Svět piva se točí kolem Purkmistru
Plzeňský rodinný minipivovar Purkmistr hostil světově největší festival minipivovarů
Po velmi úspěšném pátém
ročníku festivalu minipivovarů SLUNCE VE SKLE, kterého
se loni zúčastnilo 44 pivovarů a v nabídce bylo přes 151
druhů točených piv na jednom místě, se v sobotu 21.
září 2013 konal již šestý ročník festivalu ve svém tradičním útočišti, v Pivovarském
dvoře Plzeň v Plzni–Černicích, který je domovem pivovaru Purkmistr. Každoročním
záměrem organizátorů festivalu je především seznámit
návštěvníky s produkty minipivovarů, které nejsou běžně
na trhu k dostání.
Festival Slunce ve skle je
největší akcí svého druhu
nejen v ČR, ale i ve světovém měřítku; je také zařazen mezi akce Českomoravského svazu minipivovarů,
jehož prezident ing. Jan Šuráň letošní ročník osobně
zahajoval. Podle sdělení ing.
Petra Míče, ředitele festivalu, se i letos potvrdila pověst
černické akce jako celosvětově největšího a stále expandujícího setkání malých
a středních výrobců piva,
kterému se i díky jeho načasování už nějakou dobu
přezdívá „český Oktoberfest“: „Do 6. ročníku se nám
přihlásilo více než 62 účastníků reprezentujících 72 pivovarů, a po zhodnocení
akce už můžeme říci, že padly i další rekordy – během
odpoledne a večera se tu
vystřídalo více než 10 tisíc
návštěvníků a celková výtoč

všech vystavovatelů včetně
našeho hostitelského pivovaru Purkmistr přesáhla 11
tisíc litrů piva. Museli jsme
proto rozdělit program akce
do dvou míst a kromě tradičního nádvoří část stánků
umístit také do naší Pivovarské zahrady, spolu s druhým pódiem pro kulturní
části programu a dětským
koutkem, a dokonce jsme
‚expandovali‘ na Selskou náves – kam se vejdeme, jestli
to takhle půjde dál, to ví jenom pivovarský Pánbůh,“
uvažuje ing. Míč.
Návštěvníci mohli ochutnat přes sto osmdesát druhů
čepovaných piv; v nabídce
bylo i několik desítek druhů
piv lahvových. Zúčastněné
pivovary nabídly návštěvníkům i řadu svých propagačních předmětů, tácků, etiket
a sklenic. Pivaři, kteří mají
zájem o nefiltrované, nepasterizované pivo, se tu mohli
seznámit s různými typy
piv, od výčepních přes ležáky, vícestupňové speciály,
piva ochucená, nakuřovaná,
pšeničná a svrchně kvašená, až po piva typu ale, IPA
a stout.
Letošní ročník festivalu
také připomněl s měsíčním
zpožděním jedno důležité
jubileum: 21. 8. 1813 se v německém Vilshofenu narodil Josef Groll, který stál
u zrodu dnešní slávy piva,
pro které se vžilo označení „pilsner“, „pilsener“ či
„pils“. Pivovar Purkmistr
na toto výročí nezapomněl a

na počest Josefa Grolla připravil speciální várku festivalového ležáku, která byla
jako Černická Třináctka naražena během slavnostního
zahájení festivalu. Naražení
se ujal vrchní sládek Pivovaru Purkmistr ing. Josef
Krýsl (na snímku).
Další z pořadatelů akce,
Lubomír Krýsl ml. ze společnosti Lukrécius, upozorňuje na mezinárodní
rozměr festivalu: „O akci
je v posledních letech zájem i v zahraničí, o čemž
svědčí návštěvy novinářů a
pivních příznivců z Německa, Ruska, Velké Británie,
Nizozemí, Španělska, Itálie,
USA a Švédska. Kromě mi-

nipivovarů z Plzně a okolí se festivalu již tradičně
účastní výrobci z celé České
republiky, ale také ze Slovenska, Německa, Belgie,
Nizozemí, Velké Británie,
Spojených států a Vietnamu. Pro návštěvníky byla
jistě zajímavá i účast řady
nově vzniklých pivovarů,
které se zatím na podobné
akci neprezentovaly, a tak
pro většinu byla jimi nabízená piva novinkou.“
Největší kuriozitou byl
ovšem zvláštní host 6. ročníku festivalu: vietnamský
pivovar Hoa Vien nicméně
leckterého znalce piva příjemně překvapil, protože
vaří pivo plzeňského typu
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Jak jsem uviděl slunce ve skle
Plzeň si zaslouží označení „hlavní město piva“ také díky černickému Purkmistru
Jako rodilý a již poněkud
dříve narozený Plzeňák jsem
neoficiální titul svého města
„hlavní město piva“ považoval vždycky za samozřejmost.
S postupující globalizací ale
člověk už pomalu nedokáže říct, co je a co není české
auto, co je a co není česká
bota, ani co je a co není české
pivo. Moje žena už třeba zeleninu nenakupuje jinde než na
farmářských trzích, protože
tam, jak říká, má ještě nějakou jistotu, že ten brambor
neobletěl půl zeměkoule, než
skočil u ní v tašce. Kdyby tak
byly farmářské trhy s pivem,
říkávám si v duchu.

A pak jsem ve své oblíbené
hospodě uviděl plakát – pozvánku na festival minipivovarů Slunce ve skle. A i když
mělo jít o „open-air“ a předpověď zrovna moc slunce
neslibovala, nechal jsem se
nalákat a v sobotu odpoledne
jsem vyrazil do Černic.

z dovážených českých surovin; také technologii pivovaru dodala plzeňská firma
LUKR INGENEERING. Pivovar patří honorárnímu
konzulovi ČR ve Vietnamu,
panu Ngo Hong Chuyenovi,
který je velkým přítelem
České republiky a propagátorem tradičního českého nápoje ve Vietnamu.
V současnosti provozuje
pivovary Hoa Vien v Hanoji, Saigonu a Mui Ne; kromě toho na vlastní náklady
vybudoval v Hanoji první
vietnamskou
restauraci
Pilsner Urquell Original
Restaurant.
Na otázku, jestli se náročná příprava a organiza-

ce celého festivalu vyplatí,
odpovídá jeho ředitel ing.
Míč takto: „Takováto akce
se nedá dělat pro zisk. Nebýt naší vlastní nemalé investice a podpory našich
partnerů, kterým bych
chtěl touto cestou znovu
poděkovat, Slunce ve skle
by určitě nebylo tím, čím
se za šest let své existence
stalo. K pořádání festivalu
máme jedinou motivaci:
chceme dokázat konzumentům piva, že Plzeň je opravdovou světovou metropolí
jejich oblíbeného moku,
a že svůj podíl na tom mají
právě minipivovary a pivovary střední velikosti.
Možnost porovnat produkci
několika desítek takových
výrobců nejen z ČR, ale i ze
zahraničí, je celosvětově
unikátní. Neklademe si za
cíl konkurovat bavorskému Oktoberfestu, protože
jsme přesvědčeni, že znalci
– ‚fajnšmekři‘ – ocení spíše
pestrost než množství. Největší dík proto náleží těm,
pro které celou akci pořádáme – návštěvníkům, kteří nám zachovávají přízeň a
věrnost a bez jejichž účasti
by festival neměl smysl.“
Nezbývá než popřát organizátorům, vystavovatelům
i návštěvníkům, aby jim
do příštího ročníku festivalu Slunce ve skle, který
se bude konat 20. září 2014,
nescházelo hlavně to, co je
obsaženo v tradičním pivovarském pozdravu: „Dej
Bůh štěstí!“

Už když jsem nasedal na
trolejbus „třináctku“, která do Černic jezdí (na pivní
festival by jel autem snad
jedině masochista), bylo mi
divné, že jezdí v prakticky
polovičních
intervalech.
Nedalo mi to a zeptal jsem
se řidiče. „My dneska jezdíme s posilama, to si zaplatil
Purkmistr kvůli tomu jejich
Októbrfestu,“ dozvěděl jsem
se. A když jsem se dostal na
Selskou náves, kolem které
se celá ta akce točila, bylo
mi jasné, že pořadatelé věděli, co dělají, když si objednali posílení MHD: Aby se
člověk dostal dál, musel podle nátury nasadit buď ostré
lokty, nebo jedno „s dovolením“ za druhým. Lidí vážně
jako na Oktoberfestu, aspoň
mi to tak připadalo. Stánky
byly na nádvoří, na návsi, a
ještě na novém parkovišti v
Pivovarské zahradě.
Hned za branou Purkmistra další překvapení: na pó-

diu dřevěná vana s nějakou
dekou, která vypadala jako
pěna, a z ní čouhá hlava.
A můžete se takhle vyfotit
a tvrdit, že jste se koupali v pivu… ale moment, to
není docela jenom „jako“,
oni tu v Purkmistru mají
vážně pivní lázně! No, nevím, připadá mi to spíš jako
„ženská záležitost“, ale prý
tam chodí i chlapi, tak za
zvážení by to možná stálo;
zvlášť pokud se člověk může
naložit do vany plné piva
a ještě si k tomu dát jedno-dvě „k vnitřnímu užití“.
A pak už jsem jenom
chodil a „koštoval“ – tedy
řeknu vám, jestli je někde
pivařské nebe, tak to tam
musí vypadat nějak takhle.
Stánky jeden vedle druhého, druhů a typů piva, že
člověk honem nevěděl, co
si vybrat. Naštěstí organizátoři mysleli opravdu na
všechno a na místě byly k
dostání festivalové noviny

s přehledem všech pivovarů
a jejich piv, které přivezly k
ochutnání. Jak jsem tak proplouval od stánku ke stánku
(vzhledem k tomu davu lidí
jsem se tedy spíš prodíral),
potkával jsem spoustu známých, se kterými jsme se
třeba i léta neviděli, a teď
nás zase dala dohromady
tahle akce. Všichni se shodovali na jednom: za tohle
by si organizátoři zasloužili hobla, protože dostat na
jedno místo minipivovary,
za kterými by člověk jinak
musel přes celou republiku
a někdy i s pasem, tomu se
říká výkon.
Když jsem večer odjížděl
domů, uvědomil jsem si jednu důležitou věc: Nebýt nadšenců v malých pivovarech,
a hlavně v tom černickém,
v Purkmistru, titul hlavního
města piva, který Plzni právem náleží, by nebyl úplný.
Tak za rok zase „na zdraví“!

Václav Tesař, Plzeň

