
◾

◾ jízdy zvláštních vlaků na 
slavnosti piva do Chodové 

Plané a zpět (vlak plný piva a 

zábavy)

◾ zpáteční jízdné 190,– Kč 

(platí zároveň jako volná 

vstupenka na slavnosti)

◾ podívejte se na jízdní řád 
níže

17. srpna 2019

◾ kulturní program v pivovarské zahradě

◾ hudební scéna Stará Sladovna

◾ klání o tituly Pivní rytíř a Pivní rytířka Chodovaru 2019

◾ netradiční prohlídky pivovarského provozu

◾ odemčené skalní sklepy

◾ jízdy zvláštních vlaků

◾ dětská zahrada

◾ speciality na grilu

◾ pivovarská tombola

◾ motto: Léto v pivovaru aneb zase bude pivně a veselo

◾ kde: hlavní brána pivovaru

◾ v hlavní roli opět zasahuje Strýc Pepin
◾ hraje divadelní ochotnický spolek „Komedyjanti“
z Tachova

◾

◾ samozřejmě účinkuje i Prapor SOS Falknov nad Ohří
◾

◾ moderuje Radek Nakládal
◾ …aneb zas bude pivně a veselo!

◾ 13.00 hod.  Plzeňští heligonkáři 

◾

◾ 14.15 hod. Slavnostní zahájení

◾ 15.00 hod. BLUE ROCKET

◾ ‚original rocketroll unit‘ z Teplic

◾

◾ 16.15 hod. Soutěž „Pivní rytíř Chodovaru 2019“

◾ 16.45 hod. TSUNAMI

◾ pivní vor dopluje až do Chodovaru – aneb vystoupení 
kultovní country kapely z Velichova

◾

◾ 18.00 hod.  Vyhlášení výsledků soutěže „Pivní rytíř 2019“

◾ 18.30.hod. SLZA

◾ koncert a skvělá show kapely Slza

◾

◾ 20.00 hod.  Losování pivovarské tomboly

◾ 21.00 hod. Crazy Irish jumping group FIRKIN

◾ vystoupení maďarské skupiny, která nás zvedne 
z lavic



◾

◾ 22.30 hod.  RULLETE MUSIC 

◾ skupina plná skvělých muzikantů, kteří budou opět 
hrát k tanci, dokud neprošoupete boty a nedojde pivo 

◾

◾ 24.00 hod.  předpokládaný závěr Slavností piva

◾ 10.00 – 17.00 hod. Dětská zahrada

◾ letní metaná, odstrkovadla, soutěže, vypouštění 
balónků

◾ 10.00 – 17.00 hod. ELEKTRONICKÝ TRENAŽÉR KOULENÍ PIVNÍCH SUDŮ

◾ 15.00 – 18.00 hod. CHODOVARKA

◾ pohodové odpoledne s dechovkou a pivními speciály 
pana sládka

◾

◾ 17.00 hod.  Vypuštění balónků 

◾ hromadné vypuštění balónků s pozdravem ze 
Slavností piva

◾ Pivovarská tombola

◾ Prodej pivní kosmetiky

◾ Pravý pivní džem® od paní sládkové

◾ Kvasnicové Chodské pivo® přímo z 800 let starých skalních sklepů

◾ Speciality restaurace Ve Skále od šéfkuchaře Dušana Votavy

◾ Beerrarium Stará Sladovna nabídne borůvkové pivo a chodské koláče

◾ …a samozřejmě nesmí chybět řádný dohled nad hladkým průběhem akce – 
předem děkujeme za profesionální pomoc četníků (a policistů, financů a 
vojáků – tedy „SOSáků“ – z Falknova (Sokolova), jako vždy si zaslouží náš palec 

nahoru! 

◾

◾ vstupné na celý den: 150,– Kč

◾ děti a držitelé průkazu TP vstup zdarma

◾ zvláštní vlaky Chodovar Expres
◾ jízda zvláštních vlaků na slavnosti piva do Chodové Plané i zpět

◾ vlaky jsou vypraveny ve směru z Plzně i ve směru z Karlových Varů

◾ Chodovar Expres – to jsou vlaky plné piva a zábavy

◾ zpáteční jízdné 190,– Kč (platí zároveň jako volná vstupenka na slavnosti)

◾

◾ POZOR!!! Žádné obavy, nic Vám neuteče! V rámci Pivních slavností 
v Chodovaru 17. 8. 2019 v Chodové Plané staví rychlíky i PENDOLINO!!!

◾  z minulého ročníku na naší na Facebooku

◾  v pivovaru
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