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Letos už pošesté! Pivo na Náplavce se 

ujalo. Festival malých pivovarů nabídne opět 

k ochutnání desítky piv, a jsem si jist, že ani za 

dva dny se nikomu nemůže podařit ochutnat 

je všechna. Mimochodem, loni jsem na tomto 

místě připomínal, že pivo vzniklo prakticky 

náhodou v Mezopotámii už v 7. tisíciletí před 

naším letopočtem. Slovo „pivo“ je však staroslověnské – jedná se o formu 

výrazu “pitivo”, označujícího nápoj nejobyčejnější a nejrozšířenější. Asi 

proto máme coby Slované k tomuto nápoji tak ryzí vztah – mnohde je pivo 

levnější než voda. A nevím, kolik průměrný Čech vypije za rok vody, ale 

spotřeba piva statisticky změřená je: na každého Čecha, včetně kojenců, 

připadne neuvěřitelných cca 140 litrů ročně.

Proto mě vlastně překvapuje, že se na náplavce nezačal festival 

„nejobyčejnějšího pitiva“ konat mnohem dřív. Důležité však je, že si po 

pěti ročnících našel věrné příznivce a stal se další tradiční a oblíbenou 

akcí v Praze 2. Na své si však přijdou nejen znalci a milovníci piv, ale 

i sběratelé, protože Pivo na Náplavce jako každý rok nabídne také pivní 

bleší trh.

Těším se moc, až si sednu mezi další návštěvníky a nad dobrým pivem 

„pokecáme o životě“ nejen v Praze 2. Letos navíc bude mít tradiční 

festivalové pivo extra název – po loňském poetickém Vltavském oušku nás 

bude osvěžovat svrchně kvašená Vltavská čubička. :-) Uznejte, že tomu 

nelze odolat! Přátelé, hezky si užijte u Vltavy událost, nad kterou jsem 

s radostí opět převzal záštitu, a na zdraví!

Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2
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Vážení návštěvníci, 

na náplavce Rašínova nábřeží se společně 

setkáváme již pošesté. Oproti předchozím 

ročníkům je pro enormní zájem festival tentokrát 

vyhrazen pouze minipivovarům. 

Zapsaný spolek Archetyp, pořadatel festivalu, dlouhodobě usiluje 

o osvětu veřejnosti a její návrat k dobrým kořenům českého (tradičního) 

zemědělství, ke kvalitním výrobkům malých rodinných farem, k zajímavým 

a zdravým výrobkům, které většinou v obchodních řetězcích nenajdete, 

a chce tak připomenout ten podstatný a důležitý vztah českého 

spotřebitele k českému výrobci. Jsme přesvědčeni, že výroba kvalitních 

potravin se neobejde bez silné a těsné vazby na místní přírodu a místní 

lidi. To platí zcela jistě i pro pivovarníky a výrobce lokálních českých piv. 

Těší nás, že je stále více těch, kteří poznávají kouzlo stávajících i nově 

vznikajících malých pivovarů i minipivovarů, a to nejen kvůli pivu a jeho 

vychutnání, ale také kvůli návštěvě krajiny, nových míst, nové místní 

gastronomii a tím i novým zážitkům. 

Festival koncipujeme jako degustační, čímž chceme poukázat na to, 

že nejen vínu, ale i pivu může být věnována patřičná pozornost a vyšší 

kulturní úroveň, což si zcela jistě zaslouží. Degustace bude probíhat opět 

výhradně ze skleněných džbánků, kromě již tradiční míry 0,3 l však letos 

můžete ochutnávat i po tzv. šnytech.

Přejeme všem pivovarům i Vám, návštěvníkům Piva na Náplavce, dobrou 

zábavu, příjemné zážitky a to příznačné, pivovarnické Dej Bůh štěstí!

Jiří Sedláček

předseda Archetyp, z. s., ředitel festivalu

Vážení a milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na šestém ročníku festivalu Pivo na 
Náplavce. Letos Vám představujeme průřez sortimentem 
52 minipivovarů z různých koutů naší země. Tak jako při 
minulých ročnících i tentokrát pivo pijeme výhradně ze 
skleněných džbánků. Nesou stejný název jako naše hlavní 
město, tedy Praha, a opět mají objem 0,3 l, což je podle nás 
ideální množství na to, abyste o pivu mohli říci, že Vám nejen 
chutná, ale také že má pitelnost. 

Jistě nestihnete ochutnat úplně vše. Doporučujeme Vám tedy, 
abyste si udělali plán, co zajímavého chcete poznat. Začínejte 
od slabších piv a postupně přejděte k silnějším a speciálním 
pivům. Dobré je také pivo proložit obyčejnou vodou, usnadní 
to Vašemu organismu odbourávat alkohol a osvěžíte tak své 
chuťové buňky. Nezapomínejte na jídlo, to Vám také pomůže 
být delší dobu v dobré kondici. Pamatujte, že konzumace 
alkoholu Vám může způsobit potíže, chování člověka pod 
vlivem alkoholu může být nebezpečné nejen jemu samotnému, 
ale i okolí. Proto pijte s rozumem a znejte svoji míru. Rozhodně 
nesedejte ani za volant, ani za řídítka motocyklu nebo kola 
a mějte plán, jak se dostat bezpečně domů.

Uvařit dobré pivo vyžaduje mnoho umu a znalostí i zkušeností. 
Od samotných pěstitelů chmele a sladovnického ječmene přes 
sladovníky, sládky a všechny pracovníky, kteří jsou součástí 
pivovarnického řemesla. Přistupujte proto k pivu s úctou 
a vychutnejte si jeho každý doušek. A pokud Vám některé 
chutnalo či se Vám naopak zdálo nějaké divné, nebojte se 
o tom s přítomnými zástupci pivovarů (mnohdy přímo sládky) 
pobavit. I oni totiž potřebují zpětnou vazbu.

pokyny pro  
návštěvníky  
festivalu pivo  
na náplavce:
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Ředitel festivalu
Jiří Sedláček

Odborná spolupráce
Marek Kamlar
Michal Vokřál

Partneři festivalu

Mediální partneři

Produkce
Alena Bžochová

Marketing a PR
Lenka Sehnalová

Grafika
Eva Poštulková

Festival se koná pod záštitou 
místostarosty MČ Praha 2 Jana Korsesky.

pátek 15. 6.
14:00 Zahájení festivalu

14:00 – 22:00 DJ Kid Dynamite (Tawatt DJs) (CZ)

16:00 – 18:00 Cheers! (CZ)

18:00 – 20:00 Helemese (CZ)

20:00 – 22:00 The Plastic People of the Universe (CZ)

22:00 Ukončení festivalu

sobota 16. 6.
10:00 Zahájení festivalu

10:00 – 14:00 Pivní bleší trh  
– nákup / prodej / výměna pivních suvenýrů

13:00 – 22:00 DJ Kid Dynamite (Tawatt DJs) (CZ)

15:00 – 17:00 Strašidelný elektrik band (CZ)

17:00 – 19:00 FruFru (CZ)

19:00 – 21:00 Orchidea (CZ)

22:00 Ukončení festivalu

pivo na
náplavce program
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VARNA / část pivovaru, v níž probíhají první dvě fáze výroby piva neboli 

příprava sladiny a mladiny; tento prostor sestává ze dvou a více obvykle 

kovových nádob, které v případě minipivovarů bývají situovány přímo 

v prostorách restaurace, aby byly návštěvníkovi dobře na očích a mohl 

tak sládka sledovat při práci 

• sladina / sladká tekutina vznikající při výrobě piva rozpuštěním/vylou-

žením cukrů, minerálů, vitaminů a jiných látek z rozemletého sladu do vody

• mladina / hořkosladká tekutina vzniklá povařením sladiny s chmelem; 

v mladině obsažené zkvasitelné cukry jsou po přídavku pivovarských 

kvasnic (zakvašení) postupně přeměňovány na alkohol a oxid uhličitý 

– z mladiny se pomalu stává pivo

• EPM neboli extrakt původní mladiny, stupňovitost piva – týká se 

mladiny před zakvašením, udává se v hmotnostních % a zjednodušeně 

lze říci, že vyjadřuje množství látek, které se při výrobě piva extrahovaly/

rozpustily/vyloužily ze sladu i chmele do vody; čím je EPM vyšší, tím 

je pivo méně „vodové“ a tedy chutnější; v případě festivalového piva 

„Vltavská čubička“ je EPM 8 % hm. – jedná se tedy o osmičku, což 

znamená, že mladina před zakvašením obsahovala 8 % hm. látek 

vyloužených ze sladu/chmele a zbylých 92 % hm. tvořila voda

• jednotky EBC (z angl. European Brewing Convention) – slouží 

k vyjádření barvy piva; např. barva piv českého typu se pohybuje obvykle 

od 8 do 16 v případě piv světlých a od 50 do 120 v případě piv tmavých

K ZAHNÁNÍ VELKÉHO HLADU  -----------------------------
Asia Point (VN) 
Bardolino pizza (CZ)
Belgické hranolky (BE)
Dog ‘n’ Roll Food truck (CZ)
Doupovské uzeniny Pelant (CZ)
Klobáskárna (CZ)
Olympia delikatesy (GR)
Pelmeňárna (RUS)
Take Eat EZ Foodtruck (CZ) 
V housce (CZ) 

K ZAHNÁNÍ MALÉHO HLADU  ------------------------------
Fransýr (FR)
Palačinkárna Galetka (CZ) 
Škvarkové tyčinky (CZ)
Tondův hermelín a Otíkův utopenec (CZ)
Tradiční pagáčky (SK)

KÁVA/LIMONÁDY/VÍNO  -----------------------------------
Café Alegre (CZ)
Kofi-Kofi (CZ)
Minimal Delicato – farmářské limonády a vinný střik (CZ)
Vinařství Vajbar Kobylí (CZ)

OSTATNÍ VYSTAVOVATELÉ  --------------------------------
Glass Magic – ručně foukané pivní sklo (CZ)

vysvětlení 
některÝch Dále 
pouŽitÝch poJmŮ 

/ Zkratekgastronomie 
festivalu
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• pasterace/pasterizace piva / způsob krátkodobého tepelného 

ošetření piva za účelem prodloužení jeho trvanlivosti; v případě 

sudového se pivo obvykle pasteruje ještě před plněním do sudů (při 

teplotách 72–75 °C po dobu několika desítek sekund, po kterém 

následuje rychlé zchlazení piva na teplotu vhodnou ke stáčení), 

v případě lahvového až po jeho naplnění (při teplotách kolem 60 °C po 

dobu několika desítek minut); velkou nevýhodou tohoto procesu jsou 

nežádoucí změny v chuti piva 

• filtrované pivo / zralé/uleželé pivo, z něhož byly filtrací odstraněny 

zbytky kvasnic a dalších mikročástic; filtrací se pivo stává zcela čirým; 

po filtraci piva může, ale také nemusí následovat jeho pasterace

• nefiltrované pivo / obsahuje zbytky kvasnic, díky nimž bývá mírně 

zakalené; může, ale také nemusí být podrobeno pasteraci

• kvasnicové pivo / uleželé pivo, do kterého byly přidány kvasnice nebo 

rozkvašená mladina ve stadiu tzv. kroužků; toto pivo předtím mohlo, ale 

nemuselo být filtrováno i pasterováno; díky přítomným kvasnicím jsou 

tato piva výrazně zakalená a bohatá na vitaminy skupiny B; u citlivějších 

jedinců může jejich nadměrná konzumace vyvolat projímavé účinky

STUDENÉ CHMELENÍ (DrY HOPPINg) / způsob chmelení, kdy lze 

dodatečným přídavkem chmele do kvasné či ležácké nádoby za studena 

– tedy bez obvyklého povaření, k němuž dochází při výrobě mladiny – 

zvýšit zejména chmelovou vůni piva, v menší míře také jeho hořkost; 

užíváno zejména při výrobě svrchně kvašených piv typu „ale“, např. 

v případě letošního festivalového piva Vltavská čubička, občas však také 

ke chmelení těch spodně kvašených

ŽPČ / Žatecký poloraný červeňák, odrůda chmele

• jednotky hořkosti IBU/EBU (z angl. International Bitterness Units, 

resp. European Bitterness Units) – slouží k vyjádření hořkosti piva; jedna 

jednotka IBU odpovídá 1 miligramu iso-alfa-hořkých kyselin (hořkých 

látek z chmele rozpuštěných při varu ve vodě) v 1 litru piva; např. hořkost 

světlých piv českého typu se pohybuje obvykle v rozmezí 20–40 IBU

SPILKA / část pivovaru, v níž probíhá kvašení mladiny; může sestávat 

buď z otevřených kvasných kádí, nebo uzavřených kvasných tanků, 

z nichž je po několika dnech pivo přečerpáno do ležáckých tanků, 

umístěných v ležáckém sklepě; kvašení mladiny může probíhat buď 

spodně, nebo svrchně

• spodně kvašená piva / kvašení probíhá při teplotách cca 7–15 °C 

a používají se při něm kvasnice spodního kvašení, které postupně klesají 

na dno kvasné nádoby; do této kategorie spadá většina piv, na která 

v našich končinách narazíte

• svrchně kvašená piva / kvašení probíhá při teplotách cca  

15–25 °C a používají se při něm kvasnice svrchního kvašení, v pivech 

tohoto typu jsou mnohdy znatelné různé ovocné vůně a chutě; do této 

kategorie patří piva pšeničná, stouty či tzv. ejly – American Pale Ale (APA), 

India Pale Ale (IPA) aj.

LEŽÁCKÝ SKLEP / část pivovaru s ležáckými tanky, v nichž pivo po 

několik týdnů až měsíců leží, tzv. zraje; po této výrobní fázi následuje 

stáčení piva do sudů či lahví, čemuž ještě může předcházet filtrace 

a pasterace
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MINIPIVOVArY MĚSTO / OBEC ZALOŽENO *)

Pivovarský dvůr Zvíkov
Zvíkovské 
Podhradí

1992

Pivovar U Hušků Běleč nad Orlicí 1993

Krkonošský Medvěd Vrchlabí 1995

Klášterní pivovar Strahov Praha 2001

Rodinný minipivovar Valášek Vsetín 2002

Želivský klášterní pivovar Želiv 1617/obn. 2003 a 2010

První soukromý pivovar 
společenský – Svatovar

Lipník nad 
Bečvou

2004

Pivovar Boršov Praha 2005

Pivovar Permon Sokolov 2006

Pivovar Kocour Varnsdorf 2007

Pivovar Starokladno Kladno 2009

Kounický pivovar Kounice 2011

Minipivovar a pivnice U Stočesů Rokycany 2011

Pivovar U Tří králů Prostějov 2011

Minipivovar Brabčák Vratimov 2012

Minipivovar Zobak Bílovec 2012

Pivovar Hrádek Slavičín 2012

Pivovar U tří růží Praha 2012

Rodinný pivovar Zichovec Zichovec 2012

Albrechtický pivovar Albrechtice 2013

Pivovar Falkenštejn Krásná Lípa 2013

Pivovar Lucky Bastard Brno 2013

Pivovar Mordýř Dolní Ředice 2013

Pivovar Zhůřák Zhůř 2013

Pivovar Chomout
Olomouc-
Chomoutov

2014

Pivovar Clock Potštejn 2014

Pivovar Krčín Sedlčany 2014

Rodinný pivovar U Vacků
Chlumec 
nad Cidlinou

2014

Biskupský pivovar  
U sv. Štěpána

Litoměřice 2015

Nachmelená opice Krnov 2015

Němý Medvěd Mělník 2015

Pivovar Hladov Hladov 2015

Pivovar Kotouč Česká Kamenice 2015

Pivovar Národní Praha 2015

Pivovar Prachatice Prachatice 2015

Pivovar Raven Plzeň 2015

Pivovar Trautenberk Malá Úpa 2015

Rodinný pivovar Krušnohor Kraslice 2015

Beer Factory Plzeň 2016

Dědkův mlýn Unhošť 2016

Kašperskohorský pivovar Kašperské Hory 2016

Pivovar HoppyDog
Ostrava-
Vítkovice

2016

Pivovar Moravia Brno 1898/obn. 2016

Pivovar Ogar
Kunčice pod 
Ondřejníkem

2016

Záhlinický pivovar Záhlinice 2016

Kalikovar Plzeň 2017

Loď Pivovar Praha 2017

Písecký hradební pivovar Písek 2017

Pivovar Kytín Kytín 2017

Pivovar Trilobit Praha 2017

Řeporyjský pivovar Praha 2017

Aurosa premium lifestyle beer – 2015

*) U některých pivovarů je uveden rok založení firmy, u jiných rok zahájení provozu.
Obn. = obnovení výroby piva v objektu původního historického pivovaru.
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HLAVNÍ MĚSTO PrAHA

Klášterní pivovar Strahov / Praha 1

Loď Pivovar / Praha 1

Pivovar Boršov / Praha 1

Pivovar Národní / Praha 1

Pivovar Trilobit / Praha 8

Pivovar U tří růží / Praha 1

Řeporyjský pivovar / Praha 5

STŘEDOČESKÝ KrAJ 

Dědkův mlýn / Unhošť

Kounický pivovar / Kounice

Němý Medvěd / Mělník

Pivovar Krčín / Sedlčany

Pivovar Kytín / Kytín

Pivovar Starokladno / Kladno

Rodinný pivovar Zichovec / Zichovec

JIHOČESKÝ KRAJ

Písecký hradební pivovar / Písek 

Pivovar Prachatice / Prachatice

Pivovarský dvůr Zvíkov / Zvíkovské Podhradí

PLZEŇSKÝ KrAJ

Beer Factory / Plzeň

Kalikovar / Plzeň

Kašperskohorský pivovar / Kašperské Hory

Minipivovar a pivnice U Stočesů / Rokycany 

Pivovar Raven / Plzeň

Pivovar Zhůřák / Zhůř

KARLOVARSKÝ KRAJ

Pivovar Permon / Sokolov 

Rodinný pivovar Krušnohor / Kraslice

ÚSTECKÝ KrAJ

Biskupský pivovar U sv. Štěpána / Litoměřice

Pivovar Falkenštejn / Krásná Lípa

Pivovar Kocour / Varnsdorf

Pivovar Kotouč / Česká Kamenice

KrÁLOVÉHrADECKÝ KrAJ

Krkonošský Medvěd / Vrchlabí

Pivovar Clock / Potštejn

Pivovar Trautenberk / Malá Úpa

Pivovar U Hušků / Běleč nad Orlicí

Rodinný pivovar U Vacků / Chlumec nad Cidlinou

PARDUBICKÝ KRAJ

Pivovar Mordýř / Dolní Ředice

VYSOČINA

Pivovar Hladov / Hladov

Želivský klášterní pivovar / Želiv
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JIHOMOrAVSKÝ KrAJ

Pivovary Moravia & Lucky Bastard / Brno

OLOMOUCKÝ KRAJ

Pivovar Chomout / Olomouc-Chomoutov

Pivovar U Tří králů / Prostějov

První soukromý pivovar společenský – Svatovar / Lipník 
nad Bečvou

MOrAVSKOSLEZSKÝ KrAJ

Albrechtický pivovar / Albrechtice

Minipivovar Brabčák / Vratimov

Minipivovar Zobak / Bílovec

Nachmelená opice / Krnov

Pivovar HoppyDog / Ostrava-Vítkovice

Pivovar Ogar / Kunčice pod Ondřejníkem

ZLÍNSKÝ KrAJ

Pivovar Hrádek / Slavičín

Rodinný minipivovar Valášek / Vsetín

Záhlinický pivovar / Záhlinice

Stalo se již tradicí, že na festivalu bývá k ochutnání také 
příležitostná várka piva, které nese název některého 
z plaveckých stylů. V minulých letech jste tak mohli okusit 
13% Vltavského plavce, 12% Vltavského motýlka, 11% 
Vltavská prsa, 12% Vltavského kraula a 10% Vltavské ouško. 
Ani letošek není výjimkou, poprvé v historii festivalu se však 
jedná o svrchně kvašené pivo, konkrétně o pšeničné pivo 
amerického typu neboli American Wheat Ale. Jeho výroby 
se ujal Rodinný pivovar Krušnohor z Kraslic na Sokolovsku, 
nejoblíbenější pivovar loňského V. ročníku festivalu, 
a připravil ho úctyhodných 500 litrů. Barva piva je světle žlutá 
s výrazným zákalem, ve vůni dominuje citronová kůra, tělo 
piva je lehčí, nasycení vyšší a chuť lehce obilná se zřetelnou 
stopou citronové kůry a zakončena je mírně vyšší hořkostí. 
Tak vzhůru k našemu výčepu, ať můžete posoudit, jak moc 
se osmička Vltavská čubička sládkovi povedla!

Stupňovitost/EPM: 8 % hm., obsah alk.: 3,1 % obj., hořkost: 
30 IBU. Složení: pitná voda; slady – plzeňský ječný, pšeničný, 
žitný a ječný karamelový Caraamber; upravené chmely 
– při chmelovaru použity Magnum, Summit a Sládek, při 
studeném chmelení Sládek a Harmonie.

Sládek ---------------------------------------Josef Zatloukal

festivalovÉ 
pivo
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ALBRECHTICKÝ 
PIVOVAR
—
Osvobození 43, 735 43 Albrechtice 
telefon: +420 603 733 410 
e-mail: info@albrechtickypivovar.cz 
web: www.albrechtickypivovar.cz
—

Sládek  -------------------------------- Ing. Lukasz Niemiec

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
PIPA 15% 
POVALEČ 13% 
PSZENKA 11% 
PIErUN 13% polotmavý speciál

O pivovaru  -------------------------------------------------  
Albrechtický pivovar byl založen dvěma kamarády, 
milovníky dobrého piva v roce 2013. Vyrábíme nefiltrovaná 
a nepasterizovaná piva bez jakýchkoliv umělých přísad 
a konzervačních látek, především z českých surovin za 
použití tradičních českých metod a receptur. Poctivou prací 
kontrolujeme všechny procesní kroky tak, aby měl koncový 
spotřebitel ten pravý vjemový zážitek.
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AUROSA PREMIUM 
LIFESTYLE BEER 
—
Pohořelec 140/15, 118 00 Praha
telefon: +420 608 344 800 
e-mail: info@aurosa.cz 
web: www.aurosa.cz
—

Sládek  -------------------------------------  Ing. Petr Krpec

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
AUrOSA BEEr fOr HEr 11° POLOTMAVÝ LEŽÁK 
Aurosa for her představuje symbol ženské síly a zároveň 
dívčí něžnosti. Tyto dva charaktery spolu v ženské Aurose 
harmonicky splývají. Hlavní přísadou nefiltrovaného 11° 
polotmavého ležáku je vídeňský slad, který jeho chuti 
dodává jedinečný, lehce karamelový nádech. 

AUrOSA gOLD 10° VÝČEPNÍ PIVO
Ochutnejte luxus a vstupte do světa vytříbeného stylu. 
Aurosa představuje nový klenot mezi speciály, Aurosu Gold. 
Z pečlivě vybraných surovin jsme pro vás vyrobili prémiové 
pivo zlaté barvy, které jsme oblékli do černého mramoru. 
Vychutnejte si rafinovanou hořkost s bylinným nádechem 
a střednědobým dozníváním. Nižší říz v kombinaci se 
střední plností těla přináší unikátní zážitek pro všechny 
vaše smysly.

O pivovaru  -------------------------------------------------  
Aurosa je myšlenka, že se umění a přirozená elegance 
mohou stát součástí českého piva a vytvořit tak nový 
a nepoznaný prožitek. Všechna naše piva jsou vařena 
podle české receptury z těch nejkvalitnějších surovin 
a uchovávána v krásných designových lahvích. Právě spojení 
lahodného piva a nadčasového designu je důvodem, proč 
se Aurosa stala tak oblíbenou a neodmyslitelnou součástí 
životního stylu v módních metropolích.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Pizzeria Corelone, Bibloo Concept Store, Pivní Mozaika
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BEER FACTORY 
—
Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň
telefon: +420 721 191 913 
e-mail: kryslpetr@seznam.cz 
web: www.beerfactoryplzen.cz
—

Sládek  ------------------------------------------  Petr Krýsl

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
SVĚTLÝ LEŽÁK 12%  
– 35 IBU, vařeno na tři rmuty, starou technologií vyráběné 
plzeňské pivo. 

NEVADA ALE 11% SESSION IPA  
– 33 IBU, lehká, moderní a svěží IPA. 

WIT 11%  
– belgické pšeničné pivo s pomerančovou kůrou 
a koriandrem. 

COffEE POrTEr 13 %  
– překvapivě intenzivní, ale příjemně pitelný porter 
s italskou kávou Arabicou; TRE FORZE!

O pivovaru  -------------------------------------------------
Vaření piv v Beer Factory vychází ze zkušeností malého 
pivovárku Joe´s Garage Brewery, který byl založen v roce 
2006 pro výzkum piva a pivovarské tehnologie, kterou firma 
využívá pro stavění minipivovarů. Beer Factory je jejím 64. 
počinem. Kuchyně výhradně z čerstvých surovin, nevšední 
industriální prostředí, kapacita 160 míst + zahrada ve 
vnitrobloku, originální receptury piv – to je Beer Factory!
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BISKUPSKÝ PIVOVAR 
U SV. ŠTĚPÁNA 
—
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice 
telefon: +420 777 071 735 
e-mail: rezervace@biskupskypivovar.cz 
web: www.biskupskypivovar.cz
—

Sládek  ----------------------------------------  Milan Došek

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
DĚKAN 11
ŠTĚPÁN 12
VÍDEŇSKÝ LEŽÁK 13
POLOTMAVÝ SPECIÁL 14
IPA 14,5
rED ALE 13
PŠENICE 16

Limonády  --------------------------------------------------
OSTrUŽINOVÁ, JAHODOVÁ, S PŘÍCHUTÍ LESNÍHO OVOCE 

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar se nachází v Diecézním domě kardinála Trochty 
v Litoměřicích. Přízemí a suterén prošel celkovou 
rekonstrukcí a v těchto prostorách byl vybudován Biskupský 
pivovar U sv. Štěpána. V atraktivním interiéru nabízíme 
širokou škálu našich piv a zároveň mnoho gastronomických 
zážitků pro naše hosty. Součástí budovy je i Hostel Svatého 
Štěpána o kapacitě 160 lůžek.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Restaurace Galerka, Restaurace Ohrada
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DĚDKŮV MLÝN 
—
Dědkův mlýn 488, 273 51 Unhošť 
telefon: +420 602 307 586 
e-mail: info@dedkuv-mlyn.cz 
web: www.dedkuv-mlyn.cz
—

Sládek  ----------------------------------------- Milan Gojda

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
12° LAgEr  
– světlý ležák 
13° PITMASTEr  
– polotmavé pivo speciální, nakouřené

O pivovaru  -------------------------------------------------
Rodinný řemeslný pivovar zaměřený na klasickou výrobu 
ležáků.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Dědkův mlýn, Bělohorská 158/14 , 169 01 Praha 6 
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KALIKOVAR 
—
Radčická 60/40, 301 00 Plzeň 
telefon: +420 607 722 436 
e-mail: info@pmpivovary.cz 
web: www.pmpivovary.cz
—

Sládek  ----------------------------------  Ing. Lubomír Otec

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
KALIK 10 VÝČEPNÍ SVĚTLÉ, 27 IBU 
KALIK 11 LEŽÁK SVĚTLÝ MÁJOVÝ, 30 IBU 
KALIK 13 SPECIÁL POLOTMAVÝ, 32 IBU 
KALIK 11 PŠENIČNÉ, 16 IBU

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar vznikl v únoru roku 2017 jako naplnění cesty od 
domácího vaření v minipivovárku Loužek až k současnému 
Kalikovaru. Pivovar je téměř 2 roky připravovanou 
společnou myšlenkou majitele objektu Kalikovský mlýn 
spolu s hlavním sládkem Lubošem Otcem. Je umístěn 
ve sklepení Kalikovského mlýna. Velikost varny je 7,5 hl, 
kvasné kádě jsou otevřené a tanky klasické.

KAŠPERSKOHORSKÝ 
PIVOVAR 
—
Náměstí 5, 341 92 Kašperské Hory 
telefon: +420 602 579 113 
e-mail: pivo.kasperky@gmail.com 
web: www.facebook.com/kasperskohorskypivovar
—

Sládek  -------------------------------  Alexandra Michalová

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
KAŠPErK 10%  
– světlé výčepní spodně kvašené, 40 IBU 
AMÁLKA 11% – jantarový ležák spodně kvašený, 30 IBU 
ŠIBENIČÁK 12% – světlý ležák spodně kvašený, 35 IBU 
CIKÁNKA 13% – tmavý speciál spodně kvašený, 28 IBU

Limonády  --------------------------------------------------
KOPŘIVOVÁ S MEDUŇKOU, PAMPELIŠKOVÁ, BEZOVÁ, 
SMRkOVá

O pivovaru  -------------------------------------------------
Šumavský pivovar založený z prosté nerozvážnosti 
jedné trojmatky na mateřské a jednoho plně vytíženého 
manažera. Ale láska k pivu, sobě i poctivé gastronomii je 
z nějakého důvodu drží pořád nad vodou a žene dál. Pivovar 
byl vykopaný ze sutin bez použití dotací jen kousek od 
místa, kde stával původní, zavřený „prozíravými“ komunisty. 
Vracíme pivo do míst, kde bývalo doma.
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KLÁŠTERNÍ 
PIVOVAR STRAHOV 
—
Strahovské nádvoří 301, 118 00 Praha 1 
telefon: +420 233 353 155 
e-mail: info@klasterni-pivovar.cz
web: www.klasterni-pivovar.cz
—

Sládek  ---------------------------------------  Jan Martinka

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
POLOTMAVÝ LEŽÁK 13  
– alk. 5,3 % obj., 35 IBU. 
Střední sladové tělo, střední hořkost, plnosladové. Toto 
pivo představuje 70 % produkce našeho pivovaru. Chmel: 
Žatecký poloraný červeňák.

TMAVÝ LEŽÁK 14  
– alk. 5,5 % obj., 40 IBU. 
Více chmelené, suché v chuti, plnosladové. Naše 
nejoceňovanější pivo. Chmel: Žatecký poloraný červeňák.

IPA 16  
– alk. 6,3 % obj., 60 IBU.
Výrazné ovocné aroma a vyvážené sladové tělo. Chmely: 
Amarillo a Cascade.

WEIZEN 13  
– alk. 5 % obj., 17 IBU.
Lehké a svěží pivo nižší hořkosti, s širokou paletou vůní 
a chutí. Chmel: Žatecký poloraný červeňák.

O pivovaru  -------------------------------------------------
Piva Sv. Norbert nesou název dle zakladatele řádu 
premonstrátů Svatého Norberta (?1082–1134), jehož 
ostatky jsou ve strahovském kostele pochovány od roku 
1627. Nyní vyrábíme kolem 16 druhů tohoto piva ročně. Tři 
celoročně a ostatní se střídají jako sezónní speciály, které 
odpovídají charakteru daného období. Všechna piva jsou 
vyráběna převážně z českých sladů, nejkvalitnějších chmelů 
a čerstvých pivovarských kvasinek. Nepoužíváme filtraci, 
pasterizaci ani umělé ingredience. Piva si tak zachovávají 
své unikátní vlastnosti a plnou chuť; pivovarské kvasinky 
například obsahují komplex vitamínů skupiny B. Vyrábíme 
zhruba 1 600 hl ročně a 95 % této produkce se vypije 
u nás v restauraci. V naší produkci naleznete piva tradiční 
i moderní s důrazem na stálost kvality. Některá piva jsou 
chmelena za studena, kdy se významně zvýrazní chmelové 
aroma, jiná imitují zrání v dřevěných sudech.
Naše piva stáčíme též do lahví. 
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KOUNICKÝ PIVOVAR 
—
Kounice 52, 289 15 Kounice u Českého Brodu 
telefon: +420 602 282 240 
e-mail: mirek@kounickypivovar.cz
web: www.kounickypivovar.cz
—

Sládek  -----------------------------  Jan Chmelík, Jan Žižka

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
KOUNICKÝ LEŽÁK 12°  
– klasický spodně kvašený ležák plzeňského typu, 
nefiltrovaný, nepasterovaný

AMErICAN LAgEr 10°  
– spodně kvašený lehký speciál s použitím amerického 
a českého chmelu a kounického sladu

IPA 15°  
– svrchně kvašený speciál s pěti druhy chmelů (USA + Nový 
Zéland) a dvou druhů sladu

O pivovaru  -------------------------------------------------
Kounický pivovar se nachází ve středočeské obci Kounice 
nedaleko od Českého Brodu. Na začátku roku 2011 se 
rozhodli Ing. Karel Klusáček společně s Janem Žižkou 
pro vybudování minipivovaru v areálu renesanční sladovny 
a založili firmu Kounický pivovar s.r.o. Po 1,5 roce 
stavebních příprav a posléze stavby byla v srpnu 2012 
uvařena první várka Kounického ležáku a tím po 112 
letech obnovena tradice vaření piva v Kounicích. Pivovar 
je situován v budovách středověkého pivovaru a k nim 
přilehlých konírnách, které do nedávných dob sloužily 
sladovně jako skladové prostory.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Farmářské trhy na Náplavce – soboty 
Trhy na Jiřáku – středy a čtvrtky 
Víno MaM, Sudoměřská 1707/19, Praha 3 – Žižkov 
Winetikvariát, Štítného 30, Praha 3 – Žižkov
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KRKONOŠSKÝ MEDVĚD 
—
Horská 198, 543 01 Vrchlabí 
telefon: +420 774 700 023 
e-mail: krkonosskymedved@seznam.cz 
web: www.pivovarskabasta.cz 
—

Sládek  ------------------------------------ Ing. Petr Bednář

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
SUMMEr SUNSET ALE 10,5°
– ovocně šťavnatý „ejlík“ barvy letního západu slunce. 
Chmely: Citra, Galaxy, US Cascade, NZ Cascade a Nelson 
Sauvin; hořkost: 35 IBU.

SVĚTLÝ LEŽÁK 12°
– světlý ležák českého typu vařený klasickým třírmutovým 
postupem.
Chmely: Sládek a ŽPČ; hořkost: 40 IBU.

HOPBIT 13°
– novozélandský ležák, za studena chmelený.
Chmely: Motueka, Rakau, Wai-iti, Waimea, NZ Cascade; 
hořkost: 45 IBU.

INTErgALACTIC PALE ALE 15°
– Amber IPA.
Chmely: Centennial, Columbus, Crystal, Mandarina Bav., Huell 
Melon, Galaxy, Nelson Sauvin a Galena; hořkost: 65 IBU.

O pivovaru  -------------------------------------------------
Základem naší výroby je český ležák, jehož vliv je znát 
v každém našem pivu. Nechceme však omezovat naši 
kreativitu a chceme nabízet i pestrost. Věříme, že trochu 
více českým přístupem k výrobě piva i u dalších druhů 
piva se podílíme na tvorbě ještě vyšší pestrosti. Právem 
tak snad můžeme mnohá z našich piv nazývat jako 
neškatulkovatelná. 
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LOĎ PIVOVAR
—
Dvořákovo nábřeží; Náplavka na Františku,  
kotviště č. 19; 101 00 Praha 1 – Josefov
telefon: +420 773 778 788
e-mail: info@pivolod.cz
web: www.pivolod.cz
—

Sládek  -------------------------------------  Tomáš Tuchyňa

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
10 LEgIE  
– EPM 10,4 % hm., 36 IBU; výčepní pivo LEGIE se oproti jiným 
desítkám vyznačuje vyšší hořkostí i plností. Vyšší hořkosti je 
dosaženo použitím větší dávky kvalitních českých chmelů. 

12 rEPUBLIKA  
– EPM 12,4 % hm., 39 IBU; vyvážený ležák, v němž 
najdeme sladovou chuť i jemnou hořkost, které jsou dány 
moravskými slady a žateckými chmely. 

V NAŠÍ NABÍDCE JSOU TAKÉ SEZóNNÍ SPECIÁLY.

O PIVOVArU:
Loď Pivovar je unikátní projekt na českých vodách vzniklý 
v roce 2017. Veškerá piva, která na palubě čepujeme, zde 
zároveň vaříme. Loď má tři paluby: RESTAURACI a PIVNICI, 
kde nabízíme staročeskou kuchyni, a LETNÍ TERASU 
s grilem, každá s vlastním barem. V naší základní nabídce 
naleznete klasické české ležáky 10 LEGIE, 12 REPUBLIKA 
a 13 MONARCHIE, nabídku obměňujeme o pivní speciály.

MINIPIVOVAR 
A PIVNICE U STOČESŮ
—
Sokolská 282, 337 01 Rokycany
telefon: +420 777 113 099 
e-mail: pivo@ustocesu.cz
web: www.ustocesu.cz
—

Sládek  -------------------------------------- Jaroslav Řepiš

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
STOČESKÁ 11° – světlý ležák 
ŘEPIŠ 12° – polotmavý ležák 
STOČESKÝ grEP – radler 

O pivovaru  -------------------------------------------------
Minipivovar U Stočesů je situován do kompletně 
zrekonstruované prvorepublikové pivnice U Stočesů, 
která svým interiérovým členěním umožnila přestavbu 
na minipivovar se všemi jeho náležitostmi. V pivnici 
U Stočesů je pivovarská technologie situována namísto 
původní kuchyně a je viditelná z celé pivnice a výčepu. 
Návštěvníci tak při vstupu do pivnice mohou na vlastní oči 
vidět, jak se v malém měřítku vaří pivo. Chladicí box leží ve 
sklepní části, kde jsou umístěny i šrotovna a sklad chmele 
a sladu, zajišťující dokonalý chod pivovaru. Na přelomu let 
2017/2018 prošel pivovar rozšířením technologie a nyní 
disponuje 500litrovou varnou.
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MINIPIVOVAR ZOBAK
—
Ostravská 483/5, 743 01 Bílovec 
telefon: +420 608 814 454 
e-mail: p.holub@email.cz
web: www.pivovarzobak.cz
—

Sládek  ------------------------------------------ Petr Holub

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
SVĚTLÉ VÝČEPNÍ 10° – 29 IBU 
SVĚTLÝ LEŽÁK 12° – 35 IBU 
POLOTMAVÝ LEŽÁK 11° – 30 IBU
APA 12° – 36 IBU 
IPA 14° – 50 IBU

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar byl založen v roce 2012 s varnou 200 l, v roce 2016 
došlo k navýšení kapacity varny na 600 l a ležáckých sklepů 
na trojnásobek původního objemu.
Během let 2014–2017 jsme každý rok uspěli s naším pivem 
na Velkém pivním festivalu v Padochově, kde jsme získali 3× 
první místo a 1× třetí místo.

MINIPIVOVAR BRABČÁK
—
K Sokolovně 135, 739 32 Vratimov
telefon: +420 777 553 755
e-mail: hostinecvedvore@seznam.cz
web: www.hostinecvedvore.cz
—

Sládek  --------------------------------------  Lukáš Brabec

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
SVĚTLÝ LEŽÁK 11% 
SAMETOVĚ HOŘKÝ SPECIÁL 13% ZA STUDENA 
CHMELENÝ 
POLOTMAVÝ SPECIÁL 13,8% 
MEDOVÝ SPECIÁL 12%
BOrůVKOVÝ SPECIÁL 11,8%
SPArrOW APA 12%

O pivovaru  -------------------------------------------------
Jsme řemeslným pivovárkem s velkým podílem ruční 
práce, rádi děláme lidem radost naším pivním mokem.
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NACHMELENÁ OPICE
—
Textilní 1, 794 01 Krnov 
telefon: +420 775 735 036 
e-mail: jirka@nachmelenaopice.cz
web: www.nachmelenaopice.cz
—

Sládek  ---------------------------------------  Michal Kuřec

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
LEŽÁK 11% 
POLOTMAVÁ 13% 
SUN APA 12% 
IPA 14%

O pivovaru  -------------------------------------------------
Všechny naše Opice jsou živé, nefiltrované a nepasterované. 
Ve stálé nabídce jsou 4 druhy piva, k nim přes rok nabízíme 
několik sezónních speciálů. Vaříme jak spodně, tak 
i svrchně kvašená piva, a hlavně je vaříme s láskou. :-)

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Pivní Mozaika, Bad Flash

NĚMÝ MEDVĚD
—
Akátová 3527, 276 01 Mělník 
telefon: +420 605 731 530 
e-mail: info@nemymedved.cz 
web: www.nemymedved.cz
—

Sládek  ----------------------------------------  Jakub Vlček

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
VOPIČÁK 10° SVĚTLÉ VÝČEPNÍ, 37 IBU 
MEDVĚD Z VÍDNĚ 11° POLOTMAVÝ LEŽÁK, 28 IBU 
BrTNÍK 12° SVĚTLÝ LEŽÁK, 41 IBU 
KŇOUr 12° TMAVÝ LEŽÁK, 24 IBU

O pivovaru  -------------------------------------------------
Mělnický minipivovar, svépomocí založený v roce 2015 
dvěma nadšenými kamarády z Mělníka. Po dvou letech 
fungování našeho dnes již vyhlášeného stejnojmenného 
beer a burger baru „Němý Medvěd“ jsme se zmohli i na 
vlastní pivovar. Je malý, ale náš!
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PÍSECKÝ 
HRADEBNÍ PIVOVAR
—
V Koutě 90, 397 01 Písek 
telefon: +420 773 959 007 
e-mail: sladek@piseckypivovar.cz
web: www.piseckypivovar.cz 
—

Sládci  ----------------------------  Josef Talafa, Jiří Bodlák

Piva na čepu  -----------------------------------------------
PÍSECKÝ LEŽÁK 
– EPM 11,5 až 11,8 % hm., alk. cca 4,5 % obj.
Spodně kvašený ležák plzeňského typu, vařený z několika 
druhů ječných sladů, mezi nimiž je hlavním slad českého 
(plzeňského) typu. Je chmelen dvěma druhy žateckých 
chmelů. Vyznačuje se plnou chutí s dobrým řízem, výbornou 
hustou pěnou a chmelovou vůní. Hořkost je výrazná (nikoli 
však drsná), která jemně, ale důrazně pobídne k dalšímu 
napití. 

PÍSECKÝ fLOrIÁN 
– EPM 10,7 % hm., alk. cca 4,2 % obj.
Spodně kvašené světlé pivo plzeňského typu, třikrát 
chmelené žateckým chmelem Premiant, jenž mu dává 
nezaměnitelné chmelové aroma, které jistě osloví mnoho 
milovníků zlatavého moku. 

VÍDEŇSKÝ LEŽÁK 
Je vyroben z několika druhů ječných sladů, z nichž tvoří více 
než 50 % slad vídeňského typu, což pivu dává zcela unikátní 
jantarovou barvu, resp. barvu tmavé mědi. Jeho chuť je 
plná, říz silný, vůně více sladová a méně chmelová než 
u Píseckého ležáku, až s nepatrným oříškovým náběhem. 
Pěna je hustá, smetanová, s dlouhou výdrží. Hořkost je 
jemná, ale znatelná, neulpívá na kořeni jazyka.

O pivovaru  -------------------------------------------------
Myšlenka vařit pivo v Písku měla svůj základ v tradici, 
kterou historicky pivovarnictví v Písku mělo. Zrodila se 
jednoho teplého letního večera v píseckém parku nad 
půllitrem piva při debatě o historii jeho vaření v Písku. 
Vzhledem k tomu, že na území města Písku bylo pivovarů 
hned několik, přišlo nám zvláštní, že i přes takto 
významnou tradici pivovarnictví v Písku tady dnes žádný 
pivovar není. Shodli jsme se, že udržování tradic vnímáme 
jako něco, co nám nabízí určitou jistotu a dává nám pocit, že 
někam patříme, a že by tedy i Písečáci měli mít své vlastní 
pivo! A tak vznikla „osudová“ myšlenka vybudovat v Písku 
pivovar.
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PIVOVAR BORŠOV
—
Betlémská 5, 110 00 Praha 1
telefon: +420 222 333 920
e-mail: info@pivovarborsov.cz
web: www.pivovarborsov.cz
—

Sládek  ---------------------------------------------  Doležal

Piva na čepu  -----------------------------------------------
PIVO SLAVOVAr 12°
– nefiltrované spodně kvašené mladé pivo s dobou zrání 
5 týdnů. Složení: voda, ječné slady, chmel Premiant, piv. 
kvasnice. EPM – 12 %, ABV – 4,2 %, IBU – 18

VALŠOVO TMAVÉ 13°
– svrchně kvašené tmavé speciální pivo stout.  
Složení: voda, ječné a pšeničné slady, laktóza, granulovaný 
chmel, pivovarské kvasnice, irský mech.
EPM – 10 %, ABV – 4,9 %, IBU – 30

BOrŠOVSKÉ POLOTMAVÉ 12°
– spodně kvašené pivo s medovou barvou.
Složení: voda, bavorský slad, karamelový slad, žatecké 
chmely Sládek. EPM – 11,7 %, ABV – 4,6 %, IBU – 33 

O pivovaru -------------------------------------------------
Pivovar se nachází v samotném srdci Prahy na Starém 
městě, jen pár kroků od Karlova mostu nebo Betlémské 
kaple, v ulici Betlémská. Pivovar zde stojí přes 13 let, již od 
roku 2005, kdy celý objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí. 
Naše firma se pivovaru ujala v lednu 2017 a v dubnu jsme 
již zahájili provoz. Snažíme se navázat na tradice českého 
pivovarnictví, především na česká spodně kvašená piva 
ležáckého typu, ale určitě se nebráníme typům jiným, jako 
je Stout, IPA nebo ALE. Celý pivovar je rozdělen ve dvou 
patrech na pivnici a restauraci, kde je možné ochutnat 
všechna piva, která vaříme.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Betlémská 5, Praha 1
Tržiště 6, Praha 1
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PIVOVAR CLOCK
—
Školní 2, 517 43 Potštejn
telefon: +420 725 618 566 
e-mail: info@pivovarclock.cz
web: www.pivovarclock.cz
—

Sládek  ---------------------------------------  Jakub Sychra

Piva na čepu  -----------------------------------------------
TWIST  
– EPM 14 % hm., 60 IBU, American IPA; v hlavní roli 
americké chmely Citra a Centennial.

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar sídlí v malé obci přímo pod zříceninou hradu. Od 
počátku se specializuje na svrchně kvašená piva.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Roesel Beer & Cake, Gourmeta Bistro, BeerGeek, Pivní 
jistota
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PIVOVAR FALKENŠTEJN
—
Křinické nám. 7/12, 407 46 Krásná Lípa 
telefon: +420 737 876 242 
e-mail: martin.vonicka@pivofalkenstejn.cz
web: www.pivofalkenstejn.cz 
—

Sládci  -----------------------------  Martinové Vávra a Kout

Piva na čepu  -----------------------------------------------
SVĚTLÝ LEŽÁK 11° 
– spodně kvašené pivo českého typu uvařené tradiční 
technologií ze dvou druhů sladu, chmelené odrůdami 
Harmonie a Žatecký poloraný červeňák. Vyznačuje se 
zlatavou barvou, čistou vůní a plnou chutí. 

POLOTMAVÝ LEŽÁK 12° OSTrOOf 
– spodně kvašené pivo českého typu uvařené tradiční 
technologií z pěti druhů sladu, chmelené odrůdami Sládek 
a Žatecký poloraný červeňák. Pivo typické polotmavé barvy, 
které se vyznačuje jemnou hořkostí s karamelovými tóny. 

TMAVÝ SPECIÁL 14° 
– spodně kvašené pivo uvařené tradiční technologií z pěti 
druhů sladu, chmelené odrůdami Premiant, Sládek 
a Žatecký poloraný červeňák. 

AMErICAN PALE ALE 13° 
– svrchně kvašené pivo uvařené ze tří druhů sladu, 
chmelené americkými odrůdami Amarillo, Cascade a Citra, 
díky nimž získává citrusové a květinové aroma a vyšší 
hořkost. 

SVIŽNEJ EMIL 9° 
– nízkoalkoholické svrchně kvašené pivo typu American 
pale ale uvařené ze tří druhů sladu, chmelené při varu i za 
studena českou odrůdou Harmonie a americkou odrůdou 
Citra, jejichž spojením pivo získává vyšší hořkost a jemné 
ovocné aroma. Lehké svěží pivo vhodné pro pití v horkých 
letních dnech, vařené při příležitosti Cross Parkmaratonu, 
akce, které je náš pivovar partnerem. 

O pivovaru  -------------------------------------------------
Otevřením Pivovaru Falkenštejn v srpnu 2013 na náměstí 
v Krásné Lípě byla obnovena po mnoha desítkách let 
tradice vaření piva ve městě. Název Falkenštejn je spojen se 
symboly jedinečné skalní pískovcové krajiny Českosaského 
Švýcarska – skalním hrádkem Falkenštejn u Jetřichovic 
a mohutným pískovcovým masivem Falkenstein u Bad 
Schandau. Naším cílem je mít a udržet vynikající kvalitu 
piva. S respektem k tradici a čistotě postupů uplatňujeme 
při výrobě poctivou řemeslnou práci a neděláme žádné 
dodatečné úpravy. Při výrobě piva klademe důraz na 
správné vyladění a stabilitu chuti jednotlivých druhů, 
a proto je základní nabídka omezena na 4 piva českého 
typu a jedno pivu typu APA. Během roku je základní řada 
doplňována dalšími speciály.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
RegalBurger, NeverEnough, Beer muzeum (1+2), 
BrixtonBalls
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PIVOVAR HLADOV
—
Hladov 76, 588 33 Hladov u Stonařova 
telefon: +420 730 515 194
e-mail: borsenik@pivovarhladov.cz
web: www.pivovarhladov.cz
—

PIVOVAR HOPPY DOG
—
Kutuzovova 603/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: +420 724 232 754 
e-mail: pivovar@hoppydog.cz 
web: www.hoppydog.cz 
facebook.com/PivovarHoppyDog
—

Sládek  -------------------------------------------  Aleš Poul

Piva na čepu  -----------------------------------------------
HOŘKÁ 10° 
NOVOŘÍŠSKÉ KLÁŠTErNÍ 11° 
NOVOŘÍŠSKÉ KLÁŠTErNÍ 12° 
APA 11°

O pivovaru  -------------------------------------------------
Rodinný pivovar z Vysočiny. Vaříme převážně tradiční české 
ležáky, používáme kvalitní vodu z vlastního vrtu.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
U Bazénu, U Kalendů, Kavárna na Šumavě, Vesna

Sládek -----------------------------------------  Martin Petr

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
SKIPPY IPA 14 
– svěží navoněná IPA s australskými chmely Enigma a Vic 
Secret
rAfAN APA 12 
– s americkými a australskými chmely
ELDEr DOg 11 
– witbier s čerstvými bezovými květy
rAJDA 14 
– žitná IPA; specifická chuť žitného sladu doplněná 
o americké chmely
MAYDAY 11 
– ovesný Ale s citronovou trávou a pomerančovou kůrou

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar vznikl v roce 2016 jako pokračování naší domovarnické 
historie. Od začátku byl koncipován jako pivovar produkční 
a zaměřený výhradně na svrchně kvašená piva.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Pivní Mozaika



52 | pivo na náplavce 2018 | festivaL maLých a mini českých pivovarů festivaL maLých a mini českých pivovarů | pivo na náplavce 2018 | 53

PIVOVAR HRÁDEK
—
Družstevní I 195, 763 21 Slavičín
telefon: +420 603 503 148
e-mail: info@pivovar-hradek.cz
web: www.pivovar-hradek.cz
—

Sládek  ------------------------------ Ing. Jaroslav Horehleď

Piva na čepu  -----------------------------------------------
rEJTÍN SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO 
– EPM: 10 % hm., obsah alk.: 4 % obj., hořkost: 20–24 IBU; 
vyznačuje se středním až vyšším řízem, střední plností 
a jemnou střední hořkostí.

KArPAT SVĚTLÝ LEŽÁK 
– EPM: 11 % hm., obs. alk.: 4,5 % obj., hořkost: 25–28 IBU; 
typický ležák s vyšší plností, střední řízem a vyšší jemnou 
hořkostí s příjemným dozníváním.

HOrEHLEď SVĚTLÝ LEŽÁK 
– EPM: 12 % hm., obsah alk.: 4,9 % obj., hořkost: 28–30 
IBU; klasický ležák, má výraznou charakteristickou plnost, 
střední až vyšší říz, vyšší chmelovou hořkost, která se 
projevuje i ve vůni. 

LAMBErT POLOTMAVÝ LEŽÁK 
– EPM: 12 % hm., obsah alk.: 5 % obj., hořkost: 24–27 IBU; 
polotmavý ležák s vyšší plností, příjemnou karamelovou 
příchutí, středního řízu a hořkosti. 

OCELOT SVĚTLÝ SPECIÁL 
– EPM: 13 % hm., obsah alk.: 5,3 % obj., hořkost: 30–32 
IBU; světlý speciál s mírně vyšší hořkostí a plností. 

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar navazuje na tradici výroby piva ve Slavičíně. Poblíž 
dnešní budovy pivovaru se nacházely dva historické 
pivovary, jež fungovaly od 15., resp. 17. století a které 
zanikly v předválečném období. Budování minipivovaru 
začalo pořízením výrobních technologií koncem roku 
2012. Na začátku roku 2013 proběhly stavební úpravy 
prostor podnikatelského domu Vlára, stojícího přímo 
naproti původnímu pivovaru Hrádek. Vlastní výroba piva 
byla zahájena v polovině roku 2013. Sládkem pivovaru 
je Ing. Jaroslav Horehleď, který má mnohaletou praxi 
v pivovarnictví.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Minirestaurant – Havlíčkova 6
U Krychle – Nad Zátiším 1045/9
Zlý časy – Čestmírova 5 
Hanspaulský bar U Hřebíka – Na Pískách 92



54 | pivo na náplavce 2018 | festivaL maLých a mini českých pivovarů festivaL maLých a mini českých pivovarů | pivo na náplavce 2018 | 55

PIVOVAR CHOMOUT 
—
Dalimilova 18/92, 783 35 Olomouc-Chomoutov 
telefon: +420 604 353 469 
e-mail: varime@pivochomout.cz 
web: www.pivochomout.cz
—

Sládek  -----------------------------------------  Jiří Omelka

Piva na čepu  -----------------------------------------------  
DESÍTKA  
– spodně kvašené světlé výčepní pivo, alk. 3,5 % obj., 31 IBU
LEŽÁK  
– spodně kvašený světlý ležák, alk. 4,5%, 31 IBU
AAA  
– svrchně kvašený polotmavý speciál, alk. 5,3 % obj., 37 IBU 
rEŽNÁ BÁrA  
– svrchně kvašený světlý speciál, alk. 7 % obj., 80 IBU 
NĚŽNÁ BÁrA  
– svrchně kvašený světlý speciál, alk. 5,5 % obj., 49 IBU 
PŠENIČNÉ BÍLÉ  
– svrchně kvašené světlé pšeničné pivo, alk. 3,8 % obj., 
15 IBU 
UP ALE BLONDÝNA  
– svrchně kvašené světlé pivo, alk. 4,8 % obj., 45 IBU 
ŠVArC  
– spodně kvašený tmavý ležák, alk. 5 % obj., 23 IBU 

O pivovaru  -------------------------------------------------
Jsme rodinný pivovar a vše, co děláme, děláme s láskou 

k pivovarskému řemeslu. První várku jsme uvařili v srpnu 
2014 a od té doby jsme už vyzkoušeli desítky různých 
pivních druhů. Naši stabilní nabídku tvoří šest piv, které 
doplňujeme o speciály. Kromě dobrého ležáku máme 
rádi také svrchně kvašená piva, která nám dávají spoustu 
příležitostí k experimentování. A to nás baví a bavit 
nepřestane!
K výrobě piva používáme jenom přírodní suroviny (vodu, 
slad, chmel a pivovarské kvasnice). Ty nám pomáhají 
vyrábět pivo, které je bohaté na vitamíny a enzymy, a to 
hlavně díky živým kvasnicím. Ale když pivo filtrujete 
a pasterujete, tak všechna tato nádherná stvoření hynou 
strašlivou smrtí. A protože jsme srdcem mírumilovní 
pacifisté, tak my naše pivo nefiltrujeme a nepasterujeme. 
Můžeme tedy prohlásit, že pitím piva prospíváte svému 
zdraví. Ale pijte vždy s rozumem a v přiměřeném množství!
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PIVOVAR KOCOUR
—
Rumburská 1920, 407 47 Varnsdorf
telefon: +420 739 242 302
e-mail: info@pivovar-kocour.cz 
web: www.pivovar-kocour.cz
—

Sládek  ------------------------------------- Daniel Vostatek

Piva na čepu  -----------------------------------------------
SVĚTLÝ LEŽÁK 12°
TMAVÝ LEŽÁK 12° 
IPA SAMUrAJ 14° 
CATfISH SUMEČEK 11° 
POrTEr JAHODA 14° 

O pivovaru  -------------------------------------------------
Varnsdorfský Pivovar Kocour byl jedním z průkopníků 
nového pohledu na pivo a pivovarnictví v Čechách, ukázal 
domácímu konzervativnímu pivaři, že pivo není jen chlazená 
desítka v lednici. Pivo je víc než český ležák, který se 
báječně skloubí s gastronomií a dá se pít podle ročního 
období nebo nálady. Proto nabízíme pestrou paletu pivních 
speciálů – od tradičních ležáků až po nejrůznější svrchně 
kvašené speciály, které se snažíme neustále zdokonalovat.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Peter´s Burger Pub, Prague Beer Museum, V Podskalí 
– restaurace a hospůdka, Zlý časy, Bar Mandragora 
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PIVOVAR KOTOUČ
—
Pivovarská 3, 407 21 Česká Kamenice
telefon: +420 777 88 00 24
e-mail: info@pivovarkamenice.cz
web: www.pivovarkamenice.cz
—

Sládek  ------------------------------------------  Jan Pavlík

Piva na čepu  -----------------------------------------------
KAMENICKÝ POKLAD 13°  
– polotmavé pivo, 2. místo Ústeckého pivního jarmarku 2017
KAMENICKÁ KAPLE 14°  
– medový speciál, s dozvukem vůně medu
KAMENICKÝ ZLAŤÁK 11°  
– 3. místo v degustační soutěži o Máz Ústeckého pivního 
jarmarku 2016
KAMENICKÝ JAKUB 12° – jarní pivo jantarové barvy
KAMENICKÁ PODKOVA 12°  
– první pivo vařené při obnovení pivovaru v roce 2015
KAMENICKÝ rYTÍŘ 12° – tmavé pivo

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar byl založen jako panský okolo roku 1640 a pivo se zde 
bez přerušení vařilo do roku 1951. Obnovení vaření piva bylo 
zahájeno 10. 12. 2015 a navazuje tak na tradici původního 
panského pivovaru Kinských. Pivo je živé, nepasterizované 
a nefiltrované, vařené v nejstarší dochované historické barokní 
budově pivovaru, postavené roku 1739. Pivo je díky jedinečné 
technologii a zvolenému způsobu vaření i kvašení s pomalým 
ležením vyčeřené tak, že téměř nepoznáte, že není filtrované. 
Zachovává si však stále vlastnosti nefiltrovaného piva.

PIVOVAR KRČÍN
—
Na Červeném hrádku 793, 264 01 Sedlčany
telefon: +420 702 168 116
e-mail: info@pivovarkrcin.cz
web: www.pivovarkrcin.cz
—

Sládek  ---------------------------------------- Tomáš Kolář

Piva na čepu  -----------------------------------------------
11° MASTNÍK
12° VÍDEŇ
12° PŠENICE
14° BELgIAN SAISON
rADLEr VIŠŇOVÝ

Limonády --------------------------------------------------
VIŠŇOVÁ, MErUŇKOVÁ, CITrONOVÁ

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar navázal na tradici vaření piva v Sedlčanech, kdy 
kolem roku 1418 bylo Oldřichem z Rožmberka propůjčeno 
městu Sedlčany právo vařit pivo. Od roku 1582 se zde pak 
vařilo pivo pro rytíře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. 
Náš pivovar funguje od roku 2014. Vznikají tu piva podle 
tradičních receptur pro každou příležitost. Piva máme 
spodně i svrchně kvašená, světlá i tmavá, a při výrobě se 
nepoužívají náhražky ani jiná aditiva.
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PIVOVAR KYTÍN
—
Kytín 19, 252 10 Kytín
telefon: +420 728 979 156
e-mail: pivo@pivovarkytin.cz
web: www.pivovarkytin.cz
—

Sládek  -----------------------------------------  Petr Růžek

Piva na čepu  -----------------------------------------------
KYTÍNSKÁ 10° SVĚTLÁ
Pivo zlatožluté barvy s čistou vůní a chutí, v níž se 
harmonizuje slad s výraznou hořkostí chmele. K uhašení 
žízně to nejpříjemnější pivo, které si samo řekne o další 
lok. Pivo plzeňského typu, spodně kvašené, nefiltrované 
a nepasterizované. 
Složení: kytínská voda, 3 druhy sladu, 3 druhy českého chmele 
a ušlechtilé pivovarské kvasnice. Obsah alk.: 4,0 % obj.

HELPEr ALE 11°
Naše novinka, která je na čepu teprve od úterý 22. 5. 
2018. Svrchně kvašené pivo nazlátlé barvy pryskyřice, 
které uhrane svou chutí všechny milovníky tohoto pivního 
stylu. Vyznačuje se ovocným aroma meruněk a broskví 
v kombinaci s příjemnou hořkostí. Svůj název pivo získalo 
po majiteli pivovaru panu Pomahačovi. 
Pivo svrchně kvašené, nefiltrované, nepasterizované. 
Složení: kytínská voda, 2 druhy sladu, 4 druhy autentického 
amerického chmele a ušlechtilé pivovarské kvasnice. Obsah 
alk.: 4,5 % obj.

O pivovaru  -------------------------------------------------
Budova pivovaru má budit dojem, že ve vsi stojí od 
nepaměti. Je to ale takový malý klam, protože dostavěna 
byla teprve roku 2016. Následujícího roku jsme uvařili naše 
první pivo a slavnostně otevřeli pivovarskou restauraci.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Fat Cat pub
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PIVOVAR MORAVIA / 
LUCKY BASTARD
—
Kytnerova 403/5, 621 00 Brno-Medlánky (Moravia)
Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno-Veveří (Lucky Bastard)
telefon: +420 604 250 431
e-mail: david@voodootrade.cz
web: www.pivovar-moravia.cz, www.lucky-bastard.cz
—

Sládek  ----------------------------------------- Jan Grmela

Piva na čepu  -----------------------------------------------
LUCKY BASTArD 
BLOND – CZECH PALE ALE 11°
Světlé zlaté pivo s českými chmely a jemným aroma 
citrusových plodů s podkresem chmelového aromatu 
typického pro české chmely. Chuť se střední až nižší plností 
s nízkou hořkostí. Příjemné doznívání velmi dobře pitelného 
piva s nádechem grepové a pomerančové chuti.

PALE – AMErICAN PALE ALE 12° 
Pivo zlaté barvy s výrazně bylinnou, citrusovou 
a ananasovou vůní. Chuťový profil typický pro American 
Pale Ale, se střední plností a středně výraznou hořkostí.

INDIA – AMErICAN IPA 15° 
Pivo zlaté barvy. Aroma je výrazně grepové a bylinně 
kořeněné. V chuti vyšší hořkost se suchým dozníváním 
a méně plným tělem díky vysokému prokvašení. Výrazně 
hořké, přesto vyvážené.

MOrAVIA 
PUNKEVNÍ 11
Sladový ležák zlaté barvy, se střední hořkostí a výbornou 
pitelností. Na závěr byl nachmelen peprným německým 
chmelem Herkules.

rATHAUS 11  
Světlý ležák za studena chmelený odrůdou chmele Chinook.

PETrOV 12 
Světlý ležák českého typu.

O pivovaru  -------------------------------------------------
Brněnský craft pivovar Lucky Bastard zahájil provoz 
v roce 2016 na Kotlářské ulici. Roční kapacita našeho 
pivovaru je 4 500 hl, zaměřujeme se výhradně na výrobu 
svrchně kvašených piv, převážně stylu ALE, ale také 
dalších zajímavých pivních specialit. Moderní technologie 
a používání nejkvalitnějších surovin nám umožňují 
produkovat vynikající piva bez jakýchkoliv kompromisů. 
Řemeslný pivovar Moravia v Brně-Medlánkách zahájil 
provoz v září 2017 s roční kapacitou 9 000 hl. V současné 
době vaříme spodně kvašená piva, tzv. ležáky, při jejichž 
výrobě používáme nejmodernějších technologií současně 
s úctou k tradičnímu pivovarskému řemeslu a důrazem na 
výslednou kvalitu. Přesto, že tradice je pro nás zavazující, 
chceme vyrábět piva, která budou nad ostatními svým 
charakterem vynikat. Tedy piva zajímavá, ke kterým se 
budete rádi vracet.
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PIVOVAR MORDÝŘ
—
Dašická 300, 533 75 Dolní Ředice 
telefon: +420 604 618 668 
e-mail: pivovarmordyr@seznam.cz
web: www.pivovarmordyr.cz 
—

PIVOVAR NÁRODNÍ
—
Národní 8, 110 00 Praha 1 
telefon: +420 725 802 070
e-mail: sales@pivovarnarodni.cz
web: www.pivovarnarodni.cz 
—

Sládek  ----------------------------------------  Libor Melich

Piva na čepu  -----------------------------------------------
MOrDÝŘ 11% LEŽÁK 
KUrTIZÁNA 13% IPA 
ELEgÁN 13% IPL 
SMOKED ALE 13% 
SUMMEr ALE 11%

O pivovaru -------------------------------------------------
Založen 2013, z původního výstavu 300 hl postupný nárůst 
na současných 1 400 hl. Produkce z poloviny klasická, 
z poloviny piva speciální včetně svrchních.

Sládek  ------------------------------------  Jaroslav Košťák

Piva na čepu  -----------------------------------------------
13 POLOTMAVÝ SPECIÁL 
– spodně kvašený speciál větší hořkosti, granátové barvy 
a karamelové a chlebnaté chuti 

11 NEfILTrOVANÝ LEŽÁK
– nefiltrovaný ležák plzeňského typu s příjemně chmelovou 
plnou chutí 

11 LEŽÁK
– klasický světlý ležák plzeňského typu s kulatou, plně 
sladovou osvěžující chutí 

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar Národní je mladý pivovar, který se nachází 
v klášteře svatých Voršilek. Má největší pivní zahrádku 
v centru Prahy. U nás vám k výbornému pivu nabízíme 
i tradiční českou kuchyni v nejlepší kvalitě.
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PIVOVAR OGAR
—
Kunčice pod Ondřejníkem 315, 739 13 Kunčice pod 
Ondřejníkem
telefon: +420 604 663 620
e-mail: kokes@pivovarogar.cz
web: www.pivovarogar.cz
—

PIVOVAR TRAUTENBERK
—
Horní Malá Úpa 87, 542 27 Malá Úpa
e-mail: polacek@pivovartrautenberk.cz
web: www.pivovartrautenberk.cz
—

Sládek  ----------------------------------------Martin Kokeš

Piva na čepu -----------------------------------------------
JEDENÁCTKA 11° – alk. 5 % obj. Světlý spodně kvašený 
ležák, který se vyznačuje příjemnou sladovou chutí 
a výraznou, ale vyváženou chmelovou hořkostí, která ještě 
dlouho po napití ulpívá na horním patře.

DVANÁCTKA 12° – alk. 5 % obj. Vyniká zlatavě chlebovou 
barvou a oproti klasickým ležákům plzeňského typu lehce 
nižší hořkostí, což má za následek zvýraznění sladové chuti. 
Doporučujeme pro klasiky, kteří si chtějí jen tak pochutnat… 

MEDOVÝ SPECIÁL 15° – alk. 6 % obj. Spodně kvašený 
speciál s přídavkem nejkvalitnějšího beskydského medu, 
který mu propůjčuje nezaměnitelnou sladkost snoubící se 
s lehkou hořkostí žateckých chmelů. Pochutnají si na něm 
především naše drahé polovičky.

SUMMEr ALE 11°

O pivovaru  -------------------------------------------------
Nefiltrované a nepasterizované pivo, které je vařeno 
s láskou v budově bývalého kina v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. 

Sládci  ---------------------------------  František Poláček,  
--------------------------- Tomáš Ďuríček, Vojtěch Kaprálek

Piva na čepu  -----------------------------------------------
TrAUTENBErK 11 – světlý ležák
TrAUTENBErK 13 – polotmavý speciál
TrAUTENBErK 14 – APA

O pivovaru  -------------------------------------------------
V prosinci roku 2015, ve výšce 1045 metrů nad mořem 
a 5 metrů pod zemí, ve stoletém sklepení bývalé Tippeltovy 
boudy v Malé Úpě jsme začali vařit pivo horalů.
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PIVOVAR PERMON
—
Komenského 77, 356 01 Sokolov
telefon: +420 602 610 813
e-mail: permon@pivopermon.cz
web: www.pivopermon.cz
—

Sládek  -------------------------------------------  Jan Rada

Piva na čepu  -----------------------------------------------
SVĚTLÝ LEŽÁK 12° 
PIPA 14° (PErMON INDIA PALE ALE) 
SHErPA 16° IPA 
DON HABANErO CHILLI IPA 16° 
SUMMEr ALE 10° 
frUIT IPA 15°

LIMONÁDA  ------------------------------------------------  
PErMONÁDA MErUŇKA

O pivovaru  -------------------------------------------------
Sokolovský pivovar PERMON má denní výstav 1 500 l. 
Výroba piva Permon byla zahájena v roce 2006. V roce 
2011 byl pivovar modernizován a bylo mu městem 
Sokolov uděleno právo várečné. Kromě stáčení do již 
tradičních speciálních pivních 1l PET lahví byla instalována 
automatická stáčecí linka na skleněné lahve.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Zlý časy, Krkonošská hospůdka, Dno Pytle, Pivní 
rozmanitost
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PIVOVAR PRACHATICE
—
Horní 174, 383 01 Prachatice 
telefon: +420 606 096 994 
e-mail: pilousek@pivovarprachatice.cz
web: www.pivovarprachatice.cz
—

Sládek  ----------------------------------- Michael Neuwirth

Piva na čepu  -----------------------------------------------
SVĚTLÝ LEŽÁK 11% je dekokčně vařený, nefiltrovaný 
a nepasterizovaný. Typickými rysy jsou zlatavá barva, 
plnost, krémová pěna a silná hořkost, kterou pivu dodává 
trojí chmelení pouze českými chmely. Pro výrobu byl použit 
plzeňský humnový slad a také slad mnichovský.  
EPM: 11,5 % hm., obsah alk.: 4,7 % obj. 

SCHMUggLEr SVĚTLÝ LEŽÁK 12% je dekokčně vařený, 
nefiltrovaný a nepasterizovaný. Jeho hlavní předností 
jsou hořkost, silná chmelová chuť na konci a plný sladový 
základ. Naše dvanáctka je třikrát chmelená, a to pouze 
českými chmely. EPM: 12,4 % hm., obsah alk.: 5 % obj.

BrADÁČEK 13% je polotmavý ležák a má tmavě hnědou, 
chvílemi zlatavou barvu s jemně nahnědlou nadýchanou 
pěnou. Po přivonění je cítit intenzivní aroma Žateckého 
červeňáku a slabá vůně karamelizovaného sladu, který se 
v chuti jemně prolíná se silnou hořkostí druhého chmelu. 
Třikrát chmelené, nefiltrované, nepasterizované.  
EPM: 13,7 % hm., obsah alk.: 5,4 % obj.

SCHrEINEr WEIZEN 11% je svrchně kvašený speciál 
chmelený Žateckým červeňákem a Hallertau Nugget. 
Osvěžující, velmi oblíbený letní speciál. EPM: 11,7 % hm., 
obsah alk.: 4,3 % obj.

O pivovaru  -------------------------------------------------
Založen 2015 a navazuje na historii vaření piva 
v renesančním městě na „Zlaté stezce“ vedoucí do 
německého Passau. Pivovar se nachází v centru Prachatic 
v citlivě zrekonstruovaném měšťanském domě. Součástí 
pivovaru je i restaurace a posezení na pivovarském dvoře.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Restaurace U sousedů (Kavalírka), Maare (Na kozačce), 
Olive point (Americká), Století (Karolíny Světlé), Masna 
v Kozí (Kozí ulice 9)
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PIVOVAR RAVEN
—
Mozartova 1, 323 00 Plzeň 
telefon: +420 608 056 556
e-mail: info@pivovar-raven.cz,
web: www.pivovar-raven.cz
—

Sládek  -------------------------------------------  Fil Miller

Piva na čepu -----------------------------------------------
frAMBOISE 9%
SUMMEr gALAXY 11%
COffEE STOUT 13%
LEMONgrASS IPA 15%
BLACK LABEL ICE IPA 2×20%

Limonády  --------------------------------------------------  
rAVEN BEZINKÁDA

O pivovaru  -------------------------------------------------
Raven je progresivní plzeňský minipivovar zaměřující se na 
svrchně kvašená piva zahraničních stylů. Za dva roky své 
existence se dostal mezi českou špičku a je ve stálé nabídce 
nejlepších pivních barů po celé ČR i v zahraničí. 

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
BeerGeek Bar, Dno Pytle, Illegal Beer, Once Upon a Beer, 
Beertime

PIVOVAR 
STAROKLADNO
—
Čs. armády 3230, 272 01 Kladno 
telefon: +420 774 140 141, 
e-mail: starokladno@starokladno.cz
web: www.starokladno.cz
—

Sládek  --------------------------------- Ing. Petr Macháček

Piva na čepu  -----------------------------------------------
STArOSTA PAVEL 12° – světlý ležák plzeňského typu 
HASIČ INDIA PALE LAgEr 11,2°
ŠVESTKOVÉ PIVO 12°
PŠENIČNÉ 12°
SPITfIrE ALE 13°

O pivovaru  -------------------------------------------------
Koncem roku 2009 se nám podařilo rozšířit hostinec 
„U Kozlíků“ o minipivovar, který jsme nazvali pivovarem 
Starokladno. Vedla nás k tomu touha vařit řemeslné české 
pivo, bez použití filtrace či pasterizace, snaha obnovit 
tradici městských pivovarů, ale hlavně láska k pivu. V naší 
produkci jsou jak tradiční světlé, polotmavé a tmavé ležáky, 
piva pšeničná či ovocná, tak i Stout, India Pale Ale a jiná 
zajímavá piva… „Dej Bůh Štěstí!“

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Želva beers & burgers, U Slovanské lípy, U Vodoucha, Pivní 
klub 300, U Kacíře
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PIVOVAR TRILOBIT
—
U Libeňského pivovaru 1499/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
telefon: +420 734 525 843
e-mail: trilobit@pivovartrilobit.com 
web: www.pivovartrilobit.com
—

Sládek  ---------------------------------------Petr Buriánek

Piva na čepu  -----------------------------------------------
CALLISTA APA (gPA) 12%  
– svrchně kvašené světlé pivo chmelené německými chmely 
Callista a Hallertauer Magnum. V pivu se projevují tóny 
maracuje, grapefruitu, broskve, angreštu a pinie. Obsah 
alk.: 5,2 % obj. 

TrILOBIT SVĚTLÝ LEŽÁK 12%  
– tradiční spodně kvašený ležák, vyznačující se plnou chutí 
a jemnou, ale přesto výraznou hořkostí. Obsah alk.: 5,0 % obj.

ČErNÁ 14%  
– spodně kvašené tmavé speciální pivo s příjemnou kávovo-
karamelovou až čokoládovou chutí. Obsah alk.: 6,0 % obj.. 

SUMMEr ALE 10% 
– lehký letní Ale chmelený novozélandskými chmely; má 
citrusové aroma a grepovou hořkost. Obsah alk.: 4,6 % obj.

Limonády  --------------------------------------------------
PIVNÍ LIMONÁDA

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar Trilobit byl založen v lednu 2017. Nachází se v Libni 
v jedné z budov bývalého Anglického pivovaru. Zúčastnili 
jsme se několika soutěží v roce 2018 – v národní degustační 
soutěži „České a moravské pivní koruny 2018“ jsme 
získali zlatou korunu a na mezinárodní soutěži v Českých 
Budějovicích jsme se umístili s pivem Černá 14% na 
2. místě v kategorii „Speciální tmavé pivo z minipivovaru“. 

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Pivnice pivovaru Trilobit (Francouzská 400), Zlý časy, První 
Pivní Tramway, BeerGeek Bar
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PIVOVAR U HUŠKŮ
—
Běleč nad Orlicí 58, 503 46 Třebechovice pod Orebem
telefon: +420 605 567 543
e-mail: pivovaruhusku@pivovaruhusku.cz
web: pivovaruhusku.webnode.cz
—

Sládek  ------------------------------------------ Josef Voltr
PIVA NA ČEPU:
BĚLEČSKÝ CAr 12°
BĚLEČSKÁ CArEVNA 13°
BĚLEČSKÁ VČELKA 12° – medové pivo 
BĚLEČSKÁ JISKrA 14°
Vše spodně kvašené, nefiltrované a nepasterované.

Limonády  --------------------------------------------------
Tmavá limonáda s příchutí koly, oranžová nebo žlutá 
limonáda

O pivovaru  -------------------------------------------------
Hostinec postavil pravděpodobně Josef Karel Janský. V roce 
1911 koupil hostinec v dražbě obchodník s koňmi Josef 
Hušek, přezdívaný „Car“. Rodina Huškova provozovala 
hostinec do padesátých let, kdy byl spolu s přilehlými 
objekty vyvlastněn. Od jara roku 1997 do podzimu 1999 
vařil bělečské pivo Michal Pojman, od jara roku 2000 Josef 
Balounek, který skončil v únoru 2008. V roce 2000 v rámci 
dědického vyrovnání přešel pivovar i hostinec do vlastnictví 
současného majitele Josefa Voltra, který na jaře 2008 začal 
vařit pivo a vaří jej doposud společně s Karlem Nohejlem.

PIVOVAR U TŘÍ KRÁLŮ
—
Finská 8, 796 04 Prostějov 
telefon: +420 608 712 623
e.mail: mkrc@email.cz
web: www.kolibautrikralu.cz
—

Sládek  ------------------------------------------Petr Štefka

Piva na čepu  -----------------------------------------------
TŘÍKrÁLOVÁ 10°
MELICHAr 12° SVĚTLÝ LEŽÁK 
ZÁHOŘAN 11° SVĚTLÉ
POLOTMAVÁ VÍDEŇSKÁ 11°
BALTAZAr 13° TMAVÝ SPECIÁL 
HANÁCKÁ PŠENICE 13° 
VIŠŇOVÁ 13°

O pivovaru -------------------------------------------------
Hostinský minipivovar v srdci Hané. Založen 2011. Piva 
vařená klasicky na dva rmuty, kvašení v otevřených kádích, 
dozrávaní v ležáckých tancích o objemu 1 500 litrů.



78 | pivo na náplavce 2018 | festivaL maLých a mini českých pivovarů festivaL maLých a mini českých pivovarů | pivo na náplavce 2018 | 79

PIVOVAR ZHŮŘÁK
—
Zhůř 138, 335 01 Zhůř
telefon: +420 602 255 541
e-mail: info@pivovarzhurak.cz
web: www.pivovarzhurak.cz
—

Sládek  ------------------------------------  Chris Baerwaldt

Piva na čepu -----------------------------------------------
fIfTY-fIfTY IPA  
– 68 IBU, alk. 7,1 % obj. 
MOrOVÝ DOKTOr BLACK IPA  
– 65 IBU, alk. 6,6 % obj. 
PArADISE ALE  
– 35 IBU, alk. 5,7 % obj. 
SMOKED CITrA BLAST ALE  
– 41 IBU, alk. 5,8 % obj. 

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar Zhůřák se nachází 25 km jižně od Plzně ve vesnici 
Zhůř. V pivovaru se začalo vařit pivo v srpnu 2013 a jeho 
specializací jsou svrchně kvašená piva různých typů. Pivovar 
disponuje 250l varnou a třemi CK tanky, proto se svou 
velikostí řadí do kategorie nanopivovarů. Většina piv se 
dodává v KEG sudech po 30 či 50 l do několika barů a pivnic 
v Plzni, v Praze a v Brně.

PIVOVARSKÝ DVŮR ZVÍKOV
—
Zvíkovské Podhradí 92, 397 01 Písek 
telefon: +420 728 084 818 
e-mail: pivovar.zvikov@seznam.cz
web: www.pivovar-zvikov.cz
—

Sládek  ------------------------------------ Vladimír Ličman

Piva na čepu -----------------------------------------------
ZLATÁ LABUŤ SVĚTLÝ LEŽÁK 
ZLATÁ LABUŤ SPECIÁL TMAVÝ 
ZVÍKOVSKÝ rArÁŠEK 11% PŠENIČNÁ 
ZVÍKOVSKÝ rArÁŠEK 11% PŠENIČNÁ MALINOVÁ 
IPA ZVÍKOV 15% 
IMPErIAL STOUT BArrEL AgED 20% 
KrÁLOVSKÁ ZLATÁ LABUŤ 26% 
CITrONOVÝ rADLEr ZVÍKOV

Limonáda  -------------------------------------------------
CITróNOVÁ

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar založen v roce 1992, leží na soutoku řek Otavy 
a Vltavy u hradu Zvíkov. Součástí objektu je restaurace, 
hotel s 25 dvou- až třílůžkovými pokoji, bazén, sauna 
a wellness.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Pod lipami, Zlý časy, U Buldoka, Šumava
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PRVNÍ SOUKROMÝ 
PIVOVAR SPOLEČENSKÝ
—
Novosady 164, 751 31 Lipník nad Bečvou
telefon: +420 774 490 768
e-mail: info@pivovar-lipnik.cz
web: www.pivovar-lipnik.cz
—

Sládek  -----------------------------------------------------  

Piva na čepu -----------------------------------------------
11% SVĚTLÝ LEŽÁK
12% SVĚTLÝ LEŽÁK
13% SVĚTLÝ SPECIÁL
14% SVĚTLÝ PALE ALE
11% PŠENIČNÁ

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar byl založen v roce 2004 jako pokračovatel Prvního 
parostrojního pivovaru v Lipníku z počátku minulého století. 
Během 14 let prošel mnohými obměnami, mj. změnou 
technologie výroby a obsahu varny. Nyní probíhá výroba 
v restauračním pivovaru s varnou koncipovanou na 500 litrů 
vyrážené mladiny, ohřev je parní. Vířivá káď, kvasné nádoby 
a ležácký sklep jsou umístěny v suterénu. 

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Decentní Dýně, Kavárna na Šumavě
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RODINNÝ MINIPIVOVAR 
VALÁŠEK
—
Hrbová 2289, 755 01 Vsetín 
telefon: +420 773 025 454
e-mail: provozni@minipivovar.com 
web: www.minipivovar.com
—

Sládek  ------------------------------------------- Jiří Havlík

Piva na čepu  -----------------------------------------------
SVĚTLÝ LEŽÁK VALÁŠEK  
– 29 IBU, alk. 4,8 % obj.
OCHUCENÝ LEŽÁK BOrůVKA  
– 29 IBU, alk. 4,8 % obj. 
POLOTMAVÁ TŘINÁCTKA  
– 26 IBU, alk. 5,2 % obj.
IPA  
– 40 IBU, alk. 5,8 % obj.
ZBOŘENÁ OVCA  
– 45 IBU, alk. 6,9 % obj.

Všechna piva jsou nepasterizovaná, nefiltrovaná, bez 
umělých přísad, vyráběná z kvalitního chmele a sladu.

O pivovaru  -------------------------------------------------
Základní kámen pivovaru byl uložen v roce 2001. Rodinný 
minipivovar byl vybudován s odkazem na tradici vaření 
dobrého piva zde na Valašsku. Ať již to bylo pivo vařené 
doma, nebo od roku 1663 v místním pivovaru ve Vsetíně 
na ulici 4. května, který – jak pamětníci se slzou v oku 
vzpomínají – produkoval velmi dobré pivo. Tento pivovar 
byl uzavřen tak jako spousty jiných jemu podobných 
pivovarů z ekonomických důvodů, kde velkou roli sehrálo 
silné konkurenční prostředí velkých pivovarů. Náš nový 
minipivovar Valášek nebyl koncipován tak, aby těmto 
gigantům konkuroval co do objemu výroby, ale vynikající 
kvalitou svého piva! Provoz pivovaru byl slavnostně zahájen 
před Vánocemi v roce 2002, zahájení bylo spojeno i se 
slavnostním ochutnáváním prvního piva. V lednu 2003 bylo 
starostou města Vsetína Jiřím Čunkem uděleno „právo 
várečné“. Při této příležitosti byl pak slavnostně převezen 
koňským povozem symbolicky poslední sud piva z prostoru 
starého pivovaru, na jehož tradice se tímto chce navázat. 
Symbolický soudek byl pak na pamětnou tohoto dne 
umístěn u vchodu do pivovaru.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
U Kacíře, U Pětníka, U Bazénu
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RODINNÝ PIVOVAR 
KRUŠNOHOR
—
Tisová 1792, 358 01 Kraslice 
telefon: +420 602 307 465 
e.mail: pivovarkrusnohor@gmail.com
web: www.krusnohor.eu
—

Sládek  -------------------------------------  Josef Zatloukal

Piva na čepu  -----------------------------------------------
SVĚTLÝ LEŽÁK 11° 
VÍDEŇSKÝ POLOTMAVÝ 13° 
WEIZEN 13° 
HIJACK IPA 15° 
SUMMEr ALE 10°

O pivovaru  -------------------------------------------------
V okrajové části města, konkrétně v Tisové, začal v roce 
2015 fungovat rodinný pivovar, jehož originální název 
Krušnohor prozrazuje, jaké vlastnosti lze od nového 
chmelového nápoje očekávat a pro koho je určený. 
Pochutnají si na něm praví horalové, pivní fajnšmekři a pak 
každý, kdo má rád pivo s pořádným řízem. Krušnohor vsází 
zejména na výrobu piv s výraznější hořkostí, což z nich dělá 
skvělá pivečka s osobitou a dobře zapamatovatelnou chutí. 
Produkci Krušnohoru od začátku tvoří jak klasické české 
ležáky, které se zde vaří tradiční dekokční technologií, kvasí 
na otevřených spilkách a dozrávají dlouhé týdny v ležáckém 
sklepě, tak zároveň i svrchně kvašené weizeny a široká 
nabídka piv typu Ale rozličných chutí a stupňovitostí. 
Všechna piva jsou nefiltrovaná a nepasterovaná 
a zachovávají si tak svou čerstvou chuť a především tělu 
prospěšné látky.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Pivní Mozaika, Galerie piva, BeerTime, NubeerBar, Pivní 
rozmanitost, Zlý časy, Galerka
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RODINNÝ PIVOVAR 
U VACKŮ
—
Klicperova 52, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 
telefon: +420 603 113 820 
e-mail: romanvacek@centrum.cz
web: www.uvacku.cz
—

Sládek  ---------------------------------------- Michal Vacek

Piva na čepu  -----------------------------------------------
DESÍTKA 
SVĚTLÝ LEŽÁK 12
POLOTMAVÝ LEŽÁK 12 
ALE 11
PŠENICE 11
IPA 15

O pivovaru  -------------------------------------------------
Jsme malý rodinný pivovar s ročním výstavem do 800 hl. 
Stabilně vyrábíme šest druhů piva a dalších šest speciálů 
průběžně obměňujeme. Sládkem pivovaru je náš syn 
Michal Vacek. 

Prodejní místa v Praze -------------------------------------
Galerie piva, Lahůdkářství Sváček, Nápoje Bubeneč, 
Kafesha, Base Camp, farmářské tržiště Náplavka
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RODINNÝ PIVOVAR 
ZICHOVEC
—
Zichovec 99, 273 74 Zichovec 
telefon: +420 736 702 994 
e-mail: honza.husak@topiiiivo.cz
web: www.pivovarzichovec.cz
—

Sládci ---------------------  Stanislav Bořek a Rudolf Rajniš

Piva na čepu  -----------------------------------------------
KrAKULÍK 12  
– 32 IBU; klasický spodně kvašený dvanáctistupňový ležák 
plzeňského typu, je vařený dvourmutovým způsobem 
z nejkvalitnějších moravských sladů a chmelený Žateckým 
poloraným červeňákem. 

Magor 15  
– 30 IBU; polotmavé speciální patnáctistupňové pivo, má 
plnou chuť, kterou dodává směs karamelového a českého 
sladu. Hořkost je dodávána pivu ze dvou druhů žateckého 
chmele. Pivo je chmeleno 4×.

Mosaic ALE 12  
– 40 IBU; svrchně kvašený, ve vůni intenzivní citrusové tóny, 
tělo citrusové a lehce sladové, chmely Sládek a Mosaic, 
slady Plzeňský, Pale Ale, Carapils a Vídeňský. 

Čtvrtá pípa je rotující se speciály.

O pivovaru  -------------------------------------------------
Rodinný pivovar ZICHOVEC byl založen v roce 2012 a pivo 
se zde vaří od června téhož roku. Pivovar v roce 2015 
uvařil 850 hl piva, většina se vyčepovala a prodala přímo 
v Zichovci. Rostoucí zájem nás postavil před rozhodnutí, zda 
si nadále užívat vyšší poptávky nebo jít do rizika a výrobu 
a sortiment rozšířit. Přijali jsme tuto výzvu a postavili pro 
vás nový moderní pivovar v Lounech, kde pivovarnictví má 
dlouholetou tradici. Tato investice nám umožnila od března 
2016, vedle stávajícího sortimentu, nabídnout v regionu 
větší škálu speciálů, jak spodně, tak zejména svrchně 
kvašených. 

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Pivotéka Beers ‘N’ More, Pivní mozaika, Pivkupectví, Illegal 
Beer
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ŘEPORYJSKÝ PIVOVAR
—
K tržišti 4, 155 00 Praha-Řeporyje
telefon: + 420 731 175 872
e-mail: petrkuna@centrum.cz
—

Sládek  ------------------------------------- Tomáš Mikulica

Piva na čepu  -----------------------------------------------
ŘEPOrYJSKÝ SVĚTLÝ LEŽÁK 12°
ŽITNÝ ŘEPOrYJSKÝ LEŽÁK 12°
ŘEPOrYJE ALE 12°°

Limonády  --------------------------------------------------
BEZOVÁ, ZÁZVOrOVÁ A JAHODOVÁ

O pivovaru  -------------------------------------------------
Řeporyjský pivovar byl založen na podzim roku 2017, takže 
jsme na začátku. Letos rozjíždíme první sezonu. Přijďte 
ochutnat dobré pivo. Doufáme, že vám bude chutnat. 
Dej Bůh štěstí!

U TŘÍ RŮŽÍ
—
Husova 232/10, 110 00 Praha 1 
telefon: +420 601 588281
e-mail: rezervace@u3r.cz
web: www.u3r.cz
—

Sládek  --------------------------------------  Robert Maňák

Piva na čepu  -----------------------------------------------
SVĚTLÝ SPECIÁL 13,5% 
– spodně kvašené pivo plzeňského typu, k jehož výrobě 
používáme nejkvalitnější české suroviny a tradiční postup 
výroby. 

VÍDEŇSKÉ ČErVENÉ 14% 
– s jemnou vůní vídeňského sladu se zabarvením do 
červena, má vyrovnanou chuť s lehkým chmelovým 
dozníváním a svěžím závěrem.

STArOBAVOrSKÉ BÍLÉ 16%  
– svrchně kvašený speciál s jemnou banánovou příchutí, 
uvařeno podle starobylého originálního receptu za použití 
německých kvasnic.

O pivovaru  -------------------------------------------------
Pivovar a restaurace U tří růží v Praze se nachází 
v samotném historickém centru, v Husově ulici v těsné 
blízkosti Karlova mostu a Staroměstského náměstí.

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Pivovar a restaurace U tří růží, Restaurace Vojanův dvůr
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ZÁHLINICKÝ PIVOVAR
—
Záhlinice 67, 768 24 Záhlinice, 
telefon: +420 777 658 196
e-mail: farkas@farmiga.cz
web: www.zahlinickypivovar.cz
—

Sládek  -------------------------------------  František Šmíd

Piva na čepu  -----------------------------------------------
HOSPODÁŘ 
– 11% tradiční český světlý nefiltrovaný ležák, alk. 4,5 % obj. 

PrOCHÁZKA 11% 
– vídeňský nefiltrovaný polotmavý ležák, alk. 4,5 % obj.; 
oceněn Zlatou pivní pečetí za 1. místo v mezinárodní soutěži 
v roce 2017 i 2018. 

HANÁK 12% 
– tradiční světlý nefiltrovaný ležák, alk. 5 % obj., vařen 
z původní odrůdy sladovnického ječmene Maris Otter. 

SVÁTEČNÍ SPECIÁL 13% 
– polotmavý nefiltrovaný speciál, alk. 5,5 % obj.; oceněn 
Zlatou pivní pečetí za 1. místo v mezinárodní soutěži.

O pivovaru  -------------------------------------------------
Provoz obnoveného záhlinického pivovaru byl zahájen 

26. 6. 2016, tedy přesně po 120 letech, a tedy opět navazuje 
na tradici vaření piva v Záhlinicích na jižní Hané. Původní 
pivovar byl postaven jako jeden z nejmodernějších parních 
pivovarů ve své době. O jeho vznik se také zasloužil místní 
rodák František Skopalík, který stál u zrodu Jednoty 
Záhlinicko-Kvasnické (1861–1912) a svými myšlenkami 
přispěl k rozkvětu stavu rolnického. Na jeho počest je tedy  
ležák uvařený v Záhlinicích nazván HOSPODÁŘ, jak byl po 
právu František Skopalík přezdíván.
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ŽELIVSKÝ 
KLÁŠTERNÍ PIVOVAR
—
Želiv 122, 394 44 Želiv 
telefon: +420 727 813 192 
e-mail: minarik@zeliv.eu
web: www.zeliv.eu
—

Sládek  --------------------------------------  Jiří Kratochvíl

Piva na čepu  -----------------------------------------------
HAŠTAL 12 LEŽÁK PrEMIUM 
– spodně kvašený, hořkost: 30 IBU 
fALCO 14 
– spodně kvašený tmavý speciál, hořkost: 25 IBU 
MILO 10 
– spodně kvašené polotmavé výčepní pivo, hořkost: 36 IBU 
gODŠALK 12 
– svrchně kvašený světlý ale, hořkost: 45 IBU 
SIArD 11 
– svrchně kvašené světlé pšeničné pivo, hořkost: 23 IBU

O pivovaru -------------------------------------------------
Želivský klášter se nachází v obci Želiv, asi 11 km západně 
od Humpolce a asi 14 km severně od Pelhřimova. Byl 
založen v roce 1139 Soběslavem I., po požárech několikrát 
obnoven, nejvýznamněji v letech 1713–1720 J. B. Santinim. 

Prodejní místa v Praze  ------------------------------------
Restaurace Peklo, Pivo a párek, U Slovanské lípy, 
U Vodoucha, Pivní mozaika 
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Za šest ročníkŮ 
piva na náplavce 

Jsme JiŽ 
ochutnávali tato 

festivalová piva

v rámci 
festivalovÉho 
setu Získáváte 
i JeDen hlasovací 

lístek,  
kterÝm mŮŽete 
roZhoDnout, 
kDo buDe vařit 
festivalovÉ pivo 

v roce 2019.

hlasovací 

lístek
uZávěrka hlasování  

v sobotu 16. 6. v 18:00



www.pivonanaplavce.cz



pivní 
zahrada

vaříme        
vlastní

pivo

pivovar

restaurace

N Á R O D N Í  8  /  P R A H A  1    /    W W W . P I V O V A R N A R O D N I . C Z

originální 
český pivovar 



HermanakHermanak
f a r m a r s k y  t r hf a r m a r s k y  t r h

Ř E Z Á Č O V O  N Á M Ě S T Í ,  P R A H A  7

23. 6., 7. 7., 14. 7., 
21. 7., 4. 8. a dale`

české potraviny od masa po zeleninu, malé food koncepty, 
občerstvení, biopotraviny, trh pro místní 

8-14 hodin prvni trh bez igelitek
vratne obaly

WWW.FARMARSKETRZISTE.CZ    WWW.FACEBOOK.COM/FTHERMANAK


