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Dětský program Aerobik AK DODO, ZŠ Kostelec, OS Kosáček, černokostelečtí
hasiči a jejich dětský program, černokostelečtí skauti, mažoretky, trampolíny

Bednáři, autoveteráni, kováři, keramici, malíři, košíkáři, mošty, pivní marmelády
Festival pivovarských surovin a služeb - Představení všech 18 humnových
sladoven ČR, ochutnávka sladů, chmelové produkty a kvasnice, sladovnický ječmen a šlechtění, výčepy a sanitace,
poradenství v pivovarnictví, rozbory, kontrola jakosti, degustační kurzy, přednášky: A. Přinosil – humnové sladování,
D. Hrnečková – speciální slady, P. Borowiec – České pivo pijeme čerstvé, J. Karlík – Výstavba minipivovarů

Muzika - Rebel Pipers

– dudy,

Suchdolanka – dechovka

Hékelén Tékelén, Too Long Too Load, Vilder, Money and Flame, DANIEL

HŮLKA

Muzeum ukázky tradičního vidrování sladu na humnu, prohlídky celý den novou trasou přes sladové půdy a hvozd,
představení sprchového aparátu, točení piva z čerstvě vysmolených dřevěných sudů, vypalování pivovarských znaků atd.

Humnová piva Benešov (Ferdinand, Pelhřimov, Zvíkov, Ústí n/L Rychta), Broumov (Opat), Bruntál, Březnice
(Herold), České Budějovice (Samson), Dobruška (Rampušák, Rychnov n/Kn, Harrach VelMez, Car Běleč), Havlíčkův Brod
(Rebel), Chodová Planá (Chodovar), Kolín (Dražíč), Kounice (Kácov, Polepy, Únětice, Žlebské Chvalovice), Náměšť (Trutnov),
Nová Paka (Kumburák, Valdštejn), Nymburk (Něžný barbar, Bogan), Castello Prostějov (Polička), Protivín (Platan), Rajhrad
(Bernard), Suchomasty (Beroun), Záhlinice (Břevnov, Pivovarský dům, Qásek, Dalešice, Parník Přerov, Olomouc oba, Malenovice,
Svitavy), Dva druhy našeho piva včetně sběratelského materiálu (bodňák, satlík), sklenice oproti záloze a mycí pulty

Staročeská žranice krkovice na ohni, obří párky v rohlíku, šunkové kýty z ohně, dobroty z udírny,
plněné brambory, domácí klobásky, staročeské trdlo, sladkosti, kukuřice, stehna, bůčky, špízy, zavináče v bulce, kávy

MOKRÁ VARIANTA !850 míst ku sezení uvnitř! VSTUP ZDARMA
Podrobný časový harmonogram WWW . PIVOVARKOSTELEC . CZ
moderuje VODOUCH
Adresa: Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
spojení: Φ bus Praha Háje 381, 387; Φ vlak Masaryčka – Český Brod a bus 409, 410; Φ pěšky, na kole, lyžích...

