Vykulení 2012 – harmonogram akce
Celodenní program
9.00 – 24.00: pivo a jídlo
10.00, 12.00, 14.00, 16.00: exkurze novou trasou přes sladové půdy, lístky v průjezdu
po celý den: bednáři, kováři, keramici, potulný malíř JP, pivní marmeláda a omáčky, košíkáři, tuchorazská
jablka, mošty, staročeské kořalky (medoviny, višňovky, kontušovky, hruškovky, kmínky, ořechovky)
Odborný program – velké humno
10.00 – 15.00: odborná část prezentace pivovarských firem na velkém humnu
Humnové sladovny (Benešov, Broumov, Bruntál, Březnice, České Budějovice Samson, Dobruška, Havlíčkův
Brod, Chodová Planá, Kolín, Kounice, Náměšť na Hané, Nová Paka, Nymburk, Prostějov, Rajhrad,
Suchomasty, Záhlinice)
Časopis Pivo, Bier & Ale (kampaň České pivo pijeme čerstvé)
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (Pořádání degustačních seminářů pro odborníky i laickou veřejnost,
prodej kmenů pivovarských kvasinek pro různé typy piva, analytické rozbory základních kvalitativních
parametrů piva, kontrola jakosti surovin a meziproduktů piva)
Lindr (Novinky v oboru chladící a výčepní techniky, včetně nových typů pivních chladičů)
Selgen (Sladovnické ječmeny, šlechtitelská stanice)
Brelex (Chmele z ČR, SRN, VB, NZ a USA, pivovarské kvasnice)
Bohemia Hop (Chmelové produkty)
Pivo Praha (Minipivovary, poradenství, pivo a vše kolem něj)
Czech Brewmasters (poradenství v pivovarnictví a sladovnictví, dodávka pivovarských technologií a sládků)
Přednášky – malé humno
11.00: Aleš Přinosil (sladovna Záhlinice) – pozitiva humnového sladování
11.20: Dagmar Hrnečková (sladovna Weyermann) – speciální slady
11.40: Pavel Borowiec (časopis PBA) – České pivo pijeme čerstvé
12.00: Jiří Karlík (Czech Brewmasters) – Výstavba minipivovarů
Klidná produkce
Mažoretky Perličky – OS Kosáček
09.00 – 16.30: Dechovka Suchdolanka
11.30 – 12.00, 12.30 – 13.00, 13.30 – 14.00: Dudáci Rebel Pipers
10:00 – 15:00: Černokostelečtí hasiči + skauti a jejich dětský program za mlýnem
10.00 – 16.00: Dětský program ZŠ Kostelec
13.30 – 14.00: Jízda veteránů (vystaveny budou od 11.00 – 16.00)
16:00: Aerobik DODO
Odpolední divoká produkce
17.00 – 17.45: Hékelén Tékelén
18.00 – 18.45: Too Long Too Load
19.00 – 19.45: Vilder
20:00 – 20:45: Money and Flame
21.00: Daniel Hůlka

Naše piva - 11% světlý ležák s přídavkem praženého žita bodňák, 12% tmavá pšenice satlík
V provozu více než 50 kohoutů a po dotočení narážíme další druhy (info v průjezdu)
V průjezdu se dozvíte všechno a i více (naše nejukecanější duo Jitka vs. Šárka)

