
Pivovarský dv ůr Zvíkov   
ve spolupráci s Českomoravským svazem minipivovar ů o.s. 

___________________________________________________ ___________ 
 

si dovolují vyhlásit 
 

VIII. ro čník Jarní ceny českých sládk ů 2014 
 
Mezinárodní degustace piv se uskute ční v sobotu 22. b řezna 2014 
od 9 hodin   v Pivovarském dvo ře Zvíkov (Zvíkovské Podhradí 92), a 
to v následujících 12 kategoriích: 
 
- sv ětlé pivo vý čepní   - speciální piva tmavá 
- český sv ětlý ležák   - speciální piva silná 
- polotmavý ležák    - speciální piva polotmavá 
- tmavý ležák     - piva Pale Ale  
- pšeni čné pivo    - piva India Pale Ale  
- speciální piva sv ětlá   - piva Stout  
 
Své p řihlášky zasílejte do 10. b řezna 2014  na emailovou adresu 
info-jarnicenaceskychsladku@email.cz .  
Přihláška musí obsahovat: 
 - kontaktní osoba, telefon, e-mail 
 - název a adresa pivovaru (výrobce) 
 - p řesný a úplný název p řihlášených zna ček,  
   jejich stup ňovitost a barva (bude uvedeno na diplomu). 
 
Poplatek za každý vzorek činí 600 K č v četn ě DPH, je uhrazen p římo 
na míst ě oproti výdejnímu dokladu. 
 
Registrace bude za čínat v pátek 21. b řezna 2014 od 11 hodin, kdy i 
musí být dodány nejpozd ěji vzorky piv!!! 
 

POZOR ZMĚNA !!! (viz ORGANIZA ČNÍ POKYNY)  
  
V rámci vzd ělávání letošního setkání se budou v pátek 21. b řezna 
2014 od 13  hodin konat p řednášky na téma: 1) Sanitace a školení 
BOZP pro práci s kyselinami a louhy, 2) Stárnutí ch mele a 
chmelových produkt ů, 3) Mikrobiologie v minipivovarech. 
 
V pátek 21. b řezna 2014 od 17 hodin prob ěhne Valná hromada ČMSMP. 
 
Pokud máte zájem o ubytování, obracejte se, prosím,  na paní ing. 
Dagmar Vold řichovou z Pivovarského dvora Zvíkov (e-mail: 
pivovar.zvikov@seznam.cz  nebo na tel. 606 511 536). 
 
S pozdravem „Dej B ůh št ěstí“ 
 
      Pivovarský Pavel Jákl 
    Ing. Dagmar Vold řichová, Ing. Jan Šurá ň  


