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Minerály, šperky a drahokamy
Tišnov, duben a listopad
www.mineraltisnov.cz

Slavnosti chřestu a vína
Ivančice, květen
www.slavnostichrestu.cz

Bučovice 1645, městské slavnosti
Bučovice, červen
    Bučovice 1645

Hornické slavnosti
Zastávka, září
www.hornickeslavnosti.cz

Bitva u Slavkova 1805
Slavkov u Brna a okolí, prosinec
www.1805.cz

CZ

PIVOVAR KVASAR 
SENTICE

RESTAURACE SKLEP

TIŠNOVSKÁ PIVNICE

PIVOVAR GRÁDO

HOSTINEC 
NA HUMPOLCE

HOSPŮDKA V ŽIDECH

MALINOVÁ LOUKA

POHOSTINSTVÍ 
U SEDLÁČKŮ

Kde najdete piva 
Tišnovské pivní stezky

1

2

3

4

5

6

8

7

otevřeno ve všední dny 9-17, o víkendech 
pivo čepuje sentický hostinec U Malých

www.pivokvasar.cz

GPS 49.3129253N, 16.4541097E

Jungmannova 86, 666 01 Tišnov

www.gastrosklep.cz

GPS 49.3494272N, 16.4203869E

Jungmannova 1886, 666 01 Tišnov

www.tisnovskapivnice.cz

GPS 49.3495900N, 16.4200853E

Červený mlýn 170, 666 01 Tišnov

www.cervenymlyntisnov.cz

GPS 49.3415736N, 16.4200636E

Brněnská 184, 666 01 Tišnov

www.nahumpolce.cz

GPS 49.3452567N, 16.4249497E

Židovské náměstí 208, 679 23 Lomnice

    Hospůdka v židech

GPS 49.4060889N, 16.4127478E 

parkoviště pod hradem Pernštejnem, Nedvědice

    /Malinovalouka

GPS 49.4501572N, 16.3206958E

Doubravník 75, 592 61

www.penzion-doubravnik.cz

GPS 49.4244058N, 16.3514703E
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ZA 7 RAZÍTEK můžete vyhrát

• sud piva z našich pivovarů

• snídani pivních šampionů

• pobyt v pivních lázních

ZA 4 RAZÍTKA dostanete

•  originální pivní suvenýr
v kterémkoliv podniku 
Tišnovské pivní stezky

Sbírejte razítka a získejte svou 
zaslouženou odměnu: 

Podniky zapojené 
do Tišnovské pivní stezky

Kv
asar

D
o

ub
ra

vník

Květnice

Tišnovské pivo

Grádo

Porta CoeliGenius noci

PIVNÍ KORUNA

(1 razítko = alespoň dvě piva 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

ČERVENÝ MLÝN

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 

GENIUS NOCI

Místo nejen pro větší skupiny lidí, které si mohou po před-
chozí domluvě užít prohlídku pivovaru s ochutnávkou piva 
a posezením v soukromém klubu. Geniální pivo je dostup-
né také v Hospůdce v židech nebo v cukrárně MumiCafé.

www.geniusnoci.cz 

NA HUMPOLCE

Legendární hostinec Na Humpolce nabízí moderně vy-
bavenou kuchyň a piva z malých pivovarů, čepovaných 
„na hladinku“, tedy tradičním způsobem.

www.nahumpolce.cz

KVASAR SENTICE

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

VORKLOSTER

Vaříme Klášterní polotmavou 13°, Klášterní 11° a 12° svět-
lou, letní speciál Zwickl 11° a zimní Bock 16°. Naše piva 
točí Humpolka, připravujeme vlastní prostory v klášteře 
Porta coeli. 

www.pivovarportacoeli.cz

RESTAURACE SKLEP

Restaurace je v bývalém židovském domě v historic-
kém centru města Tišnova, jejíž součástí je i očistná 
židovská lázeň mikve. Točíme Květnici a další značky.

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

U SEDLÁČKŮ

V našem hostinci poctivě vaříme tradiční jídla a poctivě 
točíme „plzeň jako kdysi“ z pivovaru Doubravník.
www.penzion-doubravnik.cz

www.pivovar-doubravnik.webnode.cz

TIŠNOVSKÁ PIVNICE

Pivnici stejně jako náš Pivovar Tišnov provozujeme 
s láskou a péčí. Na čepu jsou 4 piva ze stálé nabídky, 
na rotující pípě vždy nějaký speciál a k tomu studené 
i teplé chuťovky k zakousnutí. 

www.pivovartisnov.cz   /   www.tisnovskapivnice.cz

RESTAURACE, HOTEL, PIVOVAR, 
WELLNESS, PIVNÍ LÁZNĚ

LETNÍ BISTRO 
A PIVNÍ TRŮN

RODINNÝ PIVOVAR

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

ŘEKNĚTE NÁM PROSÍM VÍCE
Odkud jste k nám přijeli? 

Jak jste se o Stezce dozvěděli?

Vaše postřehy:  

Jméno a příjmení: 

Platný mail:


