KONINY
VESELÝ OBČASNÝ OBČASNÍK VYDÁVANÝ OBČAS PRO PIVAŘE

V Šenku U splavu si lidé
pivo od Koníčka doslova vydupali
Čtyři roky má v plném nájmu Šenku U splavu v Třanovicích sympatická paní vedoucí Blanka Krawiecová (na
snímku). A dva roky se v restauraci čepuje i pivo od Koníčka, konkrétně Ryzák a Grošák. „Lidé chtěli pivo z Vojkovic dříve, měla jsem na něj dobré reference, ale měla jsem smlouvu s jedním velkým pivovarem a nemohla jsem
to urychlit. Naši hosté kolikrát naříkali, že je u Koníčka plno a nemají si kde sednout. Osobně mu taky dávám
přednost,“ říká a dodává: „Když u nás třeba pivo dochází, tak jsem za 10 minut v pivovaru a přivezu nové.“ Šenk
se nachází mezi třanovickým kostelem a řekou Stonávka.

Pivo Grošák pro tatínka...

Velice příjemný interiér jako dělaný pro různé oslavy, svatby
nebo i poslední rozloučení s blízkou osobou. V případě souběhu více akcí, je možné interiér elegantním způsobem rozdělit
na různě velké boxy a vytvořit tak potřebné soukromí. Od začátku působení paní Blanky je restaurace nekuřácká.
Paní Krawiecová pochází ze Zubří, do našeho regionu se
přivdala, a svůj valašský temperament nezapře. Na svůj kraj
nezavrhla a v rámci návštěv své rodiny ráda chodí po valašských kopcích. Ze svého rodného kraje vozí mouku z místního
mlýna. Mouka pak slouží k výrobě unikátní receptury těsta
na pizzu. Spolu se sestrou se dohodly na dodávkách pravých
valašských frgálů.
Zajímavými a pravidelnými hosty jsou tři hokejisté HC Oceláři
Třinec. „Chodí tady na jídlo hráči Orsava, Roth a Hrňa. Bydlí tady na „zámečku“ v zatáčce u benzinpumpy,“ prozradila
paní šéfová. Pravidelně se možná i proto v restauraci promítají
zápasy třineckého týmu, a to na velkoplošné plátno. Kapacita

je 80 lidí, pohřební hostina i na 110 lidí. Hokejisté nepijí Koníčka, ale jejich přítelkyně si Koníčka dají.
Velice oblíbený je v šenku bowling, přičemž cena za hodinu
je 160 korun. Na dvou drahách se pravidelně konají turnaje
o hodnotné ceny. Venkovní prostory jsou vhodné pro příjemné posezení u vody, v ohrazeném prostoru jsou pro děti připraveny domeček a houpačky.
V Šenku to docela žije. „Pořádáme zde plesy, nedávno zde
hrála cimbálová kapela, jednou ročně, když je pouť Sv. Bartoloměje, uděláme diskotéku,“ popisuje B. Krawiecová. Na
tři servírky, dvě kuchařky a pomocnou sílu je toho docela
dost.
Na své si v Šenku U splavu přijdou i milovníci dobrého jídla.
„Máme svou recepturu těsta na pizzu. Nejde o klasickou tenkou italskou pizzu. Okraje jsou hrubší a celkově je chuťově
dobrá,“ říká šéfka a dále doporučuje ochutnat steak z pravého amerického býka, špalík z vepřové panenky, plněný slaninou a sušenou švestkou přelitý švestkovou omáčkou s tymiánem, nebo domácí pirožky s horkými malinami. I přesto,
že se v Šenku vyvařuje jako pro krále, stabilně zde jezdí turisté z Polska, kteří mají netradiční požadavek – smažený
sýr s rýží, tatarku a zeleninový salát. Současně s nabídkou
„šenkovských specialit“ si můžete denně pochutnat na poledním menu, které se skládá z nabídky dvou hlavních jídel,
polévky, desertu a nápojem zdarma.
„Jsem vyučenou prodavačkou, ráda komunikuji s lidmi a těší
mě, když lidem chutná a jsou spokojení. Když chystáme slavnostní tabuli a výzdobu, jedná se i o tvůrčí a pestrou práci,“
dodává B. Krawiecová. V restauraci je k dispozici připojení
wi-fi. Více informací najdete na http://www.senkusplavu.cz

Máme nejlahodnější
piva v Beskydech
a na Valašsku
V anketě O nejlahodnější pivo turistické
oblasti Beskydy-Valašsko, která probíhala na
portále http://www.beskydyportal.cz od počátku tohoto roku, opět uspěl pivovar Koníček. Náš pivovar obhájil vítězství z 1. ročníku
a podruhé v řadě uspěl. Soutěž O nejlahodnější
pivo pořádal distanční management turistické
oblasti Beskydy-Valašsko roku 2014.

Na snímku Mojmír Velký, sládek našeho pivovaru, a Monika
Konvičná – ředitelka pořádající organizace.
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Točko Kapp 2015 se
uskuteční 19. září. Kdo
porazí dvojnásobné vítěze?
Dvakrát po sobě
se v rámci recesisticko-sportovně-pivní
soutěže Točko Kapp
radoval tým SPJ
Praha. Vesmírným
časem 1 hodina
8 minut a 1 sekunda
opět nedal nikomu
šanci. Kdo si troufá
zdolat 9kilometrovou trať od Koníčka
do pivovaru Kohutka a zpět s točkama
naloženýma 50lit- Přihlásí se letos více stejně krásných
rovým sudem? Kdo týmů, jako v roce 2014?
se nebojí převýšení cca 150 metrů? Který tříčlenný tým se
zvládne posílit v průběhu závodu osmnácti desetistupňovými speciály Točák?

Trasa Točko Kapp 2015 a výškový profil závodu

Pokud byste se chtěli zúčastnit 3. ročníku závodu, neváhejte
a přihlaste se na pivovarkonicek@seznam.cz. Počet startujících týmů je z organizačních důvodů omezen.

Na úředníky mají Mojda a Slávek
připravený bič – pracovní řád
z roku 1870. Bílé límečky „práce“
v pivovaru proto neláká
V současné době pracuje přímo v pivovaru Koníček
několik desítek lidí. Když k tomu připočítáme i další
spolupracovníky, bavíme se o čtyřech desítkách lidí.
Mezi nimi však není prakticky ani jeden ryzí, čistý
úředník. Každý tady občas něco dělá rukama, takže
není tím pravým „gryžipjurem (kousáčem pera)“ jak
se říká na Gorolii, neboli tzv. bílým límečkem.
Dlouho jsme zjišťovali, jak se daří Mojdovi a Slávkovi zabránit
infiltraci úřadníků do týmu. Odhalení se nám podařilo získat
ve sklepení pod kuchyní. Na jední zdi zde totiž visí pracovní
řád z roku 1870, ke kterému oba bratři vzhlížejí jako na závaznou evropskou normu.
Podle našich informací měl o práci úředníka v pivovaru a restauraci zájem za poslední dva roky pouze jeden profesionální
úředník – Josefos Novakovupolus z řeckých Atén. Toho lákal
především bod č. 6, který výslovně nezakazuje požívání lihovin
v pracovní době. Na druhou stranu absolutně nesouhlasil s bodem číslo 15, takže byl nakonec pohovor předčasně ukončen.

Na velké ceně v Bahrajnu sahali naši závozníci-závodníci po prvním
místě. Havarovali v poslední zatáčce. Nakonec vyhrál Hamilton.
Dopravní vozidlo Iveco, které rozváží pivo od Koníčka do více než 60 hospod a restaurací po Evropě se nedávno
účastnilo Velké ceny Bahrajnu 2015. „V neděli se pivo nerozváží, tak dávám chlapům na tento den volno,“ říká
sládek Mojmír. Za velice mrazivého a nepříznivého počasí, které doprovázel sníh spojený s monzunovými dešti,
naši závozníci bojovali jako lvi. Bohužel srážka s vozidlem Trabant jezdce Koudelky ze stáje STS Vojkovice Brod
v posledním kole nahrála obhájci titulu Hamiltonovi na voze Mercedes, který v Bahrajnu zvítězil.

Lewis Hamilton v Bahrajnu

Pole position v sobotní kvalifikaci získal posledním rychlým
kolem právě obhájce titulu Hamilton. Vettel ztratil 411 tisícin,
stájový kolega Rosberg pak více než půl sekundy a odstartoval
až ze druhé řady. Formu našich závozníků Pavla Křižáka a Josefa Kelescényho ve vozidle Iveco naznačilo čtvrté místo na
startu, kteří v tréningu zaostali za prvním Hamiltonem o jednu sekundu. „Jeli jsme skvěle již v kvalifikaci. Iveco docela
dobře drží v zatáčce, ale špatně jsem podřadil v cílové rovince.
Na místo osmičky jsem z pětky podřadil na dvojku,“ zpytoval
svědomí závozník Pavel Křižák.
Start probíhal ještě za šera, čili ve čtyři ráno, ale naštěstí
s umělým osvětlením. Díky 500 tisícům indických dělníků po
celé trase, kteří svítili svíčkami, se docela dalo jezdit. Koníčkové Iveco se hned v první zatáčce dostalo najednou jak před
Vettela zprava, tak Rosberga zleva a zle dotíralo na Hamiltona.
Ten však nechtěl své první místo pustit zadarmo.
Nejdříve začal směrem k našim řidičům vztyčovat prostředníček, čímž jistě nechtěl naznačit, že jsou naši kluci od Koníčka
„jedničky“. Poté, kdy odolal dalšímu útoku našich na vedoucí
pozici, a to v zatáčce nazvané „Nezvratný osud“ vytáhl z kapsy
hřebíky, koupené U Židků, a v rychlosti 234 km/hod. jej hodil
pod kola našeho Iveca. Díky betonovým pneumatikám to však
nebyl pro naše problém a pokračovali ve stíhací jízdě. Ve velice obtížném úseku trasy označeném „zatáčka U křivých sviní“

se dostali na úroveň monopostu Hamiltona. Ten však vytáhl
plnotučné mléko, zakoupené U Židků, a mrskl jim na přední
sklo našich jezdců. Než si s tím vším sajrajtem poradily stěrače, Hamilton byl v trapu. Nikoliv však na dlouho.
Vedoucí jezdec musel, poté kdy najel na banán, do boxu na
výměnu pneumatik. Toho využili naši a dostali se před něj.
Útoky Hamiltona na naše Iveco byly naštěstí vždy odraženy,
a to především díky tomu, že z korby auta začaly padat bečky
piva Koníček přímo na hlavu Hamiltona. Ten díky tomu začal
ztrácet orientaci v čase a prostoru.
V poslední zatáčce
před cílem však
naše Iveco najelo
zezadu na vozidlo
Trabant, který řídil
jezdec Koudelka.
Ten byl o 30 kol
pozadu a jel tak
pomalu, že si jej
naši jezdci prostě
nevšimli. „Byla to
parádní jízda! Až
do posledního kola
vše fungovalo perfektně. Při dojížKoníčkové Iveco po srážce s pomalejší formulí
dění pomalejších
jezdců se mi ale přehřály brzdy, v posledním kole už byly špatné,“
řekl po skončení závodu Josef Kelescény. Po nárazu do obrněného
trabantu zůstalo naše Iveco cca 20 metrů před cílem. Stojícího
a poškozeného vozidla si všimli bahrajnští policisté, kteří naše
jezdce pokutovali za nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Hopsinková šťáva od Koníčka má vliv na potenci
V restauraci Koníček si pochutnáte nejen na našem pivu a dobrém jídle, ale k dispozici je i bohatá nabídka nealkoholických nápojů. Jedním z nich je i unikátní Hopsinková šťáva. Základem tohoto nápoje jsou borůvky, nicméně unikátní receptura je
tajemnější než proslulá Becherovka. Vaření Hopsinkové šťávy se ve Vojkovicích datuje
od roku 2009, kdy z Medůnie vydal do emigrace jeden z Gumídků – tím je Bíďa.
V dalším čísle pivních novin KONINY přineseme další exkluzivní dokument - pracovní řád pro hostinské z roku 1345.

„Už mě nebavilo pořád se skrývat před tím hrozným knížetem Ignorem a těmi hloupými Tupouny,“ říká Bíďa. Odešel proto na Starý kontinent a zamířil rovnou do Vojkovic.

Tým logistiků a distributorů posílen
Novou posilou týmu pivovaru Koníček se stal David Rucki, který od března letošního roku posílil řady závozníků a dispečerů. „Pivo rozvážíme již do více než 60 restaurací a pivnic a počet neustále roste. Rostou taktéž požadavky na operativní rozvozy sudů jak do výčepních zařízení nebo na soukromé akce a oslavy,“ vysvětluje důvody
posílení týmu sládek Mojmír Velký.
Frýdlantu nad Ostravicí na výrobu palivových tyčí pro reaktory jaderných ledoborců. Ten se nachází v zámečnické firmě
All for kolotoče, s. r. o., nedaleko pivnice Imrvére.
„Ve fabrice jsme vyráběli palivové tyče pro uranové články rychle množivých reaktorů FBR (Fast Breeder Reactor), ale pracovat
jsme mohli pouze se vstupními materiály, které se používají pro
výrobu dětských kolotočů a houpaček, abychom nebyli nápadní
a neprozradili se. Zvládnout logistiku výroby a neprozradit pravou výrobu bylo složité,“ říká David R. a hodně vzpomíná, jak
náročné bylo palivové tyče z falešné prádelny vyvézt… „Museli
jsme tyče například skrývat pod křídly labutí,“ říká.
Na svou novou práci se již těší. „Dělám lidem rád radost a co více
než lahodný pivní mok může vyloudit úsměv na rtech,“ říká
David R. Nová posila týmu se bude účastnit i pravidelných kontrolních dnů. Na firemním vozidle Laurin & Klement – Škoda
První jízda Davida Ruckého (uprostřed) vedla do Ostravy, kde
36 bude spolu se sládkem Mojmírem, ministrem propagandy
proběhl jeden z tradičních kontrolních dnů vedení pivovaru
Stašem C. a vedoucím chemické laboratoře pivovaru Mirkem
Jan Rucki bydlí ve Vojkovicích a je velice zkušeným logisti- Myšinem objíždět a navštěvovat výčepní zařízení, kde nabízejí
kem, kterému nebude dělat organizace dopravy potřebných pivo od Koníčka. Konzultační návštěvy a schůzky se budou kosurovin do pivovaru nebo piva k pivařům žádný problém. nat v pravidelných leč předem neznámých dnech a hodinách.
V předchozím zaměstnání totiž pracoval jako vedoucí výroby, Můžeme prozradit, že v restauraci Koníček, přesněji v baru,
provozní manažer a technický ředitel v utajeném závodě ve pracuje i jeho žena Soňa, kterou tak bude mít více na očích.
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„Slyšel jsem, že se tady vaří dobré
pivo. Proto jsem Slávkovi nabídl
recept na Hopsinkovou šťávu. Za
získaný milion dolarů si chci v kliBíďa, autor receptu
du užít důchodu,“ říká Bíďa.
Hopsinkové šťávy u Koníčka
Hopsinková šťáva u Koníčka
totiž na lidi působí jinak než na gumídky. Jak víme, zatímco
gumídci po ní skáčou jako diví, lidé na jednu minutu dostanou obrovskou sílu. U Koníčka je to trochu jiné. Díky speciální receptuře u dětí skvěle zahání Hopsinková šťáva žízeň, ale
u dospělých se po požití dějí neuvěřitelné věci. Chlapi dostanou
přesně do druhého dne chuť na pět piv od Koníčka a následně
se z nich stávají vášniví Casanovové. Ženy mohou druhý den po
požití Hopsinkové šťávy otěhotnět. Podmínkou je ale setkání
právě s tím nabuzeným mužem…
Hopsinková šťáva má i jiné blahodárné účinky. Slouží i jako prostředek k rychlému vystřízlivění. Po vypití 15litrového soudku této
tekutiny okamžitě vystřízlivíte. Tato regenerační schopnost je hojně
využívána především řidiči kamionů. Šťáva taktéž přispívá k regeneraci pleti. Dva litry šťávy na pohled omladí člověka o 7 měsíců.
Recept:
Hopsinková šťáva podle receptury pana Bídi se vyrábí z vody,
která prošla technologickými provozy Třineckých železáren a následným procesem čištění. Je tedy absolutně prostá jakýchkoliv
příměsí. Do vody se přidává extrakt z borůvek, které dobrovolně
sbírají vždy před směnou servírky. Extrakt se získá tak, že se borůvky vysuší a na celý den zasypou mlátem. Poté se, pokud se v té
hromadě mláta najdou, borůvky lisují a šťáva pak přidává do
vody. Směs, do které se ještě přidávají bezinky, cukr krupice, hřebíček, skořice a trochu vanilky, se následně ochladí na -200 stupňů a poté prudce ohřeje ve varné konvici na 100 stupňů Celsia.
Poté se již hotová šťáva stáčí do sudů a podává. Ideální teplota je
mezi 7 a 10 stupni Celsia.

Na starých kolech to šlo do kopce těžce.
První ročník Libertas Kapp se vydařil.
Netradiční připomínka u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války měla U Koníčka jasné
zadání: „Jízdou na starých kolech, vyrobených před rokem 1989, a v kostýmech uctíme hrdiny!“ Na
startu se nás sešlo 19 a většina byla oblečená do dost srandovních kostýmů. Nechyběla babka s motykou na žymjoki, kovboj, indián, „Bavorák“, Veselá kráva a další.
Na starých kolech typu „ukrajina“ jsme v pátek 8. května 2015 vyjeli od Koníčka do baru U branky, po cestě jsme ale ještě absolvovali
„celní prohlídku“ v areálu kamenictví Voznica. To proto, že jsme přejížděli potok Lučina, který byl za II. světové války a po obsazení Třinecka hraniční řekou mezi Polskem a protektorátem Čechy a Morava.
V baru na vojkovickém fotbalovém hřišti jsme pozdravili zástupce
nové hospody, kde se čepuje koníčkové pivo, a dohodli si komunikaci
se servisním vozidlem. To nás doprovázelo po celou dobu jízdy, ale
nakonec nebylo potřeba ani jednou naložit nepojízdné kolo a jezdce
na korbu. Všichni vydrželi.
Především bočními cestami a stezkami jsme se blížili k Dobré. Před
autoservisem Milata se však vydala pokopat trochu pole babka alias
Honza Židek. Poté, kdy jsme zjistili, že brambory ještě nejsou, vyrazili jsme do Dobré. Zde jsme se na chvíli zastavili před místním
památníkem a vzpomněli na ty, kteří přišli za války o život.
Následně jsme se vydali na přehlídku vojenské techniky, která byla
k vidění za VÚHŽ před restaurací Sport Relax Club. Zde probíhala
lidová veselice, k dispozici byly dětské atrakce a stánky z umělohmotnými produkty z Číny. Párky a klobásky sice krásně voněly, ale
my jsme pokračovali dále, a to ke včelařům zpět do Dobré.
Zde jsme si vyslechli krátké povídání Petra Vituly o včelách
a významu těchto potřebných zvířátek pro lidstvo. Pro všechny
milovníky našich medových speciálů můžeme prozradit, že i přesto,
že je medu obecně málo, naši pivaři strádat nebudou. Medu má pivovar zajištěný dostatek.

Na startu v areálu pivovaru...
Průjezd kolem vodárny

Zastávka v baru U branky ve Vojkovicích

Příjezd na Kohutku

Nastupuje mládí a elegance

Degustace včelích produktů

Rockerka a babka Židková

Setkání s obrněnou technikou

Výškový profil Libertas Kapp 2015

Další mezistanicí po cestě byla restaurace Maryčka a cukrárna ve
Vyšních Lhotách, kde pracuje naše bývalá servírka Elen. Ta nám
pro zvládnutí stoupáku na Kohutku doporučila tzv. energetickou
trojkombinaci: „dort se šlehačkou, marlenku a rum“.
Na Kohutku se bez přerušení jízdy dostalo minimum jezdců. Jednopřevodová kola to spolu s nedostatečnou fyzičkou jezdců prostě
neumožnila. Zbytky sil jsme na Kohutce využili k doplnění tekutin… Docela šupem jsme pak absolvovali pětikilometrovou jízdu
do Koníčka. I v rámci tohoto úseku jsme byli překvapeni reakcemi
lidí, kteří aplaudovali naší jízdě.
Po dojezdu pak sládek Mojmír poděkoval všem za účast a vyhlásil
vítěze recesistické jízdy. Vzhledem ke stavu některých jízdních kol
je to obdivuhodné. Pohár si odnesla babka Žídková s motykou. Vyhráli ale všichni, kteří přijeli. Celkem jsme najeli cca 25 kilometrů.
Nejvzdálenějšími účastníky byl manželský pár z Trutnova, oděný
do šatů z 30. let minulého století.

Krásný a elegantní pár

Posilnění v cukrárně ve Vyšních Lhotách.
Dort před výšlapem na Kohutku bodnul

Obsluha servisního vozu několikrát řešila
drobné opravy na trati

Nechyběl zástupce indiánů

Kovboj dorazil se svým psem Šarykem
a Veselou krávou

Po dojezdu...

Babka Židková slaví triumf

Sadám Husain, Václav Klaus nebo někdo jiný?

Mojda vyhlašuje nejlepší kostým
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Placená inzerce:
Koupím kolo značky ukrajina. Zn. Chci se zúčastnit Libertas Kapp 2016. Cena
nerozhoduje. Případně rozdíl v ceně doplatím formou nucených prací.
Majk Wazovski, tel.: 601 001 001

Ve Vojkovicích chodí lidé
na pivo „do branky“
Říká se, že „Doma není nikdo prorokem“ nebo „Pod svícnem je největší tma“. Jen takto jde popsat situaci,
kdy v jediné klasické hospodě ve Vojkovicích, v obci kde působí náš pivovar Koníček, nebylo naše pivo na
čepu. Ale to se změnilo poté, kdy místní TJ Sokol pronajal bývalý bar Na hřišti novým nájemcům Radce
a Zdeňkovi. Velice sympatický a vždy usměvavý pár se rozhodl neexperimentovat a vsadit na jistotu – pivo
Ryzák a Grošák. Spolu s novým nájemcem se změnil i název baru. Nově tak můžeme navštívit bar U branky.
Baru U Branky nabízí alko a nealko nápoje, teplé nápoje,
víno, chuťovky k pivu. Noví nájemci se rozhodli pro nekuřácký bar a udělali dobře, Kuřáci mají vyhrazen prostor
přímo na terase baru. K dispozici je připojení k internetu.
Bar U branky je ideálním místem, kde se mohou zastavit
cyklisté a na velice klidném místě si vychutnat pivo od
Koníčka. Venkovní posezení je klidné, prosluněné a daleko od cesty s projíždějícími vozidly. Tady si vždy cyklisté
své místo, pokud je třeba u Koníčka plno, mohou najít
a možná i lehnout do trávy, za postranní čáru fotbalového
vojkovického pažitu.
Otevřeno je od úterý do čtvrtku od 16 do 21 hodin,
v pátek od 16 do 24 hodin, v sobotu od 14 do 24 hodin
a v neděli od 10 do 21 hodin.
Kontakt: Radka Gladišová, mobil: 733 410 918,
email: r. gladisova@seznam.cz

Noví nájemci baru U branky – Radka a Zdeněk

Kulturně-společenské centrum sportovců, fanoušků fotbalu a občanů Vojkovic se nachází u fotbalového hřiště, přímo
v centru obce. Na čepu je desítka Radegast a místní pivo
z pivovaru Koníček - Ryzák a Grošák. Příjemné prostředí

Bílé pivo – kalné, ale fajné
Weissbier, aneb bílé pivo neboli Bělouš patří mezi
piva, která je možné vyzkoušet v restauraci Koníček.
Jedná se sice o typ piva, který není příliš rozšířený, ale
stále více žádaný a oblíbenější.
V pivovaru Koníček vaří pivo dvanáctistupňové a svrchně kvašené.
To znamená, že se používají odlišné kultury kvasinek. Ty kvasí při
teplotě okolo 20 °C, přičemž klasické ležáky kvasí při teplotě 10 °C.
Doba kvašení činí cca pět dnů a doba „ležení“ je cca 14 dnů. To
znamená, že se pivo vyznačuje větším zákalem a hutnou chutí.
Může za to právě větší množství kvasnic v hotovém pivu.
Vůně našeho bílého piva míří do ovocných tónů. Znalci by měli
cítit vůni koriandru, hřebíčků a banánů. Po napití zaznamenáváme lehce nakyslou chuť, pivo se vyznačuje hustou pěnou, bílou jako sníh. I když se to nezdá, důležitý je při podávání takových typů piv tvar sklenice. Ta by měla být vysoká a úzká, něco
jako je váza na květiny. Do plné sklenice piva Weissbier se může
dát plátek citrónu. Pivo má velkou oblibu v Německu. Zde tento
typ piva tvoří téměř 50 % produkce místních pivovarů.
U Koníčka si můžete vychutnat, jak jsme již uvedli, dvanáctistupňového Bělouše, ale jeho stupňovitost může být i vyšší. „Nechte se překvapit. Koncem letní sezóny bude u Koníčka na čepu
17 % Bělouš Maxi. To bude síla!
A kdy zveřejníme Podzimní pivní menu? Již v dalším čísle, které vyjde v srpnu 2015, zjistíte plány pivovaru na další měsíce
a můžeme prozradit, že máme připraven y zbrusu nová piva.
Prozradit však již nyní můžeme, že chystáme speciální „edici“
ležák Vojkovjan (12% pivo u příležitosti dalšího ročníku obecních slavností – Vojkovický den 2015) a pak desítka Točák. Ten
bude k dispozici na 3. ročník Točko Kapp, který je na programu
19. 9. 2015.
Weissbier - První psané zmínky o vaření toho
typu piva pocházejí z českého území ze začátku 16. století, kdy roku 1505 Vok z Rožmberka
udělil městu Třebové právo vařit „bílé pivo“.
Poté (kolem roku 1550) se rozšířilo teprve do
Bavorska, kde si až do dnešní doby udrželo velkou oblibu. Vaří se s podílem minimálně 50 %
pšeničného sladu a ke kvašení se používají speciální Weissbier kvasnice, které pivu dodávají
speciﬁcké esterové ovocné (především banánové)
a fenolové kořeněné (především hřebíček) tóny.
Podává se výhradně v neﬁltrované formě (pokud se ﬁltrují, nazývají se Kristallweizen).

Víte, že...?
- Díky novému baru U branky má obec Vojkovice
největší počet “brankářů” na světě?
- Když jdou místní chlapi na pivo, neříkají doma svým
milovaným ženám, že jdou “se psem”, ale že jdou
třeba “do brankářské školy” nebo na soustředění
brankářů?

K čemu slouží
pivovarské kvasnice?
Pivovarské kvasnice jsou jednobuněčným rostlinným organismem bez chlorofylu. Kvasnice se v různých formách přidávají ve spilce do nevykvašeného piva (mladiny), aby při výrobě,
tedy hlavním kvašení, proběhla tzv. fermentace. Fermentace je
proces, při kterém se cukr obsažený v mladině přeměňuje na
alkohol a tím vznikne požadované alkoholické pivo. Při fermentaci se zároveň vytváří v pivu plyn CO2. Při tomto procesu
vzniká teplo, proto je potřeba kvasné nádoby chladit, aby kvašení probíhalo při správných teplotách.
Kvasnice se při výrobě piva přidávají do mladiny jako kvasnice sušené
nebo tekuté. Tyto dva druhy se dále dělí na kvasnice pro spodní kvašení piva a svrchní kvašení piva.
Pivovar Koníček využívá pivovarské kvasnice převážně druhu
Saccharomyces cerevisiae. „Jde o důležitou vstupní surovinu, bez které
se žádné pivo neobejde,“ říká sládek Mojda. Kvasnice tvoří charakter
piva. Dělíme je na „spodní“ (teplota kvašení je okolo 10°C a vyrábí
se tak ležáky Ryzák, Vranik a Grošák) a „svrchní“ (teplota kvašení je
okolo 20°C a vaří se tak Bělouš a Hatatitla.
„Na jeden hektolitr mladiny dávkujeme 0,5 litrů hustých tekutých
kvasnic. Objem kvasnic se během kvašení zhruba ztrojnásobí a na
konci kvašení sedimentují na dně kádě. Usazené kvasnice se využijí do dalších várek, dokud plní svou funkci. V pivovaru Koníček
se takto recyklují pětkrát, a poté se již do procesu nevracejí a na
řadu přijdou nové kvasnice. Novou kulturu kupujeme v pivovaru
Černá hora, kde mají profesionální mikrobilogickou laboratoř a
tzv. propagační stanici, kde množí zcela nové kultury kvasinek z
jedné buňky. U Koníčka pak hotové pivo nefiltrujeme a pivo je tak
bohaté na řadu vitamínu typu B. Kvasničný zákal je okem nepatrný,
protože dlouhým ležením se pivo velice dobře vyčeří,“ vysvětluje
sládek Mojda.

U Koníčka posílili dodávky elektřiny
V posledních květnových dnech 2015 jste si mohli v okolí pivovaru a restaurace všimnout specialisty ČEZ Distribuce, kteří zde pracovali jednak na posílení dodávek elektrické energie a jednak na instalaci unikátního řídicího systému. Ten dokáže přesně určit, odkud, čili z jakého zdroje v daný okamžik pivovar odebírá elektřinu. Ptáte
se, co vede majitele pivovaru k takové službě? Podle nepotvrzených zpráv nejmenovaného zdroje za tím stojí
nedávná návštěva tří ekologických aktivistů.
Ti do Koníčka zavítali přímo z Třineckých železáren, kde na
komínu místní Kyslíko-konvertorové ocelárny protestovali
proti znečišťování ovzduší. Poté, kdy zjistili, že huť nedávno
zprovoznila další úroveň filtrů a největším zdrojem znečištění jsou jejich ústa, ze kterých vychází dým z kouření cigaret
a marihuany, zklamaně z komína střemhlav slanili.
Po cestě zpět do nejmenované pražské kavárny se zastavili u Koníčka. Po týdenním pobytu na komíně byli vyhládlí
jako toulaví psi, a proto se docela rozšoupli. Dva z nich si
objednali halušky bez škvarek a vegetariánský salát, třetí aktivista, Jerzy Dioxin si dal rum a pivo. V okamžiku, kdy jim
Petra Vlčková přinesla vše na stůl, se jeden z ekologů otázal,
odkud bere Koníček pro výrobu piva a provoz kuchyně elektřinu? Petra nevěřícně a nechápavě zírala i poté, kdy trojice spustila sborově píseň Energiewende, Energiewende
über alles! (Poznámka: Energiewende je program německé
vlády na zrušení jaderné energetiky). „Chceme pivo a jídlo,
které bylo vyrobeno pouze z elektřiny z obnovitelných zdrojů
elektřiny, čili ze slunce a větru!“ hřímal ekologický aktivista
Januš Smog. K němu se přidal Kazimír Síra, který navíc požadoval, aby se v restauraci zhaslo, pokud servírky nedoloží,
že je elektřina vyrobená z biomasy.
„Chceme vyjít vstříc všem klientům, proto jsme se rozhodli,
že do sítě nasadíme předřazený systém, který bude informovat, jakou elektřinu právě do pivovaru a restaurace odebíráme. Či je to z jaderné elektrárny Temelín, nebo z uhelných
elektráren, nebo z přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně,
či z fotovoltaických elektráren a větrných parků,“ uvedl šéf
restaurace Slávek Velký. Již brzy tak budou mít servírky informace on-line o tom, jakou elektřinu restaurace a pivovar
právě v daný okamžik odebírá. Podobný systém již funguje
v některých domácnostech v Rakousku. Pokud začne Rakousko odebírat elektřinu z Česka, třeba když nemají dostatek vody do svých vodních elektráren nebo když nefouká a nesvítí, tak se rozbliká červené světélko a nápis „Nyní
odebíráte špinavou elektřinu z Temelína. Vypni kávovar a na
televizi se dodíváš zítra.“
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„Technicky je to samozřejmě čirý nesmysl. Určit, odkud právě
proudí elektřina je zcela nemožné,“ vysmál se důvodům odstávek prof. Ing. Jan Amper, Ph.D., z Fakulty elektrotechniky
ČVUT Praha a po hodinovém smíchu zkolaboval. Slávek se
k tomuto nechtěl vyjádřit, nicméně podotkl, že dalším důvodem odstávek elektrické energie bylo posilování bezpečných
dodávek elektrické energie do restaurace a zajištění potřebného výkonu pro pivovar.

Koníček se rozvíjí a potřebuje elektřinu. Zvolil ideální variantu
a napojil se přímo na 440 MW blok v elektrárně Dukovany. „To by
mohlo na čas stačit,“ říká Mojda.

Pravý důvod nám však prozradil až sládek Mojmír. „Již několik let po sobě zažíváme mírné zimy. Pivovarský rybník, ve
kterém žijí i dva pivovarští delfíni Ondráš a Juráš krmení mlátem, letos dokonce poprvé za dlouho dobu nezamrzl. Z důvodu nedostatku ledu pro chlazení piva musel pivovar investovat
do technologie na umělé dochlazování. Přívodní kabel neměl
dostatečnou kapacitu a docházelo k výpadkům proudu jak
u nás, tak v nedaleké automobilce Hyundai. Proto jsme zvýšili
průměr kabelu a napojili se přímo na druhý blok jaderné elektrárny Dukovany,“ vysvětlil Mojda.

