TISKOVÁ ZPRÁVA
DVOUDENNÍ PIVNÍ A HUDEBNÍ FESTIVAL S UDĚLOVÁNÍM PRESTIŽNÍHO
OCENĚNÍ ZLATÁ PIVNÍ PEČET 2022 LETOS JIŽ PO DVAATŘICÁTÉ
O prestižní ocenění Zlatá pivní pečeť se utká v 36 kategoriích okolo 190 přihlášených
pivovarů.
ODBORNÁ ČÁST FESTIVALU
Festival začne v pondělí 25. dubna 2022 odbornými degustacemi a skončí v sobotu 30. dubna 2022 slavnostním
vyhlášením vítězů prestižních cen. Soutěžit se bude i ve 2 kategoriích ciderů, v soutěži World Cider Seal 2022, ocenění
získají také výrobci minerálních vod Golden World Spring 2022. Soutěž svým rozsahem i počtem soutěžících a vzorků
piv nemá v České republice obdoby. Prestižního festivalu se každoročně účastní světoznámé nadnárodní pivovarnické
koncerny, středně velké pivovary i menší řemeslné pivovary a minipivovary z České republiky a ze zahraničí, a to nejen
z Evropy.
„Zájem pivovarů o účast v soutěži je mimořádně veliký, pokud projdou i poslední vzorky celnicemi a přepravními
službami, letos se do soutěže dostane celkem 1 200 vzorků, což je vzhledem k hospodářské, hygienické i politické situaci
ve světě mimořádně dobrý výsledek. Nejsilněji zastoupená účast ze zahraničí je tradičně ze Slovenska, následuje
Německo, Polsko a Maďarsko. V degustacích se objeví vedle vzorků ze tří brazilských pivovarů i pivo z Thajska a dva
pivovary z Arménie,“ říká Alois Srb, organizátor odborné části Mezinárodního pivního festivalu.
VEŘEJNÁ ČÁST FESTIVALU
Veřejná část festivalu startuje v pátek 29. dubna v 16 hodin. Hudební program začíná o hodinu později, kdy zahraje
originální českokrumlovská kapela HRAJETO a vrchol večera bude patřit plzeňské skupině Lucie revival. Pauzu mezi
kapelami vyplní DJ Matyáš Palkovič. Sobotní část festivalu začíná už ve dvě hodiny, v sobotu bude podium patřit 2
českobudějovickým rockovým kapelám – Rozkrock a Denyho parťaci. Na oba dny jsou připraveny návštěvnické
soutěže.
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„Mezinárodní pivní festival je tradičně první akcí, kterou zahajujeme naši výstavní sezonu. Výstaviště České Budějovice
organizuje veřejnou část festivalu, která proběhne v pavilonu T1, a jsme hrdí, že se můžeme podílet na organizaci
nejprestižnějšího pivního festivalu v České republice. Návštěvníci ochutnají piva od 30 pivovarů, z nichž 4 mají na
českobudějovickém Výstavišti dokonce svoji premiéru,“ říká předseda představenstva České Budějovice a.s. Mojmír
Severin.

PIVOVARY – VEŘEJNÁ ČÁST:
Pivovary Lobkowicz Group, a.s. ▪ Minipivovar BEERANEK ▪ Budějovický Budvar, národní podnik ▪ Pivovar Nová Paka a.s.
▪ PIVOVAR ROHOZEC, a.s. ▪ Rodinný pivovar BERNARD a.s. ▪ Slaneebeer s.r.o. – Pivovar Antoš ▪ Pivovar Ládví Cobolis ▪
Pivovar Chotoviny s.r.o. ▪ AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s. ▪ PIVOVAR KOCOUR VARNSDORF s.r.o. ▪ Nachmelená Opice
s.r.o. ▪ Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o. ▪ DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. ▪ Pivovar Proud - Plzeňský Prazdroj,
a. s. ▪ Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. ▪ Vltavotýnský pivovar s.r.o. ▪ Pivovar Stráž s.r.o. ▪ Pivovar Samson s.r.o. ▪
PIVOVAR SVIJANY, a.s. ▪ Pivovar Nová Bystřice s.r.o. ▪ Adélka a.s. - Pivovar Na Čtyřce ▪ Pivovar Hulvát, s.r.o. ▪ AXIOM
BREWERY s.r.o. ▪ Jílovický pivovar, s.r.o. ▪ Kynšperský pivovar s.r.o. ▪ Radovan Sochor - Zlatá kráva

PRAKTICKÉ INFORMACE: www.vcb.cz, www.pivofestival.cz
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Mgr. Michaela ČEŇKOVÁ, +420 770 143 439, cenkova@vcb.cz
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29. – 30. dubna 2022
pátek: 16:00 – 01:00 /sobota: 14:00 – 01:00
PAVILON T1
zakoupení přes web www.vcb.cz

hlavní partner Výstaviště České Budějovice a.s.
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