
 

 

 

 

Svitavy, 20. června 2018 

 

Pivní slavnosti s výstavou veteránů FVŠ 

V sobotu 14. července proběhne na svitavském náměstí již sedmý ročník Pivních slavností, 

obohacený o výstavu historických vozidel. Pozvání přijalo 18 pivovarů a všechny se zúčastní 

soutěže o nejlepší pivovar, který vyberou sami návštěvníci. Tři nejlepší pivovary budou kolem 19 

hodiny oceněny. 

 

 Již od devíti hodin se v dolní části náměstí budou prezentovat historická vozidla včetně 
komentované prohlídky. K vidění budou osobní a nákladní vozidla, motocykly a kola vyrobená do 
roku 1988. Překvapením výstavy je historická parní stříkačka, která bude předvedena také v provozu. 
Od 11 hodin si mohou zájemci na autogramiádě Martina Sodomky nechat podepsat některou z jeho 
knih. K poslechu zahraje Humpolecký dixieland. Dobové kostýmy jsou vítány. Před 13 hodinou 
historická vozidla odjedou a na horní části náměstí budou pokračovat slavnosti piva. K degustaci piva 
si mohou návštěvníci zakoupit za 65 Kč malou degustační pivní sklenici nebo svitavský trvanlivý 
kelímek, který bude mít na slavnostech premiéru a ke koupi bude za 50 Kč. Součástí oslav chmele 
bude také oblíbená soutěž ve vaření kotlíkových gulášů s mezinárodní účastí týmů spřátelených 
měst. Jejich kuchařské umění vyhodnotí porota v čele s Václavem Šmerdou. Vyhlášena bude nová 
týmová cena „Parádní nášup“ – soutěžícím se meze nekladou a mohou se vyřádit na výzdobě svých 
stánků, prezentaci týmu, případně si připravit doplňkový, kulturní program. Odpoledne bude bohaté 
také na vystoupení hudebních kapel. Budete mít možnost poslechnout si např. Hodiny, Megaphone a 
další.   Těšit se můžete na soutěže, pojídání bramborových knedlíků, vyhodnocení nejlepší svitavské 
bábovky…. Připraveno bude bohaté občerstvení. Programem vás provedou moderátoři Ondřej 
Komůrka a Pavel Padyásek. Tak dorazte a dobře se bavte ☺.  
 
Zuzana Štěpánková 
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Program Pivních slavností  

Dolní část náměstí: 

9:00 – 11:00 Registrace historických vozidel 

10:00 – 11:00 Ukázka parní techniky 

11:00 – 11:30 Autogramiáda Martina Sodomky 

11:30 Komentované představení historických strojů 

12:50 Odjezd historických vozidel 

 

Horní část náměstí: 

9:30 – 14:00 Vaření kotlíkových gulášů 

13:00 Zahájení Pivních slavností 

13:20 VANUA 2 

14:45 KOWALSKI 

15:30 Soutěž v pojídání knedlíků, vyhodnocení svitavské bábovky 

16:10 BLACK MERCURY 

16:50 Žehnání nového hasičského vozu pro SDH 

17:40 GARAGE  & TONY DUCHÁČEK  

18:55 Vyhlášení soutěží pivovarů a kotlíkových gulášů 

19:40 HODINY 

21:05 MEGAPHONE 

22:30 NIL 
 

 

 


