Radegast hledá fotky staných hospod nebo štamgastů.Chystá
výstavu a knihu k 50, výročí
Nošovice, 15. října 2Q19

- Nošovický pivovar

Radegast oslaví v příštímroce 50. výročí

od uvaření první várky piva. Součástíoslav bude i speciální výročníkniha nebo

unikátní výstava. Poskytnutím sbírkových předmětů nebo obrazových materiálŮ se
můžezapojit také široká veřejnost. Projekty připravuje pivovar Radegast ve spolupráci
s Národním zemědělským muzeem (NZM)
Přispět ke vzniku výstavy pivovaru Radegast můžetaké veřejnost, a to přímo poskytnutím
předmětů souvisejících s nošovickým pivovarem a pivem Radegast.
,,Máme zájem o původnípivní lahve s etiketami, pivní sklenice ze 70, a 80. let nebo
amatérskéi profesionální záznamy, jako jsou fotografie, pohledy, obrazy, filmové záběry
nebo předměty osobní povahy spojené s Radegastem. Zajímajínás také fotografie exteriérů
a interiérůvybraných restaurací a pivnic,- říká František Svábenický, koordinační,
projektový a programový pracovník Národního zemědělského muzea.
K výročníoslavě pivovaru Radegast se připravuje také kniha, do které můžerovněž přispět
veřejnost poskytnutím obrazových materiálů, jako jsou staré tankovny ze 70. a 80. let, výlohy
obchodů s vystaveným zbožímpiva Radegast, záběry na nakládky či vykládky piva i fotky
štamgastů.

Výstava, která vyroste na ploše většínež 1 000 m2, bude otevřena nejpozději ve třetím
čtvrtletí2020 v nové pobočce NZM vznikqícív areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. PŮjde o
vůbec první putovnívýstavu, která se zde bude konat.

,,Na výstavě představíme návštěvníkůmdůležitémilníky pivovaru Radegast, ukážeme
zajímavépředměty spojené s technologií nebo výrobou a také jim promítneme jedinečné
filmové záznamy pořízené během celé historie nošovického pivovaru,' říká lvo Kaňák,
manažer pivovaru Radegast.

V roce 2020, přesně 3. prosince, oslaví pivovar Radegast 50. výročíod uvaření první várky
piva Radegast. V rámci významného výročínošovického pivovaru proběhne velké množství
akcí a aktivit.

Podrobné informace, jaké předměty

a

materiály

je

možnépro výstavu nebo

poskytnout, jsou k dispozici na webové stránce pivovaru www.radeqast.cz.

Poznámky pro editory:
c V pivovaru Radegasť se vaří pivo od roku 1970. Oblibu si získalo díky své charakteistické výrazně
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chuti. Nyní je pivovar Radegasť součásťíspolečnosti Plzeňský Prazdroj.
pivovar Radegast je vyhledávaným tuňstickým cílem, ktery každoročně navštívítéměř 50 tis. lidí. Je součástí
projektu Technotrasa, kam patří nejvýznamnějšípamátky Moravskoslezského kraje.
Pivovar Radegasí investoval za posledních 10 let desítky milionů korun do vodohospodářských projektŮ a
během tohoto období snížilspotřebu vody potřebnou na výrobu piva o 38 %o, V roce 2018 spotřeboval pouze
2,51 hl vody na výrobu 1 hl piva, dosáhl nejlepšího výsledku v historii a zařadil se tak mezi pivovary, které
patří v šeťřenís vodou k nejlepšímna svěťě.
s exporťem do více než 50 zemí celého světa je plzeňský prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a
největšímexportérem českéhopiva.

. za

pozitivní působenív oblasti společenské odpovědnosti získal v roce 201 8 plzeňský prazdroj čtyň
významná ocenění v soutěži 8uslness pro společnosí rOP odpovědná firma a sťa/ se tak jednou z
nejoceňovanějších českých společnostív oblasti firemní odpovědnosti v Ceské republice.

