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Zápis ze setkání Partnerů Pivní stezka a DMO Lužické a Žitavské hory 

Termín: 9.ledna 2020 v 9:00 

Adresa setkání: OÚ Prysk  
 
Program jednání: 
 

1.) Shrnutí aktuálních informací – zapojení partneři, dokončení 1.fáze projektu Pivní 
stezky 

2.) Představení prezentačních akcí 2020  
3.) Návrhy na další rozvoj produktu – 2.fáze 

 
Přítomní podle prezenční listiny: 

Jan Srb – Pivovar Falkenštejn 
Vladimír Štich – Minipivovar Helene 
Pavel Konvalina – Pivovar Lípák 
Radek Majerčák  – Pivovar Born 
Marie Kárová – DMO Lužické a Žitavské hory  
Monika Domalípová - DMO Lužické a Žitavské hory  
 
Omluveni: 
p. Filipová – pivovar Cvikov, p. Šusta – pivovar Kocour 
 
BOD 1 
 

Shrnutí aktuálních informací 
 

První fáze projektu, který byl předfinancován částečně z dotačního programu Libereckého 
kraje a částečně z členských příspěvků spolku. Vyúčtování podílu na projektu jednotlivých 
pivovarů dle předchozí dohody bude zasláno do konce tohoto týdne. 
 
V první fázi bylo realizováno  
 Doména pivnistezka.cz   
 postaven web www.pivnistezka.cz, který je v jazykové mutaci CZE a DE  
 leták formát DL v mutaci CZE a DE tzv. rozdávací 
 mapa pivní stezky s kontakty a tipy na zážitky v mutaci CZE a DE 
 pivní tácek jako vizitka/ sběratelský/ upomínkový předmět 
 založen FB Profil Pivní stezka Lužických hor 
 Podána žádost o registraci ochranné známky 

 

Aktuálně je do stezky zapojeno 9 subjektů – pivovarů. Do budoucna máme zájem držet se 
v hranicích území destinace Lužické hory. Pro další rozvoj se nabízí možnost zapojit subjekty 
prodávající lokální piva zapojených pivovarů, popř. nově vznikající pivovar na území LH.    
 

http://www.pivnistezka.cz/
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Zážitky budou postupně doplňovány o služby, aktivity zapojených pivovarů, dalších partnerů 
(členové spolku). Zážitky nemusí být a priori vázány na pivovar, ale nabízet různorodou škálu 
vyžití v území.  
  
 
BOD 2 
Představení prezentačních akcí 2020  
 
Tento rok máme předjednány veletrhy a prezentační akce 

 Drážďany 31.ledna 2020  
 Veletrh cestovního ruchu pro Lužické hory a České Švýcarsko, Česká Kamenice 6.2.2020 – 

jsme spolupořadatelé  
 Euroregion Jablonec  6.3. – 7.3.2020  
 Infotour Hradec Králové 13.3. – 14.3.2020 
 For Bikes Praha 20.3. – 22.3.2020 
 Konvent´a Löbau 25.4. – 26.4.2020 
 Jarmark Liberec 
  Malevil Cup 13.6.2020 
  ITEP Plzeň – září 2020 
  Oslavy Ještědu – podzim 2020 
 Prysk,  Setkání  Vesnice roku 15.8.2020 

 
Dále máme zájem na prezentačních akcích v rámci pivních a městských slavností. 
Přivítáme jakékoliv tipy, kde bychom mohli stezku propagovat formou letáků nebo 
osobní účastí. Tipy? Návrhy? 

Pro prezentační akce/ veletrhy uvítáme letáky, propagační materiály jednotlivých partnerů, 

pro Drážďany v lednu – dodání do 29.ledna.  

Pozvánka na Veletrh v České Kamenici je zaslána mailem, Pivní stezka má extra prezentaci v 

programu. Pokud chce partner prezentovat své aktivity jednotlivě, přihlášky zasílat včas. 

Jedná se o celodenní akci pouze pro odbornou veřejnost. Partneři pivní stezky mají nižší 

poplatek.  
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BOD 3 
Rozvoj produktu - 2.fáze 
 
Aktuálně se nabízí možnost získat prostředky na rozvoj produktu z dotačního programu 
Libereckého kraje.  
 
Součástí projektu bude podle dnešní dohody: 

 Vydání mapy Pivní stezky v polském jazyce 
 Překlad webových stránek do polského jazyka 
 Vydání zjednodušeného plánu a propojení pivovarů (styl metro plán – pan Majerčák) 
 Realizace 5 prohlídek řemeslných pivovarů pro veřejnost  
 Fam trip pro pracovníky Informačních center (za účasti německých kolegů 

z Přírodního parku Žitavské hory, popř. dalších destinací) 
 Presstrip  
 Online reklama na sociálních sítích FB, Insta, bannerová – cílová skupina cyklisté, 

zvídaví, požitkáři 
 Tištěná reklama – návrh na Sächsische Zeitung (pan Srb), Mladá fronta (pan 

Majerčák) – podle cenové nabídky 
 Pořízení roll up 2x   
 Aktualizace a správa FB stránky 
 Aktualizace a správa webové stránky 
 Rozšíření nabídky zážitků 
 Vytvoření balíčku pod záložku Zážitky – propojení pivovarů určenými pěšo/ cyklo 

trasami – zařadit na weby, FB; případně podle financí jednoduché info letáčky  
 
Další návrhy na rozvoj: 
Instatrip 
Grand Beer Tour 
 
Ředitelka DMO podá žádost na Liberecký kraj na max. částku 50 tisíc. V případě schválení 
projektu, budou celkové náklady na realizaci ve výši 100 tisíc Kč.  
Předpokládá se spoluúčast zapojených partnerů.  
 
Úkol : Hashtag pro pivní stezku??  např. #pivnistezkaLH  
 
 
Akce a aktuality, prosím, zasílejte na mail: monika.domalipova@luzihory.cz nebo 
marie.karova@luzihory.cz. Všechny akce a aktuality nasdílíme na sociálních sítích, uvedeme 
na webu v sekci Akce. Vždy ideálně i s fotkou – stačí malé rozlišení. 
 
 
Zapsala: Marie Kárová 
V Prysku dne 9.ledna 2020 
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