
TISKOVÁ ZPRÁVA

V Ostravě 25. února 2016

Další tři ročníky Dnů NATO bude opět provázet chuť a síla ZUBRa

Po třech letech úspěšné spolupráce se oceňovaný přerovský Pivovar ZUBR opět stal partnerem 
a exkluzivním dodavatelem piva pro návštěvníky i všechny oficiální hosty na tři nadcházející ročníky 
Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR. 

„Velice nás těší, že značka ZUBR bude opět ‚pivní tváří‘ naší akce další tři roky. Naše partnerství 
v uplynulých třech ročnících vedlo nejen ke vzájemné spokojenosti, ale především síla chuti ZUBRa 
přispěla k příjemným zážitkům, které si z akce odnesli naši návštěvníci a účastníci. Věříme, že společně 
na tuto tradici v nadcházejících třech letech úspěšně navážeme,“ řekl Zbyněk Pavlačík, předseda 
Jagello 2000, které je hlavním organizátorem akce.

Partnerská smlouva byla podepsána zástupci Jagello 2000 a Pivovaru ZUBR a.s. ve čtvrtek 25. února. 
Ředitel pivovaru Tomáš Pluháček k tomu poznamenává: „Fakt, že jsme opět zvítězili, je potvrzením, 
že jsme se v minulých letech osvědčili jako spolehlivý partner. Jsme rádi, že naše spolupráce bude 
pokračovat i v letech následujících. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR jsou prestižní akcí 
a těší nás, že je s ní spojeno jméno našeho pivovaru,“ říká Tomáš Pluháček, ředitel Pivovaru ZUBR.

„Velice oceňujeme přístup Pivovaru ZUBR v uplynulých třech letech naší spolupráce, kdy při příležitosti 
naší akce dokonce vaří pivní speciál, extra hořký 12,5° ZUBR Extra Force, nebo připravuje sběratelské 
sklenice a řadu propagačních předmětů, které oceňují jak návštěvníci, tak třeba také naši zahraniční 
partneři a účastníci,“ uvádí Zbyněk Pavlačík.

Pivovar ZUBR zvítězil ve výběrovém řízení, jehož se zúčastnily významné české pivovarské skupiny. 
Přerovský pivovar nejlépe z nich dokázal splnit náročné požadavky a podal vítěznou nabídku, kterou 
díky rozsáhlé nabídce chutného piva jistě osobně ocení i všichni návštěvníci Dnů NATO v Ostravě 
& Dnů Vzdušných sil AČR. 

Přerovský Pivovar ZUBR s více než 140letou tradicí vaří svá piva dle tradičních receptur a postupů 
za použití kvalitních regionálních surovin. Nabízí širokou škálu piv a jeho nejnovějším trhákem je čtyřikrát 
chmelená jedenáctka ZUBR Grand. Pivovar stále rozšiřuje bohatou sbírku ocenění, jenom před týdnem 
vyhrál s pivem ZUBR Premium prestižní soutěž Pivex 2016 a stal se absolutním šampionem soutěže.

V případě dotazů kontaktujte, prosím: 
Zbyněk Pavlačík, CEO & spoluzakladatel 
jagello@jagello.org, tel. +420 597 479 208
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Další tiskové podklady naleznete: 
www.natodays.cz/tiskova-sdeleni                                       www.natodays.cz/fotografie-v-tiskove-kvalite

Organizátory Dnů NATO v Ostravě jsou Jagello 2000, Generální štáb Armády České republiky, Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Policie České republiky, Zdravotnická záchranná 
služba Moravskoslezského kraje a Letiště Ostrava, a.s. –  provozovatel Letiště Leoše Janáčka Ostrava. 

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky podporuje statutární město Ostrava, Ministerstvo obrany 
České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Moravskoslezský kraj a Public Diplomacy Division NATO. 

Jagello 2000 je v České republice hlavním subjektem v oblasti komunikační strategie členství v Severoatlantické alianci 
a bezpečnostní politiky obecně a podílí se rovněž na projektech zaměřených na Evropskou unii. Hlavním cílem spolku je 
informovat veřejnost o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích.
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