
Vyzkoušejte si práci sládka v našem minipivovaru a uvařte si 

vlastní poctivé pivo!  

No, nezní to přímo skvěle?  Vlastní pivo, jehož lahodnou chuť si pak budete 
moci vychutnat přímo ze soudku, který si u nás vyvaříte.

A vůbec není čeho se bát. Práce sládka je sice náročná, ale velice zajímavá a pestrá množstvím činností.  
My vám všechno ukážeme a vysvětlíme krok za krokem. Náš zkušený sládek se vám bude věnovat celý den a přesně vám bude říkat, 

co máte dělat, a také vysvětlovat, proč to tak máte dělat. Dozvíte se spoustu informací nejen o výrobě piva, ale o všem, co s pivem souvisí. 
Po celou dobu pracujete v čistém prostředí, pouze s přírodními surovinami a vyzkoušíte si šrotování sladu, přípravu varny, vystírku, dekokci 

či infuzi, chmelovar, různá měření v průběhu výroby, přípravu kvasnic, spílání a vůbec všechno, co s výrobou piva souvisí.

Účastník se může těšit na:

•   aktivní celodenní účast při výrobě piva
•   ochutnávku všech aktuálně navařených piv zrajících  
     v tancích v ležáckém sklepě
•   studený rautový obložený talíř s pečivem
•   dárkové dvojbalení Tišnovských piv dle vlastního výběru 
•   originální pivní sklenici s logem Tišnovského piva
•   tričko s nápisem: Vařil jsem Tišnovské pivo
•   dárkový poukaz na pivní soudek o objemu 10 L, s pivem, které sám vařil

Doprovod se může těšit na: 

•   aktivní celodenní účast při výrobě piva
•   ochutnávku všech aktuálně navařených piv zrajících v tancích 
     v ležáckém sklepě
•   studený rautový obložený talíř s pečivem

Den vaření:  

Především všední dny, mimořádně i víkendy.  Na konkrétním termínu je třeba 
se předem domluvit.

Časová náročnost: 

8—10 hodin. Vaříme od rána do odpoledne. 
Na vás samozřejmě záleží, jestli s naším sládkem absolvujete celý den nebo 
odejdete dřív. Dokonce ještě odpoledne před dnem vaření probíhá příprava 
varny a chystají se suroviny, což jsou činnosti, u kterých už můžete také být.

Vhodné oblečení:

Doporučujeme pracovní boty a oblečení na převlečení a také něco teplého 
na přioblečení. V ležáckém sklepě je chladno, takže mikina či bunda se vám 
bude určitě hodit. Vzhledem k tomu, že výroba piva je mokrý proces, určitě 
se vám také neztratí, budete-li s sebou mít na přezutí i holínky na vybrané 
činnosti.

Doplňková nabídka: 

•   focení při vaření s fotografkou a vytvoření série 10-ti nejlepších fotek
•   pivovarský ochutnávkový večer - možnost zajištění pivovarského večera 
 pro vás  a vaši rodinu, přátele či obchodní partery v naší Tišnovské pivnici.  
 Na čepu jsou stále všechna naše piva a příležitostné pivní speciály vlastní 
 i z jiných minipivovarů
•   zajištění ubytování

Pro objednání termínu nebo podrobnější informace pište  
na: info@pivovartisnov.cz. Určeno pro osoby starší 18 let.
Podmínkou je platný zdravotní průkaz nebo potvrzení o bezinfekčnosti.


