TISKOVÁ ZPRÁVA

DVOUDENNÍ PIVNÍ A HUDEBNÍ FESTIVAL
V degustacích rekordních 402 vzorků z 66 pivovarů (k 27. 5. 2019)
/v roce 2018: 51 pivovarů s cca 321 soutěžními vzorky/
Slavnosti piva pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské.
Soutěž PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2019 pod záštitou ministra zemědělství ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc.,
primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody a rektora Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D.. Garanci nad soutěží převzal Svaz pěstitelů chmele ČR.
Generálním partnerem je společnost UNIMARCO.
23. ročník tradičních Slavností piva se uskuteční na českobudějovickém Výstavišti 31. května
a 1. června 2019. Ochutnávat bude možné klasické druhy piv až po nejrůznější speciály od velkých pivovarů,
regionálních pivovarů i minipivovarů. Vyplatí se přijít včas, protože pro první návštěvníky je po oba dva dny
připravené pivo zdarma, v rámci doprovodného programu vystoupí postupně 12 rockových kapel i sólových
interpretů. V pátek se můžou fanoušci těšit na rockovou legendu Láďu Křížka. Za kytarového doprovodu Jirky
Raina a Tomáše Krause zazpívá největší hity v netradiční akustické verzi z dob jeho působení v kapelách
Vitacit, Citron, Kreyson a Damiens.
První den se brány areálu otevírají v poledne, v sobotu Slavnosti piva začínají v 10 hodin. Program
končí vždy v jednu hodinu po půlnoci.

V rámci Slavností piva proběhne opět tradiční degustační soutěž „PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2019“.
Aktuálně je do degustací přihlášeno 66 pivovarů a minipivovarů se 402 soutěžními vzorky.
Pivovary soutěží ve 22 kategorií:
světlé výčepní pivo ▪ tmavé výčepní pivo ▪ polotmavé pivo ▪ světlý ležák ▪ tmavý ležák ▪ světlý ležák Premium ▪
speciální pivo světlé ▪ speciální pivo tmavé ▪ nealkoholické pivo ▪ ochucená piva – sirup, byliny, med,
příchutě ▪ pšeničné pivo ▪ piva Pale Ale, India Pale Ale ▪ piva Stout, Porter ▪ kvasnicové a nefiltrované pivo ▪
minipivovar - světlé výčepní pivo ▪ minipivovary – světlý ležák ▪ minipivovary – tmavé výčepní a tmavý
ležák ▪ minipivovary – světlé speciální pivo ▪ minipivovary – tmavé speciální pivo ▪ minipivovary – polotmavé
pivo ▪ Cider ▪ novinářské pivo

Vítěz získá právo užívat titul "PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2019". Degustace budou provádět kvalifikovaní
odborníci z pivovarů, studenti odborných škol a pozvaní erudovaní degustátoři. Vyhlášeno bude pouze
pořadí finalistů jednotlivých soutěží. Soutěž bude přístupná pouze odborné veřejnosti. Výherci jednotlivých
kategorií se utkají o ocenění „ABSOLUTNÍ VÍTĚZ“, kdy budou vyhlášená první tři místa. Slavnostní vyhlášení
výsledků proběhne v sobotu 1. června 2019 v 16.45 h.

PRAKTICKÉ INFORMACE
předseda představenstva:
místopředseda představenstva:

Ing. Mojmír Severin
Ing. Mgr. Zdeněk Volf

obchodní ředitelka:
technický ředitel:
projektový manažer výstavy:

Bc. Eva Jílková, DiS., email: jilkova@vcb.cz
Ing. Jan Šesták, email: sestak@vcb.cz
Petr Hazuka, tel: + 420 602 495 893
email: hazuka@vcb.cz
Mgr. Michaela Čeňková, tel: + 420 770 143 439
email: cenkova@vcb.cz
Tomáš Miklík, tel.: +420 778 730 855
email: miklik@vcb.cz

novináři:
fotograf:

termín konání:
otevírací doba:
otevřené brány pro vstup do areálu:
vstupné:
základní vstupné, jednodenní - od 15 let
ZTP - P s doprovodem, děti do 15 let
základní vstupné, jednodenní - od 15 let

31. května – 1. června 2019
pátek
12:00 – 01:00 hodin
sobota
10:00 – 01:00 hodin
brána č. 1 a od obchodního centra
120 Kč
zdarma
99 Kč (předprodej TICKETSTREAM)
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