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VESELÝ OBČASNÝ OBČASNÍK VYDÁVANÝ OBČAS PRO PIVAŘE

Probíhá registrace na 2. ročník sportovněrecesistického závodu TOČKO – KAPP
Tým pivovaru Koníček, s. r. o. zve všechny milovníky sportu a piva na 2. ročník recesisticko-sportovního závodu
TOČKO – KAPP, který se uskuteční V SOBOTU 20. ZÁŘÍ 2014. Registrace závodníků je možná pouze přes e-mailovou adresu
pivovarkonicek@seznam.cz. Zápisy tříčlenných týmů začaly 6. srpna 2014. V registraci uveďte název týmu a jednotlivé členy. Do
závodu nastoupí prvních 50 týmů!!! „Očekáváme větší účast než loni, možná půjde o soutěž mezinárodí. O účasti uvažují týmy i ze
Slovenska a Polska. Kdo dojde v den závodu neregistrován, nebude mít bohužel záruku, že se závodu zúčastní,“ říká Mojmír Velký.
Tříčlenná družstva začnou startovat od pivovaru Koníček v 15:00 hodin směr
hostinec Kohutka a zpět. Tříčlenné týmy budou běhat, resp. jezdit s točkama
(resp. kolečky, kárami…) s plným, 50litrovým pivním sudem. Soutěžit se bude
o hodnotné ceny, vítězný tým si odnese padesátilitrový sud piva Točák (10%,
polotmavé, výčepní), které bylo uvařeno speciálně pro tento závod. Druhý
v pořadí získá 30 litrový soudek a třetí tým pak 15 litrový.
Startovné činí 300 korun a platba bude realizována přímo na místě u zápisu závodníků. Ten bude probíhat v den závodu od 14:00. Startovat se bude v časových
intervalech po jedné minutě. Na trase bude rozmístěno celkem pět kontrolních
stanic (včetně vrcholové stanice Kohutka), na kterých se budou závodníci muset
občerstvit zlatavým mokem z „dílny“ pivovarů Koníček a Kohutka. Vše proběhne
pod přísným dohledem rozhodčích, kteří budou případné úmyslné vylití (případně potupné vrhnutí) piva hodnotit trestnými minutami. Celkem musí jeden
Momentka z minulého ročníku
tříčlenný tým na zhruba desetikilometrové trase s převýšením cca 200 metrů
spořádat celkem 15 piv. Soutěžní týmy startují na své vlastní riziko.
Každý tým si s sebou musí přinést tuto nutnou výbavu: točky (kolečka, káry), kotvící zařízení pro uchycení bečky, točkolékarničku
(autolékarničku) a reflexní vestu. Bez toho nebude tým vpuštěn na trať. Pozor č. 1! Organizátoři současně vyhlašují soutěž Točko
style - o nejoriginálnější převlek nebo nejoriginálnější úpravu (výzdobu) toček. Pozor č. 2.! Vzhledem k tomu, že se do soutěže
již přihlásil i ženský tým, budou pravidla případně ještě upravena tak, aby reagovala na případný vyšší počet startujících žen.

Kolaudace a oslava
při jednom
2. srpna letošního roku došlo v našem pivovaru ke dvěma významným událostem současně. Téměř 50 zaměstnanců, přátel, štamgastů a kamarádů přišlo na kolaudaci
nových prostor a technologií, které za téměř rok vyrostly
v areálu pivovaru. Současně s tím oslavil v tento den své
35. narozeniny Slávek Velký – provozovatel restaurace
a pensionu Koníček. Přejeme pivovaru i Slávkovi, ať jim
slouží všechna zařízení a technologie dlouhá léta.

Slávek (vpravo) se ujal grilování masa

Po dobu konání akce budou v prostoru startu a cíle na čepu speciály Čmelák 12%, Klusáček 13% a samozřejmě pivo Točák. Pro
diváky budou po dobu závodu připraveny v areálu Pivovaru Koníček různé soutěže, večer pak příjde na řadu tombola o hodnotné ceny a nakonec večerní discotéka pod taktovkou DJ Točáka.

Koně od Koníčka se chystají na Velkou pardubickou
Každý, kdo navštíví Pivovar Koníček, si musí všimnout dvou krásných koní. Ti se klidně pasou před pivovarem a dělají
radost malým i velkým. Oba se stali takovými živoucími maskoty pivovaru a právě po nich je vlastně pojmenován pivovar.
O zdraví a pohodu obou zvířat, která nesou jména Káťa a Žolík se stará Slávek Velký, provozovatel restaurace a pensionu.
„Každé ráno jim přinesu vodu s trochou mláta, po kterém se mohou doslova utlouct. Je to takové jejich
ranní kafe s cukrem. K tomu jim podávám seno namáčené v pivu. Mezitím jim uklidím ve stáji, přinesu
novou podestýlku, odnesu trus,“ říká Slávek. Trus se mimochodem distribuuje do nedaleké bioplynové
stanice v Tošanovicích. Majitel bioplynky Květoň Voňavka si koňský trus pochvaluje. „Je to prostě síla.
Koňský trus přidáváme k běžné kejdě a hnoji, především kravskému. Výhřevnost vzniklého plynu se díky
přídavkům koňského trusu výrazně zvyšuje. Je to asi tím mlátem,“ říká Voňavka. Plyn z bioplynové stanice v Tošanovicích je díky koňskému trusu koníků z pivovaru stejně výhřevný jako koksárenský plyn,
který vzniká při výrobě koksu v Třineckých železárnách a dosahuje cca 20 MJ/m3.
Po snídani a vyčištění stáje Slávek koně vlastnoručně očistí. „Pořádně je vydrhnu slámou, očistím jim
kopyta a vypustím ven. Jednou za čas se na nich projedu. Nejraději se ale na ně dívám, jak se pasou.
Trávu jim kropím vodou, kterou vyplachujeme vyčepované sudy,“ říká. Slávek nám prozradil i jednu
Slávek chystá pro své koně
novinku. „Všiml jsem si, že strašně rádi běhají a skáčou. Především, když vidí na našich zákaznících
malou snídani. Sleduje
úsměv na tváři po konzumaci některých našich piv a jídel. Rozhodl jsem se, že je přihlásím na Velkjej Lukáš Chlebek - hlavní
ou pardubickou steeplechase 2014. Myslím si, že Taxisův příkop zvládnou jako nic,“ říká Slávek.
zvukař, který Káti a Žolíkovi
Tréning na tento velký závod již začal. Kromě ranního mláta jim proto Slávek začal servírovat i masové
pouští každý večer do
steaky. K tomu všemu jim zajistil ozvučení stáje a přes noc jim pouští písničky na dobré spaní, hlavně
sluchátek bojové pochody
na téma „vítězství“. „Především jde tradiční o koňácké pecky - třeba Higway to Hell nebo Hells Bells
od AC/DC, Brave New World od Iron Maiden nebo romantickou píseň Utilitarian od kapely Napalm Death,“ říká vyhlášený vojkovický
zvukař Lukáš Chlebek, který se podílel na ozvučení stájí.
V současné chvíli Slávek řeší žokeje, kteří by měli Káťu a Žolíka dovézt k vítězství na pardubickém okruhu. Mnoho profesionálních žokejů ve Vojkovicích nemáme. Všech 25 obecních profižokejů je již nasmlouváno u jiných stájí. Třeba Petr Garba již trénuje na Velkou liverpoolskou steeplechase za dostihovou stáj Pegas se svým splašeným koněm jménem Karel. Podle posledních
informací vyjednává vedení pivovaru možnost spolupráce s legendárním českým žokejem. „Ano, jde o žokeje Váňu,“ potvrdil
Slávek Velký a dodává: „Tento borec si opět zaslouží vítězství, a kdo jiný, než naše Káťa nebo Žolík, mu to dopřejí?“
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Všichni řehtali a chrochtali až do pozdních hodin

Mojda se staral o přísun pivních archivů

Placená inzerce:
Prodám chladící zařízení na pivo americké výroby značky Hyc Forever.
Zvláštní efekt – v létě nechladí. Chlazení funguje pouze v zimě,
podmínkou je však umístění bečky piva venku.
Telefon: +1 684 777 071 521

Petra Vlčková se chystá zaučovat šerpy do Nepálu

Co Vy na to, paní Mirko?

Poprvé se u Koníčka Petra Vlčková objevila ve svých 15. letech, čili před mnoha lety… (Pozn. redakce: Přesný údaj o věku
Petry Vlčkové je k dispozici v redakci KONIN, po předání tučného úplatku v rublech). Kdyby své působení u Koníčka nepřerušila na půl roku, tak je vlastně nejdéle sloužící servírkou.

Ještě před definitivním odchodem Mirky Kukuczkové,
naší dlouholeté servírky do restaurace U Fleků v Praze,
kde bude vykonávat funkci vrchní harmonikářky se specializací na country styl – jsme jí požádali o komentáře
k pivním rekordům a kuriozitám.

„Je to tak, začínala jsem zde chodit již v rámci svých studií na střední škole
ochrany osob a majetku v Karviné. Měla jsem zde u Koníčka praxi, protože
jsem se v rámci svých studií zaměřila na problematiku ochrany restaurací
před agresivními hosty. Ani jsem netušila, jak se mi moje dovednosti v karate
a bojovém umění musado budu u Koníčka hodit,“ vzpomíná na své začátky
sympatická Petra. Několik hostů, kteří si těžce zvykali na přechod z pasterizovaného a filtrovaného piva na nefiltrovaného a nepasterizovaného Ryzáka,
pocítili tvrdou pěst Petry. „Je to tak. Jednou se u nás zastavil na pivo známý
boxer Vitalij Kličko. Měl nějaké pitomé poznámky k našemu pivu a začal se
prát s našimi kuchaři. Myslím si, že jej v jeho sportovní kariéře (až se po týdnu
probudil) inspirovala moje rána pravačkou na bradu vedená shora. V boxerské
hantýrce jde o světoznámé tzv. „vojkovické kladivo“. Díky tomuto úderu se pak
stal konečně dobrým boxerem,“ popisuje křehká Petra setkání s problémovým
Petra Vlčková při kontrole obsahu
hostem.
radioaktivního plutonia v pivu. Na snímku
displej s dávkováním marihuany do
Zcela jiné bylo setkání se známým českým hercem a bavičem Martinem Dejnového pivního speciálu – Hatatitla.
darem. „Martin se v našem pivovaru zastavil po cestě do Katowic, kde se měl
účastnit natáčení historického filmu Bolek a Lolek. Asi ale slyšel od svého kamaráda Klička co se mu u nás stalo a nedovolil si proti
našim pivům cokoliv říci. Když jsem mu navíc dala kravatu a zkroutila ruku tak si objednal 10 PET lahví Ryzáka, které následně
rozdal filmovému štábu v Polsku. Záhy k nám přijel natáčet dokument o zajímavých místech Evropy vyhlášený varšavský režisér
AliMc Kwašigroch. Po odvysílání dokumentu na stanici TV Zpjerdalaj u nás prudce narostl počet polských zákazníků,“ říká Petra.
Ptám se na to, proč na půl roku opustila tým pivovaru a pak se zase vrátila… „Šla jsem na šest měsíců studovat nepálštinu. Myslím si, že se již brzy můžeme dočkat přívalu milovníků piva z této krásné a hornaté země, kteří vezmou vojkovické pivo útokem.
Mám informace o tom, že místní horští šerpové hodlají pod největší horou světa Mount Everest otevřít hostinec nazvaný U zmrzlého šnyta. Je logické, že se zde bude čepovat naše koníčkovské pivo a počítám, že tam budu kluky na čas zaučovat. Nepálština
se mi bude hodit,“ naznačuje Petra plány své, ale i pivovaru.
Petře se na své práci líbí především dennodenní kontakt se skvělými členy týmu Pivovaru Koníček, s. r. o. Dobře vychází i se
svými šéfy, kteří jsou sice přísní, ale poskytují dostatečnou volnost v rámci výkonu práce. „Dostaneme jasný úkol a je jen na nás,
jak jej splníme. Nikdo nám neříká, jak to máme přesně dělat. Je to vše na nás,“ říká a vzpomíná na přání šéfa Slávka, který si přál,
aby servírky udělali maximum pro to, aby se zákazníci v restauraci smáli. „Začali jsme třeba s kolegyněmi chodit jako kačeři,
nebo jsme spolu s pivem vyprávěly vtipy. Velký úspěch měl i můj nápad, že budeme účtovat pivařům každé třetí pivo a zbytek
doplatíme ze svého. To jste měli vidět tu radost v očích našich hostů. Uvažujeme i o tom, že bychom začali obsluhovat nahoře
bez. To by taky mohla být sranda,“ říká Petra.

Tým FC Koníček uctil tragickou
nehodu talentovaného fotbalisty
a pak zvítězil…

Vít Ulman (obchodní zástupce
Pivovaru Koníček) doporučuje:
HATATITLA

Tým lidí, kteří se pohybují kolem pivovaru Koníček, je
tak rozsáhlý, že zavdal příčině vzniku fotbalového tým FC
Koníček. Tým se účastní mnoha turnajů nebo zápasů mezi
týmy, které vytvářejí party štamgastů různých hospod
a restaurací. „Ročně odehrajeme cca 5 zápasů,“ říká sládek
Mojmír Velký, který za tým hraje. Jedním z posledních
turnajů, které fotbalový tým přátel pivovaru odehrál, byla
vzpomínka na tragicky zesnulého mladého, talentovaného,
fotbalistu z Vojkovic. Turnaj se odehrál v červnu na fotbalovém hřišti ve Vojkovicích, a to systémem 5 + 1. Zvítězili
samozřejmě (alespoň morálně) všichni, kteří si přišli vzpomenout na kamaráda.

India(n) Pale Ale (IPA) - pivo svrchně kvašené

Pohár pro celkového vítěze si nakonec odnesl jeden ze dvou
přítomných týmů FC Koníček. Co se týče výkonů a výsledků jde
historicky sice o koníčkovské „béčko“, které v rámci obdobných
turnajů za svými lepšími kolegy z klubu zaostávalo. Letos však
parta překvapila.

Placená inzerce:
Prodám kvalitní český med. Vhodný na rohlík
nebo chleba s máslem, do čaje s rumem, na výrobu
medového piva. Kontakt: Li-Hwang-ChoHu-Ha-Hi. Adresa: Peking, ul. Americká
345726894/35242, Severozápadnějižní Čína.

Pivo HTATITLA je charakterizováno střední až vysokou
hořkostí zahraničních (aromatických) chmelů a vyšším obsahem alkoholu. Barva se pohybuje v rozsahu od zlaté po barvu
staré mědi. Plnost je vyšší sladová, doplněná silným aroma.
Pro vysvětlení vzniku
piva IPA se však musíme
vrátit do historie, do doby
největší slávy britského
impéria, do doby rozkvětu koloniální Indie.
Obrovská armáda vojáků
a úředníků požadovala své pivo i v největší britské kolonii Indii.
Nejrychlejší lodě zvládly cestu z Anglie do Indie, kolem Afriky
za 4 měsíce, průměrné lodě pluly déle než půl roku. Pivo se
však při dlouhém transportu a vysokých teplotách rychlé kazilo, takže žíznivci se často setkávali s kyselou břečkou, která
neměla s pivem nic společného. Proto celé generace sládků
začaly pracovat na úkolu, aby pivo vydrželo transport a bylo pitelné. Protože konzervační účinky alkoholu byly známé, začali
nejprve zvyšovat obsah alkoholu. To však ještě nestačilo a začali
přichmelovat z důvodu konzervačních účinků chmele.
Postupně tak vzniklo pivo s hořkostí přibližně dvojnásobnou,
než mělo výchozí Pale Ale. Takové pivo už zdárně přežilo trasnport do Indie a dlouhým ležením získalo na síle. Bylo ideální
k motivaci úředníků a armády a zajistilo Británii dlouhodobou
nadvládu nad Indií. Postupně se začalo prosazovat i na druhé
straně Atlantiku, v zemi, kterou Kryštof Kolumbus omylem rovněž nazval Indií a její obyvatelé Indiány. Ti byli tímto
označením hodně naštvaní a hrozili Kolumbovi pomstou. Největším odpůrcem označení „Indiáni“ byl náčelník indiánského
kmene Apačů – Vinnetou. Ten se jednoho dne bratrsky sblížil
s Old Shatterhandem a najal jej na teroristické útoky proti Kolumbovi, resp. jeho potomkům. Darem mu dal vraníka,
který se jmenoval Hatátitlá (Blesk). S ním Old Shatterhand uskutečnil mnoho vítězných bitev.
Přejeme i Vám vítězný pokřik po ochutnání našeho nového piva.
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Kanibal Luis Suaréz odchází
z Liverpoolu do Barcelony.
Mirka odchází z Koníčka
a stane se harmonikářkou
U Fleků v Praze

Nejstarším stále fungujícím pivovarem světa je pravděpodobně
Bavorský státní pivovar
Weihenstephan. V Benediktinském
opatství
Weihenstephan nedaleko Mnichova tu mniši
poprvé uvařili pivo už
v roce 1040. Po velké rekonstrukci se dnes velmi
moderní pivovar specializuje především na
pšeničné pivo.

Mirka Kukuczková (M.K.):
„No tak bóóóže, no a co?!
Jestli dobře počítám, tento jejich pivovar letos oslavil 974 let. Když
vezmu v úvahu, že Pivovar Koníček bude své 974. výročí založení
slavit v roce 2980, bude mi v tento rok právě 2960 let. Už se těším,
až to oslavím s Bílou paní, Luciferem a dalšími svými známými a kamarádkami z temného podsvětí.“
V Německu mají pětikilometrovou síť potrubí, kterým
proudí zlatavý mok. Najdete jej v Gelsenkirchenu na fotbalovém stadionu Veltins Arena, kde tak mohou fanoušci Schalke 04 pít pivo přímo z centrálního tanku. Během
průměrného zápasu ho vypijí zhruba 52 tisíc litrů!
M.K.: „Tak to mají fajné, kluci. Myslím si, že je to výzva i pro náš
pivovar. Mohli bychom propojit stadiony v Dobraticích i Vojkovicích jedním velkým pivním potrubím. Využít bychom mohli velice
jednoduše stávající síť plynovodů, které již brzy budou, vzhledem
k vývoji na Ukrajině, zřejmě zcela zbytečné. Evropa bude dovážet
plyn z USA v zapalovačích s nápisem: „Zmrzlí, ale svobodní.“ Plynovody by mohly svým průměrem stačit na uspokojení potřeb fanoušků
dobratických i vojkovických fans.“
Obdivujete svého hospodského, který je schopen obsloužit
pivem celý velký stůl na jeden zátah? Australan Reinhard
Wurtz před pár lety dokázal přenést 20 tupláků s pivem, což
odpovídá zhruba 50 kilogramům, na vzdálenost 40 metrů.
Sice toho hodně vylil a jeden mu dokonce upadl, ale přesto
je to úctyhodný výkon.
M.K.: „Tento rekord je ale silně ovlivněn hmotností sklenic. V Austrálii
se sklo vyrábí jinak než u nás. Křemičitý písek je tam míchán se směsí
hořčíku, hliníku, vzduchu a titanu, čili velmi lehkých kovů. Oproti
tomu v moravských sklárnách je písek míchán se směsí z těžkého olova, bramborového těsta na placky a s mědí. Výsledkem je daleko těžší
sklenice, zhruba o 30 %. Je pak logické, že jich naše servírky unesou
sice menší počet, ale zato větší hmotnost. Já osobně jsem jednou dala
18 sklenic. Nevidíš moje bicáky, nebo co?!“

Kuchař Roman doporučuje:
Tvarůžkový tatarák
Novinkou v bohatém jídelním menu restaurace Koníček je
Tvarůžkový tatarák. Jak se dělá? To nám prozradil kuchař Roman.
Základem jsou samozřejmě pravé olomoucké syrečky, které se nastrouhají na
malé částice. Ty se naloží na celý jeden
den do jedenáctistupňového piva Ryzák.
Poté se takto ochucené tvarůžky smíchají
s hořčicí, zakysanou smetanou, pepřem,
chilli papričkami a worcestrem. Chybět
nemůže ani nadrobno nakrájená cibule,
která je speciálně vyšlechtěná Výzkumným ústavem bramborářským a cibulářským v Liberci a má
4x více vitamínových složek, než jsou cibule pěstovaná v chladicích
věžích jaderné elektrárny Dukovany. Výsledná směs je realizována
vlastním know-how – pomocí ručního hnětení, které lze přirovnat
snad jen k náročné, složité a tajné receptuře pro hnětení těsta nejlepších bochníků chleba na světě. Výsledná směs se doplní na
talíři zeleninou a cibulí. Směs se pak natírá na topinky, které jsou
potřeny česnekem a vše se dá na neopláchnutý talíř od pravého
hovězího tataraku. „Jde sice o novinku, ale lidé si Tvarůžkový tatarák okamžitě oblíbili,“ říká Roman - mistr cechu kuchařského.

Závozníci našeho piva – cestou řeší opravy aut a motorek
Pojďme si vzpomenout na nezapomenutelnou scénku z filmu „Vesničko má středisková“: „Je to životu nebezpečné, jezdit s takovým závozníkem. Vždyť on řekne jedno slovo na sto
kilometrů. Jedeme do Králova Dvora pro cement a on v Berouně řekne – Beroun. A to je vše. Má vystaráno. Vždyť já jednou usnu za tím volantem.“
„Ano, to se vždy nasmějeme, když si na tuto scénku vzpomeneme,“ říkají svorně Josef Kelescény a Pavel Kříž. Oba, pánové, kteří již mají zhruba šest desítek let za sebou, mají v pivovaru
Koníček na starost distribuci piva k zákazníkům. Dvojici doplňuje a vždy připraven naskočit do závoznického týmu je třetí do party – Luděk Hanzlík.

Zleva Pavel Kříž a Josef Kelescény

o opravách aut,“ říká Josef Kelescény z Českého Těšína. Ten je totiž sběratelem veteránů a jeho
kolega Pavel Kříž z Ostravy zase vyučeným automechanikem. „Takže se bavíme o autech
a motorkách,“ říká Pavel Kříž. Rodák z Českého Těšína přitom mluví nářečím „ponašimu“,
jeho kolega z Ostravy je zdatným žákem.
Ptám se na obtížnost vykládky a nakládky sudů. „Uplynulá zima byla mírná, uvidíme co letos. Je fakt, že k některým hospodám je i v letních měsících se obtížné dostat. Uvidíme, jaká
bude zima, možná budeme muset vozit písek, lopatu nebo sáně,“ říká J. Kelescény. „Někde
distribuci stěžuje terén, jako například v restauraci U Belka v Hrádku v e Slezku, kde musíme
svážet sudy pomocí rudlíku se svahu dolů. Naše Iveco se zadním náhonem by tam zahučelo
a již by jej asi nikdo na cestu nedostal. Nebo třeba havířovská restaurace U Zloděje. Piva
musíme vozit cca 300 metrů ručně, protože před restaurací je dlažba a město povolilo vjezd
pouze sanitním a hasičským vozům a vozidlům Policie ČR. Někde nám se sudy chlapi z hospody pomohou, jinde dostaneme klíč od sklepení a musíme udělat pro klienta vše,“ dodává
P. Kříž.
Všichni tři závozníci si pochvalují především to, že práce není stereotypní a těší se na setkání
s novými lidmi. „Jezdíme pokaždé někde jinde, seznamujeme se s novými lidmi. Občas si dáme
někde kafe a krátce si s nimi popovídáme. Je to fajn,“ říká J. Kelescény.
Šichta jim končí běžně cca v 16 hodin. Všichni se pak vydají na cestu domů, kde si po celém tom
dnu vychutnají pivo od Koníčka z PETlahve. Mnoho šťastných kilometrů jim přejeme.

Třetí do party – Luděk Hanzlík

Jejich cesta začíná každé ráno po 6 hodině, kdy musí zkontrolovat podle dokumentace náklad.
A pak vyjíždí služebním vozidlem Iveco do cca 50 hospod a restaurací, kde o vojkovické pivo
mají zájem. Nejdelší trasy jsou do Uherského Hradiště, Litovle nebo Žiliny. Drtivá většina jízd
však míří na Jablunkovsko a Třinecko a pak na Karvinou nebo Havířov.
Cesta jim ubíhá docela rychle, většinou poslouchají rádio. Nejoblíbenějšími stanicemi jsou
Rádio Svobodná Evropa, Frekvence 1 a Orion. „Často nás zaujme i nějaká reportáž, takže
se vlastně v práci ještě vzděláváme. Když neposloucháme rádio, tak se bavíme, především

Světová piva z Irska, Humpolce i Vojkovic v Ateliéru Chalupa. Pozor! Otevírá se Rumárna!!!
Kdo z vás ještě nenavštívil Ateliér Chalupa pod Kotařem na kopci Malý Lipový může shlédnout internetové stránky nebo
mnoho dokumentů o tomto skvělém místě a získá téměř všechny potřebné informace. Jde konkrétně o stránky http://www.
atelierchalupa.cz/ Zde získáte množství podnětů, proč stojí za to, toto místo navštívit a těch důvodů je opravdu mnoho… Dobré pivo z pivovarů Koníček, Bernard a Guinness, skvělá horská kuchyně a hlavně pohodoví majitelé – manželé Bronislava
a Aleš Ulmannovi. V posledních letech realizovali majitelé velké množství rozhovorů se zástupci masmédií. Místo má svého
Génia loci. Cestu zde nachází stále větší a větší množství hostů, nejen z Moravskoslezského kraje.

„Lidé jsou dobří,“ říká spolumajitel hospůdky, ale i tak se
o pocit bezpečí starají dva statní psi

Ze stodoly bude stylová a útulná Rumárna

OTEVÍRACÍ DOBA (od 1. května)
Pondělí
Úterý až neděle

ZAVŘENO
10 až 18 hodin

Pozn. V zimních měsících je otevřeno
mimo pondělí, úterý a středu.

Doporučil bych určitě osobní návštěvu místa, kde Vás přivítá
éterický člověk, který je prostě „někde jinde“ než je drtivá většina „tradičních“ lidí, které naplno pohltil pracovní stres a konzumní společnost. Člověk, ze kterého číší energie, pohoda, veselost… Již dlouho jsem od nikoho třeba neslyšel větu, kterou
Aleš Ulman párkrát v průběhu našeho rozhovoru řekl: „Lidé
jsou dobří, nemám pocit, že by byli závistiví, že by chtěli jiným
ubližovat, okrádat… “ Prohlášení doslova jako ze snu. „Minulý
týden jsem musel na chvilku zavřít a odskočit. Někdo si mezi
tím vzal z vystavených piv jednoho lahváče. Pod vypitou lahví
ležela stokoruna,“ dodává.
Místo má zvláštní náboj, takové uklidňující. Majitel nás přivítal na
pohled skromným jídlem, zato však velice chutným a vydatným.
Nikoliv nadarmo získala nedávno restaurace ocenění v prestižní
soutěži, Czech Gastronomy Awards, kde hosté hodnotí jídlo a pití
a celkovou spokojenost v konkrétních restauracích. „Nemůžeme
tady vyvařovat desítky druhů jídel, klepat řízky. Museli jsme se
přizpůsobit situaci,“ vysvětluje. Stálá a neměnná nabídka proto
obsahuje lašskou kyselici, bramborové halušky, špenátové noky,
povidlovou omáčku nebo tvarohové kuličky.
Venku je „psina“, je pondělí – zavírací den. Postupně ochutnám všechna piva a kvituji s povděkem, že jsou všechna skvěle
vychlazená, chuťově dobře udělaná.
Útulná hospoda je po stěnách obohacena množstvím obrazů.
Není se čemu divit, oba manželé jsou stále aktivními malíři.
„Původně to byl opravdu jen ateliér, kde jsme bydleli, pracovali a vystavovali svá díla nebo díla našich kamarádů. Ale pak
začalo chodit více a více lidí a ptali se na občerstvení. Tak jsme
založili hospůdku. Jinak jsem již trochu (v případě malování)
zlenivěl, resp. musím se starat o chod hospůdky. Ale moje žena
e právě na výtvarné akci na Vysočině, celé tři týdny, takže jsem
tady nyní sám,“ říká Aleš Ulman. Sám určitě nikoliv… Spolu
s majitelem nás totiž přivítali i dva malamuti. Vypadají drsně
a evidentně poslouchají jen svého pána. S takovou ochrankou
se i člověk v takové divočině může cítit bezpečně.
Obrazy jsou volně k prodeji. Ateliér má své mecenáše, čili
návštěvníky, kteří si pravidelně některý z obrazů koupí.
Pivo se zde dostává strastiplně. I v létě je doprava piva do
Chalupy obtížná, a pokud nemáte auto-čtyřkolku a pořádné
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pneumatiky, tak dáte svému plechovému miláčkovi pěkně
zabrat. V zimě přicházejí mnohdy na řadu sáně nebo se
prostě musí pivo donést na zádech. Jak pivo z Vojkovic, tak
z Humpolce i z Irska musí urazit strastiplnou cestu, než se
dostane k lidem. Podivuji se, že se pivovarům z Irska nebo
Humpolce vyplácí dodávat pivo do tak zapadlého místa
Beskyd, kde nejbližším soused je dva kilometry vzdálený
osadník.
S bývalými majiteli, od kterých chalupu koupili v devadesátých
letech minulého století, jsou ti současní neustále v kontaktu,
a to prostřednictvím vnuka původních majitelů, který se stará
o webovou propagaci restaurace. Ubytování zde možné není,
ale záleží od požadavků klientů. Jak se říká, spacák to jistí
a vyspat na zemi v restauraci, pokud by se někdo zdržel, může
každý. Mimochodem, nedaleko je horská chata Kotař, kde je
ubytování možné.
Majitel se sice nikde nežene a užívá si klidného a pohodového
života v horách. „Přestěhovali jsme se zde z Havířova, abychom se
mohli soustředit na umění, města mi připadají hektická,“ vysvětluje. I přesto se snaží vymýšlet stále něco nového – nově třeba
v srpnu otevírá Rumárnu. Stará stodola vedle hospody se stane
zázemím pro milovníky dobrého rumu, ale opravdu dobrého.
Nabízet se bude několik světových značek. Okoštovali jsme, za
zpěvu Edith Piaf, který byly reprodukovány přes gramofon na
kliku z počátku minulého století, venezuleský a peruánský rum,
pak černého Capitana Morgana… Úžasná chuť. To je prostě jiné
kafe, pardon… rum.
Bývalá stodola je vybavena stylovou výzdobou. Majitelé evidentně využili vše, co našli, co dřívější majitelé používali
ke své práci nebo odpočinku. „Již jsme tady měli test. Pár
horolezců si zde dalo zastavení a zůstali přes noc. Čili Rumárna může být i dobrým místem k pořádání různých akcí,“ směje se Aleš Ulman.
Další novinkou je čepovaný jablečný Cider Kingswood. Cider
není jablečné pivo ani Radler. Cider je osvěžující, mírně alkoholický nápoj, který se vyrábí řízeným kvašením jablečného
moštu. Je mírně alkoholický, proto dokáže navodit příjemnou
atmosféru. Je vyrobený z výhradně přírodních surovin. Pochutnají si na něm stejně ženy i muži.

Medové speciály: Čmelák, Sršeň Vosa
Známý popěvek fanoušků FC Baník Ostrava (Nejlepší u nás!), lze s čistým svědomím uplatnit i v případě oblíbenosti vojkovických medových speciálů. Medová piva jsou obecně vyhledávaná ve všech mini i větších pivovarech. A není tomu ani
jinak u nás - v Pivovaru Koníček. Pivovar od pivovaru se však kvalita a chuť piva liší.
Důležitá a rozhodující je především kvalita medu. Med proto nakupujeme přímo pana Vituly - našeho místního včelaře. U něj
máme jistotu, že med nešidí a má přesně tu kvalitu, která se očekává. Pivovar Koníček ročně využije cca 350 kilogramů českého
medu. Každý rok však medu není tolik, kolik by si trh přál. Je to jako s vínem nebo chmelem. Nejhorší jsou pro včely prudké
změny počasí z jara a pak deštivý rok.
Pivní noviny KONINY jsou ale o pivu, tak se pojďme podívat, jak se medová piva vaří. Pro medové speciály je velice důležité,
ve které fázi se med do piva přidává. Existují pivovarnící, kteří med dávají do teplé cesty výroby. Tím ale veškeré zdraví a chuti
prospěšné látky vlastně zničí. Stejné je to v případě čaje s medem… Zlikvidují se veškeré enzymy a vitamíny. Pokud přidáme
med do čaje o teplotě 40 °C v více, užitek z toho není žádný. Existují ale i daleko horší varianty „medových piv“. Bohužel část
pivovarníků nahrazuje med různými dochucovadly a esencemi. O medovém pivu tak lze hovořit jen obtížně.
A jak to dělá KONÍČEK?
První medové pivo jsme uvařili někdy v roku 2007, a to byl (a doposud stále je) to nejoblíbenější speciál ze všech speciálu, které
děláme. Jde konkrétně o pivo ČMELÁK 12 % (světlý ležák). Následně jsme nabídku rozšířili o SRŠEŃ 14 % (polotmavý speciál),
což bylo někdy v roce 2011. Vloni jsme sortiment doplnili o speciál nazvaný VOSA (15%, tmavý speciál). Zda se někdy objeví
například BZUČÁK, tak to se ještě uvidí.
Výroba naších „meďáků“ probíhá z počátku standartním varným způsobem na varně, jak je tomu u všech piv. Změna nastává
nejprve ve spilce. Pivo se nechá hlouběji prokvasit, resp. propadnout. Jde o hluboké prokvašení, přičemž vzniká víc alkoholu.
Med se přidává až ve fází sudování, čili stáčení piva ze spilky do ležáckého tanku. Med musí být roztopený a vláčný, aby se dobře
rozmíchal. O to se nám stará náš včelař, který med doveze ve speciálním termoboxu, kde teplota nepřesáhne kritickou teplotu
40 °C. Takto připravený med se rozmíchává snáze i se studeným pivem. Za neustálého míchání dávkujeme med čerpadlem do
tanku. Po cca 30 minutách intenzivního míchání je med dobře rozmíchán. Kdyby se med promísil nedokonale, tak zůstane na
dně tanku a do chutě piva nepřejde.
Ležení piva ve sklepě trvá cca 30 dní. Delší zráni u těchto piv není dobré z důvodů velké pěnivosti. Během této doby částečně
med prokváší na alkohol. Chuťové a vitamínové složky se vstřebávají do piva. Hotové medové pivo samozřejmě nepasterizujeme
a nefiltrujeme. Veškeré prospěšné vitamíny lidskému tělu tak zůstávají v pivu. Medová piva mají, podle nejmenovaných kruhů
z řad špičkových sexuologů, i další pozitivní vliv… Při mírné konzumaci se u mužů objevuje nutkání v žihadle. U žen bylo po
požití zaznamenáno příjemné bzučení v úle…
DEJ BŮH ŠTĚSTÍ, Mojmír Velký,
sládek Pivovaru Koníček, s. r. o.
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Placená inzerce:
Finančně zajištěná blondýnka (vdova po milionáři – bývalém čokoládovém magnátovi), míry 60-90-60, hledá
stejně ﬁnančně zajištěného seniora s tučným kontem v bance, nejlépe se zachovalou vilou, hektarovými
pozemky na lukrativních místech. Zn. Skoncujme společně s nudou a užijme si dlouhá léta lásky.

Podzimní pivní menu
OD
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řekl Petr Vitula, předseda Základní organizace Českého
svazu včelařů v Dobré, pod kterou patří i včelaři z Vojkovic.
Jak se vůbec přišlo na
to, že lze med použít
pro výrobu piva?
Ta souvisí s šíleným
mužem z Petrohradu, kterému se říkalo
„Tomnyj“. Jmenoval se
Grigorij Rasputin. Byl
Petra Vitulu, vojkovického včelaře
to nesporně muž s midodávajícího včely pro vojkovická
mořádnou osobní připiva, zpovídá Stašo C. - ministr
tažlivostí, bezpochyby
propagandy časopisu Koniny
obdařený léčitelskými
schopnostmi. Podle některých nezachovalých pramenů jednou připravoval 54stupňové pivo pro carevnu, kterou chtěl
v opilosti svézt. Upadl mu však do varny chléb pomazaný
medem. Rasputin nechtěl „znečištěné“ pivo jen tak vylít do
řeky Něva, bylo mu to líto, ale současně s tím nechtěl podat
toto pivo carevně Alexandře Fjodorovně, která byla velice
všímavá. Pivo začal pít a zjišťoval zajímavé chutě. Opilý „jak
zákon káže“ se vtrousil do pokoje, kde se právě léčil následník trůnu Alexej Nikolajevič (1904–1918). Tento malý chlapec trpěl zákeřnou hemofilií, jakékoli sebemenší poranění
mu mohlo způsobit dlouhodobé krvácení. Rasputin se nad
chlapce nahnul a polil ránu, ze které tekla nezadržitelně krev,
medovým pivem. Jako zázrakem se po chvilce chlapec uzdravil. Rasputin se díky medovému pivu stal oblíbencem carské
rodiny. Věhlas medového piva se rozšířil do celého světa.
Kdy začala spolupráce s Mojdou?
Myslím čtyři roky dozadu. Přisedl jsem si takhle jednou
k Mojdovi ke stolu, který dumal nad novým pivním menu
pro nadcházející rok. Uvažoval o pivu s příchutí rumu, něco
jsem zaslechl o pomeranči nebo mrkvi. Řekl jsem mu: „A co
med, Mojdo“? Začal se mi strašně smát, až mi z košile vyletěla moje oblíbená včelka Mája. Naštvaná jej píchla do
čela. Mojda okamžitě rád musel, po dalších deseti žihadlech,
podepsat slib, že bude vyrábět pivo s příchutí medu.

Koníčková chemická reakce:

=

„Včely dávají lidstvu pivo,
tedy i život,“

Kolik dodáváte do Koníčka medu?
Jde celkem ročně o několik desítek kilogramů. Med se používá
pro výrobu medových speciálů – Čmelák, Vosa a Sršeň. Část
produkce jde do kuchyně, kde se med používá jako dochucovadlo ke grilovaným specialitám místní kuchyně.
Jak se vyvíjí letošní medová sezóna?
Letos bude spíše podprůměrný rok. Lidé kosí trávníky jako
diví a včelky nemají kde opylovat. Ani poslední ostrov potravy – hřiště TJ Sokol Vojkovice již není tou vytouženou
květinovou zahrádkou, kterou bývalo. Medu bude tedy nedostatek. I Mojdovi asi dodám letos méně než obvykle. Milovníci pivních speciálů by neměli otálet a možná již dnes si
objednat své oblíbené pivo.

NA ČEPU

29. 8. 2014

ČMELÁK 12% – světlý medový ležák

12. 9. 2014

KLUSÁČEK 13% – jantarový speciál vídeškého typu

14. 11. 2014

SAMETOVÁ 17% – polotmavý extra speciál

26. 9. 2014

KLAĎAS 16% – svatováclavský světlý speciál

28. 11. 2014

NETOPÝR 14% – světlý extra hořký speciál

10. 10. 2014

HATATITLA 14,5% – India(n) Pale Ale (IPA)

12. 12. 2014

VÁNOČNÍ 13% – světlý speciál

24. 10. 2014

VOSA 15% – tmavý medový speciál

19. 12. 2014

ŠTĚDROK 24% – polotmavý extra speciál

7. 11. 2014

HUSAR 11,5% – polotmavý ležák

Změna v datech vyhrazena
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