Newsletter ZÁŘÍ 2013
Gratulujeme Vám a děkujeme. Právě jste se začetli do
prvního
newsletteru
webového
portálu
PIVNITURISTIKA.CZ. Co Vám na konci každého měsíce
přinese? Novinky z jediné stránky, která se výhradně
zaměřuje na pivní cestovní ruch, např. přehled
pivních akcí na následující měsíc, nejnovější zprávy
z pivovarů, zajímavosti, soutěže nebo rozhovory
s lidmi z českého pivního světa.
Jeho prostřednictvím Vás také budeme informovat o
tom, jak webovou stránku zrovna vylepšujeme, co
nového chystáme, jaké jsou naše plány a ambice.

Jsme stále na začátku a máme před sebou ještě
dlouhou cestu. Avšak cíl jsme si vytyčili hned v úvodu.
Pokud chcete mít jistotu, že Vás newsletter od nás
nikdy nemine a že vždy dorazí do Vaší e-mailové
schránky, přihlaste se na webu PIVNITURISTIKA.CZ
k odběru novinek.
Věříme, že Vás tento projekt osloví a že se budete na
naše webové stránky pravidelně vracet. Tvoříme
portál, který bude spojovat všechna pivní místa v naší
zemi a podporovat tradici českého pivovarnictví nejen
u nás, ale i v zahraničí.

Avon Pochod 8. 9. 2013
Předpokládáme, že muži budou tvořit většinu čtenářů
našich newsletterů. Pevně však doufáme, že se brzy
přidají také ženy. Ve spolupráci s minipivovarem U
Medvídků a kosmetickou značkou Avon Vás zveme na
13. ročník Avon Pochodu, který bojuje proti rakovině
prsu. Vyšlete do něj své partnerky nebo se do

samotného pochodu rovnou zapojte s nimi. Poté je za
odměnu pozvěte na růžové pšeničné pivo Růženka do
minipivovaru U Medvídků. I tak můžete strávit
sobotní den. Budete se bavit a ještě podpoříte dobrou
věc. Start: 12.00, Staroměstské náměstí. Více
informací na www.zdravaprsa.cz a www.umedvidku.cz.

Pivní akce – září 2013
6. 9. – Pernštejnské slavnosti
6.–7. 9. – Pivovarské slavnosti – Pivovar Holba
6.–7. 9. – Pivní slavnosti v Jindřichově Hradci
6.–8. 9. – Žatecká Dočesná
6.–8. 9. – Slavnosti piva – Písek
7. 9. – Letovské chmelení
7. 9. – Den otevřených dveří Starobrno
8. 9. – Přeštické pivní slavnosti
12.–15. 9. – Slavnosti piva v rámci Festivalu v centru dění
14. 9. – Chmelovy dožinke
14. 9. – Loučení s létem – Městský Podorlický pivovar
14. 9. – Pivovarské slavnosti – Pivovar Ferdinand
14. 9. – Radegast den

14. 9. – Festival piva a vína
14. 9. – Den s Primátorem 2013
14.–15. 9. – Vzorkový festival pivovarnictví na hradě Křivoklátě
14.–15. 9. – Den s Rychtářem
20.–21. 9. – Kunratické pivní slavnosti
21. 9. – Slunce ve skle
21. 9. – Rohozecké loučení s létem
27.–28. 9. – Svatováclavské slavnosti piva Ostrava–Zábřeh
28. 9. – Den s novopackým pivem
28. 9. – Klobásšou
28. 9. – Mníšecké slavnosti piva
28. 9. – Pivní pouť – Pivovar Černá Hora
28. 9. – Svatováclavský košt Svitavy

Podrobnosti najdete na našich webových stránkách. Veškeré informace uvedené v seznamu akcí mají pouze
informativní charakter. Před návštěvou akce vždy kontaktujte pořadatele. PIVNITURISTIKA.CZ nenese žádnou
zodpovědnost za případná nedorozumění.

SPECIÁLNÍ AKCE MĚSÍCE
27. 9. – Světový den turismu
Slaví se už od roku 1980. Klade si za cíl zvyšovat
povědomí o mezinárodním turismu, informovat o
tom, jakým způsobem cestovní ruch ovlivňuje
společnost, kulturu a ekonomiku na celém světě.
Turismus patří mezi jedno z největších a
nejvýznamnějších odvětví na naší planetě.
Zaměstnává miliony lidí a generuje stovky miliard
korun. Mnoho rozvojových zemí se musí spoléhat na

peníze, které tam turisté utratí, neboť jsou pro ně
jediným zdrojem obživy.
V posledních dekádách nastává boom pivního
cestovního ruchu. Cestování je snadnější než kdykoliv
v minulosti a počet pivních míst neustále narůstá.
Zapojte se i Vy a poznávejte s naší pomocí krásná
místa v rodné zemi.

SOUTĚŽ MĚSÍCE
8. 9. 2013 večer se nezapomeňte podívat na naši
Facebookovou stránku. Najdete tam instrukce

k pořádané soutěži. V rámci přípravy na Světový den
turismu si budete moci zasoutěžit o hořkou odměnu!

Pernštejnské slavnosti
Pardubický pivovar Vás srdečně zve
na PERNŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI 2013,
které se konají v pátek 6. 9. 2013 od
14.00 v areálu pivovaru.
Připraven je bohatý program jak pro
děti, tak i pro dospělé.
Těšíme se na Vás.

Líbí se Vám tento newsletter? Neváhejte ho poslat
dál svým známým a kamarádům. Také oni mohou
podpořit dobrou věc, načerpat inspiraci na pivní
výlety a dozvědět se něco nového nejen z oblasti
pivovarnictví.

V případě, že máte zájem o spolupráci s naším
webovým portálem, kontaktujte nás na e-mailu
urbanek@pivnituristika.cz. Budeme se těšit!

