Radniční pivovar Jihlava
tisková zpráva

Festival minipivovarů JIHLAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ 2013
sobota 15. června 2013
od 13:00 hod.
Amfiteátr Heulos, Březinovy sady (u ZOO) - Jihlava

3. ročník festivalu minipivovarů přinese tradičně skvělé pivo od sládků z malých,
rukodělných pivovarů, samozřejmě večerní dobrou muziku a po celý den unikátní spojení
s evropskými závody dřevorubců EUROJACK. Takže si zapište do diářů, pivních deníčků
nebo klidně i za uši, že v sobotu 15. června vedou všechny cesty do JIHLAVY.
PROGRAM:
13:00 - 24:00 festival minipivovarů JIHLAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ
V letošním roce na festivalu minipivovarů ochutnáme na padesát vzorků pivních speciálů především z
ČR, ale také ze Slovenska, Irska, Skotska, apod. Čeká nás degustování čepovaného piva, bude také
možnost zakoupení lahvového piva, na stáncích budou i pivní sběratelské kousky a především to
bude odpoledne plné vynikající zábavy při setkání přímo s těmi, kdo Vám ten dokonalý zlatavý mok
vaří!
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Radniční pivovar, Jihlava
Pivovar Urban ,Třebíč
Rodinný pivovar Pacov
Pivovar Richard, Brno
Brew Dog, Skotsko (zastoupení Slovensko)
Rodinný pivovar Bravůr, Loučná nad Desnou
Pivovar Černý Orel, Kroměříž
Pivovar Kozlíček, Horní Dubenky
Prievalský pivovar Sandorf, Slovensko
Pivovar Hellstork, Senica (SK)
Lucky´s Pub, Třebíč (pivo Löbl - Radniční minipivovar Jihlava a Guinness)
Pivovar U Hušků, Běleč nad Orlicí
Pivní rozmanitost, Praha
létající pivovar Nomád
Svaz pivních turistů, Jihlava
Pivovar Ruprenz, Uhřínovice u Jihlavy
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13:00 - 18:00 kvalifikace EUROJACK
Eurojack je největší seriál dřevorubeckých závodů v Evropě! V sobotu odpoledne proběhne
kvalifikace, které se zúčastní zhruba třicet závodníků z 6 evropských zemí. Do nedělního závodu pak
nastoupí 10 nejlepších závodníků Evropy podle průběžného pořadí a 10 nejlepších závodníků
ze sobotní kvalifikace. Diváci tak budou mít v nedělním finále možnost sledovat napínavý boj
20 špičkových dřevorubců o již druhé vítězství v České republice!

19:00 - 24:00 KONCERT
• AFT, Jihlava – punk-rock´n´roll
• LAURA A JEJÍ TYGŘI, Praha – rock
• CÉMUR ŠÁMUR, Vrchlabí – surf-experimental
• 100%-ONE HUNDRED PERCENT, Dolní Čermná – progressive-punk
• INDIENAMI, Třešť – indie rock´n´roll

Kontaktní osoba:
Kamila Gebrtová
kamilagebrtova@fabes.cz
+420 775 570 366

Více informací naleznete zde:
www.radnicni-jihlava.cz
Facebook: Jihlavské pivní pábení
Facebook: Radniční restaurace a pivovar Jihlava
www.eurojack.cz

