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1. Základní informace  
Stopáž: do 25 minut 

1. série: 12-24 dílů  

Periodicita: 7 nebo 14 dnů 

Formát: cestovatelský magazín - za  malými pivovary kolem Čech a do sousedních zemí  

Obsah: Degustace - someliérství, párování s jídlem, vaření s pivem, reportáže z (možná) méně známých 
koutů Čech, Moravy a okolních zemí, z restaurací, hospod, pivovarů a festivalů, rozhovory u piva se 
známými osobnostmi 



2. Koncept 
 

Lidé toužící po vlastním pivu se ho učí vařit. Restaurace zakládají varny piva a vše se pomalu vrací do 
starých kolejí. Ale děje se toho mnohem více. Znovu se objevují staré recepty a vytvářejí se nové. 
Jsou piva lehká jako vánek, nebo tak silná, že se musí pít velmi opatrně, jsou piva vonící intenzivněji 
než čerstvá lékořice nebo zázvor a někdy mají barvy, které by s obtížemi namíchal zkušený malíř.  

Náš pivní magazín by rád vykročil cestami piva, nápojem starodávným a přitom stále moderním. Díky 
lidem, kteří pivu rozumějí, se těšte na velké spektrum témat. Pivo není jen o hospodách, i když tam 
ho najdeme nejčastěji. S pivem je spojena pestrá paleta kulturních i uměleckých činností, sportu     
a snad ani nemá smysl vyjmenovávat, že pivo se nepije pouze v neděli u televize, ale i v sobotu,        
v pátek, ve čtvrtek, také ve středu i v úterý a poměrně často i v pondělí.  

A nezapomeňte, že za  originálním, prapůvodním pivem se musí cestovat! Musíte objevovat a hlavně - 
nebát se zkoušet i neznámé...  



3. Cíle  
1. Změna  spotřebitelského chování – od kvantity ke kvalitě.  

2. Propagace kvalitní české potravinářské produkce. 

3. Posílení českého sebevědomí. 

 

Pivní bedekr je dlouhodobý projekt a je založen na spolupráci s dalšími odbornými garanty: 
Českomoravský svaz minipivovarů, Asociace hotelů a restaurací České republiky a dalšími. 

 



4. Strategie 

• Objektivní a pozitivní reportáže, které otevřou spotřebitelům nové obzory 

• Spolupráce s odborníky  

• Zajímavosti z tradičních a nově otevíraných pivovarů, pivních slavností, degustace českých piv 
různých druhů a značek, vaření s pivem, rozhovory  

• Zahraniční produkty pro srovnání a inspiraci 

• Poutavý scénář 

• Schopný moderátor 

• Známé osobnosti v rubrice Na pivu s… 



 

…a spousta poctivé filmařiny 
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5. Cílové skupiny 
1. Lidé, kteří mají rádi jídlo, pití a věnují hodně svého času (i peněz) novým zážitkům.  

2. Lidé, kteří mají rádi příběhy - chtěli by o pivu vědět něco víc a pak ho budou i rádi pít.  

3. Lidé, kteří rádi cestují a objevují.  

4. Lidé zvědaví, kde se v České republice (jako pivní velmoci) vaří nejlepší piva. 

5. Pivaři. 

 

Věkově se budeme pohybovat v širokém rozmezí 18 – 98 let. Nejsilnější kupní sílu spatřujeme v mužské 
části populace, protože muži obstarávají více jak 70% alkoholu do domácnosti a ke konzumaci.  

Na druhou stranu víme, že silná divácká skupina bude tvořena ženami. Vzhledem k tomu, že ženy inspirují 
muže a ti zas rádi vycházejí vstříc nevyřčeným přáním žen, koncipujeme náš pořad tak, aby byl 
zážitkově bohatý a zároveň obsahoval dostatek informačně cenného materiálu.  
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6. Cesta k divákovi  
 1. Televizní vysílání 

2. Internet  

3. Akce Pivního institutu – přednášky, interaktivní degustace,  

 kurzy, přehlídky a festivaly 



 
7. Prezentace partnerů 
 
OBSAH 

Pivní bedekr je ideálním nositelem logického reklamního sdělení  = reklama k tématům, které diváky při 
sledování tohoto pořadu zajímají: 

• Mám chuť zajet tam, kde se odehrává děj? Vidět a vědět o tom kterém pivovaru více informací? Jak se 
tam dostanu? Jakým autem? Mám navigaci? Kde natankuji? Jakým vlakem? Jakým autobusem? Na 
jakém kole? Co si obléknu? Kde budu bydlet? Čím zaplatím? Kde si o tom můžu přečíst víc? 

• Mám chuť na prezentované pivo? Které pivo je pro mě nejlepší? Kde ho koupím? Co si k němu dám? 

• Chci rozjet svůj minipivovar? Kdo mi poradí? Kdo mi ho postaví? Z čeho? Kdo mi pomůže s 
financováním? Pojištěním? Propagací? Distribucí? Kdo mi dodá technologie? Suroviny? Energie?   

FORMA 

• V duchu předchozího textu, lze zpracovat několik variant  prezentace formou PP  

• Další možností  je partnerství (sponzoring) - využití reklamního prostoru před pořadem a za pořadem, v 
titulkové části a eventuálně se dá uvažovat o injektáži 

 



 
8. Kontakty 
 

Alexandr Vojta 

+ 420 603 763 714 

kolektif@seznam.cz 

www.kolektif.cz 

 

Juraj Čech 

+ 420 606 621 002 

juraj.cech@symbiart.cz  

www.symbiart.cz 
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