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 Pasterizovaná � ltrovaná piva Ryzák, Vraník, Grošák a se-
zónní speciály, je od listopadu možné zakoupit i v půllitrových 
lahvích. Po počátečních problémech s novou poloautomatizo-
vanou linkou, kdy bylo do lahví vtáčeno větší množství piv, než 
bohužel stanovují evropské normy, pracuje zařízení pomalu 
a jistě bezchybně. „Chtěli jsme do lahví dostat více piva, než sta-
novuje směrnice evropské legislativy označená jako EXC3, ale 
nebylo nám to bohužel umožněno. Proto ty počáteční problé-
my, ale vše pomalu vychytáváme. Lahvová piva budou k dispo-
zici pouze maloodběratelům, část produkce poputuje do Polska 
a na Slovensko,“ říká Mojmír Velký, sládek pivovaru Koníček.
Lahvová piva je možné zakoupit jak v přepravních bednách, tak 
i ve velice povedených a stylových kartónových přepravních kra-
bicích (za příplatek 10,- Kč) po 10 kusech. Kartony vyrábí � rma 
Akart CZ, spol. s r. o. z Valašského Meziříčí. Prvním klientem 
lahvového piva z pivovaru Koníček byli právě zaměstnanci této 
� rmy, kteří si hned na úvod objednali 10 kartónů našeho piva. 
Samozřejmě plných…

Lahvová piva si můžete odnést 
v krásných kartónech

Komu nesedí PETky může si vychutnat pivo od Koníčka i z láhve

8. 5. 2015 –  recesisticko-pohodový cyklistický výjezd 
v  historických kostýmech na kolech bez 
přehazovačky. Pojede se po dědinách kolem 
Vojkovic.

6. 6. 2015 – 9. ročník Koníčkův den

19. 9. 2015 – 3. ročník Točko KAPP

Kalendář akcí
na rok 2015

Momentka z Točko Kapp 2014. Překonáme v roce 2015 
účast 22 týmů? Přijede soutěžit více ženských týmů?

Kartóny na míru vyrábí � rma z Valašského MeziříčíMomentka z řízené degustace prvních piv od Koníčka, které byly 
stočeny do lahví. Na snímku část týmu pivovaru Koníček

Lahváč pří průchodu novou linkou

Kdo umí otevřít uzávěr láhvového piva zuby nebo okem?

 „Výroba vlnité lepenky probíhá v  papírnách. Následu-
je vytištění požadované gra� ky na papírové archy, dále pak 
kašírování, čili lepení potištěné papírové vrstvy na archy suro-

vé lepenky. Následuje vyseknutí 
požadovaného tvaru krabice, 
lepe ní dna a spojů, ložení na pal-
ety, zabalení páskou a  fólii a  ex-
pedice do Vojkovic,“ vysvětluje 
Mgr. Jana Konečná ze společno-
sti Akart CZ spol. s  r.o. Jak dále 
uvedla, další využití použitých 
kartónových krabic (po vyprázd-
nění obsahu) je různorodé. „Je 
možné je normálně recyklovat 

nebo použít jako stavebnice pro děti. Zaměstnanci si v kra-
bicích mohou nosit do práce svačiny nebo krmení pro koně. 
Zajímavým uplatněním může být například business kufřík 
pro bílé límečky. Uvažujeme i o věrnostním programu s hes-
lem: „Vratný obal - Při dobrých obchodních vztazích bude 
znovu naplněn.“

Krátce o výrobě kartónů
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 Letošní zima přinese, podle některých pamětníků, do Česka kruté mrazy a bohatou sněhovou nadílku. Svědčí o tom jed-
nak nebývalá úroda ořechů, ale i abnormální úroda muchomůrek tygrovaných, které se daly zcela výjimečně bez ohrožení 
jíst. Podle Tadeusze Teplého zvaného Hycmen, vedoucího meteorologické stanice na vrcholu Sněžky, by mohly teploty dosa-
hovat i záporných hodnot a sněhu bude tolik, že z něj bude dokonce možné stavět sněhuláky.

 Sedm dnů, od rána do večera v restauraci… V neděli prostor pro vše, co se přes týden v práci nestihlo udělat. Volný čas prakticky neexistuje. To je úděl manželů Skálových, kteří již šest let 
provozují známý Sepresso Bar v Českém Těšíně. Muž se stará o chod restaurace, manželka šéfuje kuchyni. Restaurace, která se nachází na dohled k železničnímu viaduktu koridorové tratě, je 
první, která v tomto pohraničním městě začala čepovat jen a pouze pivo z pivovaru Koníček.

U Koníčka jsou na třeskuté mrazy 
připraveni. Hostům bude teploučko

Koníčkem je moje hospoda s pivem od Koníčka

Příjemná nekuřácká jídelna. Ideální místo pro vychutnání skvělé 
české kuchyně

Pavel Skála u výčepu Pohodové posezení ve Sepresso Baru Štítová stěna restaurace… Fanoušek koní se nezapře…

 Pivo v  našich KEG sudech by mělo vydržet delší dobu 
stejně kvalitní i při zvýšených teplotách. Stojí za tím insta-
lace nové linky na mytí a plnění sudů, kterou dodala, nain-
stalovala a  odzkoušela � rma Cheops Chotěboř. Specialisté 
na technologie pro potravinářství linku zprovoznili počát-
kem prosince, přesně 9. 12. 2014. Spolu se zvýšením kvality 
piva se díky lince zvýší i výkon stáčení. Provoz nové linky se 
vyznačuje úsporou vody a energií.

Sudy čistíme ještě účinněji

Linka pro ještě lepší čištění sudů

Na čepu je jedenáctka Ryzák a čtrnáctka Grošák. Tato piva na-
hradila tradiční pivo Radegast a  štamgasti si z počátku delší 
dobu zvykali. Dnes je místo vyhlášené pohodovým ochutná-
váním kvalitního piva. K tomu slouží posezení jednak u pří-
jemného baru, místnost s boxy pro vyznavače tabáku a díky 
neustále spuštěné televizi i  sportovních přenosů, dále pak 
nekuřácká jídelna a  v  letních měsících klidná a  útulná ven-
kovní zahrádka. Celková kapacita baru činí něco kolem 50 
hostů. „Bar má více menších místností, nejde zde pořádat 
větší mejdany. Lidé si to zde oblíbili spíše díky diskrétnímu 
a klidnému prostředí a osazenstvo tvoří především štamgasti,“ 
vysvětluje P. Skála, který dříve působil jako vrchní v pensionu 
Premiér v Komorní Lhotce. „Chtěl jsem zkusit něco sám. Proto 
jsem do toho šel, ale je to dřina. Práce je doslova i mým ko-
níčkem. Ale buď to člověk dělá naplno, nebo nikoliv a prostě 

svou práci a tudíž hosty logicky musí šidit,“ říká šéf baru, který 
bydlí na nedalekém sídlišti Svibice. V restauraci je k dispozici 
internetové připojení zdarma.

Koníček se zde začal točit na základě tipu jednoho známého 
a díky požadavkům hostů, kteří z Těšína do Vojkovic dojížděli. 
K  výbornému pivu si mohou hosté objednat kvalitní českou 
kuchyni v podobě menu, kterou připravuje vyučená kuchařka 
– paní Skálová. A o tom že je dobrá, svědčí fakt, že zde hostů 
přibývá. „Lidé jako by se již přejedli pizzy nebo asijské kuchy-
ně,“ říká P. Skála. Hosté si oblíbili i místní kávu, o které se říká, 
že je jednou z nejlepších v Českém Těšíně.

Sepresso Bar má otevřeno od pondělí do soboty od 9 do 22 ho-
din. V neděli je zavřeno. Součástí restaurace je i pension, kde 
je možné se ubytovat.

Na tyto extrémy jsou připraveni v restauraci u Koníčka. Hlavní restaurace, ale i všechny další místnosti byly kompletně osazeny 
propracovaným systémem tepelných rozvodů, které navodí i při krutých mrazech pohodovou atmosféru vhodnou ke konzumaci 
piva a jídla. Vývody tepla jsou důmyslně ukryty oku hosta, který tak vnímá pouze teplo. Hlavním zdrojem tepelné energie je 
zcela nový kotel na biomasu s vysokou účinností. „I když je v něm možné spalovat jakoukoliv organickou hmotu, banány, které 
nám v krabici od kokainu poslala jedna nejmenovaná ministryně bývalé vlády, nebudeme používat. Jsme dostatečně zásobení  
kvalitními mlatovými briketami. Hosty tak při vstupu do restaurace překvapí nejen příjemné teplo, ale i vůně vařeného piva,“ 
říká Slávek Velký, který s radostí, mimo šéfa restaurace, vykonává i funkci vrchního topiče. „Mám vyvinutý propracovaný, ale 
trochu zdlouhavější systém postupného kladení polen do kotle. Tímto způsobem mohu zvýšit výtěžnost dřeva až o 60 %, než 
kdybych to tam naházel jen tak halabala. Motivuji servírky, aby ukládaly polena podle mého systému, ale ony se nechtějí nechat 
ovanout dýmem, který by překryl jejich drahé parfémy. Taktéž jejich nehty nejsou pro manipulaci se dřevem vhodné,“ říká 
Slávek V. a dodává: „Možná bych mohl nastavit systém briketa za pivo, čili, kdo z hostů vloží do kotle 50 mlátových briket, získá 
možnost slevy na naše menu ve výši 123%,“ plánuje Slávek V.

Slávek Velký vymyslel unikátní systém kladení mlátových briket. 
Výtěžnost dosáhla 60 %.

 Na rampě pivovaru Koníček, která byla doplněná 
zastřešením před deštěm, je možné využít služeb, které nabízí 
náš Pivní slevomat. Zde je možné zakoupit nově lahvové pivo 
a  pivo v  PETlahvích s  množstevní slevou. Prodej probíhá 
na rampě pivovaru v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodiny. 
V prodeji jsou kromě stálé nabídky i sezónní speciály podle 
Pivního menu. Minimální odběr u PETlahví je 10 kusů, u lah-
vového piva pak celá přepravka (20 kusů) nebo kartónová 
krabice (10 kusů). Je možnost si pivo různě namíchat podle 
Vašeho výběru, ale je potřeba dodržet minimální množství. 
Záloha na láhev činí tři koruny (lahve zpětně nevykupujeme, 
jde o standardní vratné lahve a je možné je uplatnit v super-
marketech), na přepravku 100 korun a za kartónovou krabici 
20 korun.

Zprovoznili jsme slevomat
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Aby zmátla pozemšťany, studovala soukromou počítačovou 
střední školu informačních technologií. „Drtivá většina andě-
lů se zde skrývá za různé obory činností. Pár mých kamará-
dek třeba nyní dělá hokejisty HC Oceláři Třinec. Docela se jim 
daří,“ vysvětluje Sendy G. a dodává: „Restaurace Koníček se 
jednu dobu stal, po nebi, mým 
druhým domovem. Nebylo dne, 
kdy bych se zde neobjevila, na 
chvíli si nesedla a nedala nějaké 
dobré pivo. Převodovému me-
chanismu křídel totiž nejlépe 
prospívá právě naše polotmavé 
pivo. Mogul je dobrý tak maxi-
málně pro ta prdítka ve Formu-
li 1, já se jinak než na pivo od 
Koníčka ze země do nebe na 
poradu nedostanu,“ říká Sendy 
G. Ze své povahy ráda lítá po 
celém světě. Andělé vykonávají 
své mise samozřejmě zadarmo, 
ale jak si tedy vydělat na své ob-
líbené auto? „Jako každá žena 
toužím po samostatnosti a hlav-
ně po růžovém vozidle Weineck 
Cobra 12,9 l s  růžovým volan-
tem,“ nastiňuje své plány.
I když u Koníčka pracuje jen bri-
gádně, zážitků má nepočítaje. 
Po každém dnu zhodnotíme, co se událo, co se nám povedlo 
nebo naopak, co stálo za prd. „Těch zážitků je tak moc, že je 

nedokážu ani spočítat. Občas blbneme za barem a  neuvědo-
mujeme si, že nás třeba hosté natáčejí na kameru. Pak se třeba 
objevíme na youtube v sekci: Ganc ujeté servírky nebo Příbě-
hy neobyčejného šílenství,“ vzpomíná a dodává jednu příhodu 
z natáčení piva. „Jednou jsem obsluhovala čtyři starší elegant-

ní dámy. Když jsem jedné přinesla 
objednaného turka, podívala se na 
mě takovým zvláštním výrazem. 
Následně se mě zeptala, jestli si jako 
dělám srandu. Zeptala jsem se jí, co 
je špatného na její objednané kávě. 
Odpověděla mi, že na turkovi není 
špatného nic, ale ubrus… Ubrus měl 
totiž takovou barvu a vzorek, že vy-
padal úplně jako její košile. Kdyby si 
na stůl lehla, tak ji nikdo nenajde,“ 
směje se ještě dnes při vyprávění 
této příhody Sendy G. Ta své zku-
šenosti z  pohodového a  klidného 
nebe přenáší na okolí v  okamžiku, 
kdy se něco nedaří. „Přešli jsme na 
možnost platby kartou, v  listopadu 
jsme najeli na elektronické řízení 
objednávek a  vyúčtování. Ještě na 
tomto systému, který časem určitě 
přispěje k  zrychlení a  zkvalitnění 
obsluhy, vychytáváme mouchy. Nyní 
je potřeba udržet klid a rozvahu na 

pracovišti. A  k  tomu mi pomáhá má andělská povaha,“ říká 
Sendy Garbová, profesionální anděl.

U koníčka obsluhuje profesionální anděl
 Až na Valašsku našel Mojmír Velký, sládek našeho pivova-

ru, dostatečné množství medu pro medové speciály pivova-
ru Koníček. Letošní rok nebyl příznivý nejen pro milovníky 
slivovice, protože úroda švestek byla bídná, ale bohužel 
nedařilo se ani včelařům. „Regionální zdroje nestačily pokrýt 
naše požadavky. Medu je letos prostě málo. I náš dvorní doda-
vatel – vojkovický včelař Petr Vitula hlásil omezené množství 
medu. „Naštěstí na Valašsku ještě není rozvoj minipivovarů 
a  tedy i  nabídka medových speciálů tak rozšířená. V  jedné 
vesnici jsem navštívil včelaře, který disponuje doslova tunami 
kvalitního medu. Cena a dopravní náklady jsou vyšší, ale stojí 
to za to. Naši pivaři tak o své nejoblíbenější speciály – medový 
Čmelák, Vosa a Sršeň nepřijdou,“ říká Mojmír Velký.

Nedostatek medu neohrozil 
výrobu speciálů

 Z důvodu rekonstrukce výčepu a kuchyně bude od 5. 1. 2015 
provoz restaurace Koníček omezen. Zimní zahrada a prodej 
piva v lahvích však zůstane zachován. Předpokládaný termín 
obnovení plného provozu je cca 12. ledna 2015. Děkujeme za 
pochopení a těšíme se na Vás v útulnějším prostředí v lednu! 
Můžeme prozradit, že budete zcela jistě příjemně překvapeni 
větším použitím dřeva v interiéru.

Budeme pro vás pěknější

 Počet restaurací a hospod, kde se čepuje pivo od Koníč-
ka, se v  roce 2014 ustálil na čísle zhruba 55. Existují však 
nová a  nová místa, kde chtějí naše ne� ltrované a  nepas-
terizované pivo třeba jen na čas vyzkoušet. A  důvody 
jsou různé. Naposledy se tak stalo v  lihovaru a  restauraci 
U Jaderníčku v Náměšti nad Hané. Zde se chystají zprovoznit 
svůj vlastní pivovar, nicméně pivo z vojkovického pivovaru 
Koníček zde představuje nějaký předvoj let budoucích. „Než 
si začnou vyrábět své pivo a naučí se udržovat stabilní kval-
itu, bude se zde čepovat naše pivo. A že nás pak nahradí? 
Nevadí, šíříme osvětu a  chápeme to jako podporu minip-
ivovarů,“ vysvětluje sládek Mojmír Velký. Podle našich in-
formací je o bojkovické pivo zájem. S chutí si jej dopřávají 
například klenti místního lihovaru. „Oni přinesou švestky 
nebo jablka a za pár hodin si odnášejí tekutý lektvar. Během 
této čekací doby sedí v  restauraci a  ochutnávají pivo od 
Koníčka,“ vysvětluje Mojmír Velký.

Šíříme osvětu

 Pivo v restauraci u Koníčka neztrácí říz a drží pěnu ještě 
déle a lépe než dříve. Důvodem je zahájení vytláčení piva do 
výčepu pomocí dusíku. Tento plyn nahradil CO2, který pivo 
přesycuje. Dusík si pivovar vyrábí sám, a  to díky zařízení, 
které ze vzduchu od� ltruje (vyseparuje) právě tento inert-
ní plyn. Vzduch totiž pivo okysličuje a pivo rychle “kozí”. 
Dusík však zajistí dlouhou pěnu.

Dusík si vyrábíme sami

Ekologové z hnutí Greenwar demonstrovali za novou Destu
 S rozvojem pivovaru nesouvisí pouze technologie pro zvýšení produkce a taktéž zvýšení kvality 

piva, ale i investice do provozních záležitostí. Pořízeny tak byly kamerové systémy pro zabezpeče-
ní výrobních linek před úmyslným poškozením vinoteroristů nebo nákup jednotného oděvu všech 
zaměstnanců pivovaru, které je schopno nasát jakoukoliv kapičku piva nebo jeho páry ze vzduchu. 
Při ždímání těchto oděvů se měsíčně získá dalších 100 litrů piva. Součástí pivovaru je tak výkonná 
čistírna odpadních vod. Další investicí bude pořízení nové Desty. Toto zdvihací zařízení slouží k na-
kládce mláta regionálním zemědělcům, nicméně nedávno se ke stromům poblíž pivovaru přivázali 
řetězy aktivisté z hnutí Greenwar a žádali výměnu starého zařízení za nové. Díky úpěnlivému volání 
o pomoc, resp. volání po kapce vody a krajíce chleba, byli po dvou týdnech objeveni Zdeňkem Siři-
nou, který šel, jako obvykle po vzoru svého milovaného prezidenta, objímat stromy.
A důvod podivného počínání aktivistů-greenwarů ve žlutých kombinézách? Stará Desta totiž při na-
kládce produkovala tuhé emise, které se zachytávaly na pivovarském mlátu. Emise se pak s mlátem, 
jako účinným hnojivem, dostávaly na zemědělská pole a degradovaly vypěstované zelí, což je jediný 
pokrm 99,9 % těchto ekologických aktivistů.
Nové zdvihací zařízení, které pivovar pořídí od výrobce z jesenického městečka Zlaté Hory, bude jezdit 
na vzduch. Jediným odpadním produktem bude zlato v podobě prachu, který se však bude zachytávat 
při průchodu výfukem a lisovat do podoby granulí. Zisky z prodeje zlatých granulí nepřipadnou „eko-
logům“ z Greenwar, ale budou určeny na podporu Asociace zdravého selského rozumu.

Mojmír Velký, sládek pivovaru, zachycen při nakládce mláta. Starou, neekologickou, Destu nahradí již 
brzy supermoderní stroj

Za reklamu na triku bude mít Sendy tam nahoře u šéfů 
problém

 Minimálně jeden nebeský zástupce pracuje v restauraci Koníček. Jde o anděla, který se jmenuje Sendy Garbová. Svou 
andělskou misi u pozemšťanů začala v roce 2010, jako pomocná síla své maminky Eleny. Ta u Koníčka tvoří tvrdé jádro 
zaměstnanců již mnoho let. „Z počátku jsem v tom úžasném mycím zařízení pouze myla sklenice, do kterých maminka 
čepovala pivo. Chtěla jsem jí pomoci, protože objednávek časem stále přibývalo a nedalo se to stíhat. Pak jsem se zapo-
jovala do dalších a dalších úkolů a na přelomu roku 2011 a 2012 jsem se stala regulérní brigádnici. U toho jsem zůstala. 
Dnes občas vypomůžu, pokud mi to dovolí mé hlavní andělské zaměstnání – starám se totiž o webové stránky obce Dobrá. 
Díky svým křídlům a svatozáři jsem se stala oblíbenou nejen u kolegyň, ale především u hostů naší restaurace. Ti nemohli 
především na mých andělských očích své kukadla nechat,“ říká anděl Sendy G.

Servírka Sendy Garbová je ve skutečnosti profesionální anděl Jejím pozemským šéfem je Slávek Velký, ale jinak je podřízená 
výhradně božstvu, jako například sv. Mikuláši
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 Kdo by neznal úchvatnou Dolní oblast Vítkovice. Bývalý uhelný důl a poblíž vysoké pece 
s příslušenstvím se díky vizionářským plánům majitele vítkovického holdingu staly centrem 
industriální turistiky, pořádají se zde konference, světoznámý hudební festival Colours of Os-
trava, v areálu vyrostlo několik technických exponátů a expozic. Tato technická památka pat-
ří mezi pětici nejvíce navštěvovaných památek v Česku, roční návštěvnost se pohybuje kolem 
700 tisíc lidí. 
Areál se podle posledních informací redakčního týmu pivních novin KONIN rozroste o další 
zpestření. Na vrcholu vysoké pece, která slouží jako exponát časů minulých, vyroste unikátní 
observatoř a  restaurace nazvaná Vesmír. Na otevřené terase se bude ve výšce přes 70. metrů 
čepovat buď nic, nebo pivo z produkce pivovaru Koníček. Postaral se o to náš ministr propagan-
dy a šéfredaktor časopisu Koniny Stašo C. Ten se nepozorovaně, v přestrojení za vysokopecaře 
směny D., vmísil mezi partu montérů, kteří 6. listopadu 2014 začali na vrcholku vysoké pece, 
ve výšce cca 60 metrů, instalovat jednotlivé části budoucí restaurace. Sledoval a dokumentoval 
jejich práci. Když začala montáž prvního s modulů, přispěchal nezištně na pomoc partě a po-
mohl ukotvit díl na připravená napínací táhla. Šéf montérů poté rozbrušovačkou do jednoho 
z nosníku vytesal nebojácný nápis: „Tady se bude čepovat Koníček“. Ani hlavní svářeč a jeřábník 
proti tomuto skvělému návrhu nic nemají.

Na vrcholu vysoké pece se asi bude čepovat Koníček

Dolní oblast Vítkovice časem zpestří observatoř s restaurací. Bude se zde čepovat Koníček?

První z modulů nové restaurace se blíží místu ukotveníMinistr propagandy a šéfredaktor pivních novin KONIN (vpravo dole, pod nosníkem) pomáhá při instalaci 
části budoucí restaurace. Vše ve výšce 60 metrů nad zemí

 Extra specialitou kuchyně 
v restauraci u Koníčka je „Veselý, vánoční, 
pivní kapr s  mlátovým salátem“. Jak se 
tato lahůdka připravuje, tak o  tom nás 
informoval kuchař Jirka.
„Dva dny před podáním na talíř hodím 
do vany s  černým pivem Vraník živého 
kapra z třeboňského rybníku, koupeného 
v  potravinách a  železářství U  Židků ve 

Vojkovicích. Po cca  jednom dnu se kapřík začne krásně usmívat. 
I přes jeho značný odpor a přes jeho výhružné bojové písně „Kdož 
sú kapří boží bojovníci“ jej z vany vytáhnu. Palička na maso ukončí 
jeho krátký, ale šťastný život. Naložím jej do tvarůžkového tataráku 
a okořením chmelem a sladem. Vložím do ledničky. Mezitím si přip-
ravím speciální mlátový salát. Ten tvoří mláto.
V  den podávání kapra obalím do pivního těstíčka, který uhnětu 
z žermanického chleba rozpuštěného do našeho Ryzáka. Kapra pak 
vložím do oleje, osmahnu a občas polévám některým z našich me-
dových speciálů. Poté jej servíruji s mlátovým salátem.”
Tato specialita, kterou se obávají servírovat i proslulí kuchaři zařa-
zení do světoznámé sítě Michelin, se podává pouze na objednávku, 
a to 24. prosince ve večerních hodinách, kdy je u Koníčka zavřeno.

Kuchař Jirka doporučuje: 
Veselý pivní kapr

Hostinec u Koníčka:
24. a  25.  12.  (zavřeno)
31.  12.  (10:00–17:00)
1.  1.  2015 (zavřeno)

Otvírací doba o Vánocích
Pivovar Koníček:
24. a 25. 12. (zavřeno)
26.  12.  (8:00–12:00)
27.  12.  (10:00–11:30)
31.  12.  (8:00–14:00)
1.  1.  2015 (zavřeno)

 Vojkovické pivo z vojkovického chmele
Myslíte si, že je to nesmysl, resp. konina? Ve Vojkovicích přece žádné chmelové plantáže nejsou… To je sice pravda, ale tradiční 
VÁNOČNÍ světlé 13° pivo (alk. 5,4%) se vyrábí s využitím tří druhů chmele. Ve třetím chmelení získává pivo svou typickou a jed-
inečnou chuť aplikací hlávkového Žateckého poloraného červeňáku, který je pěstován na území obce Vojkovice u Mělníka. Pivo je 
charakteristické vyšší plností, střední hořkostí, ale hlavně intenzivní pronikavou vůní. Čerstvě sklizený chmel míří přímo z chmel-
nic do pivovaru Koníček, a to právě v době, kdy se začíná vařit pivo na vánoce, což je počátkem října. Celkem bylo navařeno 6 000 
litrů vánočního piva, které je od 12. prosince jednak na čepu, ale bude možné si jej koupit i v lahvích, PETlahvích a KEG sudech.

 Extra silný Štědrok
Po loňském mimořádném úspěchu se mohou všichni milovníci piva těšit na opravdový bonbonek. Náš nejsilnější extra speciál 
ŠTĚDROK 24° (alk. 10,5 %) bude na čepu od 19. prosince. Celkem bylo navařeno 4 000 litrů tohoto piva. Jde o polotmavý extra 
speciál s plnou chutí. Ta přechází do vůně lehkých ovocných tónů. Z nich vystupuje sladkohořká chuť piva, která je docílená vyšším 
chmelením z důvodů přebití sladových tónů. Pivo bude k dispozici na čepu, v KEG a lahváčích.

Vánoční speciály přicházejí na scénu

OD  NA ČEPU

Změna v datech 
vyhrazena

zimní - jarní pivní menuzimní - jarní pivní menu
09. 01. 2015 SRŠEŇ 14% – polotmavý medový speciál

23. 01. 2015  ŽELEZNÍK 18% – světlý extra speciál

10. 10. 2014 HATATITLA 14,5% – India(n) Pale Ale (IPA)

20. 02. 2015 NETOPÝR 14% – světlý extra hořký speciál

06. 03. 2015 KOUŘOVÉ 13% – polotmavý speciál

20. 03. 2015 ČMELÁK 12% – světlý medový ležák

03. 04. 2015 VELIKONOČNÍ 16% – polotmavý speciál

17. 04. 2015  MUSTANG 18% – porter – tmavý extra speciál

20. 02. 2015 NETOPÝR 14% – světlý extra hořký speciál

06. 03. 2015 KOUŘOVÉ 13% – polotmavý speciál

20. 03. 2015 ČMELÁK 12% – světlý medový ležák


