TISKOVÁ ZPRÁVA
České Budějovice 6. 2. 2018
28. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2018

O Zlatou pivní pečeť se utká přes 200 pivovarů, návštěvníci
festivalu ochutnají zajímavá piva z různých koutů světa
Do začátku Mezinárodní festivalu piva zbývá šest dnů. Od 12. do 17. února potrvá 28. ročník
této soutěžní pivovarnické přehlídky, která svým rozsahem i účastí nemá v České republice
obdoby.
Již 28. ročníku tohoto prestižního festivalu se zúčastní světoznámé nadnárodní pivovarnické
koncerny, středně velké tuzemské pivovary i menší řemeslné pivovary a minipivovary z České
republiky a ze zahraničí.
Soutěž o nejprestižnější českou pivovarnickou cenu
Veřejné části předchází odborné degustace, ve kterých přes 200 přihlášených pivovarů bude usilovat
o ocenění Zlatá pivní pečeť celkem v 32 kategoriích a také ve 2 kategoriích ciderů. Medailisté se
pak utkají o hlavní cenu WORLD BEER SEAL 2018 (Světová pivní pečeť 2018), kterou odborná
porota udělí nejlepšímu pivu ze všech soutěžních vzorků. Všechny degustační soutěže se uskuteční
od 12. února v hotelu Malý pivovar a konají se pod dohledem profesionálních mezinárodních
certifikačních autorit, které jsou zárukou objektivity i kvality výsledků.
„Poprvé se degustací účastní pivovary z Chile, Mexika, tradičně pak z Ruské federace, Japonska,
USA, Kazachstánu, Běloruské republiky, Ukrajiny, Maďarska, Rakouska Německa, Belgie, Irska,
Španělska, Nizozemska, Polska a nejvíce zahraničních výrobců je ze Slovenské republiky.“
O oblibě Mezinárodního festivalu piva svědčí každoroční zcela mimořádná účast pivovarů, Jak se
pořadatelům daří každoročně přilákat takové množství soutěžících? „Svět považuje Českou
republiku za jednu z bašt, základen, která po staletí ovládá pivovarnický resort. Tudíž mají k nám
určitou úctu. Řada světových výrobců je zaměřená na jiný styl než naše tradiční piva. Vstupují
k nám na jedné straně s určitými obavami, aby uspěli. Určitou roli sehrává částečně i jejich
sebevědomí, že se mohou s našimi pivy srovnávat. A také prestiž, protože chtějí o sobě dát vědět.“
Vedle pivovarů budou v degustacích soutěžit i výrobci minerálních vod. O Zlatý český pramen se
představí mimo českých výrobců i producenti z Itálie, Ukrajiny, Slovenska a Ruské federace. I tato
část soutěže bude mít mezinárodní dosah.
Festival v nových prostorách
Čtyřdenní veřejná část se nově uskuteční v českobudějovickém kulturním domě Gerbera – ve všech
jeho prostorách včetně restaurace. Od 14. do 17. února nabídne návštěvníkům možnost denně od
16:00 do 24:00 ochutnat piva nejen evropských pivních velmocí, ale i piva nepříliš známá a neméně
zajímavá z různých koutů světa.

Pivovary představí svůj sortiment zhruba ve 35 obchodních stáncích. „Bude se točit pivo více než
ze 40 pivovarů, více nám prostor bohužel nedovolí. Na čepu bude 100 druhů piv. Celkem budou
pivovarníci nabízet okolo dvou set druhů piv. Návštěvníci ochutnají i oceněná piva, která vzešla
z odborných degustací.“
Pořadatelé připravili 600 míst k sezení a 200 míst konzumačního stání. Restaurace nabídne všem
hostům speciální festivalový jídelníček, s řadou stylových jídel – například hovězí tatarák,
marinovaná vepřová krkovička nebo vykostěné vepřové koleno.
V nabídkách pivovarů bude většina oblíbených a vyhledávaných piv až po mimořádné pivní
speciály nejen různých chutí, ale i barev. Všichni úspěšní výrobci představí nové druhy přichystané
pro letošní nabídku.
Vedle standardní nabídky piv české a slovenské produkce se naskytne možnost ochutnat piva z
minipivovarů Čech, které se v Českých Budějovicích neprezentovaly: vynikající pivo z Brewery
Český Krumlov, pivo z Třebíče, vítězové z minulých ročníků z Chotovin, Jílovic, zajímavá piva
z Modravy, Vrchlabí. Budou k ochutnání speciality ruského trhu, světové craftové speciality a také
desítky druhů ciderů.
„Návštěvníci v Gerbeře budou moci ochutnat světový skvost – irské pivo Guinness – hned několik
jeho druhů. Další perlou bude ruský stánek, kde se bude denně točit zhruba sedm druhů ruských piv.
Půjde o samé speciály - od světlých až po úplně nejsilnější tmavá piva, stouty, Nabídku doplní ještě
řadou evropských piv z Holandska nebo z Anglie, ale také lahvovými pivy z ruského trhu – půjde o
zajímavé láhve, které mají krásné etikety. Tato piva se na našem trhu běžně nepohybují.“
Letošní novinky pro návštěvníky
Naprosto jedinečnou příležitostí pro sběratele i návštěvníky bude letos pivo Budivoj, které je
vyrobené v limitované sérii speciálně pro 28. Mezinárodní pivní festival. K dispozici bude jak
litrovém plastovém obalu s jedinečnou etiketou, tak točené.
Každý host si u vstupu může zakoupit speciální korbel o celkovém obsahu 2 dcl, s vyznačenou
mírou 1 dcl. Host bude mít právo u kteréhokoliv stánku požádat se svým korbelem o načepování
ochutnávky 1 dcl vybraného piva za jednotnou cenu 9 Kč. „Pochopitelně lze načepování žádat i do
větších sklenic, ovšem z hlediska oboustranné spokojenosti bude kontrola obsahu v necejchovaném
nápojovém skle složitá, a záležet bude na oboustranném pochopení.“
Prestižní festival přiláká pravidelně do Českých Budějovic také zahraniční odbornou veřejnost.
Jihočeská univerzita přichystala nejen pro ně odborné přednášky v Primátorském salonku Hotelu
Malý pivovar. Zahraniční hosté si prohlédnou výukové prostory včetně školního minipivovaru
Čtyrák, některé jihočeské pivovary a další zajímavá místa jižních Čech.
Kulturní program a vstupenky
Ačkoliv na festivalu hlavní roli bude hrát samozřejmě pivo, o příjemnou atmosféru se v kulturním
domě Gerbera postarají hudební kapely různých žánrů. Zazní mj. rockové pecky 60. let (Big Papa),
dechovka (Babouci, Keramička, Malá kapela Nauše Pepíka ), blues (Folimanka blues), country,
beat a folk (Papouškovo sirotci, Patrola country) a duo harmonik (Piňakoláda).
Vstupenky si lze zakoupit za 99 Kč v předprodeji: v hotelu Malý pivovar a turistickém a
informačním centru v budově historické radnice nebo online na webu cbsystem.cz.
Za vstupenku na místě pak návštěvníci Gerbery zaplatí 130 Kč.

28. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2018 se uskuteční především za podpory
Statutárního města České Budějovice, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Českého
rozhlasu České Budějovice
O festivalu více na: www.pivnipecet.cz
Nad festivalem převzaly záštitu tyto osobnosti:
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Ing. Jiří Milek, ministr zemědělství České republiky
Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj České republiky
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice
Doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., ředitelka agentury CzechTourism
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory České republiky
Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Potravinářské komory České republiky
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory České republiky
Mgr. Šárka Stegbauerová, výkonná ředitelka Smíšené obchodní komory ČESTA
Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Prof. ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
Doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých
Budějovicích

V příloze jsou k dispozici dva seznamy:
1. „Pivovary soutěžící o Zlatou pečeť 2018– účastníci degustačních soutěží“
2. „Prezentace pivovarů a obchodních partnerů v kulturním domu Gerbera.

