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ČÍSLO 1 MEZI HOTFOOD FESTIVALY 

 

 

 

Rok 2019 je rokem návratu festivalu ke kořenům. Můžete se těšit na řemeslné pivovary, jídla z předních 

brněnských restaurací a food trucků nejen se zaměřením na ostrá jídla. 

Naším cílem je ukázat veřejnosti, že chilli je hlavně o chuti a jejich pálivost nekončí u konvenčních 

supermarketových paprik. Také se snažíme zbořit mýty, kterých je kolem chilli více než dost.

Něco málo o nás:  jsme spolek vášnivých pěstitelů, amatérských kuchařů a nadšených konzumentů chilli 

- nikoliv profesionální agentura pořádající festival za účelem zisku. První ročník festivalu v roce 2012 byl 

akcí pro okruh přátel. Očekávali jsme max. 80 lidí a už tehdy k Brněnské přehradě dorazilo 400 

návštěvníků. Letos se koná již sedmý ročník a několik tisíc návštěvníků přiláká do Brna nejen jedinečná 

atmosféra Mistrovství ČR a SR v pojídání pálivého – Chilližrout – ale i široká nabídka hotfood kuchyně, 

mnoho výrobců omáček, prodejců koření, pěstitelského vybavení a všeho dalšího, co do světa chilli a 

dobrého jídla patří. V rámci doprovodného programu vystupují každoročně česká kuchařská a kulinářská 

esa a nejinak tomu bude i letos.

Po stránce návštěvnosti se řadíme na přední pozici v rámci celé Evropy (ročník 2017: 6200 návštěvníků)  

a získáváme tak zájem i u zahraničních sponzorů a milovníků pálivého. Ročník 2018 byl bohužel zrušen z 

důvodu vážné nemoci hlavního organizátora.

CHILLIBRANÍ JE ZPÁTKY!                      NEJVĚTŠÍ EVROPSKÝ 
FESTIVAL CHILLI PAPRIČEK A VŠEHO, CO JE HOT,
SE VRACÍ V PLNÉ SÍLE. POJĎTE DO TOHO S NÁMI!
 



Datum a místo konání: 7.9.2019 v areálu koupaliště Riviéra v Brně
 Největší festival pálivého jídla (hot food) v Evropě 

 Mistrovství české a slovenské republiky v pojídání pálivých pokrmů - Chilližrout 

 Sraz pěstitelů a konzumentů chilli 

 Řada divácky atraktivních kuchařských show vedených známými šéfkuchaři

 Workshopy a ochutnávky 

 Kapela vystupující naživo a afterparty s DJ‘s

 Zajímavý celodenní program pro dospělé a děti 

 Výrobek roku - degustační a hodnotitelská soutěž pro veřejnost 

 Občerstvení zajištěné vybranými restauracemi a foodtrucky

 Dostatek vysokokapacitních výčepních míst nápojů (alko i nealko)

 Řemeslná piva z deseti minipivovarů

 Podporujeme Brno a a ten náš krásný kraj. Z našich průzkumů a zkušeností vyplývá, že návštěvníci

 jsou z 25 % mimo Jihomoravský kraj, a proto zde stráví delší dobu a užívají si města.

 Přitahujeme pozornost domácích a zahraničních médií ( TV, tisk, rozhlas)

 Propagujeme JMK a město Brno v rámci České republiky a zahraničí. Jeden z našich cílů je festival 

 celoevropského formátu, který proslaví město Brno. BRNO HLAVNÍ MĚSTO MILOVNÍKŮ CHILLI.

 Letos bouráme jazykové bariéry a oslovujeme zahraniční návštěvníky, spouštíme vícejazyčnou verzi 

 stránek a průběžně informujeme mezinárodní tiskové agentury.

 Od samotného začátku našeho působení podporujeme veřejně prospěšné instituce a příspěvkové 

 organizace jako je Masarykův onkologický ústav v Brně – věnováno 17 tisíc, Dejme dětem šanci, 

 věnováno 59 tisíc plus z doplňkových aktivit dalších 5 tisíc a ROS – asociace pro léčbu roztroušené 

 sklerózy 10 tisíc. V roce 2017 jsme věnoavli organizaci Dejme dětem šanci 28.320,- Kč.

 Vedle toho spolupracujeme na různých bázích a principech s neziskovými organizacemi.

 Získali jsme a stále si budujeme okruh partnerů z řad lokálních podnikatelů, kterým pomáháme růst

 a propagovat své služby a produkty. Nejedna značka chilli produktů vyrostla právě díky Chillibraní.

 Spolupráce s námi je všestranně transparentní a výhodná pro obě strany
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KLÍČOVÉ INFORMACE O FESTIVALU

VIZE A CÍLE


