Newsletter LISTOPAD 2013
Právě čtete listopadové číslo newsletteru webového
portálu PIVNITURISTIKA.CZ. Tradičně obsahuje
pozvánky na pivní akci, soutěž s naším webovou
stránkou či informace o změnách či novinkách na

webu. Chtěli bychom se s vámi také podělit o naši
radost z vítězství v anketě podnikatelských záměrů a
nechybí ani rozhovor s osobou z pivovaru.

Finále soutěže NÁPAD MĚ NAPAD
Portál PIVNITURISTIKA.CZ se zúčastnil finále soutěže
pořádané TECHNOLOGICKÝM CENTREM HRADEC
KRÁLOVÉ
(WWW.TCHK.CZ),
na
které
se
prezentovaly regionální podnikatelské nápady a
projekty z různých oblastí a oborů. V konkurenci
dalších podnikatelů se nám podařilo zvítězit a získat
zpětnou vazbu nejen od členů poroty, ale i od
veřejnosti, která byla přítomna. Toto vítězství nás
ujistilo v tom, že jdeme správnou cestou a že máme
před sebou zajímavou budoucnost. Získali jsme cenné

rady, které se budeme snažit uplatnit v praxi. To
znamená, že se v horizontu následujících třech měsíců
můžete těšit na další novinky na našich stránkách.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří nás
podporovali a podporují, tedy také všem
návštěvníkům našeho webu a čtenářům newsletterů.
Velké poděkování patří také všem pivním místům,
které nám věří a čile s námi komunikují. Všichni jste
pro nás hnacím motorem. Děkujeme!

Novinky a změny na webových stránkách
V pravé horní části přibylo menu Nejnovější
příspěvky. Jsou to zprávy z oblasti pivovarnictví, na
které jsme narazili v denících a jiných periodikách.
Mají za úkol vám poskytovat zajímavosti z pivního
světa, aniž byste museli hledat jinde. Na takové
články vás jednoduše odkážeme. Nejnovější příspěvky
aktualizujeme denně nebo každý druhý den.
Do seznamu pivních míst přibyly nové podniky, jež
jsou zmíněné níže. Rozhodli jsme se také rozšířit
informace o pivních místech a poskytnout vám tak na
našem webu ještě více informací. Tuto novinku
budeme postupně uplatňovat nejdříve u Premium a
Standard partnerů, následně pak u ověřených
Základních partnerů. Neověřená místa o tuto výhodu
přijdou. Rádi bychom tímto krokem odměnili podniky
a pivní místa, která s námi aktivně spolupracují a
podílí se na propagaci českého pivního cestovního
ruchu.
Máme radost, že nabídka přehledu pivních akcí na
našem webu se neustále rozšiřuje. Pro vždy aktuální

informace o pořádané události sledujte sekci Pivní
akce a interaktivní kalendář.
V přehledech pivních míst jste si již možná všimli, že
zmizelo označení OVĚŘENO, které nahradil tento
znak ✓. Přistoupili jsme k této změně na základě
zpřehlednění seznamu. Nově jsme také ke každému
pivnímu místu připsali obec či město, kde se toto
místo nachází.
Neustále pracujeme na optimalizaci pro vyhledávání
klíčových slov. Na slovní spojení „pivní turistika“ a
„czech beer tourism“ jsme se jak na seznam.cz, tak na
google.com dostali na první pozici. V případě
google.com to bylo zrovna v den, kdy se nám podařilo
vyhrát soutěž Nápad mě napad (viz výše).
V minulém čísle jsme vám oznámili registraci domény
pivnisouteze.cz. Do konce roku by měla být tato
doména spuštěna. Všechna pivní místa, která budou
mít zájem, tam budou moci zveřejnit odkaz na jimi
pořádanou soutěž. Samozřejmě nebude chybět
propojení
této
stránky
s portálem
PIVNITURISTIKA.CZ.

Kalendář regionálních pivovarů České republiky
5. ročník oblíbeného stolního týdenního
kalendáře je připraven i pro vás. Domníváme se,
že skvěle poslouží jako vánoční dárek nejen pro
nadšené pivní fanoušky, ale i pro příznivce
architektury. Získáte přehled o místech, kde
můžete ochutnat lahodné pivo a navíc s tímto
kalendářem budete vždy vědět, jaký den zrovna

je. A to se počítá! Kalendář si objednávejte přímo
u vydatele: Jiří Procházka, 603 446 774,
jpahk@tiscali.cz. Portál PIVNITURISTIKA.CZ se
stal hrdým partnerem tohoto úžasného
kalendáře! Nezapomeňte si ten svůj objednat
včas, k dispozici je pouze omezené množství.

OTEVŘENÉ PIVOVARY V ŘÍJNU
Jak jsme avizovali v říjnovém newsletteru, došlo
k otevření těchto pivovarů: 1. Selský pivovárek, Pivo

ZLoun a Pivovar Pod Lípou. Dále také započal svou
činnost Rodinný pivovar Domov v Lounech.

NOVÉ PIVOVARY – LISTOPAD 2013
I v tomto měsíci se změní počet pivovarů v ČR. Na
naši pivní mapu by měly přibýt: Lucky Bastard (Brno),
Rodinný pivovar Veselka (Litomyšl) a Nová Sladovna

(Opava). A třeba i další, avšak u nich majitelé ještě
neznají přesný termín. Možná v listopadu, možná
v prosinci a možná taky později.

NA SLOVÍČKO
Na naše otázky odpovídala Mgr. Lucie Srbová, marketing manager ze společnosti Pardubický pivovar a.s.
1) Na začátku září se ve vašem pivovaru konaly
Pernštejnské slavnosti. Jak je s odstupem času
hodnotíte v porovnání s předchozími ročníky?
Letošní Pernštejnské slavnosti navázaly na úspěšné
ročníky v minulosti. Výhodou tentokrát bylo i velmi
příjemné a stále ještě letní počasí. Nádvoří se opět
zaplnilo davy příchozích – od seniorů, kterým
vyhrávala dechovka, až po ty nejmenší, pro něž byl
připraven dětský koutek. Vytočilo se také rekordní
množství piva. Novinkou bylo oficiální představení
našeho sudového ochuceného piva Pernštejn
s příchutí citrónu a ochutnávka "pomerančového"
piva. V příštím roce se Pernštejnské slavnosti
uskuteční opět začátkem září.
2) Co si slibujete od Festivalu českého piva Pernštejn
v Kyjevě?
Považujeme ukrajinský trh za perspektivní, velký a
velmi se rozvíjející. Z tohoto důvodu je každá
prezentace našich výrobků v této zemi žádoucí, a
pokud se tak děje na nejvyšší úrovni, tzn. v kvalitních

restauracích, mohlo by nám to přinést další rozšíření
exportu do této země. Každopádně je třítýdenní
festival vynikající propagací naší značky a České
republiky vůbec.
3) Plánujete pro rok 2014 přidat do vašeho pivního
portfolia další druh piva?
Budeme pokračovat v rozšiřování ochucených piv. Po
letošních dobrých zkušenostech bude na trh uvedeno,
vedle citronového, již zmíněné pomerančové pivo.
Jinak sázíme na stávající šíři sortimentu.
4) Gratulujeme ke skvělému výsledku piva Pernštejn
Světlý ležák v rámci První pivní extraligy. Změnila se
od předchozích let receptura tohoto piva?
Nezměnila, receptura je samozřejmě stále stejná.
Nicméně vždy záleží, a my toho využíváme, na vaření
z co nejkvalitnějších surovin a dodržování
technologických postupů.

5) Co si myslíte o našem portálu a co od něho
očekáváte?
Každý portál tohoto druhu, který propaguje regionální
pivovary, považujeme za velmi užitečný, neboť

v našem oboru jde o zachování co největší nabídky,
pestrosti a příležitostí, jak ochutnávat a konzumovat
kvalitní české pivo.

8. 11. Slavnostní vyhlášení cen SPP
Slavnostní vyhlášení cen SPP pro nejlepší piva,
pivovary a pivovarské osobnosti za rok 2013
proběhne letos ve Vyškově. Této významné akce se
zúčastní VIP osobnosti pivovarského života a zástupci
médií. Vítězové a ceny jsou již známy. Po sečtení
všech hlasů zaslaných členskou základnou a po
anonymních degustacích, které proběhly v neděli 29.

9. 2013 v Pivní rozmanitosti v Praze. Na zveřejnění
výsledků si však musíte ještě pár dnů počkat…
Zástupci portálu PIVNITURISTIKA.CZ dostali jako jediní
z dalších webových projektů zabývajících se pivem
možnost se této události také osobně zúčastnit. Tímto
děkujeme Spolku přátel piva za pozvání a
vzkazujeme, že určitě dorazíme!

Pivní akce – listopad 2013
31.10.–1.11. Hradecké pivní dny – Hradec Králové
1.10.–17.11. Dej Bůh štěstí aneb O umu sládků na
Přešticku – Přeštice
28.10.–1.11. Oktoberfest na Svachovce – Svachova
Lhotka
1.11. Halloweenská party – Kladno
2.11. Setkání mistrů cyklistiky – Lety u Dobřichovic
5.11. Řízená pivní degustace – Slavkov u Brna

5.11. Ochutnávka netradičních piv – Jihlava
6.–11.11. Svatomartinské hody – Česká Třebová
8.–16.11. Týden minipivovarů – Ostrava
8.–10.11. Pivní a vinné slavnosti – Lysá nad Labem
8.11. Slavnostní vyhlášení cen SPP – Vyškov
9.–11.11. Tradiční svatomartinská husa – Horní
Lomná
9.11. Slavnosti malých pivovarů – Brno

9.11. Svatomartinské hody – Litoměřice
9.11. Narozeninové hody Pivovaru Litovel – Litovel
9.11 Návrat Kapitána + 1. Podkrušnohorský pivní
festival – Děčín
10.11. DEGUSTAČNÍ VEČER PIVNÍCH SPECIÁLŮ – SVITAVY
11.–17.11. Martinská 14 a degustační týden husích
specialit – Praha
11.–17.11. Svatomartinská husa – Zichovec
11.11. Svatomartinská husa – Brno
11.11. Otevření pivovaru – Litomyšl
14.–15.11. Konference – obnova a využívání
pivovarů – Žatec

16.–17.11. Hody z našich chlívků a lesů – Chýně
16.–17.11. Pivovarská zabijačka – Rokycany
16.11. Podzimní Podkováň Fest – Kokořínský důl
16.11. SVATOMARTINSKÉ HODY – D OBRUŠKA
16.11. Narážení vánočního speciálu – Únětice
16.11. Narozeniny pivovaru – Kladno
21.11. Řízená pivní degustace – Brno
26.11.–26.1.2014 Pivovarnictví v Pardubickém kraji –
Chrudim
30.11.–1.12. Adventní trhy a vepřové hody – Únětice

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 LISTOPADU
PIVNÍ TURISTIKA vaším objektivem
Rozdáváme další poukázku! Co vás čeká tentokrát?
Soutěž s fotoaparátem v ruce. Pošlete nám na emailovou adresu urbanek@pivnituristika.cz svou
vlastní fotografii, na které ztvárníte téma Pivní

turistika. Fantazii se meze nekladou, proto buďte
kreativní. Do předmětu e-mailu nezapomeňte uvést
slovo SOUTĚŽ. Nejlepší nápad odměníme poukázkou
na odběr piva v hodnotě 500 Kč.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ZA ŘÍJEN
V říjnu jste nám posílali své tipy na vylepšení našich
webových stránek. Přišla spousta nápadů, některé
stály za zamyšlení, některé jsme už zrealizovali, na
jiných právě pracujeme a v budoucnu se možná
dostane i na ty další. Děkujeme za skvělou zpětnou
vazbu, rádi bychom poděkovali všem, kteří se soutěže

zúčastnili. Jsme rádi, že se vám stránky líbí.
Zajímavostí soutěže bylo, že převládaly ženy, a to
velmi dominantně . Ze všech došlých odpovědí jsme
vylosovali Jarku Springlovou z Habartova, která se
může těšit na poukázku na odběr piva v hodnotě
500 Kč.

Novinky z Kounického pivovaru
Pro všechny pivní fanoušky tradičně uvařili
Kounického Mouřenína (tmavý ležák 14 %), Rauch
(polotmavý nakuřovaný ležák 14 %) a IPA (světlý ALE

16 %). Tyto piva budou k prodeji v druhé polovině
listopadu.

POZVÁNKY NA PIVNÍ AKCE

A co vás čeká příště? Novinky z našich stránek, zprávy
z pivovarů, pozvánky na pivní akce, představení
našich nových partnerů a spoustu dalšího. Pokud jste
se ještě neregistrovali k odběru našich newsletterů,
napravte to rovnou na stránce WWW .PIVNITURISTIKA .CZ
v pravém sloupečku.
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
e-mailu
URBANEK @ PIVNITURISTIKA .CZ. Budeme se těšit!

