
NA PIVO

Tišnovská 
pivní stezka

HRACÍ KARTA
www.tisnovskapivnistezka.cz

www.gofrombrno.cz
www.destinace-brnensko.cz
www.tisnovskapivnistezka.cz

CZ

Kde najdete piva 
Tišnovské pivní stezky

RESTAURACE SKLEP3

Jungmannova 86, 666 01 Tišnov / pivo Květnice

www.gastrosklep.cz

GPS 49.3494272N, 16.4203869E

ČERVENÝ MLÝN2

Červený mlýn 170, 666 01 Tišnov / pivo Grádo

www.cervenymlyntisnov.cz

GPS 49.3415736N, 16.4200636E

POHOSTINSTVÍ U SEDLÁČKŮ7

Doubravník 75, 592 61 / pivo Doubravník

www.penzion-doubravnik.cz

GPS 49.4244058N, 16.3514703E

PIVOVAR GENIUS NOCI6

Palackého náměstí 330, 679 23 Lomnice, 
klub otevřen duben–září každou sobotu 
13:00–20:00 a neděli 13:00–18:00

www.geniusnoci.cz

GPS 49.4047689N, 16.4140619E

ZÁMECKÝ MLÝN5

Nový Svět 158, 679 23 Lomnice
pivo z Pivovaru Tišnov

www.novy-svet.cz

49.4024964N, 16.4159547E
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Sentice 219, 666 03 Tišnov 3 
(otevřeno po–pá 7.30–17.00)

www.pivokvasar.cz

GPS 49.3265761N, 16.4447231E

PIVOVAR KVASAR SENTICE

Vydal: BRNĚNSKO, z. s.

Další akce a výlety do navigace na: 
www.gofrombrno.cz

TIC TIŠNOV4

Náměstí 28. října 30, 666 01 Tišnov

www.tictisnov.cz

GPS 49.3509997N, 16.4250000E

SLAVKOVSKÝ PIVOVAR9

Už jste na Tišnovsku ochutnali vše? 
Vydejte se ochutnat pivo třeba do Slavkova. 

www.slavkovskypivovar.cz

Další pivní výlety z Brna na www.gofrombrno.cz

MALINOVÁ LOUKA8

parkoviště pod hradem Pernštejnem, Nedvědice

    Malinovalouka

GPS 49.4501572N, 16.3206958E

na místech s touto značkou se budou 
střídat produkty jednotlivých pivovarů
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SLAVNOSTI MORAVSKÉHO UZENÉHO 
A VÍNA na hradě Veveří

MINERÁLY A DRAHOKAMY v Tišnově

SLAVNOSTI CHŘESTU A VÍNA v Ivančicích

SVATOGODHARDSKÉ SLAVNOSTI VÍNA

BUČOVICE 1645

TIŠNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO

VETERANFEST SLAVKOV

MERUŇKOBRANÍ v Židlochovicích

SETKÁNÍ PIVOVARŮ v Rosicích

SLAVNOSTI TUŘANSKÉHO ZELÍ

NÁRODOPISNÉ SLAVNOSTI v Těšanech

OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI

ČESNEKOVÉ SLAVNOSTI v Rosicích

NOSISLAVSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY

HISTORICKÉ SLAVNOSTI ROSA COELI

SLAVKOV 1805

NEJLEPŠÍ AKCE ŠIROKO DALEKO

březen, www.moravskeuzene.cz

duben a listopad, www.mineraltisnov.cz

květen, www.slavnostichrestu.cz

květen, www.dolnikounice.cz

červen,      Bucovice1645

červen-srpen, www.mekstisnov.cz/kulturni-akce

červen, www.veteranfest.cz

červenec, www.merunkobrani.cz

červenec, https://pivovarrosice.cz

září, www.turany.cz/slavnosti-zeli

září, www.narodopisneslavnosti.cz

září, http://ohis.oslavany.info

září, www.cesnekovky.com

září, www.zidlochovicko.cz

září, www.dolnikounice.cz

listopad, www.1805.cz



A MŮŽETE VYHRÁT NAPŘ.:

• sud piva z našich pivovarů

• snídani pivních šampionů

• pobyt v pivních lázních

ZA 6 RAZÍTEK DOSTANETE:

•  originální pivní suvenýr 
v kterémkoliv podniku  
Tišnovské pivní stezky

Sbírejte razítka a získejte svou 
zaslouženou odměnu: 

Pivovary a „žolíci“  
Tišnovské pivní stezky

Kv
asar

D
o

ubravník

Květnice

Pivovar Tišn
o

v

Grádo

Genius noci

PIVNÍ KORUNA

(1 razítko = alespoň dvě piva o objemu min. 0,5 l z jednoho pivovaru, točená nebo lahvová)

Losujeme 1x ročně před vánocemi; vyplněnou hrací kartu odevzdejte  
v kterémkoliv podniku Tišnovské pivní stezky. Nezapomeňte na platný mail, 
abychom Vás mohli v případě výhry kontaktovat.

Za všechna razítka 
dostanete navíc 

KORUNU PIVNÍHO 
KRÁLE v kterémkoliv 
podniku Tišnovské 

pivní stezky.

 PIVOVAR GRÁDO

Náš rodinný pivovar si zakládá na kvalitních suro-
vinách i výsledném produktu. Pivo vaříme z nejlepší 
vody z vlastního hlubinného vrtu a používáme ho i v lá-
zeňských procedurách.

www.pivovargrado.cz 

 PIVOVAR GENIUS NOCI

Vychutnejte si jedinečnou atmosféru soukromého klubu 
historického pivovaru. Tak trochu muzeum i galerie, kde 
pivo teče proudem. Izolační pavilon pro všechny zbloudilé 
duše, které si chtějí odpočinout od všedních dní. 

www.geniusnoci.cz 

Turistické informační centrum Tišnov

Turistické informační centrum má bezbariérový přístup 
a poskytuje vedle informací i úschovu zavazadel a kol 
(bike boxy) a veřejné toalety. V naší lednici najdete piva 
Tišnovské pivní stezky. 

www.tictisnov.cz

 PIVOVAR KVASAR

Vaříme světlý ležák 11° a 12°, speciály s přídavkem 
medu, tmavou 13° a světlou 15° i příležitostné speciá-
ly. Ve všední dny k dostání u nás, o víkendu v hostinci 
U Malých v Senticích.

www.pivokvasar.cz

 MALINOVÁ LOUKA

U nás vyzkoušíte pivní trůn, pivo z regionálních pivo-
varů, klobásky,  kváskový chléb i sladkosti od místních 
mistrů. Nejenom banku, ale i fast food můžete mít rádi. 

www.facebook.com/Malinovalouka

 PIVOVAR KVĚTNICE

Vaříme velmi dobře pitelné i „plnotučné“ ležáky plzeň-
ského typu, včetně polotmavých. Příležitostně připra-
vujeme vícesladové speciály pro svátečnější chvilky. 
Květnici najdete v restauraci Sklep. 

www.pivovar-kvetnice.cz   /   www.gastrosklep.cz

 PIVOVAR DOUBRAVNÍK

Vaříme nepasterizovaný a nefiltrovaný světlý ležák pl-
zeňského typu (podle německého středověkého záko-
na o čistotě piva - Reinheitsgebot). K dostání v hostinci 
U Sedláčků v Doubravníku.

www.pivovar-doubravnik.webnode.cz

 PIVOVAR TIŠNOV

Jsme oceněným Nejlepším pivovarem České a morav-
ské pivní koruny pro rok 2019. Vaříme jedenáct druhů 
piv. To nejlepší z Tišnovska můžete ochutnat v Zámec-
kém mlýně v Lomnici.

www.pivovartisnov.cz   /   www.tisnovskapivnice.cz

LETNÍ BISTRO  
A PIVNÍ TRŮN

Stojíme o Váš názor, proto si Vás v souladu s GDPR dovolujeme požádat o poskytnutí 
jména a mailu pro případnou další komunikaci. Adresy zásadně neposkytujeme třetím 
osobám. Děkujeme. Destinační společnost Brněnsko, z.s.    
www.destinace-brnensko.cz , www.gofrombrno.cz

*  Každý pivovar má svou „dvorní“ pivnici.  
Adresy najdete na druhé straně tohoto letáku     

*  Žolíci nejsou přímo spojeni se žádným pivovarem, střídají 
se zde produkty jednotlivých pivovarů.

ŘEKNĚTE NÁM PROSÍM VÍCE
Odkud jste k nám přijeli? 

Jak jste se o Stezce dozvěděli?

Vaše postřehy:  

Jméno a příjmení: 

Platný mail:

www.gofrombrno.cz

gofrombrno

#gofrombrno

OBJEVUJTE VÝLETY  

Z BRNA ZA ZÁŽITKY.  

SAMI NEBO S DĚTMI.


