Tisková zpráva
SEBRE distribuuje Plzeňský Prazdroj do Srbska
Praha, září 2016: Společnost SEBRE začíná distribuovat pivo ze stáje Plzeňský Prazdroj do
Srbska. Na světoznámém světlém ležáku s tradicí od roku 1842 si tak budou moci pochutnat
v celém Srbsku.
Se svou láskou k jasně zlatavému moku, kterou sdílí celá skupina SEBRE, se společnost chtěla
podělit také se svými profesními přáteli ze Srbska. Vznikl tak nápad distribuovat plzeňské „tekuté
zlato“ také do Srbska, kde zatím distributor chyběl. SEBRE se tak stává oficiálním distributorem
Plzeňského Prazdroje a. s. v Srbsku.
„Nápad se zrodil u piva a hned se z toho stal záměr, který nesnese odkladu vzhledem k tomu, že se
víceméně jedná o duchovně kulturní misi a obohacení srbské kultury o český zlatý poklad, který se
dokonale snoubí se srbskou kuchyní. Samozřejmě dostupnost zdroje, z kterého čerpáme inspiraci a
nápady, pro nás byla otázkou přežití.“ S nadsázkou vzpomíná Jan Kubíček, výkonný ředitel SEBRE na
okamžik, kdy se rozhodli české pivo dovážet do Srbska. Kubíček dále doplňuje, že: „Hlavními
značkami distribuce se stane Velkopopovický Kozel a samozřejmě pravý Pilsner Urquell.“
Svou vášeň pro pivo přenesla společnost do bělehradské Pivnice Gvožďara 1870. Díky tomuto
společenství vznikl tandem plzeňského piva a srbské kuchyně, který svým způsobem symbolizuje
česko-srbskou spolupráci. Vedle klasického plzeňského Prazdroje se zde čepuje také
Velkopopovický kozel.
Plzeňský Prazdroj
Ve světě se jedná o nejznámější český pivovar proslulý pro své výtečné hořké pivo. Jako první, už
v roce 1842, začal pivovar s výrobou světlého ležáku. Pro svou jedinečnou chuť se mnoho dalších
pivovarů začalo pokoušet vyrobit podobný světlý ležák, což má za následek fakt, že v současné
době zastává světlý ležák dvě třetiny veškeré výroby piva na světě. Pilsner Urquelle je největším
výrobcem piva v Česku.
Presskitt: https://www.sebre.cz/tiskove-zpravy/presskit/160901_prazdroj_srbsko.zip
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SEBRE
Investiční skupina SEBRE byla založena v roce 2013. Jejím vedením byl pověřen výkonný ředitel Jan
Kubíček.
SEBRE je aktivní v oblastech Developmentu, Gastronomie, či Kinematografie. Převážně působí
v České republice a v zemích bývalé Jugoslávie. V hlavním městě Srbské republiky je SEBRE aktivní
mimo distribuci piva jak na poli developmentu, tak v oblasti kinematografie, kde působí ve
filmových ateliérech AVALA.

Press release
SEBRE is distributing Pilsner Urquell in Serbia
Prague, September 2016: SEBRE is commencing the distribution of Pilsner Urquell beer in Serbia.
The whole of Serbia will now be able to enjoy this world-renowned lager whose tradition dates
back to 1842.
All of the SEBRE group greatly enjoys the golden beverage, and that is why it wanted to share it
with their professional friends from Serbia. This gave birth do the idea to start the distribution of
the “liquid gold” from Pilsen in Serbia, where it has been missing on the market up to now. And so
SEBRE became the official distributor of Pilsner Urquell a. s. in Serbia.
“We came up with the idea over a beer and it immediately turned into a pressing spiritual and cultural
mission – to enrich Serbian culture with the Czech golden treasure, one that will go perfectly with
Serbian cuisine. Of course the availability of the source of our inspiration and ideas became a life-ordeath question,” jokingly said Jan Kubíček, CEO of SEBRE, describing the moment when it was decided to
import Czech beer into Serbia. Kubíček also added: The main brands that we will distribute will be
Velkopopovický Kozel and of course the one and only Pilsner Urqell.”
We shared our passion for beer with the Belgrade Gvožďara Brewery 1870. Thanks to this
partnership we were able to combine Pilsen beer with Serbian cuisine, symbolizing our CzechSerbian cooperation. In addition to the Pilsner Urquell classic, Velkopopovický Kozel is also offered
on tap.
Pilsner Urquell Brewery
The most famous Czech brewery in the world is renowned for its outstanding bitter beer. It was
the first to introduce this pale lager, already in 1842. Many other breweries tried to copy its
unique taste and attempted to produce a similar pale lager; now pale lager represents two thirds
of all global beer production. Pilsner Urquell is the largest brewery in the Czech Republic.
Presskitt: https://www.sebre.cz/tiskove-zpravy/presskit/160901_prazdroj_srbsko.zip
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SEBRE
The SEBRE investment group was founded in 2013. It is managed by its chief executive officer Jan
Kubíček.
SEBRE is active in several areas, including Development, Gastronomy, or Cinematography. It
mostly operates in the Czech Republic and in the countries of the former Yugoslavia. In addition to
beer distribution, SEBRE is active in the capital of Serbia also in development as well as
cinematography, specifically within the AVALA movie studios.

