Pivovarský zpravodaj 2/2020
V druhém letošním Pivovarském zpravodaji vám opět přinášíme informace, které by
neměly uniknout vaší pozornosti.

Článek č. 1: Dvacátý ročník degustační soutěže ČESKÉ PIVO
Ve dne 23. 6. – 24. 6. 2020 proběhly degustace. Degustátoři hodnotili celkem
73 přihlášených vzorků v 6 kategoriích. Výherci jednotlivých kategorií budou
slavnostně vyhlášeni na Svatováclavské slavnosti a již tradičně zde naražením
sudu s vítězným ležákem oficiálně zahájíme Dny českého piva.

Článek č. 2: Valná hromada 2020
Jak jsme již informovali, letošní volební valná hromada se bude konat dne
22.9.2020 v Národním domě na Vinohradech, Praha 2.
Prosíme o potvrzení účasti na e-mail radka.cerna@cspas.cz do 24. 8. 2020.

Článek č. 3: Svatováclavská slavnost 2020
Svatováclavská slavnost se bude konat ve stejný den a na stejném místě
jako valná hromada, tj. v úterý dne 22.9.2020 od 18.00 hodin.
Pozvánky budeme zasílat v srpnu 2020. Všichni jste srdečně zváni.

Článek č. 4: Iniciativa Zachraň hospodu
Kampaň Zachraň hospodu byla spuštěna 2. dubna 2020. Vzhledem ke znovuotevření
hospod a restaurací dne 25.5.2020 byla ukončena možnost registrace či nominace
hospody. Vouchery je stále možné nakupovat, a to do 30.6.2020. Platnost voucherů je
do 31.12.2020.
Do projektu se k 25.5.2020 zapojilo více než 2500 podniků a bezmála 10 000
spotřebitelů, kteří podpořili svou oblíbenou hospodu či restauraci. Celková výše
příspěvků dosáhla 10 mil. Kč.
Webové stránky projektu jsou: www.zachranhospodu.cz

Článek č. 5: MŽP a EKO-KOM se dohodly na finanční podpoře sběru kovů v obcích
Zástupci MŽP a společnosti EKO-KOM se dohodli na nové finanční podpoře sběru
kovů v obcích. Motivačním nástrojem pro rozšiřování sběrné sítě má být speciální
příplatek obcím za každý kontejner na vytříděné kovy na jejich území. Příplatek
dostanou i recyklační linky, které za tunu vytříděných kovových obalů dostanou nově
420 Kč. K navýšení sběru kovových obalů mohou přispět i kombinované sběry, kdy
lidé budou moci odkládat kovové odpady i do speciálně označených kontejnerů, jinak běžně určených
pro jiné materiály, nejčastěji jen pro plasty.https://www.mzp.cz/cz/news_2020-MZP-EKO-KOM-se-

dohodly-na-financni-podpore-sberu-kovu-v-obcich

Článek č. 6: COVID – nájemné
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na svých webových stránkách
Výzvu k programu COVID – nájemné.
Odkaz:https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskovezpravy/zverejnujeme-vyzvu-k-programu-covid-_-najemne--zadat-o-podporu-bude-mozne-od-26-cervna-2020--255316/

Článek č. 7: Zahraniční report COVID ke dni 23.6.2020
Ministerstvo zemědělství uveřejnilo zahraniční report k jednotlivým
zemím včetně kontaktů na zahraniční diplomaty. Informace zde:
http://ceske-pivo.cz/download/private/2020-2/report-covid.pdf
ZAHRANIČNÍ
REPORT COVID ke dni 5.6.2020.pdf

Článek č. 8: Doporučené zdroje k současné situaci
Aktuální informace stále najdete na těchto webových stránkách:
https://www.komora.cz/koronavirus/
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Aktuality&id=7
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
https://koronavirus.mzcr.cz/
http://www.socr.cz/clanek/seznam-dulezitych-informaci-materialu-odkazu-ke-koronaviru/

https://www.spcr.cz/koronavirus-aktuality
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