
 

 

 

 
 

 
Kdo je za tím? Propolis je občanské sdružení, které si vytklo za cíl přeměnit chátrající pivovar v obci Chříč 

v živoucí místo, které se stane kulturním a společenským centrem – prostorem pro setkávání. Postupně by zde 
měla vzniknout chráněná dílna a chráněný pivovar, kde budou pracovat handicapovaní lidé. V místě chceme také 
vytvořit vzdělávací centrum s nabídkou kurzů pro veřejnost i uzavřené společnosti. Rádi bychom se zabývali 
oživováním tradičních řemesel. www.propolis-os.cz 

Místo projektu: Chříč je malá obec, která se nachází přibližně 40 km severovýchodně od Plzně.  Nedaleko obce 

začíná chráněná krajinná oblast Křivoklátsko a údolí řeky Berounky. Přímo v Chříči najdete starý kostel, pivovar a 
chátrající zámek vše pěkně zasazené uprostřed lesů, polí a luk. 

Ubytování: Ubytováni budete v obytné části pivovaru ve 2 oddělených místnostech, a pokud si přivezete stan, 

můžete spát na zahradě. Určitě nezapomeňte spacák a karimatku. Upozornění: podmínky ubytování jsou hodně 
základní, připravte se proto na trochu nepohodlí, studenou vodu a suché záchody 

Stravování: Během víkendu vám zajistíme pravidelnou stravu tak, abyste měli dost sil na práci i další program. 

Jídlo bude z části připravovat místní partner a z části se na přípravě budete podílet společnými silami.  

Popis práce: Než se nám na pivovaře povede rozjet chráněné dílny, vaření piva a malé regionální muzeum, je 

potřeba udělat spoustu rekonstrukčních úprav jako je oklepávání omítky, rozebírání zdiva, stavění zdiva, 
malování atd. Další práce nás čeká na zahradě kolem pivovaru (likvidace kopřiv, křoví, zpracování dřeva). Pod 
zahradou pak teče potok, který jsme už zčásti vyčistili od odpadů, ale i tam je práce pořád dost. Na víkend 
připravíme konkrétní pracovní náplň z některé z těchto oblastí a budeme moc rádi, když nám s prací pomůžete. 
Práci můžeme přizpůsobit také podle toho, co vás baví, co umíte nebo, co byste se chtěli naučit.  

A co mimo prácí? Během víkendu se dozvíte víc o historii Chříče a pivovaru a o tom, co zamýšlíme s pivovarem 

do budoucna. Čas zbyde i na výlet do okolí a společně strávený volný čas.  

Specielní upozornění: Práce na projektu je poměrně fyzicky náročná, buďte na to připraveni! 

 

 

 

   

Počet účastníků: 12 Počet vedoucích: 2 Termín : 10. – 12. 6. 2011  

Miniworkcamp: OBNOVA PIVOVARU 

Účast na akci je plně hrazena. Pokud máte chuť se zapojit, přihlašte se na 

http://stereotypek.mkc.cz/11-hmm-miniworkcamp.html. 


