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Břevnovský klášterní pivovar Praha 
Je zřejmé, že první věc, kterou pivař po Novém roce udělá je, že se uchýlí do kláštera. Prosí zde Boha o 
odpuštění a modlí se za odeznění silvestrovské kocoviny. Dny jsou krátké, zima tuhá, člověk sotva stojí 
na nohou, zapadne tedy přirozeně do prvního kláštera, na který natrefí. A kdo bydlí na Praze 6, ten má 
to štěstí, že jím patrně bude klášter břevnovský, který je zároveň i pivovarem. 
To má řadu výhod – po protrpěném pokání se člověku vrátí chuť na pivo a břevnovský klášterní šenk 
vypadá tak pěkně a je tak výhodně položen, že je neustále plný a pokud si neuděláme rezervaci několik 
dní předem, tak si zkrátka nesedneme a pivo nedostaneme. Lze to tedy chápat jako spravedlivý Boží 
trest za hříchy napáchané na Silvestra a domů se vracíme sice žízniví, ale s očištěnou duší a s Božím 
požehnáním ke strávení zbytku roku navštěvováním dalších pivovarů. 
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Pivovar Kocour Varnsdorf 
Zima je už dlouhá, zásoby se tenčí, všichni netrpělivě vyhlížejí jaro a nikdo se nechce vysilovat ničím 
jiným, než co je nezbytně nutné k přežití. Ideální doba k návštěvě sociálními problémy zmítaného 
Varnsdorfu a místního pivovaru Kocour. Samotné město působí nejlépe při pohledu zdáli z vrchu 
Špičák, odkud se Vám odkryje i krásné panorama Lužických hor. 
Pokud však jde o pivo, jsme v překvapivě zajímavém a pestrém regionu – pivovar Kocour odvážně až 
lehkovážně experimentuje s pivními chutěmi, nabízí řadu pivních druhů a pořádá festivaly pivních 
speciálů. Váš zážitek může navíc doplnit návštěva knajpy v některé ze sousedních německých obcí a 
ochutnávka piva z blízkých saských pivovarů Löbauer, Eibauer nebo Zittauer. 
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Pivovar Hubertus Kácov 
Dny se prodlužují a jaro již nesměle klepe na dveře – vodácké Posázaví je zatím klidné a Kácov tísněný 
z jedné strany strmými svahy sázavského údolí a z druhé meandrem řeky působí poněkud izolovaně, o 
to však malebněji. Je to ideální roční doba k návštěvě místního pivovaru, protože v exponovanějších 
letních měsících bývá pivovarská hospoda Šalanda beznadějně plná. Není divu, když nabízí vynikající 
pivo přímo z pivovaru za až neuvěřitelně nízké ceny v krásném, živém a přátelském prostředí. 
Také ostatní kácovské hospody stojí za návštěvu, místní jsou totiž příkladní patrioti a kácovské pivo je 
k dostání ve všech zdejších hospodách, kde s přehledem drtí konkurenci velkých celostátních pivovarů. 
Po uzavření kutnohorského pivovaru Dačický se navíc Hubertus stal hlavní regionální značkou celého 
Kutnohorska. 
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Pivovar Klášter Hradiště nad Jizerou 
Jaro je konečně tady, a protože se nám nechce čekat na první máj, vykonáme pivní pouť s Karlem 
Hynkem Máchou již nyní. Pivovarská restaurace v Klášteru Hradišti nad Jizerou je vyhloubena přímo 
mezi sklepy pivovaru ve skále, na níž stojí. Pivo skladované v takto dokonalých podmínkách se nám pak 
stane nezbytným základem pro halucinační pouť na tajemný Bezděz. 
Po delirické noci na vrcholu plné tónů zbortěných harf, zvuků strhaných strun a citů mrtvých milenek se 
nám ráno konečně otevře krásný výhled do širého okolí a spolu s vyprošťovákem plně nasajeme i 
veškerou poezii tohoto kraje. Máchovo jezero, tento český Jadran v Doksích, se pak stane ideálním 
místem, kde se z básníků znovu stávají lidé. 
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Pivovar Neumann Mělnické Vtelno 
Příroda září všemi barvami rozkvetlých stromů a luk, přichází čas zamilovaných a pivaři usilovně 
přemýšlí, do kterého pivovaru vezmou svou milou. Pivídky doporučují pivovar Mělnické Vtelno, jehož 
návštěva bude dozajista originálním zážitkem už jenom proto, že v jeho blízkosti není žádná větší obec. 
Pokud Vaši milou neodradí desetikilometrový pochod rozbahněnými poli, máte vyhráno, protože cesta 
vede nádhernou krajinou žlutící se rozkvetlou řepkou, sytě zelenou trávou a lemovanou rozkvetlými 
stromy, snad třešněmi nebo tak něčím. 
Samotný pivovar pak nabízí útulnou a milou rodinnou atmosféru. Pravda, názvy piv jako Bivoj nebo 
Adolf zrovna moc romanticky nezní, ale jejich vyšší stupňovitost způsobuje, že Vaše vyvolená začíná 
podléhat. Vzhledem k tomu, že na nejbližší nádraží je to dalších 5 km, bude na této cestě už zcela ve 
Vaší moci a za to, že ji už konečně dostanete do vlaku, Vám slíbí prakticky cokoliv, třeba i věrnost. 
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Pivovary v Bambergu 
Vrchol sezony s nejhezčím počasím a nejdelšími dny by měl pivní poutník samozřejmě strávit v pramáti 
všech pivních regionů – v bavorských Horních Francích s jejich metropolí Bambergem a v tomto 
případě se samozřejmě nemůžeme spokojit jen s jedním pivovarem. Toto nevelké město má totiž 
pivovarů hned devět a všechny stojí za návštěvu. Nejedná se totiž o pivovarské restaurace vzniklé 
v posledních deseti letech, jak je známe u nás, tady jde o podniky se staletou tradicí. 
Každý si zde přijde na své – najdeme zde dva pivovary naproti sobě v jedné ulici roztomile se přetahující 
o nerozhodnuté pivaře, pivovar s překrásnou zahrádkou a výhledem do přírody, pivovar u řeky, dva 
pivovary odkazující mezilehlý kostel do patřičných mezí, i pivovary pro zábavychtivé turisty, kde je vždy 
živo. A nechybí ani jeden vyloženě průmyslový. 
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Pivovary v okolí Bambergu 
Jeden měsíc je na Horní Franky málo a v nejteplejším měsíci v roce je důležité mít vždy možnost osvěžit 
se. Zodpovědný člověk pečující o své zdraví by se tak měl pohybovat výhradně v bezprostředním okolí 
Bambergu, neboť zde se nachází desítky tradičních pivovarských restaurací doslova v každé druhé 
vesnici jakýmkoliv směrem. 
Od téměř podhorských oblastí Franského lesa přes bezpočet malebných vesnic pahorkaté krajiny po 
nížiny v nivě řek Main a Regnitz, všude Vás bude vítat vůně piva, přátelští klábosící pupkatí Bavoři a 
ochotní hostinští, milí i na východoevropské burany. Piva jsou vynikající a nabídka široká a jednotlivé 
pivovary Vám to budou znovu a znovu potvrzovat. 
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Pivovar Purkmistr Plzeň 
Kam se uchýlit po návratu z hlavního pivního regionu světa a vstřebat kulturní šok? Jedině do hlavního 
pivního města světa, které je naštěstí zrovna po cestě – do Plzně. Vedle světově proslulého Prazdroje je 
ve městě a jeho bezprostředním okolí 7 dalších pivovarských restaurací vybízejících k tomu strávit zde 
zbytek slunečného léta. 
Pivovar Purkmistr na okraji Plzně s příjemnou zahrádkou a širokým výběrem vynikajících piv se pak 
může směle měřit i s těmi nejkrásnějšími hornofranckými pivovary. Ale i ostatní blízké pivovary 
rozhodně stojí za návštěvu, bezpochyby jsme zde v pivně nejvyspělejším českém regionu. A kdo není na 
pivní experimentování, nemusí se bát, velké pivovary se zde také mají dobře, jak si uvědomíme u 
malebného zámečku jménem Kozel. 
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Poddžbánský pivovar Mutějovice 
Léto se chýlí ke konci a blíží se podzim, roční období plné kontrastů. Takovou se může velmi snadno stát 
i Vaše cesta do pivovaru v Mutějovicích. Nejprve minete obrovský areál pivovaru Krušovice, vedle 
něhož se ustrašeně krčí stejnojmenná vesnička a záhy nato dorazíte do Mutějovic s Poddžbánským 
minipivovarem. Zde se sedí natolik příjemně, že to svádí omezit dobu na přesun na vlak na nezbytné 
minimum. 
To je ale rozumné pouze v případě, že víte, že tato obec se 700 obyvateli má vlakové zastávky dvě, 
vzdálené 3 kilometry od sebe a ležící na úplně jiných tratích. Pokud to ale zjistíte až cestou a ujede Vám 
kvůli tomu poslední vlak, zjistíte záhy také, že dostat se večer kamkoliv z okraje Středočeského kraje 
může být nečekaně komplikované. Odměnou Vám ale bude překrásný západ Slunce v Rakovníku, na 
jehož vychutnání budete mít času víc než dost. 
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Pivovar Luční Bouda 
Kde strávit vrcholící podzim? Poslední pěkné slunné dny v roce? Kdo se poctivě držel kalendáře a je 
dosud schopen vnímat, zjistí, že jsme letos dosud nebyli v horách. Přechod Krkonoš je dobrá volba už 
jen proto, že zde je opravdu důležité trefit hluché místo mezi letní a zimní sezónou. A pak, podzim je 
zde skutečně nádherný. 
Přirozeným středobodem cesty je pivovar Luční Bouda pod vrcholem jedné kupovité hory (jmenuje se 
Sněžka nebo tak nějak a je údajně v české zemi něčím významná). Točí zde pivo Paroháč a pohled na 
sklenice umožňuje skládat dohromady hotové socio-erotické příběhy. Páry v říji se střídají 
s osamocenými samci reprezentujícími tak jméno piva hned dvojnásobně a je tedy záhy jasné, že právě 
říjen je tím pravým měsícem na návštěvu tohoto místa. 
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Browar Miejski Bielsko-Biała 
V listopadu se rychle ochlazuje, den ode dne je viditelně kratší a deštivé počasí dotváří atmosféru 
podzimních depresí. Na důkaz rezignace na vše pěkné se pak už můžete rozhodnout i pro pivní výlet do 
Polska. V Bielsko-Białej ale budete velmi příjemně překvapeni. Zdejší pivovarská restaurace těží z 
blízkosti českých hranic a historického ovlivnění regionu českou kulturou, navíc se jedná o oblast 
Beskyd s množstvím průzračných horských bystřin s vynikající kvalitou vody (v placatém Polsku něco 
nevídaného). 
Výsledkem je, že piva vycházející z tohoto pivovaru jsou skutečně výborná a snesou srovnání i s těmi 
nejlepšími pivovary proslulého českého pivního souseda. Tak jako v únoru v Lužicku a v létě v Horních 
Francích si i zde znovu připomínáme význam piva pro bourání bariér a sbližování národů. 

2. výročí Pivídek 
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Bašta - Sousedský pivovar U Bansethů Praha 
Prosinec je měsícem zlomu. Začíná vysloveně depresivně – nastávají nejkratší dny, zima začíná být 
lezavá a podzimní barevnost je definitivně nahrazena holou šedí. A do toho všeho ještě předvánoční 
shon. V druhé polovině měsíce se ale všechno mění – slunovrat ohlašuje prodlužování dne, většina z 
nás má uklizeno a nakoupeno a přichází svátky klidu, zakončené oslavou příchodu nového roku. 
A přesně takový kontrast může zažít i pivař v pražských Nuslích. Nejprve smutně projde kolem hospody 
Na Květnici, nejlepší zahrádky v Praze, kde se stoly místo půllitry prohýbají sněhem. Potom mine 
rozpadající se budovy uzavřeného Nuselského pivovaru a jeho zoufalost dostupuje vrcholu.  Pak ale 
objeví nenápadný pivovar U Bansethů. V tradičním prostředí dostane výborné pivo na keramickém 
podtácku, ohřeje se u funkčí pece a v jeho duši se kromě piva rozlije i klid a mír.  A když se z výčepu 
vypotácí a vidí slavnostně vyzdobenou radnici, už ví, že se i v tomhle měsíci nakonec vše v dobré zvrátí. 


