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I jako Informace
V poslední době jsme svědky 
zvýšené aktivity lobbystických 
skupin, které se snaží prezen-
tovat víno nebo rum v tom 
nejlepším světle slova smyslu. 
Nic proti tomu, píár a reklamní 
oddělení těchto firem patří 
mezi špičky v oboru. Jde totiž 
vesměs o rodinné příslušníky 

a nástupce takových špiček 
v oboru a šíření konin, jakými 
byli například Lev Trockij, 
Goebels, valc í ř  Jerzy 
Kwašigroch z Vendryně 
u Třince a další. Dělají dobře 
svou práci, to ano… Snaží 
se totiž obhájit zcela přežité 
a mylnými tradicemi ovlivněné 
názory, že víno nebo snad rum 
nebo kontušovka mají léčebné 
schopnosti, přisuzují mu ne-
podložené schopnosti rege-
nerace pleti nebo prodlužování 
života, což je zcela zcestné. 
Bohužel pro ně, lidstvo i přes 
masivní a finančně nákladné 
monster kampaně tíhne k pivu. 
Časopis KONINY bude jedním 
z mála médií, které bude zcela 
objektivně a nezávisle, věřte 
mi, přispívat k šíření jediných 
relevantních informací. Pivo 
vždy a pravda někdy vítězí!

Stanislav Cieslar,
ministr propagandy 

a publikování KONI N

V jako výroba
Časopis KONINY bude vážně i nevážně šířit 
povědomí i o výrobě a přípravě piva. Jako při 
každém výrobním procesu, ať již jde o ocel 
nebo o automobilovou pneumatiku, 
potřebuje i pivo pro svou výrobu ingredience. 

K těm zásadním patří chmel. Chmel, neboli  
Humulus lupulus patří k velmi starým 
kulturním rostlinám. Už ve středověku pojídali 
labužníci chmelové výhonky se solí, pepřem, 
octem a olejem a věřili v jeho léčebné účinky. 
První údaje o pěstování chmele na území ČR 
jsou z roku 859. Významně se o jeho 
rozšíření v českých zemích zasadil císař 
Karel IV.. Za třicetileté války byly chmelnice 
zpustošeny a obnoveny až v 18. století.
První historická zmínka o užití chmele pro 
dochucení piva pochází z listiny franského 
krále Pipina III. Krátkého z roku 768. Z dů-
vodu přísných kontrol a místních vnitřních 
bojů trvalo až do 14. století, než si chmelové 
pivo našlo svou cestu do Holandska. Anglie 
poprvé ochutnala chmelové pivo v raném 
14. století, kdy bylo pivo dovezeno 
z Holandska přes kanál. Chmelové pivo se 
zde setkalo s bouřlivým odporem ze strany 

místních pivovarů, přestože se chmel v Británii 
vyskytoval již od Římanů. Avšak angličtí 
vojáci bojující v Nížinách (v Holandsku) 
objevili chuť jejich místního piva. Po návratu 
do Anglie s nimi přišla poptávka po chmelo-
vém pivu. První semena chmele byly 
v Anglii zasazeny kolem roku 1430. 
V r. 1629 byla do Ameriky dovezena první 
semena chmele, což Američanům umožnilo 
pěstovat svůj vlastní chmel. Američané 
zjistili, že chmel je užitečný také pro jiné 
věci. Z chmele se získávalo červenohnědé 

barvivo, dal se jíst (stejně jako jej jedli 
Římané) a vlákna se dala využít v textilní 

výrobě. Množství použitého chmelu mělo vliv 
na trvanlivost piva. Některé druhy převážně 
chmelových piv byly vyrobeny speciálně 
proto, aby vydržely velmi dlouhou přepravu. 
Jedním z těchto příkladů je vývoj Indian Pale 
Ale (IPA, indické světlé ALE) vařené v Anglii 
a dovážené britským vojskům do Indie. Český 
chmel (pěstovaný v Poohří (Žatecko), 
Polabí (Úštěcko) a na Hané (Tršicko)) patří 

k nejkvalitnějším na světě a občas bývá 
označován za zelené zlato.

Vít Ulman,
obchodní zástupce Pivovaru Koníček 

O jako O nás – Servírky

Servírky, číšníčky neboli kel-

nerky, jsou těmi, které stojí na 

konci celého procesu výroby 

nápojů a jídel. Jde o zvláštní 

druh člověka, kterému platíme 

rádi a (pokud jsou položky dobře 

sečteny) bez remcání a ještě se 

na ně usmíváme. Jsou blonďaté, 

černovlásky i zrzky, jedny ma-

caté i hubené, některé drzé, 

upovídané, vyzývavé, usměva-

vé…. V restauraci Pivovaru 

Koníček jich je celkem tucet. 

Všechny prošly praxí ve 

světoznámých restauracích, 

především Skandinávii, Rusku 

a státech Latinské Ameriky 

a Vietnamu. Například Leona, 

naše nejdéle fungující členka 

týmu, se kterou najdete rozho-

vor na další stránce. Po 

načerpání zkušeností zjistili, že 

je nebaví distribuovat víno nebo 

vodku, ale tíhnou k pivu, pivíčku, 

pivsonu… Vůně sladu a chuť piva 

je zavály do Vojkovic (nedaleko 

světoznámého Třince). Nevadí 

jim, že denně musí naběhat 

cca 4 kilometry, obsloužit 

cca 300 lidí a vyhodit po 

zavíračce cca 5 pivem zmožených 

pivních labužníků. Jsou schopny se 

zapojit do diskuze pivařů 

o jaderné energetice, vznést 

pochybnosti o nesmrtelnosti 

brouka, diskutovat možnost 

šachového matu po druhém tahu 

nebo si s křehkými a nagelova-

nými fanoušky zakřičet Baník! 

Servírky – prostě třešničky na 

dortu dobrého piva a jídla.

Slávek Velký, 

restauratér a správce pensionu
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P jako proč vlastně 

KONINY? 

Protože celý ten cirkus, který 

tady vidíte kolem, není jen 

o tom půllitru piva, ale i o všem 

dokola, co k pivu patří. O chuti 

na něco rozmanitého (pivního), 

o vtipu, o příhodách, lidech, 

o tom co se kolem pivovaru 

děje a také hlavně točí, aby 

nedej bože nějaký pivař 

nepřišel o ten nebo onen pivní 

speciálek z pivního menu. Jen 

za rok 2013 to bylo cca 22 

různých druhů. KONINY budou 

doporučovat jaké pivo pít k da-

né akci a proč, jestli Ryzáka 

nebo Grošáka. Mimochodem, 

pokud se pivo prokládá kořal-

kou, tak je volba jasná – je to 

Ryzák. Osobně ale doporučuji 

nikdy nemíchat! Díky dlouho-

dobému zkoumání na vlastní 

osobě to mám navíc otestova-

né na vybraných místních de-

gustátorech pivovaru, kolik 

a čeho se může či nemůže 

vypít. Míchat s pivem kořalku, 

to raději nikdy. Jeden náš de-

gustátor při jednom s testů 

vykouřil krabičku startek bez 

filtru a vypil několik domácích 

slivovic a několik Ryzáčku. 

Bolest hlavy se dostavila, 

i kocovina ráno nechyběla. 

Proto doporučuji nemíchejte 

a pijte s Mírou…

Mojmír Velký,

předseda správní rady časopisů 

a vrchní sládek



Pivaři nás donutili k rozšíření výroby
Ve Vojkovicích toho (pokud se bavíme 
o kulturní památky a podnikatelský život) 
mnoho není… Vojkovická hořká je minulostí 
a vyrábí se již jinde, je zde opravená 
kaplička s křížem, pár soch svatých 
v dobrém stavu, jednoho svatého bez 
hlavy, fotbalový klub snad postoupí letos 
z nejnižší soutěže výše, bývalá jatka 
drží prodejnu masa, na katastru obce je 

několik ložisek dřeva, zlata a podle 
posledních zpráv i zásoby lithia, které 
jsou srovnatelné se zásobami tohoto 
prvku, ze kterého se vyrábějí baterie, 
s Čínou. Jinak nic moc. Tedy, omlouváme 
se. Máme tady pár drobných, šikovných 
a úspěšných živnostníku – například 
bratry Velké – Mojmíra a Slávka. Jejich 
minipivovar nedávno povýšil na pivovar, 
který šíří slávu Vojkovic asi nejvíce 
v obecní moderní historii. 
Za ten rok se kolem pivovaru udály velké 
věci. Jde o přístavbu objektu k budově 
bývalých stájí, nová zimní zahrada od 
hlavní cesty, nová dlažba mezi stávajícím 
parkovištěm a vstupem. „Kapacita 
minipivovaru začala nevyhovovat požadav-
kům odběratelů. Hlavně v letních měsících 
jsme nestíhali zajišťovat výrobu 
potřebného množství piva. Cyklisté, 
odběratelé PET lahví a požadavky na 
drobné odběry sudů z okolí, ale i Polska 
rostly. Pokračovat ve stávajícím stavu by 
bylo na úkor kvality. Pivo potřebuje svůj 
čas. Proto jsme se rozhodli pro rozšíření 
kapacity,“ říká Mojmír Velký, který za 
zájmem o kvasnicové pivo vidí snahu 
konzumentů o návrat k tradicím a odchod 
od chemicky upravovaných potravin obecně. 
V současné době znají pivo z Vojkovic ve 
více než 50 restaurací a pivnicích, od 
Bukovce, přes Český Těšín, Karvinou, 
Ostravu, Frenštát pod Radhoštěm… A to 
není vše. V Uherském Hradišti se pivo 
z pivovaru Koníček ve Vojkovicích čepuje 
v pohostinství, které si dalo název 
U Koníčka. Hospoda stejného názvu se 
otevřela i na Slovensku. Ptám se majitele 
pivovaru na kontrolu kvality piva 
v těchto restauracích a vzpomínám si na 
legendárního sládka z postřižínského 
pivovaru ve slavném filmu Postřižiny, 
který svým motocyklem Laurin& Klement 
objížděl své odběratele a byl k nim 
velice kritický. „Podobný způsob kontroly 
neaplikujeme, ale bohužel, bylo by to 
bylo někdy potřeba. Někteří hospodští se 
k pivu nechovají tak, jak by si zaslouži-
l. Pro mě nepochopitelný je šlendrián ve 
vztahu k čištění trubek. Musíme to nějak 
řešit,“ říká Mojmír Velký a podotýká: 
„Nejlepší pivo je přímo z tanku, tedy ve 
Vojkovicích“. 
V nové přístavbě u budovy stájí našla 
místo nová varna s kapacitou 20 hektolit-
rů piva, dále pak nová spilka 4 x 40 
hektolitrů a 12 ležáckých tanků na 40 

hektolitrů piva. Část bývalých stájí 

slouží jako zázemí pro zaměstnance, 

kancelář, sklad sudů, myčka sudů a stro-

jovna. Před novým pivovarem vyrostla 

čistírna odpadních vod, což byla zásadní 

podmínka povolení stavebního úřadu. 

V současné době se tak pivovar, spolu 

s restaurací a penzionem, stal největším 

zaměstnavatelem v obci. V letním období 

bude pro pivovar pracovat 

až 25 lidí, posledním kme-

novým zaměstnancem se ne-

dávno stal David Kasper - 

stáčírna. Pivovar je 

vybaven propracovanějším 

systémem automatizace. 

„Původní minipivovar 

vznikal doslova na koleně, 

ale díky místnímu specia-

listovi na svařování 

nerezových nádrží Marcelovi 

Střížovi, který odvedl 

skvělou práci, fungoval 

a fungovat bude v novém 

minipivovaru v obci Palačov 

(Novojíčínsko). Větší 

zařízení jsme již ale 

pořídili od renomované 

firmy, která dodává pro 

potravinářský průmysl,“ říká M. Velký. 

Jde o prototyp a zajímavostí je fakt, že 

projekt realizoval člověk, který se po-

dílel na projektu pivovaru Prazdroj 

v Plzni. 

V úvodu 
článku jsme se zmínili o dalších aktivi-

tách pivovaru. „V rámci partnerství 

s obcí Vojkovice u Mělníka jsme se 

dohodli na odběru 

jejich hlávkového chmele pro naše 
speciály. Otevřeli jsme zimní zahradu ze 

směru od hlavní cesty, prostor 
kolem pensionu je vydlážděný 
a zahájili jsme provoz 
dětského hřiště, a to v části 
koňské zahrady, která je 
bezpečně oddělena. 
A že je pivo z Vojkovic pořád 
lepší a lepší, svědčí již 
čtvrtá obhajoba úspěšného 
vystoupení na soutěži 
v Táboře. „Uspěli jsme únoru 
2014 opět se svým pivem Vraník 
(3. místo) a navíc jsme 
získali druhé místo za 
ochucené pivo Ryzler s pří-
chutí pomeranče. Na Jarní ceně 
sládků (březen 2014, Zvíkov) 
získalo pivo Vraník 1. místo. 
Konkurence roste, ale i mezi 
desítkami pivovarů věříme 

v úspěch a hodláme obhájit úspěch piva 
Ryzák a Grošák i v dalších letech,“ říká 
M. Velký.



Ač to tak na první pohled nevypadá, jednou z nejdéle sloužících servírek u Koníčka je Leona. Žádný 
z hostů si snad nepamatuje dne, kdyby Leona Dlouhá neměla dobrou náladu. Její úsměv, průpovídky 
a přístup je třešničkou na dortu skvělého piva. Je tomu tak již 10 let, kdy poprvé nalila do sklenice 
zlatavý mok. Je to takový živoucí maskot a posel dobrých zpráv a piva v restauraci U Koníčka. 

Leona se do Koníčka dostala po 5 leté 
stáži v moskevské restauraci 
U mongolského jaka, nedaleko Ru-
dého náměstí. Zde čepovala pivo 
Žiguli a roznášela místní speciality, 
které z 99% tvořily různé variace na 
boršč. „Nebylo to špatné, Moskva je 
krásná, ale má ráda větší teplo a po 
těch stovkách porcí boršče jsem 
dostala chuť na pořádné hamburge-
ry,“ říká Leona. Proto jednoho dne 
nasedla na letišti Domodědovo do 
letadla Suchoj 24 směr jihoamerická 
Florida. V Miami, na známém 
letovisku, sloužila v baru U havaj-
ského buvola. „Bylo tady krásně, jen 
hamburgerům jsem nemohla časem 
přijít na jméno, takže jsem zhubla 
natolik, že jsem se v roce 2001 stala 
Miss Florida,“ říká Leona. V baru na 
pláži se čepovala piva zvláštní chuti, 
až přecházel zrak. Šlo o variace na 
barvy americké vlajky. Jeden týden 
se čepovala červená piva, například 
jahodová, rybízová, rajčatová, další 
týden piva modrá, čili z borůvek 
nebo šmoulů, a třetí týden bílá. Ta se 
dělala z kokosového mléka nebo bílé 
mouky. Jednou jsem se takového 
napila, týden jsem zvracela a zhubla 
jsem ještě více. Okamžitě jsem se 
stala Miss South America,“ říká 
Leona. 
V rámci rehabilitace ve fabrice na 
čokoládu Toblerone ve švýcarském 
Bernu, se stala opět normální a po-
hlednou ženskou. V místním časo-
pise Bernský kurýr se dočetla o malé 
restauraci pod Lysou horou. Že šlo 
o Koníčka, nemůže být pochyb. 
Na své působení u Koníčka vzpomí-
ná s radostí. „Pamatuji si dokonce 
i první den zde. Šla jsem s prvním 
pivem k hostovi a Slávek Velký mi 
nastavil nohu. Já to pivo vylila na 
jeho laptop. Trošku to zaprskalo, pak 
začal prskat trochu více ten host. No 
prostě sranda jak cyp,“ říká Leona. 
Zajímavá byla doba, kdy se začalo 
čepovat nové pivo. Bylo to v roce 
2006. Lidé byli zvyklí na filtrovaná 
a pasterizovaná piva. První piva byla 
kalnější a „živá“. „Každému to 
nesedlo…. Neměli v sobě kulturu 
bifidus aktiv. Postupem času se vše 
stabilizovalo tak, že i zarytí konzer-
vativisté si postupem času ke 
Koníčkovi cestu našli,“ říká Leona 
a připomíná, že obliba místního piva 
šla tak nahoru, že bylo potřeba řešit 
bulky a psát nejednu omluvenku 
lidem z okolních hutí, zemědělských 
podniků nebo některým členům 
fo tb a l ové h o t ý m u T J  S o ko l  
Vojkovice.

Leona vzpomíná i na hosta, který si stěžoval na jídlo. „Objednal si pivo a výborný pivovarský 

gulášek s deseti knedlíky a po chvíli (asi po 30 sekundách) si mě zavolal, že mu jídlo prostě 

nechutná. Podívala jsem se na dokonale vylízaný talíř a ptám se, kde je to nechutné 

a nepoživatelné jídlo?,“ „Vidíte, jaké zázraky dělá to naše pivo. Má i vedlejší účinky – co vidím, 

to sežeru,“ směje se Leona. 

Na své práci Leona nejvíce oceňuje setkání s lidmi. Pivaři jsou skvělí inteligentní lidé, 

dokonale ví, co chtějí a mají vkus. I proto jsem na místo tringeltů dostala několikrát nabídky 

k sňatku, naposledy od Breda Pitta, který tudy nedávno projížděl. Ale Angelina trochu 

prudila,“ vzpomíná na vesele historky z pivotočení Leona.  

P I VOP I VOP I VO

Práce servírky není jednoduchá. Od pípy je potřeba občas odskočit i narazit tank. 
Leona to zvládá velice snadno



Toto restaurační zařízení 

je jedním z největších 

odběratelů piva z Pivovaru 

Koníček a jako jediná 

hospoda si může, díky 

značným odběrům piva, 

dovolit čepovat pivo na-

t lakované vzduchem. 

O tom, jak významný je to 

klient, svědčí fakt, že 

objednávky této hospody 

zajišťuje a řeší s maji-

telem přímo Mojmír 

Velký. Ten řeší i případné 

vylepšení a připomínky 

místních pivařů.  

Zajímavostí je to, že 

majitel Radim Friedl se 

chytí pípy o víkendu a sám 

čepuje pivo. Veronika, 

která by si mohla dát 

o víkendu volno, tak stejně do Kocoura přijde mezi lidi a vychutná si 

pivko. „Jsem tady vlastně doma,“ říká sympatická a po celou dobu 

návštěvy neustále usmívající se Veronika. 

Ptám se na dobu, kdy se tady končí. „Uzavírací doba je široký pojem, 

lidem je tady prostě dobře a složitě se vyhazují. Když se nám podaří 

zavřít a čekali jsme na posledních pár hostů, aby v klidu dopili, tak se 

k nám přes téměř dvoumetrovou branku s docela ostrými hroty 

dostal místní občan, který je námořníkem a tráví mnoho měsíců na 

moři. Má prostě vždy po návratu z moří tendenci sem přijít a pozvat 

celou hospodu na panáka,“ vzpomíná na zajímavé situace Veronika.  

„Chodí zde stálá klientela, v pohodě a klidu lidi. Žádný problém,“ říká 

Veronika. Časté jsou návštěvy hasičů z celé české republiky, kteří 

absolvují ve Frýdku-Místku různá školení. Stravují se v Karbonu 

a k večeru si vyměňují zkušenosti ze školení U Kocoura. A co je 

důležité, vyměňují si i zkušenosti s návštěvy hospody a vykládají si 

i o Koníčkovém pivu. Tato zpráva se šíří po celé zemi a noví a noví 

účastníci hasičských kurzů jsou již najisto. „Někteří hasiči, si mimo 

zkušenosti z kurzů odvezou i sud piva,“ uvádí místní servírka. 

Hospoda je nekuřácká a z počátku s tím byly problémy. Aby se 

podpořil tento trend, začal Pivovar Koníček dodávat mimo Ryzáka 

i Grošáka. A chytlo se to. Na místě si lze vychutnat speciality 

studené kuchyně, výborný je například nakládaný hermelín.  Součástí 

hospody je letní terasa a prostor pro sledování sportovních utkání, 

samozřejmostí je připojení k internetu přes wifi.

V rámci rozhovoru jsem si nemohl všimnout zajímavé obrazové 

výzdoby v hospodě. „Třeba na stropy nám dodává svá díla známý 

fotograf Korč. Hospoda U černého kocoura je hojně navštěvovaná 

lidmi z kulturních kruhů Frýdku-Místku, doktoři, inženýři ... Chodí 

tady mnoho hudebníků a baví se o tom, co je nového, kdo vydal desku, 

jaká kapela vznikla a podobně. Za bývalého režimu by se dalo hovořit 

o pracující inteligenci,“ říká Veronika.

Kontakt: http://www.cernykocour.com/

Otevírací doba: Po-So 16:00 až 01:00 hodin, 

ne-čt 16:00 až 23:00 hodin

Takto spontánně reagovala na dotaz „Co se tady lidem nejvíce 

líbí?“ Veronika Lúčanová, servírka s hospody U černého 

kocoura ve Frýdku-Místku. Ona to vlastně není „obyčejná“ 

hospoda, oficiálně je to Klub a galerie. Servírka nás přivítala 

příjemným pozdravem: „Krásný dobrý večer přeji“ a hned se 

dala do povídání. Pivo z Vojkovic si u majitele vyžádali před 

čtyřmi léty přímo hosté, kteří mok od Koníčka znali ze svých 

návštěv Vojkovic. Dodávky začaly před čtyřmi léty (ještě 

před rozšířením pivovaru ve Vojkovicích) a nyní tvoří stálý 

sortiment, mimo piva Radegast. „Pije se tady trochu více piva 

z Vojkovic, než z Nošovic. Velký zájem je o pivo v plastových 

lahvích, často musíme zájemcům říci, že již prostě nemáme. 

Ale s majitelem pivovaru to řešíme,“ hodnotí aktuální stav. 

Veronika Lúčanová je U černého kocoura jako doma

U Černého kocoura? No, je tady prostě dobře!



„Vezmu bůček, nakrájíš je na žebra, 

nakořeníš je solí a pepřem… Pak se udělá 

marináda z piva, protlaku, chilli, trochu soli 

a med. Na kilo žeber je potřeba tak tři 

polévkové lžičky medu od pana Vituly, který 

vyškrábu ze sklenic, který zbyde, bo med se 

používá hlavně na výrobu našich medových 

piv. Poté, kdy se mi podaří dostat včelu, 

která ze sklenice vyletěla, z kuchyně, dám 

marinádu přes noc odležet. Pak se to peče, 

hodinu a půl, 180 stupňů pod poklicí. 

Kdyby to nebylo pod poklicí, tak to zčerná, 

zkaramelizuje. Medová žebra se pečou na 

objednávku a zájem je především u klientů, 

kteří si reservují prostory na nějakou svou 

oslavu nebo rodinnou akci. A ideální pivo k 

tomuto pokrmu?: Medová piva Čmelák, 

Vosa a Sršeň.

Kuchař Vojta doporučuje – medová žebra

Ten, kdo pivo pije, dobře spí, Ten kdo dobře spí, nehřeší,Ten, kdo nehřeší, se dostane do nebe. 
Amen 
(neznámý karvinský mnich)

Pěkným ženám pivo kupujeme,
kvůli škaredým jej pijeme 
(Ed OˊNeill - Al Bunda
ze seriálu Ženatý se závazky)

Dejte mi ženu,

která miluje pivo
,

a já dobudu svět 

(Vilém II)

Vášeň je jako pivo. 
Když vyprchá, divíte se,
co na tom lidi mají 
(Vladimír Páral)

Jsi báječná žena, Marie. Věčná škoda,že jsem tě poznal později než pivo (Bohumil Hrabal)

Je lepší mít pivo v žaludk
u, 

než vodu na plících 

(traktorista STS Chvojkovice
 Brod)

Každá sladká voda byla jednou pivem 

(správce Žermanické přehrady)

Po pivu mě suši jak cyp 
(mistr slévárny oceli v Třinci)

Jsem abstinent na všekromě šampaňského.Šíří se fámy,že mám rád becherovku a pivo.
Obojí je pravda (Miloš Zeman)

Významné osobnosti řekly o pivu



Kdo v loňském roce chyběl, ať již jako divák nebo soutěžící, na Točko Kapp 2013, má letos obrovskou šanci si na 
vlastní kůži zkusit tento extrémní recesisticko-sportovně-pivní soutěž, která nemá možná na celém světě obdoby.  
„Ano, neznám nic podobného,“ uvedl na dotaz KONIN Pan Ki-mun – generální tajemník Organizace spojených národů.  
Celkem 19 tříčlenných týmů v září před rokem vezlo plný 50litrový sud piva od Koníčka na Kohutku a zpět. 10 kilo-
metrů, převýšení cca 200 metrů, podmínka konzumace 21 piv… To byl Točko Kapp 2013. Kdo vyhrál, není až tak 

důležité, protože… Dojeli 
všichni, někteří došli nebo byli 
přivezeni svými kamarády na 
točkách. Nikomu se nic nestalo, 
mnozí však to množství piv ne-
dali a po cestě nebo cíli 
„potupně vrhli“ ale hlavně, 
všichni se skvěle bavili. Po 
skončení soutěže a předání cen 
pokračovala taneční zábava 
s tombolou. Závod byl vyhecovaný 
a poražené týmy slibovaly ví-
tězům (tým dozorců z věznice 
Gauntanámo) odplatu. Letos tak 
můžeme očekávat tvrdý boj. 
V letošním roce budou pravidla 
Točko Kapp mírně upraveny. Sníží 
se počet piv, které bude muset 
tým vypít. Zvýší se naopak počet 
kontrolních míst, respektive po 
trase bude stále pendlovat větší 
množství kontrolorů, kteří bu-
dou dbát na regulérnost soutěže. 
„Hlavně musíme stanovit novou 
světovou ISO normu pro pití 
piva. Není možné a nebude tole-
rováno svévolné lití piva mimo 
ústní otvor. Ani kapička nesmí 
přijít nazmar. Loni si někteří 
lili pivo na hlavy a do trenýrek 
a vymlouvali se na chlazení, což 
není možné. Za prohřešek a 
neúctu k pivu se pak bude 
považovat neúmyslné potupné 
vrhnutí, čili blití piva. Abso-
lutní a okamžitá diskvalifikace 
pak čeká ty, kteří potupně 
vrhnout úmyslně. Loni si někteří 
do úst vkládali různé předměty, 
například ocelový flahajz nebo 
ebonitovou tyč, aby si pomohli. 
Toto nebudeme tolerovat,“ upo-
zorňuje Mojda Velký. 
Startovné pro tříčlenný tým činí 
300 korun. Každá skupina si musí 
zajistit jak své kolečko, tak 
zajistit uchycení (ukotvení) 
50litrové bečky na točky. Týmy 
se mohou hlásit u Mojdy Velkého 
prostřednictvím e-mailu: 
p i v o v a r k o n i c e k @ s e z n a m . c z  
Součástí akce bude večerní 
tombola, koncert trashmetalové 
saudskoarabské skupiny Dj 
Gramofon a bohaté občerstvení 
(např. rum).
Točko Kapp 2014 proběhne v 
sobotu 20. září. Pozor! Maxi-
mální počet týmů je omezený!!! 
Kdo se dříve přihlásí, ten dříve 
jede. Ostatní se pak mohou pouze 
dívat. Pivovar Koníček speciál-
ně na tuto akci uvaří várku piva 
Točák (10%). Pro více informací 
průběžně sledujte webové 
stránky www.pivovarkonicek.cz   

Točko Kapp 2014 opět prověří paže i stehna



V době, kdy se uskutečnilo slavností otevření nových 
prostor (letní terasy) se tak jako první před vyleštěnou 
pípou objevil Standa s totálně pohnojenými kanadami. 
Bujarý smích Mojdy a Slávka přivolal servírky, které 
měly tendenci nositele trusu uškrtit. Několik hodin 
předtím totiž drhly podlahu kartáčky na zuby, aby bylo 
vše pro slavnostní otevření připraveno. Standa, 
polouškrcený, se nezmohl na jinou odpověď než na starý 
známý bonmot: „Hovna přinášejí štěstí!“ Tím si to 
u servírek pohnojil ještě více. 
NAPIŠTĚ NÁM PŘÍHODU Z HOSPODY, KDE SE ČEPUJE 
PIVO OD KONÍČKA. Uveřejníme v dalším čísle KONIN 
A NEJLEPŠÍ PŘÍHODY OCENÍME. 
Kontakt: pivovarkonicek@seznam.cz

Díl první: Jak Standa pokřtil nové prostory
U Koníčka koňským hnojem 

Posílejte zážitky z vaší hospody, aneb neuvěřitelné příhody z našich hospod. 

Ministr propagandy Stašo C. se nezapomenutelným 
způsobem zapsal do novodobé historie restaurace 
Koníček. Pro potřeby výsadby fialových brambor, 
vyšlechtěných v Ústavu bramborářského v Liberci, na 
své zahrádce, přišel jednou v sobotu dopoledne 
požádat o trochu toho koňského hnoje. Od Slávka 
Velkého dostal vidle a směr, kde má trus sbírat. 
Protože ještě potřeboval trochu slámy, domluvil se, že 
po nasbírání 50 litrů hnoje přijde za Slávkem do 
restaurace a půjdou do chlíva pro slámu. Slávek zřejmě 
netušil, že spolu se Standou se v restauraci za pár 
minut objeví cca dva kilogramy koňského hnoje 
v podrážkách jeho bot. 



Mláto od Koníčka zřejmě nahradí uran
v malém jaderném reaktoru

Mláto od Koníčka zřejmě nahradí uran
v malém jaderném reaktoru

Ta tam jsou naštěstí doby, kdy zlý sládek Pandrhola, v pohádce o doktorovi Dařbujánovi, nechtěl dát trochu toho mláta chudým obyvate-lům Kocandy, aby zahnali hlad. Lidé mají na dobré jídlo zatím relativně dost financí, o čemž svědčí denně narvaná parkoviště před architektonicky zdařilými obchodními domy v blízkostech center našich historických měst. 

Mláto, druhotná surovina vznikajíc
í po výrobě 

piva, se stalo chutnou poživatinou
 maximálně 

pro domácí zvířata. Každý den rozv
áží k odbě-

ratelům cca 50 kilogramů až 3 tuny mláta 

Zdeněk Siřina a zájem je veliký. 
„Především 

místní zemědělci mláto milují. Jede
n zemědělec 

nám hlásí, po nasazení mláta, růst snášení 

slepic o 100%. Slepice totiž začaly snášet 

hned dvě vejce najednou. Druhý zemědělec 

s úspěchem prodává na německém trhu mléko 

s příchutí piva,“ říká Z. Siřina. 
Jenže nyní 

to vypadá, že by se mláto mohlo vy
užít jinak, 

energeticky. 

Ve Vojkovicích se nechali inspirovat inženýry 
z Plzeňské teplárenské, kde již funguje kotel 
na biomasu, resp. mláto z nedalekého pivovaru 
Plzeňský prazdroj. „Mláto z pivovaru leží 
nedaleko našeho kotle, bylo by škoda jej 
nevyužít. Jednoduchým dopravníkem jej dopra-
vujeme k nám, sušíme a přidáváme k uhlí,“ říká 
provozní ředitel Plzeňské teplárenské Ota 
Teplý. Ve Vojkovicích jdou místní inženýři 
ještě dále. „Myslíme si, že by bylo možné 
využít mláto jako palivo v malých jaderných 
reaktorech. Mláto bychom lisováním proměnili 
v palivové články a přidávali jej na místo 
jaderného paliva. Předpokládáme, že bychom 
mohli nahradit cca 30 % palivových tyčí, čímž 
ušetříme za uran, který je trochu dražší než 
mláto“ říká zaměstnanec místního kamenictví 
a jaderný expert David Klimánek. Energetický 
zdroj by mohl vyrůst nedaleko dětského hřiště, 
bude zakopán na 60 let pod zemí, a měl by 
vyrábět 20 MWh elektrické energie a pokrýt tak 
plně náklady na elektrickou energii, především 
chlazení piva ve spilkách. Malé jaderné 
reaktory fungují vlastně jako jaderné ponorky. 
Velkou část produkce piva Koníček odebírají 
pivaři z Ruska, kteří platí v naturáliích – 
palivovými tyčemi pro jaderné elektrárny. 
Uvažovat o malém jaderném zdroji je proto na 
místě,“ říká D. Klimánek. 

David Klimánek – kameník a jaderný expert
„Nepovažuji to za úplnou hloupost, do ceny 
piva se náklady na energie určitě promítají. 
Malý jaderný zdroj by mohl přispět ke snížení 
ceny piva. Chce to ještě prodiskutovat po 
technicko-ekonomické stránce s dalšími jader-
nými experty,“ říká Slávek Velký. Rozhodující 
však bude cena mláta. Ta se po výše zmiňovaném 
zájmu ze strany zemědělců, blíží již ceně 
uranu. 

Na možnost výstavby jaderného zdroje ve 
Vojkovicích se již připravují místní dobrovol-
ní hasiči. „Je to dobrý nápad. Stejně se 
nudíme, rok se sejde s rokem a my jsme neměli 
naštěstí žádný pořádný zásah,“ říká šéf 
místních hasičů Karel Stříž, který je současně 
i vařičem v pivovaru. „Budu to mít k případné-
mu zásahu blízko a sláva mě nemine,“ dodává.  

Model jaderného reaktoru na mláto z pivovaru Koníček

Zdeněk Siřina zachycen při roznášce mláta





KONINY vydává: Pivovar Koníček, s.r.o. Náklad: 500 ks. Distribuce: především 
restaurace, kde se čepuje „KONÍČEK“. Předplatné nevedeme. Nevyžádané výtisky 
nám nevracejte. Zneužití informací se trestá povinným vypitím 10 půllitrů 
nealko piva. 

P I VOP I VOP I VO

K jarnímu posezení s přáteli doporučuji naše nové 

pšeničné pivo Bělouš (typ: Weisbier). Jde o 12% 

svrchně kvašený ležák, kalnější s ovocnými tóny 

banánu, citrusů a hřebíčků. Pivo je výjimečné svou 

hustotou a kulatou pěnou. Jde o takzvaného 

Sněhuláka. 

David Kaszper, vedoucí
stáčírny, doporučuje:

BěloušBěloušBěloušBělouš

Ptáme se odborníka: 
Co Vy na ty rekordy, pane Tesarčík?

NEJRYCHLEJŠÍ PIJAN

Asi to nejběžnější porovnání v pivních záležitostech je 

rychlost pití. Ostatně, jak rychle vypijete půllitr, si můžete 

porovnat sami v hospodě se stopkami. Ti nejlepší z vás se 

dostanou třeba i na nějakých pět sekund. Do Guinessovy 

knihy rekordů je ale ještě daleko. V roce 1977 to totiž 

Steven Petrosino dal za 1,3 vteřiny. A pozor – nejednalo se 

o půllitr, nýbrž o celý litr!

Odborník: Zpráva neuvádí jeden důležitý fakt. Steven Petrosino, 

který dlužil na daních v přepočtu asi 25 korun a 30 haléřů, byl 

těsně před tímto rekordem sťat gilotinou a pivo mu po nalití 

rodinnými příslušníky, lačně toužícími po světovém rekordu, 

z pusy vytekl prakticky ze zbytku krku přímo do prostoru 

popraviště. Mimochodem, byl to poslední Ital, který byl ze světa 

sprovozen tímto způsobem, díky kterému tak zbohatl doktor 

Joseph-lgnace Guillotin (1738-1814).  Italská vláda pak, podle 

mých informací, trestala dlužníky na daních jinak – 1 000 ranami 

vaječnými nudlemi přes záda, protože chtěla popravu prodloužit 

a umožnit divákům delší zážitek. Na těchto nechutných akcích 

zcela nemorálně rozlévala účastníkům víno. Prostě hnus.    

NEJDRAŽŠÍ PIVO

Nejdražším pivem je vcelku obyčejná láhev německého 

Löwenbrau. Nejde však jen tak o nějakou láhev. Tahle 

byla totiž vytažena z hořících trosek vzducholodi 

Hindenburg. Její cena se vyšplhala až na 304 000 Kč, byť 

je logické, že ji nikdo pít nebude.

Odborník: Nemyslím si, že by mělo mít pivo, které bylo 

nalezeno v jakýchkoliv troskách čehokoliv takovou cenu. Já 

bych za toto pivo ze vzducholodi dal maximálně 299 000 

korun. Daleko více bych ale klidně dal za jakékoliv pivo, 

vyrobené z trosek Parlamentu České republiky. Určitě nebude 

poživatelné, ale to nevadí, potřebuji pohnojit zahrádku. 

Myslím, že moje průměrná mzda ve výši 450 tisíc korun 

měsíčně by mohla za půllitr tohoto „parlamentního“ stačit.


