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Vážení přátelé, 

ZLATÝ 
ČESKÝ PRAMEN 

THE BOHEMIAN 
GOLDEN SPRING 

2018 
 
 
 
 
 
                                                                                      

 

srdečně Vás zveme na XXVIII. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL 2018 a ke s nimi 

spojené účasti na degustačních kláních o prestižní ocenění Zlatý český pramen 2018 

 
XXVIII.  INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2018  proběhne 

 ve dnech 12. - 17. února 2018  v Českých Budějovicích 

 
INTERNATIONAL BEER FESTIVAL více než čtvrt století udržuje renomé nejprestižnější 

pivovarnické přehlídky v České republice a měřeno kvantitou účasti pivovarů se 

postupně stalo jednou z největších akcí svého druhu Evropě. Město České Budějovice 

je jihočeskou regionální metropolí. Pivo zde má obrovskou tradici a velké zázemí 

příznivců.  

 
O rostoucím významu, popularitě i mezinárodním respektu našeho „pivovarnického 

šampionátu“ svědčí čísla. V roce 2017 se do náročného testu kvality THE GOLD 

BREWER’S SEAL přihlásilo 222 pivovarů z 18 zemí. Soutěž Bohemian Golden Spring 

Award 2017 byla počátku pouze pro domácí producenty, postupně dostala mezinárodní 

rozměry a prestiž. Svědčí o tom stále početnější účast výrobců jak evropských tak zemí 

z Asie,Austrálie a Oceánie. Jímání minerálních vod má v českých zemích tradici několik 

století. Lázeňství a využívání minerálních vod je u nás velmi významné. Proto jsme jako 

jedinní rozhodli před 27 roky udělovat degustátorské ocenění. 

 
Cena Zlatý, Stříbrný a Bronzový český pramen bude udělována ve 2  kategoriích:  

vody přírodní a minerální vody ochucené. Expertní degustace se uskuteční anonymně 

za účasti školených sommelierů, profesionálů nominovaných profesními a cechovními 

svazy, reprezentantů výrobců a potravinářských odborníků z několika českých univerzit, 

pod dohledem renomovaných certifikačních autorit (Bureau Veritas, TÜV SÜD, 3EC, 

Státní  zemědělská a potravinářská inspekce ČR). Degustace budou probíhat v pátek 

16. února 2018 v Hotelu Malý pivovar České Budějovice. 

 
INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS poskytuje výrobcům také možnost 

nabídnout a prezentovat svou produkci všem jejich návštěvníkům, a to v prostorách 

kulturního domu GERBERA Budvar aréna, kde bude probíhat část slavností určená pro 

veřejnost, ve dnech 14.– 17. února 2018. V minulém roce se široké veřejnosti 

představilo 80 výrobců piva, 30 výrobců pochutin, vína a nealkoholických nápojů.
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Bude pro nás potěšením přivítat Vás jako hosty festivalu. Ještě větší radost nám 

uděláte, pokud se se svými výrobky zapojíte do některé z degustačních soutěží, anebo 

své produkty nabídnete k ochutnání více než pěti tisíckovkám hostů, kteří během 4 

dnů veřejnou část festivalu navštíví. 

 
Nad XXVIII. INTERNATIONAL BEER FESTIVALEM BUDWEIS 2018 převzalo záštitu 

Ministerstvo zemědělství České republiky, Ministerstvo obchodu a průmyslu České 

republiky, statutární město České Budějovice, Jihočeský   kraj, Česká   zemědělská 

univerzita v Praze, Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 

Budějovicích.  

 
V případě, že projevíte zájem o účast, přikládáme k pozvánce základní informace 

soutěži minerálních vod. 

 
 

 

 

 
Alois Srb 

ředitel festivalu 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

Další informace najdete na www.pivnipecet.cz, www.worldbeerseal.com,   www.goldenspring.cz,                                                                          
 
Kontakt:  
Alois Srb /International Beer Festival/ Svatkovice 19, 398 43 Bernartice/ tel. 603 542 281/ 
email: alois.srb@centrum.cz 

http://www.pivnipecet.cz/
http://www.worldbeerseal.com/

