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Yážení pivovarníci, váže,ní obchodní p átelé,

obracíme se na Vás s pozváním Vašeho pivovaru na každoroční soutěžní
degustaci, konanou v aule Chmela ského institutu s.r.o. v Žatci za učasti laické i
odborné ve ejnosti pri príležitosti Žatecké Dočesné.

Degustace bude probíhat ve dvou dnech a t ká se pouze íiltrovan ,ch piv,
protože není v našich možnostech zaručit kvalitní uskladnění nefiltrovanych piv,
aby nedošlo ke zrnéné jejich privodních vlastností a tírn znevyhodnění v rámci
degustace.

V letošním roce se degustace koná v následujících termínech:

1. den, tj. ve ČrvntPK 30. 8. 2018 od 13.oo hodin, proběhnouzákladnr kola a
íinále některych kategorií s nižším počtem vzorkrf.

2. den, tj. v pÁTEK 31. 8. 2018 od 13.0O hodin, proběhne degustace
semifinálov ch a íinálov ch kol.

Podmínky írěasti jsou následující:

} zasláni potvtzené p ihlášky na:

e-mail: buchtova@chizatec.cz (a zátoveň v kopii

nebo

na hervert@chizatec .czl

na adresu Chmela slry institut s.r.o., Kadaňská2525, 438 46 Žatec

nejpozději do 2O. 7. 2O18.
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\-r do degustaČní soutěže mohou b t prihlášeny pouze vzor stočené do lahví (v
PET lahvích jen ve v jimečnych p ípadech a po domluvě s vedoucím degustace
Ing. Nesvadbou - kontaktvíz níže).

Sudové pivo bude prijímáno pouze k propagačním učelrim (nezučastní se
soutěŽní degustace). Jestliže budete pivo dodávat v této formě, prosíme o
poskytnutí v věslcy pivovaru, popr. dalších propagačních materiálri., aby mohlo
byt označeno na v čepním zaíizení.

zkaždého pivovaru, ktery se prihlásí do degustace, je možno p ihlásit do
degustačních komisí zástupce, a to takto:
1. den, tj. 30. 8.2018, maximáIné2 zástupce
2. den, tj. 31 . 8. 2018, maximálně 1 zástupce

Z kapacitních drivodri prosíme o nep ekraěování poětu osob. Jmenovitě je
nahlaste na p ihlášce pivovaru a z drivodu plné obsazenosti degustačních
komisí VČAS nahlaste veškeré zrněny, nejpozději však do 22.8. 2018.

Upozorňujeme degustátoty, že konec degustace bude rnnezi 17 a 18 hod.
a nelze odcházet d íve!

Chmela skí, institut s.r.o.
Kadaňská 25.25
438 46 Žatec

nejpozději do 17. 8. 2018 (v pozdějším terminu iiž nebudou z organizačních
dťrvodri p ijímány!). Prosíme o dodržení této podmínky, neboť piva musí byt
celkově p ipravena.

počet vzorkri není omezen.

Je možno využít též poštu, pop . zásilkovou službu. Doporučujeme zásilku
dostatečně zajistit. Zavzorl<y rozbíté pri prepravě neručíme.

6O ks lahví, v p ípadě PET
lahví 32 litru.
Piva, která nebudou dodána v požadovaném množství, nebudou p ijata do
degustace a poukázaná ěástka bude vrácena.
Kromě samotné degustace budou piva použita i na v stavu degustovan ch piv
v p edsálí auly Chmela ského institutu a ve společenskYch prostorách
MěstskéhouaduvŽatcí.
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} v případé, že máte zájem i o jiný druh prezentace Vašeho pivovaru (zbývající
piva budou poskytována dále na MÚ v Žatcí, kde je mohou ochutnat mj. i
návštěvníci ze za]:rranIčí), zašlete navíc množství dle Vašeho uvážení.

} každý přihlášený vzorek, resp. druh piva, bude zpoplatněn částkou 1 OOO Kč
(vČetně DPH), s přihlédnutím na výši nákladů, které tato 2denní akce, zaúčastí
celkem cca 300 degustujících, obnáší.

V případě nejasností se, prosím, obracejte na:

vedoucího degustace Ing. Vladimíra Nesvadbu, Ph.D.
telefon: 4I5 732 I44
mobil: 607 tO4 892
e-mail: nesvadba@chizatec.cz

nebo

jednatele společnosti Ing. Josefa Patzaka, Ph.D.
telefon: 4I5 732 I33
mobil: 724 929 535
e-mail: patzalr@chizatec.cz

nebo

sekretariát - patricii Buchtovou
telefon: 4I5 732 IOl
mobil: 602 I10 354
e-mail: buchtova@chizatec.cz

Z dŮvodu velmi omezených kapacit ubytování v Žatcí v době Dočesné si jej
doporučuj err'e zatnluvit co nej dříve.
Seznam hotelri a penzionri najdete na webov]ch
httnil/gq,zate.q-í_h$m.-sp/turisti3*Luhyípy.anj/.

'n-Ý2 a viděnou s Vámi.l eslme Se 11,

S pozdravem

stránkách města Žatce:

Ing. Josef Patzak, Ph.D.
jednatel

ep$l 
rusrg
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