
Vydejte se PiVoVarskou stezkou 
Vysočiny a ochutnejte Výsledky 
Práce zkušených sládků

Chcete si z Vysočiny odvézt netradiční zážitek? Jste příznivci 

gastroturistiky a milovníci zlatavého moku? Pak rozhodně oceníte 

novou Pivovarskou stezku Vysočiny, která vás zavede do nejkrás-

nějších míst našeho čistého kraje. 

Virtuální stezka spojuje třináct pivovarů z Vysočiny. Pokud je na-

vštívíte, seznámíte se s podstatou jednoho z nejstarších řemesel,

nahlédnete pod pokličku výroby piva, jež je často spojena s ochut-

návkou, a užijete si poznání všemi smysly. Partnery stezky jsou 

jak tradiční velké pivovary, tak i minipivovary s originální pivní 

nabídkou z celé Vysočiny.

Naše Pivovarská stezka má ambici spojit gastronomický zážitek 

s poznáváním Vysočiny a nabídnout zaručené tipy na ubytování 

a rovněž na výlety, jež můžete spojit s příjemnou zastávkou v jed-

nom z partnerských pivovarů. 

Pivovarská stezka
Vysočiny



TIPY NA UBYTOVÁNÍ
Hotel Leopold, jehož součástí je vlastní minipivovar, nabízí příjemné ubyto-
vání v jedenácti nadstandardně velkých, útulně zařízených pokojích. K dis-
pozici jsou také dva prostorné apartmány Celková kapacita hotelu je 42 
lůžek. Více informací: +420 724 461 330, info@racin.cz, www.racin.cz.

TIPY NA VÝLET
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře • Muzeum nové 
generace Žďár n/S. • Šlakhamr v Hamrech n/S.

AKCE V PIVOVARU
červenec, srpen – hudební večery s Richardem 
(bližší informace na FB/racinskyminipivovar)

ZÁŽITEK V PIVOVARU
Prohlídky spojené s degustací všech druhů piv, a to přímo z ležác-
kých tanků, se pořádají od pěti účastníků. Pro rodiny s dětmi se o ví-
íkendech konají oblíbené animační programy pro děti, kdy mají děti 
svůj program a vy si můžete v klidu vychutnat piva z račínského pivo-
varu. Termíny a podmínky najdete na https://www.racin.cz/pobytove
-balicky/vikendovy-pobyt-s-animacnim-programem. Součástí hotelu 
je také stylová restaurace s kachlovými kamny a dvě venkovní zahrád-
ky s romantickými výhledy na rybník Jordán. Na jeho břehu najdete 
rovněž jednu ze známých soch Michala Olšiaka – sochu raka. Návštěvní 
doba: PO–PÁ 8.00–17.00, SO–NE individuálně po domluvě.

      RAčÍNsKÝ mINIPIVOVAR RICHARd      
      Račín

Račínský minipivovar Richard, s. r. o., Račín 10, 592 11 Račín
 +420 724 461 300; pivovar@racin.cz; www.pivo-richard.cz

Račínský minipivovar byl otevřen v lednu roku 2015 a první zkušební várka 
byla uvařena v listopadu 2014. Minipivovar je součástí Hotelu Leopold, kte-
rý se nachází v Račíně v malebném srdci Českomoravské vysočiny nedaleko 
Žďáru nad Sázavou. Při návštěvě Račína tak můžete spojit pohodovou do-
volenou s ochutnávkou vynikajícího piva Richard. V račínském minipivovaru 
se vaří celkem šest druhů piv. Jedná se o spodně kvašená piva ležáckého 
typu, která nejsou pasterizována ani filtrována. Pivo si tak zachovává všech-
ny zdraví prospěšné látky i vitaminy a o to více si jeho konzumaci užijete.

TIPY NA UBYTOVÁNÍ
Jelínkova vila disponuje vlastním hotelem o celkové kapacitě 22 pokojů / 
44 lůžek v kategorii standard, de luxe, apartmán. Součástí hotelu je i malé 
wellness se saunou a vnitřním bazénem.

TIPY NA VÝLET
Zámek a muzeum Velké Meziříčí • židovské město • rozhledna Fajtův 
kopec • přírodní park Balinské údolí • discgolfpark Kunšovec

ZÁŽITEK V PIVOVARU
Prohlídka pivovaru s odborným výkladem a ochutnávkou piva 
přímo z pivních tanků (40–60 minut). PO–PÁ, 10.00–18.30, SO–NE 
10.00–18.30, minimum je pět osob. Prohlídku je třeba předem re-
zervovat na hotel@jelinkovavila.cz, +420 566 502 205. Rybí restau-
race s originálním interiérem ve stylu starého mlýna nabízí sladko-
vodní rybí speciality.

      JELÍNKOVA VILA – PIVOVAR 
      Velké meziříčí

Jelínkova vila – hotel, pivovar, Třebíčská 342/10, 594 01 Velké meziříčí
+420 566 502 205, recepce@jelinkovavila.cz, www.jelinkovavila.cz

V Jelínkově vile se vaří pivo od jara 2004. Provoz byl spuštěn jako 27. mi-
nipivovar v České republice a z dnešního pohledu a při současném počtu 
minipivovarů se řadí mezi první minipivovary v naší zemi. Pivovar se zamě-
řuje hlavně na spodně kvašená piva, která českým pivařům chutnají nejvíc. 
Díky tomu jej odborná veřejnost, ale i pivní příznivci a štamgasti řadí mezi 
tradiční české pivovary. Pivovar přináší také nové trendy a do nabídky pra-
videlně zařazuje piva zahraničních pivních stylů, a to jak spodně, tak svrch-
ně kvašených. Všechny druhy piva Harrach jsou nefiltrované a nepastero-
vané, prosty jakýchkoliv přídavků, stabilizátorů a jiných nepřírodních látek. 
Pivovar v Jelínkově vile byl několikrát oceněn na prestižních soutěžích v ČR –
Česká pivní pečeť, Pivo České republiky, Pivex, Jarní cena českých sládků, 
Minipivovar roku SPP, Česká a Moravská pivní akademie. 

TIPY NA UBYTOVÁNÍ
Balónový hotel a pivovar nabízí také ubytování v jednoduchém přírodním 
stylu. Ve 27 pokojích je vám k dispozici 76 lůžek + pět přistýlek ve dvou 
patrech bez výtahu.  

TIPY NA VÝLET
Mravenčí stezka • Šiklův mlýn • Draxmoor Dolní Rožínka • kostel sv. Petra 
a Pavla v Horní Bobrové 

AKCE V PIVOVARU
září 2019 – Chmelobraní (přesný termín bude upřesněn na webu)

TIPY NA UBYTOVÁNÍ
HOTEL KLÁŠTER ŽELiV se nachází v barokní budově opatství premonstrát-
ského želivského kláštera  Je to místo vhodné jak pro nocleh na vaší ob-
chodní cestě přes Vysočinu, tak i rodinný nebo turistický pobyt s možností 
výletů po památkách v nedalekém okolí. Pro vaši ideální dovolenou při-
pravujeme v našem hotelu wellness. Nabízíme pokoje všech kategorií od 
Economy, Superior nebo Suite až po DeLuxe svatební apartmány.

TIPY NA VÝLET
Vodní nádrž Vřesník • zámek Červená Řečice • Vodní nádrž Trnávka – 
koupaliště

AKCE V PIVOVARU
11. 5. 2019 – Pivovarský den
6.–8. 9. 2019 – Želivská pouť, poutní jarmark

TIPY NA UBYTOVÁNÍ
Hotel Joseph 1699 • Pension vis-a-vis • Hotel U Černého orla

TIPY NA VÝLET
Expozice JAGUAR • Bazilika sv. Prokopa • Židovská čtvrť • Cesty časem 
v třebíčském předzámčí • Po stopách rabínů a opatů 

AKCE V PIVOVARU
10.–11. 5. 2019 – Festival malých pivovarů

TIPY NA UBYTOVÁNÍ
Ekofarma Chadimův mlýn • Dubenská chalupa  

TIPY NA VÝLET
Mlynářské muzeum v Chadimově mlýně • přírodní koupaliště Nadýmač 
v Janštejně • výstup na Javořici (nejvyšší vrchol Vysočiny)

AKCE s PIVOVAREm
11. 5. 2019 – Den řemesel v Chadimově mlýnu

ZÁŽITEK V PIVOVARU
Pro skupiny nabízíme možnost prohlídky pivovaru s výkladem 
sládka a malou degustací piva přímo z tanku. Minimální počet pro 
prohlídku je šest osob, prohlídka s degustací trvá 30–45 minut. Exkur-
zi rezervujte na +420 733 747 001 nebo info@balonovyhotel.cz. Sou-
částí Balonového hotelu a pivovaru Radešín je restaurace, kde jsou 
kromě tradičních jídel připravovány také tematické gastro víkendy 
(řízkobraní, zvěřinové hody, dýňové speciality, jehněčí, pštrosí, svato-
martinské hody aj.). V letních měsících zde připravují pokrmy z grilu. 
Otevírací doba NE–ČT 11.00–22.00, PÁ–SO 11.00–23.00.

ZÁŽITEK V PIVOVARU
Prohlídka klášterního pivovaru s ochutnávkou právě vyráběných 
piv se koná při minimálním počtu pěti osob. Návštěvní doba v se-
zoně 1. 5. –  30. 9. vždy od 13.00. Mimořádné je zážitkové vaření
piva, které se koná na jaře a na podzim vždy ve vypsaných termí-
nech. Bližší informace na minarik@zeliv.eu, +420 727 813 192.

ZÁŽITEK V PIVOVARU
Technologii našeho pivovaru si můžete prohlédnout při krátké ex-
kurzi s místním sládkem, popřípadě si můžete zkusit i celé pivo 
uvařit, celý den pozorovat sládka při práci a společně s ním se účast-
nit celého procesu. Malá exkurze v doprovodu sládka zahrnuje 
krátké vysvětlení průběhu výroby piva s popisem jednotlivých částí 
technologie, prohlídku všech technologických částí, malou ochut-
návku surovin (sladů a chmele) i čerstvého piva dle aktuálního sor-
timentu rovnou z výčepních tanků (celkem cca 0,5 litru) a zodpo-
vězení vašich dotazů. Součástí areálu je také Restaurace Lihovar 
s výbornou tradiční kuchyní a expozice sportovních vozů značky 
Jaguar, kde najdete všechny poválečné sportovní automobily. 

ZÁŽITEK V PIVOVARU
V letních měsících je v Horních Dubenkách otevřen kiosek U Štanclů, 
kde mohou návštěvníci tato piva ochutnat čepovaná. Za návštěvu 
stojí i Bistrot de Papa, ve kterém mohou hosté degustovat kromě 
piva a limonád také skvělou francouzskou kuchyni v režii pana 
majitele. Lahvová piva lze zakoupit v návštěvní době přímo v pivovaru.
PO–PÁ 8.30–16.30, SO–NE 9.00–16.30.

      BALóNOVÝ HOTEL A PIVOVAR    
      Radešín

      PIVOVAR KOzLÍčEK    
      Horní dubenky

      ŽElIVsKý KlÁšTERní PIVOVAR
      Želiv

      POdKlÁšTERní PIVOVAR URbAn
      Třebíč

Balónový hotel, s. r. o., Radešín 11, 592 55 Bobrová
+420 733 747 001, info@balonovyhotel.cz, www.balonovyhotel.cz

Historie pivovaru v Radešíně sahá až do 16. století. Důležitým datem je rok 
1597, kdy do Radešína přichází Samuel Radešínský z Radešovic. V tomto 
roce nechal přestavět renesanční tvrz (dnešní Balónový zámek) a dal pod-
nět ke vzniku Radešínského pivovaru. V 17. století byl radešínský pivovar 
jedním ze dvou pivovarů, které vlastnil žďárský klášter. Traduje se, že se tu 
vařilo přes tisíc sudů ročně. Na tomto původním místě dnes stojí Balónový 
hotel a pivovar. Místní jsou hrdí, že se mohou vrátit k tradici zakladatele 
pivovaru Samuela Radešínského. Pojmenovali po něm jejich první pivo – 
světlou výčepní jedenáctku.

Klášter Želiv, s. r. o., Želiv 122, 394 44 Želiv
+420 727 813 192, pivovar@zeliv.eu, www.zeliv.eu 

První zmínky o vaření piva v premonstrátském klášteře v Želivě jsou dato-
vány již ze 14. století. O tradici vaření piva v Želivě svědčí zachovalý písem-
ný popis zdejšího pivovaru z roku 1617. Premonstráti želivského opatství 
pokračovali ve vaření piva až do roku 1907, kdy klášter včetně pivovaru 
vyhořel a vaření piva bylo přerušeno téměř na sto let. K obnově vaření piva 
v želivském klášteře došlo v roce 2003, kdy Kanonie premonstrátů ve spo-
lupráci se dvěma společníky založila Klášterní pivovar Želiv. V této podobě 
byl v provozu do roku 2009. V roce 2010 Kanonie premonstrátů založila 
nový pivovar, který již byl ve stoprocentním vlastnictví kanonie. V lednu 
2016 došlo k modernizaci a zvětšení kapacity pivovaru.

Podklášterní pivovar URBAN, Nad zámkem 7, 674 01 Třebíč
+420 725 603 132, info@centrum-lihovar.cz, www.centrum-lihovar.cz 

V Třebíči se pivo vařilo odnepaměti. Bohužel v roce 1972 došlo k uzavření 
místního pivovaru a k jeho zbourání. Na mnohaletou tradici vaření piva 
navázali po čtyřicetileté přestávce ve městě Třebíči otevřením vlastního 
minipivovaru v květnu 2012. Vybudován byl v původních budovách sla-
dovny a bramborárny. Vaří zde pro vás poctivé přírodní nepasterované 
a nefiltrované pivo klasickým způsobem, a to z těch nejlepších surovin. 
Nabízí jak klasické „české“ ležáky, tak i celou řadu speciálů, které velké 
pivovary na našem trhu neprodukují. „Dej nám všem Bůh štěstí!“

Pivovar Kozlíček, Horní dubenky 145, 588 52 Horní dubenky 
+420 603 170 012, milan.kozlicek@pivovar-kozlicek.cz, 
www.pivovar-kozlicek.cz

Pivovar Kozlíček je malý rodinný minipivovar, který sídlí ve vesničce Horní 
Dubenky na Javořické vrchovině. Byl založen na přelomu roku 2006. Pivo-
var nemá vlastní restauraci, pivo je tudíž dodáváno do smluvních restau-
rací, kde je čepováno jako regionální specialita. V roce 2013 získal pivovar 
certifikát Vysočina regionální produkt. Vyráběná piva jsou nefiltrovaná 
a nepasterovaná. Za kvalitu zodpovídá sládek a majitel Milan Kozlíček.
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TIPY NA UBYTOVÁNÍ
Hotel Zlatý Lev • Hotel Slunce • Penzion Hurikán  

TIPY NA VÝLET
Hrad Lipnice nad Sázavou • Lomy Lipnice • Hrad Ledeč nad Sázavou 
• Stvořidla • Sluneční zátoka 

AKCE V PIVOVARU
29. 6. 2019 – Rebel fest
28. 9. 2019 – Svatováclavské slavnosti

ZÁŽITEK V PIVOVARU
Pivovar pro turisty nabízí exkurze spojené s ochutnávkou piva. 
Návštěvu je možné uskutečnit kdykoliv po předchozí domluvě. Ex-
kurze objednávejte na exkurze@hbrebel.cz, +420 569 495 250. Na-
vštivte také pivovarský hostinec ve stylu měšťanské pivnice 19. sto-
letí. Pivovarská prodejna nabízí kromě samotného piva suvenýry 
a upomínkové předměty. Otevírací doba PO–PÁ 7.30–18.00, SO 
8.00–12.00. Prodejna slouží také jako informační centrum pivovaru 
a jako prodejní místo vstupenek na akce pořádané v pivovaru. 

      MěšťAnsKý PIVOVAR 
      Havlíčkův Brod

Měšťanský pivovar Havlíčkův brod, a. s., dobrovského 2027
580 01 Havlíčkův Brod, info@hbrebel.cz, www.hbrebel.cz

Havlíčkobrodský pivovar slaví letos 185 let od svého založení. Jeho no-
vodobá historie se datuje od roku 1834, kdy právovárečníci po vyhoření 
původního pivovaru zakoupili rytířský dům Bukovských (dnešní budova pi-
vovarského hostince). Postupem času se začal zvyšovat výstav a kapacita 
malého pivovaru přestala stačit. Na přelomu 19. a 20. století došlo k roz-
sáhle obměně. Po znárodnění v roce 1948 byl pivovar součástí Horáckých 
pivovarů Jihlava (do r. 1990) a následně Východočeských pivovarů Hradec 
Králové. V roce 1995 se pivovar dostal do rukou původních majitelů. Díky 
modernizacím se v posledních letech stal z havlíčkobrodského pivovaru je-
den z nejmodernějších a nejoceňovanějších v České republice. Navíc patří 
k posledním nezávislým.

TIPY NA UBYTOVÁNÍ
Villa Eden • hotel Gustav Mahler • Mahlerův penzion Na Hradbách 
• EA Business Hotel Jihlava

TIPY NA VÝLET
Pivovarská naučná stezka • ZOO • muzeum Vysočiny • zábavní centrum 
Robinson • aquapark Vodní ráj

AKCE V PIVOVARU
1. 6. 2019 – Den Ježka
červenec/srpen – Ježkovo hudební léto v Pivovarské restauraci každý 
čtvrtek od 18.00

ZÁŽITEK V PIVOVARU
Součástí exkurze v Pivovaru Jihlava je návštěva varny či ležáckých 
sklepů, samozřejmě s ochutnávkou nefiltrovaných piv přímo z tan-
ku. Exkurzi je třeba objednat předem na tel. +420 567 564 111 nebo 
800 153 495. V pivovarské restauraci s prostornou venkovní za-
hrádkou a dětským hřištěm můžete ochutnat všechna jihlavská piva 
a výborně se najíst. Otevírací doba PO–ČT 11.00–23.00, PÁ–SO 
11.00–24.00, NE 11.00–22.00; tel. +420 567 564 161, +420 567 
564 163. Podniková prodejna v areálu pivovaru, otevírací doba 
PO–PÁ 8.30–16.00.

      PIVOVAR JIHLAVA              Jihlava

Pivovar Jihlava, a. s., Vrchlického 2, 586 01 Jihlava
+420 800 987 789, zakaznicky.servis@pivovary-lobkowicz.cz
www.pivovar-jihlava.cz; www.facebook.com/pivojezek/

Jihlavské pivo je na Vysočině tradičním, oblíbeným a často vyhledávaným 
nápojem. Patrně nejstarší písemnou zprávou o jihlavském sladovnictví a pi-
vovarnictví je zmínka v městské knize z první poloviny 14. století. Počet 
123 sladovnických domů s právem várečným pak uvádí Jihlavská statuta po-
tvrzená Marií Terezií v roce 1748. Historický vývoj vrcholí rokem 1859, kdy 
se jihlavští sladovníci usnesli vybudovat společný moderní pivovar. V létě 
2008 zahájil jihlavský pivovar novou éru. Pod taktovkou nového majitele 
se vrací k výrobě piva podle tradičních receptur a dnes nabízí svým konzu-
mentům pečlivě sestavenou řadu piv včetně zajímavých speciálů.
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ZÁŽITEK V PIVOVARU
Exkurze do pivovaru s průvodcem a ochutnávka nepasterizovaného
piva BERNARD. Exkurzi je třeba objednat na prohlidka@bernard.cz,
+420 565 300 217. Více informací a rezervační formulář najde-
te na webových stránkách v sekci Kontakt. Otevírací doba PO–PÁ 
8.00–16.00, SO 8.00–12.00. Navštivte i naši značkovou prodejnu, 
kde můžete vybírat z kompletní nabídky lahvového piva, reklamních 
předmětů a dárkových balení. Otevírací doba PO–PÁ 8.00–18.00, 
SO 8.00–12.00. 

      ROdINNÝ PIVOVAR BERNARd  
      Humpolec 

Rodinný pivovar BERNARd, a. s., 5. května 1, 396 01 Humpolec
pivovar@bernard.cz, www.bernard.cz

Ve sklepích rodinného pivovaru Bernard v samém srdci Českomoravské 
vrchoviny pro vás kvasí a zraje pivo Bernard. Je vyrobeno z nejčistší vody, 
vlastního humnového sladu a kvasnic uprostřed lesem provoněné Vysoči-
ny. Díky tomu vytváří harmonii vyvážené hořkosti, lahodné plnosti a chme-
lové vůně. Vlastní cestou k poctivému českého pivu – to je cíl, který si 
spolumajitelé Stanislav Bernard a Josef Vávra v minulosti vytyčili.  Na stůl 
se vám dostává to nejlepší, co sládek ve svém pivovaru může nabídnout – 
čerstvé nepasterizované pivo ve své nejčistší podobě. 

TIPY NA UBYTOVÁNÍ
V blízkosti pivovaru v centru Humpolce můžete využít služby Hotelu Koty-
za. Hotel vás okouzlí útulnými jednolůžkovými, dvoulůžkovými a třílůžko-
vými pokoji. Hotel má k dispozici i vlastní dlážděné parkoviště. 

TIPY NA VÝLET
HLiNÍKárium • Muzeum Dr. Aleše Hrdličky • Hrad Orlík • skanzen Zichpil 
• Včelařský skanzen

AKCE V PIVOVARU
21.–22. 6. 2019 – Bernard fest
3. 10. 2019 – Den Bernarda

2       ROdINNÝ mINIPIVOVAR PACOV         
      Pacov

TIPY NA UBYTOVÁNÍ
Hotel Peppino • Penzion Bratřice  

TIPY NA VÝLET
Zámek Pacov • Sovova naučná stezka • 15. poledník • židovský hřbitov
• Hrad Kámen – muzeum motocyklů 

AKCE V PIVOVARU
25.5.2019 – Pivní slavnosti
listopad–březen – Pivní degustace

ZÁŽITEK V PIVOVARU
Jedinečná příležitost pivo nejen ochutnat, ale zúčastnit se i jeho va-
ření. Uvařte si vlastní pivo aneb Den v pacovském pivovaru. V pi-
vovaru se provádějí odborné exkurze s ochutnávkou a na přání 
oslavy, svatby a rauty. Otevírací doba ST, ČT 17.00–21.00, PÁ, SO 
17.00–23.00, jinak dle domluvy. 

Rodinný minipivovar Pacov, Jana Autengrubera 318, 395 01 Pacov
 +420 606 636 343, minipivovarpacov@seznam.cz, 
www.minipivovarpacov.cz

Rodinný minipivovar byl založen roku 2009. Vyrábí nefiltrovaná a nepas-
terovaná přírodní piva s jemným zákalem vytvořeným pivovarskými kvasni-
cemi. Pravidelně je na čepu světlý ležák a k tomu vždy konkrétní sezonní 
speciál. Pivo se také stáčí do lahví a vlastních sudů. 
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TIPY NA UBYTOVÁNÍ
Součástí areálu je také poetický hotel ideální pro romantický víkend, rodin-
ný pobyt či cyklistickou dovolenou. Lze využít různých pobytových balíčků. 
K zapůjčení jsou kola, elektrokola a sportovní vybavení.  

TIPY NA VÝLET
Mohelenská step • lodí okolo Wilsonovy skály • do nitra Dalešické 
přehrady • rozhledna Babylon 

AKCE V PIVOVARU
21. 6. 2019 – Řízkobraní
25.–28. 10. 2019 – Steakové hody

ZÁŽITEK V PIVOVARU
Prohlídkové okruhy: muzeum rakousko-uherského pivovarnictví 
v historické části pivovaru, návštěva novodobé výroby a ležáckých 
sklepů a ochutnávka piv přímo ve sklepě. Doporučujeme rezervaci. 
Hrabalovská noc – hrané prohlídky pivovaru jsou pro vás připrave-
ny 31. 8. 2019. Vzhledem k omezené kapacitě míst je nutná rezerva-
ce. Na místě původní sladovny je dnes příjemná nekuřácká restau-
race, kde si kromě dalešického piva pochutnáte na poctivých jídlech 
pivovarské kuchyně. Ve stylových prostorách historické budovy, kde 
mimo jiné zasedala filmová správní rada pivovaru, se dnes organizují 
svatby, oslavy a netradiční firemní akce. Během celého roku se tu 
konají nejrůznější kulturní, sportovní a gastronomické akce.

      AKcIOVý PIVOVAR dAlEšIcE      
      dalešice

Akciový pivovar dalešice, a. s., 675 54 dalešice 71, +420 568 860 942
rezervace@pivovar-dalesice.cz, www.pivovar-dalesice.cz 

Ačkoli se v Dalešicích vařilo pivo již od konce 16. století, pivovar se dostal 
do širšího povědomí veřejnosti teprve před téměř čtyřiceti lety poté, co si
jej z více než 150 dalších objektů vybral režisér Jiří Menzel a na motivy 
Hrabalovy knihy natočil film Postřižiny. V té době byl již pivovar tři roky 
nefunkční a nezadržitelně chátral, a to až do roku 1999, kdy jej získali 
současní majitelé. Ti jej díky citlivé rekonstrukci zachránili a od roku 2002 
se v něm opět vaří pivo.
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Odevzdáním tohoto soutěžního kuponu souhlasím se zpracováním osobních 
údajů Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Stoupách 
144/3, 586 01 Jihlava, IČ:  28263693  pro potřeby administrace této soutěže.

sOUTěŽní KUPOn

Jméno a příjmení: ........................................................................

Bydliště: ........................................................................................

Kontaktní tel. nebo e-mail: .........................................................

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13.

Půllitr s logem
„Pivovarská stezka Vysočiny“
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TIPY NA UBYTOVÁNÍ
Hotel Berger • Restaurace a penzion Olga • Penzion Fořtovna Drážďany 
Částrov • Resort Mlýn Černovice

TIPY NA VÝLET
Naučná stezka Vítězslava Nováka • discgolfové hřiště a arboretum ve Vlá-
senici • zámek Žirovnice

AKCE V PIVOVARU
6.–7. 9. 2019 – Pivní slavnosti

ZÁŽITEK V PIVOVARU
Prohlídku s ochutnávkou piva v ležáckých sklepech rezervujte na 
premek.chmelar@pivovar-kamenice.cz nebo +420 739 426 799. 
Prohlídka: PO-PÁ v 16.00, SO 12.00. Celá prohlídka je bezbarié-
rová. Užít si je možné také jednodenní zážitkový workshop vaření 
piva se sládkem, během kterého uslyšíte o technologii vaření piva, 
zajímavosti o pivě, seznámíte se se všemi pomůckami a ingredien-
cemi nezbytnými k výrobě a ochutnáte všechna aktuálně navařená 
piva. Kromě zážitků si odnesete i řadu stylových dárků. Je možné 
pro vás na míru připravit teambuilding či netradiční firemní akci. 
Gastronomický zážitek vás čeká i ve stylové restauraci, kde pro 
vás vaří pokrmy tradiční české kuchyně.

      PIVOVAR KAmENICE 
      Kamenice nad Lipou

Pivovar Kamenice, s. r. o., Nám. čsl. Armády 2, 
394 70 Kamenice nad Lipou, +420 723 387 740 
info@pivovar-kamenice.cz, www.pivovar-kamenice.cz

Pivo se v Kamenici vařilo od 15.století. Na jaře 2016 zakoupila nefunkční 
a chátrající objekt společnosti Pivovar Kamenice, s. r. o. se záměrem obno-
vit zde pivovarský provoz. Otcem celého projektu je Milan Houška. V sou-
časnosti vaří na plné obrátky jak velký pivovar, tak i minipivovar, který 
slouží pro sládkovy experimenty a pivní workshopy. Prostor je k dispozici 
rovněž pro pořádání uzavřených oslav, setkání a firemních večírků. Za kva-
litu ručí Přemysl Chmelař, vrchní sládek.
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TIPY NA UBYTOVÁNÍ
Hotel Berger • Resort Johanka • Apartmány Pokorný

TIPY NA VÝLET
Rodinný park Fábula • zámek a památná lípa v Kamenici nad Lipou 
• arboretum Johanka 

ZÁŽITEK V PIVOVARU
Návštěva pivovaru s exkurzí a ochutnávkou jedinečného piva je mož-
ná vždy po předchozím objednání na +420 603 792 086 nebo na 
e-mailu info@pivovarkokes.cz.

      PIVOVAR KOKEš 
      Kamenice nad Lipou

V Oboře 236, 394 70 Kamenice nad Lipou 
+420 603 792 086, info@pivovarkokes.cz, www.pivovarkokes.cz

Veškerá místní piva jsou vařena s láskou a poctivou prací, jsou nepastero-
vaná a nefiltrovaná. Obsahují směs ječných sladů a jsou spodně kvašená. 
Charakter piv je v poctivém přístupu, se kterým je vařena každá jednotlivá 
várka, v přímém otopu rmutovacího a varného kotle a v pramenité vodě 
z vlastního zdroje, jež v podzemí protéká kolem zbytků stříbrných rud a kte-
rá společně s vybranými druhy českých chmelů vytváří a korunuje výsledné 
dílo. V pivovaru Kokeš jsou hrdí na to, že do Kamenice nad Lipou vrátili 
vaření piva, a ještě více je těší, že jsou na to hrdi místní obyvatelé, již po-
stupně objevují nenápadný pidipivovárek a pravidelně jej navštěvují pro hlt 
osvěžujícího a lahodného piva. Třeba i mnozí z vás, kteří nemáte to štěstí 
být z Kamenice nad Lipou, navštívíte tento malebný kraj a sejdete se v tom-
to pivovaru na žejdlíku. 
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PRAVIdLA HRY
PIVOVARsKÁ sTEzKA VYsOčINY

Pivovarskou stezkou Vysočiny se může vydat každý 
návštěvník kraje, kterému je více než osmnáct let 
a který si v každém zúčastněném pivovaru zakoupí 
alespoň jedno pivo. Za návštěvu každého pivova-
ru, kde si dá pivo, obdrží razítko do slosovatelné-
ho kuponu. Jakmile zaplní celou herní kartu, získá 
upomínkový půllitr s logem Pivovarské stezky Vy-
sočiny a možnost zúčastnit se slosování o ceny, jež 
do soutěže věnovali zástupci jednotlivých pivovarů. 
V letošním roce je pro účastníky připraveno 500 
upomínkových půllitrů.

Do slosování se odesílá vyplněný soutěžní kupón se 
všemi razítky. Slosování proběhne 31. října 2019. 
Atraktivní ceny do slosování poskytly pivovary za-
pojené do Pivovarské stezky Vysočiny.

Bližší informace získáte na turistickém portálu 
www.vysocina.eu

Ať VÁM VysOčInA slOUŽí nA ZdRAVí!


