
hrad Křivoklát  15.-16.9. 2012

Neděle 16. záříNeděle 16. září
09:00 Zahájení jarmarku a pivního veletrhu
10:00 Brass Band Rakovník – dixieland
10:30 Divadlo Kufr – tančíček
11:00 Pasování pivoznalecké poroty
11:30 Brass Band Rakovník – dixieland 

a pivní soutěž pro dospělé
12:00 Divadlo Kufr – žonglérská dílna 

a soutěže pro děti
12:30 Brass Band Rakovník – dixieland
13:00 Zprávy pivoznalecké poroty z koštovny, 

představení pivovarů, představení pivovarů
13:30 Divadlo Kufr – klaunské výstupy 

a soutěže pro děti
14:00 Brass Band Rakovník – dixieland
14:30 Soutěž pro dospělé – silový trojboj
15:00 Vyhodnocení nejlepších piv a předání 

královských glejtů
15:30 Brass Band Rakovník a Divadlo Kufr 

– společné vystoupení
16:00 Čepobití a ukončení veletrhu

Sobota 15. záříSobota 15. září
09:00 Zahájení jarmarku a pivního veletrhu
10:00 Gothien – dobová hudba
10:00 Začátek průvodu rychtářů a družin 

od kostela sv. Petra v Křivoklátě
10:30  Příchod rychtářů a družin na hradní nádvoří
11:00 Pasování pivoznalecké poroty
11:15 Třehusk – písničky staré Prahy
11:30 Equites – šermíři
12:00  Rudy Harden – artista
12:20 Alchymistická dílna Magistera Kelleyho
12:45  Zprávy pivoznalecké poroty z koštovny, 

představení pivovarů
13:00 BeZeVšeho – pouliční divadlo
13:30 Gothien – dobová hudba
14:00 Rudy Harden – artista
14:30 Alchymistická dílna Magistera Kelleyho
15:00 Vyhodnocení nejlepších piv a předání 

královských glejtů
15:20 Třehusk – písničky staré Prahy
15:45 BeZeVšeho – pouliční divadlo
16:15 Gothien – dobová hudba
16:45 Čepobití aneb zatloukání pivních čepů 

a ukončení prvního veletržního dne

II. Královský vzorkový veletrh pivovarnictví pořádá Rakovnicko o. p. s. jako 
součást projektu „Pivo, chmel, slad - to mám rád!“ ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem, správou státního hradu Křivoklátu a Křivoklátská o. 
p. s. Mediálními partnery akce jsou Týdeník Raport a Rakovnický deník. 

Rakovnicko
R

www.krivoklat.cz   www.krivoklatsko.cz

Volný vstup veřejnosti na pivní veletrh po oba dva dny. 
Vstupné na jednotlivé prohlídkové okruhy hradu zůstává podle běžného ceníku.

Po oba dny veletrhu 
bude na dolním nádvoří 
ve stanu Křivoklátské 
koštovny k vidění Deset Deset 
zastavení chmele zastavení chmele 
a piva (mobilní a piva (mobilní 
naučná stezka)naučná stezka).
Prezentaci pivovarů 
doprovází řemeslný řemeslný 
jarmark a trh jarmark a trh 
s regionálními s regionálními 
a místními výrobkya místními výrobky.
Bohatá bude i nabídka 
občerstveníobčerstvení.
Sběratelé mohou 
získat pivní tácek pivní tácek 
a veletržní pivní a veletržní pivní 
etiketaetiketa.
Pro děti jsou připraveny 
omalovánky a dárek omalovánky a dárek 
v podobě chmelového v podobě chmelového 
skřítkaskřítka.
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