Pivo na Náplavce: dvoudenní festival představí 55 tuzemských
minipivovarů
Pivo na Náplavce – oblíbený degustační festival – bude mít letos ji sedmý ročník. Uskuteční se na náplavce mezi Palackého a
železničním mostem 14. a 15. června. Návštěvníci se mohou těšit na piva 55 tuzemských minipivovarů, na 20 stánků s pochutinami
hodícími se k pivu a na bohatý hudební program.

„Ani letos nebude chybět festivalové pivo, které vždy vaří nejoblíbenější pivovar
předchozího ročníku a které bude jako vždy pojmenováno po plaveckém stylu. Ponese název
Vltavský znak a v objemu 500 litrů ho vyrobil rodinný pivovar U Vacků z Chlumce nad
Cidlinou – jedná se o spodně kvašenou světlou jedenáctku,“ řekl Jiří Sedláček, ředitel
festivalu Pivo na Náplavce.
„V sobotu mezi 8. a 14. hodinou bude na festival navazovat farmářský trh Náplavka s
dalšími desítkami stánků. Součástí sobotního programu bude také již tradiční bleší trh
pivních suvenýrů, kde si sběratelé mezi 10. a 14. hodinou budou moci doplnit sbírku etiket,
půllitrů, tácků a dalších s pivem souvisejících propriet,“ doplnil Jiří Sedláček.
Žádné kelímky, pouze degustační sklenice
Organizátoři se snaží zamezit zbytečnému odpadu v podobě plastových kelímků a navíc pivo ze skla lépe chutná. „Pivo na Náplavce je
degustačním festivalem, pít se tedy bude maximálně po třetinkách. Chybět nebude ani novinka loňského ročníku, která měla u
návštěvníků velký úspěch – možnost degustace i po 0,15 litru. Vstupné je zdarma. Podmínkou konzumace piva je koupě degustačního
setu, který sestává z festivalového skleněného džbánku o objemu 0,3 l, festivalového katalogu, festivalového pivního tácku a propisky.
Set bude stát 100 korun, senioři ho budou mít k dispozici za 70 korun a bude použitelný po oba dny konání festivalu,“ vysvětlil Jiří
Sedláček.
Něco dobrého k pivu
Stánky s gastronomií budou nabízet různé masové i vegetariánské burgery, gourmet hot dogy, pizza z pece, nakládané sýry a
utopence, domácí bagety s grilovaným masem, pagáče a mnoho dalších dobrot hodících se ke zlatavému moku.
A ještě něco: hudební program
Zahrají DJ Kid Dynamite, Delta Blues Jam, Lovesong Orchestra, Čankišou, Sbor břežanských kastrátů, Sladký konec, ZVA 12-28 Band.
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