Newsletter ŘÍJEN 2013
Zdravíme vás prostřednictvím říjnového newsletteru.
Stejně jako v tom předchozím i zde naleznete
pozvánky na pivní akce, které se konají v rámci České

republiky, soutěž s naším webovým portálem nebo
informace z domácího pivního světa.

Novinky a změny na webových stránkách:
Postupně přibývá ověřených pivních míst. V sekci
pivovary je ukázkovým příkladem Pardubický kraj, kde
všechna místa ověřila vložené údaje. Jen tak dál  !
Stále více a více pivovarů a organizátorů nás
informuje o svých plánovaných akcích a také díky jim
Vám můžeme přinášet vždy aktuální přehled pivních
akcí v naší zemi. Ne všechny akce jsou bohužel známé
dlouho dopředu tak, aby mohly být v newsletteru,
některé vznikají spontánně téměř ze dne na den.
Nečerstvější informace ohledně pořádaných pivních
akcí najdete vždy na našich webových stránkách.
Oproti původnímu vzhledu stránek jsme upravili sekci
Pivní akce, která byla na začátku rozdělena podle
regionů. Díky zpětné vazbě od návštěvníků stránek
jsme se rozhodli ke změně a nyní vidíte všechny akce
na daný měsíc na jedné webové stránce. Pro lepší
přehlednost a orientaci je za každou akcí uveden kraj,
ve kterém se akce koná. Bližší informace o akci
naleznete pod konkrétním datem v kalendáři. Přímým
pronikem se dostanete pouze na akce našich
Standard a Premium partnerů.
Ke každému kraji jsme přiřadili jeho vlastní znak.
Domníváme se, že tento krok pomůže k rozšiřování
povědomí o existenci pivních míst v krajích a na jejich
hranicích.

Pod interaktivní mapou budou již brzy zveřejňovány
novinky na našich stránkách, tzn. přidání nového
pivovaru, jeho ověření a zvolené členství, přidání
pivních akcí atd. Tímto chceme poskytnout
návštěvníkům stránek stručný přehled o důležitých
novinkách.
Převážná většina ověřených podstránek má již svou
anglickou mutaci a postupně začínáme připravovat
německou. Na cizojazyčné mutace webu budeme
v zahraničí odkazovat prostřednictvím domény
czechbeertourism.com, které je pro cizince
srozumitelnější než pivnituristika.cz. Také proto jsme
logo na stránce doplnili o anglický výraz.
Zaregistrovali jsme doménu pivnisouteze.cz. Na
těchto stránkách budete mít v blízké budoucnosti
možnost, díky vzájemné spolupráci s pivními místy,
soutěžit o hodnotné ceny. Jednou to bude soutěž o
soudek piva, podruhé o poukaz do pivních lázní,
potřetí např. o vstupenky na koncert, ochutnávku
piva nebo pivní slavnosti. O spuštění domény vás
budeme informovat prostřednictvím našich stránek,
newsletteru a Facebookového profilu.

NOVÉ PIVOVARY:
Podle zpráv, které jsme obdrželi, se můžete během
října těšit na otevření pravděpodobně 4 nových
pivovarů. Mělo by se jednat o následující pivovary:
Lucky Bastard, 1. Selský pivovárek, Pivo ZLoun a

Pivovar Pod Lípou. O tom, kdy přesně se otevřou, se
dozvíte na našem webu a naší Facebookové stránce
v průběhu října. Některá otevření jsou totiž závislá na
počasí.

Pivní akce – říjen 2013
1.10.–17.11. Dej Bůh štěstí aneb O umu sládků na
Přešticku – Přeštice
1.–31.10. OKTOBERFEST v Pivovárku Na Kopečku – Svitavy
4.–5.10. PIVO NA NÁPLAVCE RELOADED – Praha
4.10. Pivní párty v Goldu – Chotoviny
5.–6.10. Bavorské dny v Únětickém pivovaru
5.10. Pilsner Fest – Plzeň
5.10. Dejvické PivoPění – Praha
5.10. Zichovecký oktoberfest – Zichovec
9.–12.10. Zlínský pivní košt – Zlín
10.–13.10. Břevnovské posvícení – Praha

12.10. Speciální exkurze pro pivní znalce – Krušovice
12.10. Postřižinský cyklozavírák – Nymburk
12.10. Zbraslavské pivní veselení – Praha
12.10. Únětická desítka – Únětice
18.–19.10. Milevské pivní slavnosti – Milevsko
19.10. HORŇÁCKÝ KOŠT PIVA – Lipov
19.10. Den otevřených dveří a Zabíjačkové hody – Chotěboř
19.10. Podzimní setkání domácích sládků – Krmelín
26.–28.10. Prvorepublikový víkend – Únětický pivovar
26.10. Ale FestivAle – Varnsdorf

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

SOUTĚŽ MĚSÍCE ŘÍJNA
Také v říjnu máte možnost s námi soutěžit, tentokrát
jsme se rozhodli vás motivovat odměnou ve výši
500 Kč a to opět formou poukázky na odběr piva.
Zúčastníte se tak, že nám na adresu

urbanek@pivnituristika.cz pošlete nápad, jak
bychom mohli naše stránky ještě vylepšit. Z došlých
odpovědí vylosujeme šťastlivce, kterého odměna
nemine.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ZA ZÁŘÍ
V září jste nám posílali své tipy na ideální pivní místo v ČR. Vítězem se stal Václav Svoboda z Brna a obdržel
poukázku na odběr piva v hodnotě 300 Kč.

POZVÁNKY NA PIVNÍ AKCE:
Stali jsme se hrdými partnery těchto tří pivních akcí či festivalů. Doporučujeme vám jejich návštěvu, o kvalitní
pivo a zábavu bude totiž náležitě postaráno.

V příštím čísle se můžete těšit na rozhovor se
zajímavou osobou z českého pivního světa. Pokud jste
se ještě neregistrovali k odběru našich newsletterů,
napravte to rovnou v pravém sloupečku na stránce
www.pivnituristika.cz.
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.
V případě, že máte zájem o spolupráci s naší webovou
stránkou,
kontaktujte
nás
na
emailu
urbanek@pivnituristika.cz. Budeme se těšit!

