V Plzni dne 10. 03. 2022

Vážení přátelé,
ačkoli je situace stále nejistá, věříme, že i letos budeme moci uspořádat festival
minipivovarů Slunce ve skle. V předchozích dvou letech jsme museli kapacitu omezovat dle
aktuálních vládních nařízení, tudíž jsme připraveni i letos reagovat dle momentální situace.
Letošní, 15. ročník festivalu minipivovarů „Slunce ve skle“ proběhne opět jako
dvoudenní akce a to v pátek 16. 9. a v sobotu 17. 9 2022.
V pátek 16. 9. se bude konat v pivovarské zahradě (parkoviště) od 17.00 do 22.00 hod. a
v sobotu 17.9. od 13.00 hod ještě v prostorách Pivovarského dvora a na Selské návsi pro
účastníky, kteří přijedou na jeden den.
Na akci si každý přihlášený pivovar přiveze vlastní stánek o max. rozměru 3 x 3 m. Prosíme
Vás, abyste důsledně v přihlášce vyplnili, zda máte zájem o účast na jeden či oba dny. Na
stánek bude možno umístit chladiče s max. 6 kohouty, tak aby příkon byl max. do 4 kW.
K dispozici budou elektrické přípojky i hadice pro natočení vody do chladičů. Pivo se bude
letos čepovat do vlastních ekologických kelímků nebo vratných kelímků o objemu 0,3 a 0,5 l
a festivalových degustačních skleniček o obsahu 1/8l.
Přihláška na akci je ke stažení na www.slunceveskle.cz
Vyplněnou přihlášku zasílejte na e-mail: kohlerova@purkmistr.cz
V sobotu 17.9. proběhne od 8.00 hod. v konferenční místnosti hotelu Purkmistr odborná
degustační soutěž o nejlepší světlý festivalový ležák a nejlepší pivo IPA. Poplatek za
odevzdaný vzorek je 200 Kč.
Rádi bychom pozvali na tento festival i Váš pivovar a zároveň poprosili o potvrzení
předběžné účasti do konce měsíce června tohoto roku. Přihlášky budeme přijímat v pořadí,
v jakém je obdržíme, a to až do naplnění kapacity. Účastnický poplatek bude za jednodenní
účast 1000,-Kč, za dvoudenní 2000,-Kč.
Hlavní scéna bude opět umístěna v pivovarské zahradě, druhá pak v prostorách dvora.
Parkování pro účastníky festivalu bude umožněno v přilehlých ulicích.
Další informace budou sděleny účastníkům před zahájením festivalu. Děkujeme předem za
brzkou odpověď a doufáme, že se v září v Černicích opět setkáme. Další podrobnosti a
požadavky z Vaší strany projednáme po vyhodnocení počtu přihlášených pivovarů.
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