Newsletter PROSINEC 2013
Jsme rádi, že se na naše stránky neustále vracíte. Jako
odměnu vám zasíláme prosincový newsletter, který
bude posledním pro tento kalendářní rok. Pustili jsme
se do projektu, o kterém jsme měli na začátku nějakou
představu. Postupem času jsme však začali přemýšlet
o různých vylepšeních, úpravách a implementaci
našich nápadů, poznámek přátel, partnerů i
samotných návštěvníků stránek. Nyní nám na stole leží
spousta hustě popsaných papírů, které obsahují
myšlenky a způsoby jejich realizace. Některé z nich
jsou velké a ve světě dosud nevyužívané, jiné naopak

menší. Bohužel není v našich silách jako mávnutím
kouzelného proutku provést tyto změny ze dne na den.
Vybíráme postupně ty, o kterých se domníváme, že
budou představovat vylepšení poskytovaných služeb
pro naše partnery a návštěvníky stránek, a zároveň
také zjednoduší orientaci a přehlednost webové
stránky PIVNITURISTIKA.CZ. Všechny věci podrobně
testujeme a snažíme se před jejich uvedením vychytat
všechny možné problémy. Děkujeme, že zůstáváte
s námi a že vás náš portál stále baví.

Novinky a změny na webových stránkách
Usilovně pracujeme na nové mapě a databázi pivních
míst. Pro tuto chvíli jsme posunuli uvedení dalších
jazykových mutací, avšak neznamená to, že bychom se
jich měli vzdát. Pouze dojde ke změně jejich
zabudování na stránku. Tato situace vyplynula z toho,
co aktuálně vytváříme a co by mělo popularitu našich
stránek posunout raketově vzhůru. Vzhledem k tomu,
že pravděpodobně dojde také na změnu textů na

našem portálu, rozhodli jsme se neuvádět další
mutace na web teď, zvlášť pokud je v horizontu
přibližně třech měsíců budeme opět měnit.
Nemůžeme vám nyní prozradit podrobnosti, ale
věříme, že se vám bude naše novinka líbit. Do praxe ji
uvedeme po důkladném otestování a rádi bychom to
stihli ještě před začátkem letní sezóny, tj. cca březen –
duben. Děkujeme za strpení.

Připomínáme vám možnost zakoupení
Kalendáře regionálních pivovarů České republiky
Nezapomeňte si ten svůj objednat včas, k dispozici je
pouze omezené množství. Každý nadšený fanoušek
piva z něho bude mít radost. Na našich stolech ho také
uvidíte. Kalendář si objednávejte přímo u vydatele: Jiří
Procházka, 603 446 774, jpahk@tiscali.cz.

Portál PIVNITURISTIKA.CZ se stal
partnerem tohoto úžasného kalendáře!

hrdým

NOVĚ OTEVŘENÉ PIVOVARY V LISTOPADU 2013
V uplynulém měsíci se počet pivovarů opět rozrostl.
Pivní mapa ČR je nyní obohacena o pivovary Lucky

Bastard (Brno), Minipivovar Topolany a Rodinný
pivovar Veselka (Litomyšl).

PLANOVANÉ OTEVŘENÍ NOVÝCH PIVOVARŮ –
PROSINEC 2013
V předvánočním čase by mělo dojít k otevření
následujících pivovarů: Městský zámecký pivovar
Oslavany, Pivovar Karásek a Stülpner (Chomutov) a

Nová Sladovna (Karviná). Pokud dojde k otevření i
jiných míst, budeme jedině potěšeni. V tuto chvíli však
žádné ověřené informace nemáme.

Novinka z pivovarské skupiny Lobkowicz
Udělejte si svátky opravdu speciální! Připravili jsme
pro vás zlatou edici 7 pivních specialit, vše hezky

pohromadě a v praktickém balení. Tak vyrazte na
nákupy a mějte Vánoce šťastné a vesel

NA SLOVÍČKO
Na naše otázky odpovídala Denisa Klabanová, provozní z Podhorského pivovaru ve Frýdlantu nad Ostravicí.
1. Začátkem května jste otevřeli pro veřejnost svůj
pivovar. Zaznamenali jste po jeho uvedení do
provozu zvýšenou návštěvnost pivních turistů?

3. Dokážete odhadnout, jaký bude ke konci letošního
roku výstav a jaký bude plánovaný výstav pro rok
2014?

Určitě ano. Sami jsme žasli nad vysokým počtem
sběratelů a pivních nadšenců. Takovou vlnu zájmu o
minipivovar jsme vůbec nečekali a byli jsme mile
překvapeni. Jsme velmi rádi, že nás objevili, ať už se
jedná o tuzemské návštěvníky nebo turisty, kteří do
našeho regionu přijíždějí z jiných zemí.

Ke konci tohoto roku odhadujeme výstav na cca 80 hl.
Na další rok předpokládáme dvojnásobek, pokud se
zadaří.

2. V sortimentu pivovaru najdeme dva základní typy
piv, světlou jedenáctku a polotmavou třináctku.
Zároveň však občas návštěvníkům nabízíte i jiná piva,
například borůvkové pivo či Beskydské hořké.
Plánujete do budoucna rozšířit standardní nabídku
nebo se budou nové druhy objevovat spíš ojediněle?
Určitě zůstaneme do budoucna věrni našim stálicím, a
to jedenáctce a třináctce. Chceme se držet tradic,
takže moc velké experimenty neplánujeme. Na druhou
stranu se budeme snažit vymýšlet novinky, které však
nebudou představovat pivní revoluci. Podobně jako
spousta jiných pivovarů, i my jsme na nejkrásnější
období roku, Vánoce, připravili vánoční speciál.

4. Při jaké příležitosti bychom neměli opomenout
navštívit Podhorský pivovar v příštím roce? Uvažujete
o vlastním pivním minifestivalu v rámci oslav prvních
narozenin pivovaru?
Na následující rok toho plánujeme hodně, o všem
budeme veřejnost včas informovat. Nic konkrétního
však v tuto chvíli neprozradím.

5. Co si myslíte o našem portálu PIVNITURISTIKA.CZ a
co od něho očekáváte?
Jsme rádi za každou aktivitu, která má za cíl rozvíjet
pivní cestovní ruch, která se snaží udržovat národní

tradice a pomáhat spojovat pivní místa a fanoušky piva
na našem území. S portálem pivnituristika.cz budeme
spolupracovat i nadále a věříme, že i díky tomuto
webu, si k nám najde cestu co nejvíce pivních
nadšenců.

Pivní akce – prosinec 2013
2.12. Adventní zastavení v pivovaru – Rychnov nad Kněžnou
(Královéhradecký kraj)
3.12. Radniční pivní klub – Jihlava (kraj Vysočina)
5.12. Čertí rojení – Praha (Hlavní město Praha)
5.12. Mikuláš u Kocoura – Varnsdorf (Ústecký kraj)
5.12. Londýnský pivovar Fuller’s v Pivovarské bráně –
Hradec Králové
6.–8.12. Zvěřinové hody – Dalešice (Jihomoravský kraj)
6.12. Britská mikulášská – Brno (Jihomoravský kraj)
7.12. Moravská zabíjačka – Slavkov u Brna (Jihomoravský
kraj)
7.12. Tvarůžkové hody – Dolní Sklenov (Moravskoslezský
kraj)
11.12. Pivní paskvil – Ostrava (Moravskoslezský kraj)

12.12. Řízená pivní degustace – Brno (Jihomoravský kraj)
13.12. Otevření pivovarské naučné stezky – Jihlava (kraj
Vysočina)
14.–15.12. Předvánoční zabijačka – Rokycany (Plzeňský kraj)
14.12. Kabaret v pivovaru – Mělnické Vtelno (Středočeský
kraj)
15.12. 20 let od založení – Praha (Hlavní město Praha)
20.–21.12. Vepřové hody a staročeské speciality – Dalešice
(Jihomoravský kraj)
20.12. Předvánoční karneval – Praha (Hlavní město Praha)
22.12. Vánoce na dvoře pivovaru – Slavkov u Brna
(Jihomoravský kraj)
31.12. Silvestr – Rokycany (Plzeňský kraj)

Veškeré informace uvedené v seznamu akcí mají pouze informativní charakter. Před návštěvou akce vždy
kontaktujte pořadatele. PIVNITURISTIKA.CZ nenese žádnou zodpovědnost za případná nedorozumění.

SOUTĚŽ MĚSÍCE PROSINCE
Vyhraj lyže nebo snowboard v designu, který sám navrhneš
Tuto exkluzivní soutěž vám přináší pivovarská skupina
Lobkowicz. Co je vaším úkolem? Zapojit vlastní fantazii
a navrhnout ten nejlepší design. Pak už jen nasbírat
hlasy od fanoušků a přesvědčit odbornou porotu.

Celkem se hraje o tři snowboardy a troje lyže. Šance je
velká! Soutěž naleznete na hlavní stránce webu
PIVNITURISTIKA.CZ.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ZA LISTOPAD
V listopadu jste nám posílali vlastní fotografie se
ztvárněním tématu Pivní turistika. Děkujeme za
zaslané materiály. Původně jsme plánovali použití
některých z nich v rámci propagace našeho webu,
samozřejmě po předchozím schválení autory, nakonec

jsme však od tohoto kroku ustoupili. Ze všech došlých
odpovědí jsme vybrali Davida Malinovského
z Olomouce, který se může těšit na poukázku na odběr
piva v hodnotě 500 Kč. Gratulujeme! 

POZVÁNKY NA PIVNÍ AKCE
Zveme vás na následující události, které vás otevřou brány svého pivního světa.

A co vás čeká příště? Novinky z našich stránek, zprávy
z pivovarů, pozvánky na pivní akce, rozhovor se
zajímavou osobou, představení našich nových
partnerů a spoustu dalšího. Pokud jste se ještě
neregistrovali k odběru našich newsletterů, napravte
to rovnou na stránce www.pivnituristika.cz v pravém
sloupečku.

Líbí se Vám tento newsletter? Neváhejte ho poslat dál
svým známým a kamarádům. Také oni mohou
podpořit dobrou věc, načerpat inspiraci na pivní výlety
a dozvědět se něco nového.
V případě, že máte zájem o spolupráci s naší webovou
stránkou,
kontaktujte
nás
na
emailu
urbanek@pivnituristika.cz. Budeme se těšit!

