
  
 
 

Výlet do pivovaru Nová Paka 27.4.2012  

 
 

 
 
    Kouzlo výletů zná snad každý. Sbalit sebou ty nejnutnější věci (zpravidla 
kartáček na zuby a manželku), každodenní starosti nechat svému osudu a 
vyrazit v ústrety novým zážitkům a mnohdy i poznání. Tento a minulé dva roky 
by se dal za největší výlet označit nejspíše ten do Nové Paky spojený 
s exkurzí pivovaru.  
 
    Nová Paka se nachází v malebném podkrkonoší, což některé zdatné 
jedince vyprovokovalo k pěší tůře na hrad Pecka, jiné ke zdolání rozhledny 
Kozinec anebo k procházce po okolní kopcovité krajině s tím, že i cesta může 
být cíl. Více zvídavé výletníky přitáhlo muzeum drahých kamenů - jejichž sběr 
se na novopacku dokladuje od 14. století - s expozicí spiritismu v podkrkonoší, 
nevšední spojení bohatství a ducha. Neopomenutelnou skupinou výletníků byli 
ti žízniví, kteří započali prohlídku města návštěvou pivovarnického kiosku a 
ochutnávkou rozličných druhů novopackých piv a rozjímáním. Samotná 
exkurze v pivovaru byla velice poučná a to jak po stránce vědomostní – 
zevrubná prohlídka útrob pivovaru od náduvníků, přes podzemní prostory 
s klíčícím ječmenem, nahlédnutí do varen a skladovacích prostor, po sklepení 
se zrajícím pivem a ochutnávkou mladého piva . Po exkurzi se rozproudila 
zábava v příjemné a stylové pivovarské restauraci. Přišla na řadu část 
dovedností – různé soutěže s pivní tématikou, které průvodce z neznámého 
důvodu letos vynechal. Večer patřil tanci a veselí za podpory skvělého dua 
Mirka Plecháče. Lokálem zněly profláklé české hity, které střídaly mistrně 
zahrané skladby např. od Pink Floyd, Queen, Ray Charlese a dokonce 
zazněly i moravské lidové v podání jednoho kolegy výpravčího, který v sobě 
neudržel divokou moravskou krev a jal se mikrofonu. Bobřík zdatnosti (kdo 
kolik vypije) probíhal mimo soutěž a volně se překlenul do bobříka odvahy, kdy 
nastal čas přesunu na 2 km vzdálený hotel, což byl vlastně orientační pochod, 
v některých případech doplněný o štafetu v podobě bezvládného těla méně 
zdatného kolegy - netřeba jmenovat,že?? Nutno dodat, že novopacké pivo je 
opravdu kvalitní, čehož bylo dokladem následující bezbolestné ráno.  
 
    Závěrem musím dodat, že ZO organizuje resp. vybírá výlety tak, aby 
vyhovovaly všem a ne pouze a jen pivním fandům a konzumentům. V tomto 
roce ZO uspořádala sjezd řeky Sázavy z Týnce do Pikovic, cyklovýlet po 
Znojemsku, turnaj v bowlingu, Skochocup čili akce, jejichž hlavním smyslem je 
pohyb, romantika a dobrodružství (??o jejichž průběhu se dočtete v příštím 
čísle zpravodaje??)  
 
    Čo bolo, to bolo – alias doufám, že se setkáme na následujícíh akcích. 
V nejbližší době výlet do Lužné u Rakovníka, Pavel Čermoch slibuje další 
cyklovýlet a koncem září proběhne víkend v rekreačním zařízení ČD cargo u 
Máchova jezera. Sledujte stránky nebo zpravodaje, a 23. 06. v Lužné i 
s dětma ZDAR!:)  
 



sepsal Honza Flandera  
 
 
 
 
 


