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XXII. Slavnosti piva a minerálních vod v Táboře vycházejí vstříc 

těm, kteří si druhý den museli brát volno 

 

22. ročník Reprezentačních slavností piva a minerálních vod v Táboře se v roce 2012 uskuteční od 7. 

do 11. února v Hotelu Palcát.  Výrobci piva z České republiky i ze zahraničí budou  ve 22 kategoriích 

soutěžit o titul Zlatá pivní pečeť a výrobci minerálních vod ve dvou kategoriích o Zlatý český 

pramen. 

Největší změnou oproti minulým ročníkům je posunutí slavností o jeden den, tedy namísto úterý až 

pátku na středu až sobotu. Pořadatelé tak vycházejí vstříc všem, kteří si chtějí ochutnávky piva užít ve 

dnech, po kterých následuje volno. Vstupenky na pátek byly totiž každoročně rozebrány během 

prvních hodin předprodeje a na mnoho návštěvníků se vůbec nedostalo. Teď tedy bude šance koupit 

lístky ještě na sobotu. Předprodej začne  v městském infocentru na Žižkově náměstí od 16.1.2012. 

Cena vstupenek bude od 120 do 150 korun.  Vstupenky do prvního patra se budou prodávat bez 

rezervace místa, ale se slevou. Čínská restaurace bude vyhrazena coby nekuřácký prostor. 

Organizace slavností bude jinak stejná jako v minulých letech. Paralelně s prezentací pivovarů pro 

veřejnost v Hotelu Palcát budou v Jihočeské univerzitě v Táboře probíhat odborné degustace a 

anonymní  hodnocení piv v jednotlivých kategoriích. Degustace začnou už 7. února. Slavnostní 

vyhlášení výsledků se koná v sobotu 11. února od 18 hodin.  

V Hotelu Palcát si lidé budou moci od 8. do 11. února vždy od 17 hodin vybírat z desítek druhů piva 

od nás i ze zahraničí. V tuto chvíli jsou závazně přihlášeny pivovary ze Slovenské republiky, Ruska, 

Běloruska, Belgie, Německa, Holandska, Rakouska, Slovinska, Kazachstánu a většina českých pivovarů 

a minipivovarů. Pořadatelé předpokládají účast dalších zahraničních subjektů, se kterými ještě 

jednají. 

 V doprovodném kulturním programu vystoupí například Keramička, The Apples, Jižani , Big Papa, 

Toffes, Melody Band a další. 

Nad odbornými degustacemi opět převezmou dohled renomované subjekty.  Pořadatelé se dohodli 

na spolupráci s mezinárodními certifikačními  firmami TÜV SÜD,  3EC International  a Bureau Veritas, 

které na správný průběh degustací dohlíží už 11 let. Vše bude navíc pod kontrolou Státní zemědělské 

a potravinářské inspekce. Spolupořadateli jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Střední 

průmyslová škola potravinářských technologií z Prahy a Střední ekologická a potravinářská škola 

Veselí nad Lužnicí. Uskuteční se odborný seminář pro studenty škol  a odbornou veřejnost. 

Slavnosti  se konají pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ing. Kamila Jankovského, ministra 

zemědělství ČR  ing. Petra Bendla a hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly. Akci podporuje 

Česká centrála cestovního ruchuCzechTourism a Jihočeská centrála cestovního ruchu. 

Spolupořadatelem je Město Tábor. 


