
 
Tisková zpráva 
 

Centrum Českých Budějovic oživí Hudební FEST Masné krámy 
 

Kultovní českobudějovická restaurace Masné krámy pro hosty pravidelně připravuje řadu lákavých nabídek. 
Jednou z nich bude sedmý ročník Hudebního FESTU Masné krámy. Příští víkend se na pódiu před Masnými 

krámy vystřídají čtyři kapely. Pro hosty bude připraveno zhruba 300 venkovních míst k sezení. Standardní 
nabídku jídla obohatí grilované speciality a v sobotu 22. června zhruba ve 12 hodin bude k podávání 

připraven rožněný vůl. Vstup je zdarma. Ulice Krajinská a Hroznová budou pro automobilovou dopravu 
uzavřeny od pátku 21. června od 10:00 hodin do neděle 23. června do 6:00 hodin. 

 

České Budějovice, 14. června 2019 – Kultovní českobudějovická restaurace Masné krámy 
poprvé roztočila pivní kohouty dne 1. října 1954. Letos tedy oslaví 65. výročí od slavnostního 
zahájení provozu pro veřejnost. Budova Masných krámů pochází zřejmě z roku 1554 a po několik 
století sloužila jako jatka a tržnice s masem. Po 2. světové válce se kvůli havarijnímu stavu vážně 
uvažovalo o demolici objektu. Naštěstí nakonec padlo opačné rozhodnutí. Na restauraci byla 
historická budova přestavěna v průběhu roku 1953 podle projektu architekta J. Fidry. 
 
Díky dokonale ošetřenému čepovanému pivu a výborné kuchyni se Masné krámy rychle staly 
jedním ze symbolů města a téměř povinnou zastávkou turistů z domova i ze zahraničí. Pro hosty 
pravidelně připravuje řadu lákavých nabídek. Jednou z nich bude sedmý ročník Hudebního FESTU 
Masné krámy. „Živá hudba v kombinaci s posezením u piva a grilovaného masa na čerstvém 
vzduchu, ve spojení s procházkou centrem města, je pro mnoho lidí velmi přitažlivá. Věříme, 
že i letos bude zájem veliký,“ říká Tomáš Olejník, vedoucí oddělení Gastro z Budějovického 
Budvaru. Pro hosty bude na ulici připraveno zhruba 300 míst k sezení, z nichž větší část bude pod 
slunečníky. V pátek a v sobotu se na pódiu před Masnými krámy vystřídají celkem čtyři kapely. 
Hlavní hvězdou budou Nezmaři, kteří zahájí koncert 21. června od 20:30. Standardní nabídku jídla 
obohatí grilované speciality a v sobotu 22. června zhruba ve 12 hodin bude k podávání připraven 
rožněný vůl. Veškeré hovězí maso ze soukromých chovů dodá masokombinát Múúú Písek.  
 
Zahájení festivalu proběhne 21. června v 18:15. Vstup bude zdarma. Ulice Krajinská a Hroznová 
budou pro automobilovou dopravu uzavřeny od pátku 21. června od 10:00 hodin do neděle 23. 
června do 6:00 hodin.  
 
Restaurace Masné krámy nabízí hostům nejen dobrou kuchyni, ale především dokonale ošetřené 
čepované pivo. Lidé si mohou pochutnat zejména na kroužkovaném ležáku Budweiser Budvar 
B:SPECIAL. Restaurace je otevřena denně, v pondělí až čtvrtek od 11:00 do 23:00 hodin, v pátek 
a sobotu od 11:00 do 24:00 hodin a v neděli od 11:00 do 21:00 hodin. Kapacita restaurace je 200 
míst. Rezervace jsou možné na telefonu 387 201 301 nebo na e-mailu info@masne-kramy.cz. 
Podrobné informace včetně menu a ceníku najdete na www.masne-kramy.cz 

 
Hudební FEST Masné krámy 2019 - program 

21. 6. – 22. 6. 2019 
pátek 21. 6.    
18:15  zahájení 
od 18:30 Trio Traktůrek 
od 20:30 Nezmaři 
 
Sobota 22. 6.      
12:00 – 14:00 Lazareth 

od 20:00 Gin # 

 
- KONEC - 

 



Další informace a dotazy: 
Budějovický Budvar, národní podnik 
Ing. Petr Samec, Dr., PR manažer 
Tel:  +420 387 705 284 
Mobil: +420 606 757 997 
E-mail: petr.samec@budvar.cz 

www.budejovickybudvar.cz 

 

 


