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"Festival minipivovarů JIHLAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ"
Občanské sdružení Jihlavský cech právovárečníků a vinárníků Vás v rámci jedinečného kulturního
pásma HAVÍŘENÍ 2011 srdečně zve na 1. ročník festivalu minipivovarů Jihlavské pivní pábení. Festival
s sebou přinese jedinečnou možnost odhalit další chuťová zákoutí našeho úžasného národního
nápoje. Na čepu budou piva klasická, ale také celá řada speciálů – od ovocných piv až po stále
oblíbenější piva pšeničná. Zkrátka představte si přehlídku tradičního českého řemesla, kde budete
moci ochutnávat a porovnávat celou řadu piv z produkce necelých dvou desítek malých a středních
pivovarů. Na své si rozhodně přijdou také sběratelé pivních suvenýrů.

Festival minipivovarů Jihlavské pivní pábení se uskuteční v sobotu 25. června 2011 v krásném
prostředí areálu letního kina Heulos v Jihlavě. Oficiální zahájení festivalu je stanoveno
na 13,00 hodinu a bude tak plynule navazovat na Havířský průvod, jež se bude odehrávat na náměstí.
Program
13,00 – 17,00 první blok festivalu
• zahájení festivalu moderátorem Radkem Tulisem
• úvodní proslov čestného hosta a kmotra festivalu Tomio Okamury
• koncert skupiny Honzíkova cesta
• průběžné představování minipivovarů a jejich piv na čepu
• koncert skupiny Hromosvod
• vyhodnocení soutěže o nejlepší pivo Jihlavského pivního pábení
• BONUS: slosování anketních lístků o zajímavé pivní ceny
17,00 – 24,00 druhý blok festivalu
• zahájení Koncertu bez hranic a souběžně pokračování festivalu minipivovarů
Účast přislíbily následující pivovary
Domácí pivovárek Velký Rybník І Pivovar Kozlíček – Horní Dubenky І Minipivovar Černý Orel –
Kroměříž І Jelínkova vila hotel - pivovar – Velké Meziříčí І Horský hotel a pivovar Belveder – Železná
Ruda І Jihlavský radniční právovárečný pivovar – Jihlava І K-Brewery Trade – sdružení 7 pivovarů І
Svaz pivních turistů – Jihlava І Pivovar Padochov І Pivovarský Dvůr Chýně І Pivovar Antoš – Slaný І
Rodinný minipivovar Pacov І Pivovarský dvůr Lipan – Dražíč
Další pivovary v jednání
Pivovar Kocour – Varnsdorf І BrewDog – Skotsko І a další…

Více informací na www.radnicni-jihlava.cz nebo na Facebook profilu Jihlavské pivní pábení.

