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Oddělíme pravdu od ﬁkce.
Ale jen trochu

Pivní noviny KONINY si našly své fanoušky nejen v restauraci Koníček, ale všude
tam, kde se čepuje naše pivo. Občas sleduji přímo na místě mezi lidmi, jako bezejmenný
host, jak na články lidé reagují. Pečlivě si poznamenávám všechny možné zpětné vazby.
Těší mě, že KONINy jsou důležitým informačním
zdrojem pro pivaře, že šíří osvětu o kvalitním
pivu, a že náznaky humoru mého oblíbeného českého génia Járy Cimrmana, mají úspěch. Co více
než úsměv na tváři člověka může potěšit. Některé
reakce lidí nad fiktivními články mě však přivedly
k myšlence, že všeho asi moc škodí. Určitě nebylo cílem přivádět hosty do nesnází. Nebo když
pak člověk sleduje diskuzi nebohé servírky s hostem, který chce v PET výpary z bůčku či svíčkové,
protože se o tom psalo v Koninách. Tak to je asi
ten pravý čas zamyslet se nad změnou formy. Od tohoto vydání KONIN budou všechny
fiktivní články odlišeny typem písma nebo barvou od těch pravdivých a opravdových
článků. Sranda musí být, ale s mírou. Přeji příjemné čtení, příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do Nového roku 2016. Dej Bůh štěstí.
Za KONINY váš Stašo C.
pozor na písmo - blbne čeština

Pivovar Koníček
vyhlašuje soutěž o nejlepší Koňofoto

Vyfoť lidi s Koníčkem
ve své hospodě!
Zachyť zajímavou momentku, událost, situaci
ze své hospody nebo tam, kde vojkovické pivo točí!
Pošli na pivovarkonicek@seznam.cz do 1. června 2016!
Nejlepší vystavíme
v rámci 10. ročníku Koníčkova dne!
Nejlepší tři fotky,
na kterých bude pivo Koníček,
oceníme hodnotnými cenami

ZIMNÍ - JARNÍ

09. 01. 20

ŠŤĚDROK
(24 stupňů,
polotmavý
extra speciál,
alk. 10,5%)
- pivo které vás může zaskočit

23. 01.

14. 01. 2016

06. 02.

28. 01.

Nejsilnější pivo, které zatím pivovar Koníček vaří je Štědrok. Jedna běžná várka v našem pivovaru činí 20 hektolitrů, ale u takto
silného piva se v podmínkách vojkovického pivovaru vaří jen 10
hektolitrů. Technologicky je totiž nemožné tak silné pivo uvařit
klasickým způsobem, přičemž původní stupňovitost dosahujeme zcela bez cukru – čili jen ze sladu.
Např. na výrobu 20 hektolitrů piva jedenáctky Ryzák se
spotřebuje cca 400 kilogramů sladu, na Štědroka je to na
10 hektolitrů cca 700 kilogramů sladu. „Jde o to, že když
se vaří klasická piva, dochází při scezování k oddělení
sladiny od mláta. Pak se ještě mláto proplachuje horkou vodou, což várku zředí na přibližně 11 % cukrnatých látek, čili dojde k dokonalému využití sladového extraktu,“ vysvětluje sládek Mojmír
Velký a dále upřesnuje: „První část odfiltrované sladiny má zhruba 16 % extraktu (u piva
Ryzák). U piva Štědrok je to 24 % extraktu. V případě Ryzáka se mláto, jak jsem již uvedl,
vyplachuje horkou vodou o objemu 10 hektolitrů a vytvoří tedy těch 20 hektolitrů o síle 11
stupňů. U piva Štědrok se mláto již neproplachuje, aby nedošlo ke zředění.“
Takto scezená sladina se pak vaří 90 minut s chmelem. Zde se chmelem opravdu nešetří,
aby se alespoň z části přebila „sladovost“ piva. Kvašení trvá zhruba 20 dní, doba zrání je
pak 60 dní.
Takže na závěr… Štědrok je opravdu extra vymazlené pivečko. Jen doporučujeme, je třeba
zvolit správnou míru… Na zdraví, ale opatrně.

11. 02.

PODKOVÁŘ 15%

25. 02.

HATATITLA 14,5%

- extra hořký speciál
(3x chmelený)
- India(n) Pale Ale (IPA)

10. 03.
24. 03.
07. 04.
21. 04.

20. 02.

06. 03.

20. 03.

VELIKONOČNÍ 16%
- polotmavý speciál

03. 04.

PONY - PEJL 13%

- (Pale Ale) aromatický světlý speciál

KOBYLA 15%

- smetanový tmavý speciál
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HATATITLA 14,5%

- India(n) Pale Ale (IPA)

17. 04.

Nevíte, co koupit kamarádovi
pod stromeček?
Multipack s mixem pěti druhů
piv (Ryzák, Grošák, Vraník,
Vánoční a Štědrok) od
Koníčka – dáreček, nad kterým
se i kapr v řízku rozřehtá!

sládků. Po vypití půllitru Ryzáka sdělil, že lepší pivo v životě nepil. A to nebyla první ani poslední chvála vojkovického piva. Jeden ze zástupců sdružení italských pivovarů byl
u naší pípy doslova pečený vařený a projevil zájem o obchodní spolupráci.
Sečteno a podtrženo… Po pátečním večeru bylo jasné, že
Ryzák a Grošák může chutnat i lidem v jižních částech Evropy. Náročný den naše trojice zakončila zaslouženým přípitkem a tak se třiceti minutová cesta na hotel prodloužila
o dvě hodiny.

Zástupci pivovaru Koníček v Itálii (Pavlína, Mojda a Michal)
Pohled na město Gorica

Pivovar Koníček se představil
na gastrofestivale v Itálii

Reportáž o tom, jak vojkovické pivo rozřehtalo nejen italské hřebce!
Gorizia - italské město ležící na severovýchodní hranici
Itálie se Slovinskem, bylo 24. – 27. září 2015 místem konání
jednoho z největších gastrofestivalů v Evropě. Návštěvníci
zde, v historickém centru města, mohli narazit na tradiční
pokrmy, pochutiny, nápoje a suvenýry pocházející snad ze
všech koutů Evropy. Každý stát zde měl pro své zastupující
firmy z oboru gastronomie vyhrazený nějaký prostor, např.
ulici nebo její část, popř. dům nebo několik domů.

Vzhůru do práce

Nechyběli zde ani zástupci České republiky, na které mohli
návštěvníci festivalu narazit v ulici Rastello, v tzv. „českém
domě“. Jeden z hrdých zástupců našeho pivovarnictví byl
i pivovar Koníček. Reprezentovat svou firmu na zmíněné
akci se rozhodl majitel pivovaru a sládek Mojmír Velký. Pro
případ velkého pracovního vytížení či nenadálé jazykové bariéry k této misi povolal i své kamarády - Pavlínu a Michala.
Gorizia je jedno z důležitých měst regionu Friuli - Venezia
Giulia a leží na hranici Itálie a Slovinska. První zmínky
o tomto městu pocházejí z období začátku 2. tisíciletí po
Kristu a jeho název je odvozen od slova „gora“ nebo-li „hora“.
Festival začínal ve čtvrtek, ale Itálie není za rohem. Proto
bylo potřeba vyjet o den dříve, aby zbylo dost času všechno
řádně připravit a odpočinout si po namáhavé cestě. Ta byla,
hlavně díky našim „skvělým“ silnicím a dálnicím, dlouhá
a při pomyšlení, že s sebou vezete tolik dobrého piva pak
i trýznivě střízlivá. Cesta i přesto byla veselá. Během cesty se
Pavlína zhostila role učitelky cizích jazyků. Poctivě zkoušela
Mojmíra a Michala z italských výrazů.
Po téměř dvanáctihodinové vzpomínce na školu posádka
dorazila na místo určení. Už byl večer a leč unavení, vyložili jsme vše, co jsme měli a po pár organizačních formalitách s provozovatelkou českého domu, hurá na hotel.

Trojce výletníků byla ubytována kousek za hranicemi, ve
slovinském hotelu Šem-peter. Na hotelovém pokoji č. 125
pak zazněly dvě nejkrásnější věty tohoto dne: „Dá si někdo
láhváče? Ryzáka nebo Grošáka?,“ zeptal se svých parťáků
sládek Mojmír.

Nikdo nečekal, že v sobotu festival navštíví několikanásobně větší počet zájemců o tento happening než dosavadní tři
dny. Ulice doslova praskaly ve švech. Deset metrů bylo možné v této tlačenici ujít za dvacet minut. I dveře před stánkem
pivovaru Koníček se netrhly. Mezi zákazníky nebyli jen ti,
kteří si pivo z podhůří Beskyd oblíbili už během čtvrtečního
či pátečního večera, ale mnoho nových „fandů“ lahodného
moku. Někteří z nich vypili během sobotního večera tolik
piv, že je to doslova rozřehtalo.
Stejně jako město Terst za druhé světové války se
o Gorizii přetahovaly Itálie i Slovinsko, ale nakonec
připadla Italské republice, i když značná část
populace se stále hlásí k bývalé Jugoslávii. Město má
rozlohu 41 km2 a počet obyvatel činí cca 35 tisíc.
Pivovar Koníček reprezentoval Českou republiku více než
vzorně. Italům, Slovincům, ale třeba i Rakušanům, Slovákům, Rusům, Němcům a dokonce i Čechům zde žijícím,
pivo z Vojkovic u Frýdku-Místku prostě chutnalo. Jelikož se
zástupci Koníčka dobře připravili a naučili základní pojmy
a výrazy v italštině a slovinštině (to vše doplněno skvělou
angličtinou a němčinou), každému zvědavci dokázali odpovědět na jakýkoliv dotaz. A těch bylo… Třeba jaké typy piva
se u Koníčka vaří, jaké speciály nabízí, nebo kde je možné
pivo objednat či jak se do Vojkovic na severní Moravě vlastně dostat?

Příprava expozice

První dva dny gastrofestivalu to nevypadalo na příliš velkou
návštěvnost jak českého domu, tak i celého veletrhu. Ale
všichni „stánkaři“ věřili, že si v pátek večer po práci hlavně
Italové a Slovinci udělají čas a přijdou, což se stalo. V českém domě bylo najednou plněji a hlavně veseleji. Zástupci
pivovaru Koníček všem lidem těchto a jiných národností
hrdě představovali světlého ležáka Ryzák a polotmavý speciál Grošák. Pivaři zpočátku jen nedůvěřivě ochutnávali po
tzv. třetinkách. Zanedlouho však bylo zřejmé, že jim chutná,
protože se většina z nich vracela pro další a další rundu. Ten
večer naše pivo ochutnal také prezident slovinské akademie

Rozřechtaný Ital
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Mise dopadla dobře a k plné veselosti

Asi nejslavnější věta vycházela z úst majitele pivovaru
Mojmíra vždy, když hrdě a s úsměvem sobě vlastním na ulici zval Italy v jejich rodném jazyce na ochutnávku piva do
českého domu. Mojmír si tu italštinu totiž upravil tak trochu
„po našemu“. Takže až budete chtít Italovi říct: „Ochutnejte
české originální nefiltrované a nepasterizované pivo, světlý
ležák a polotmavý speciál!,“ inspirujte se našim vrchním
sládkem. „Degustare la birra ceca originale, non filtrata e
non pastorizzata birra chiara e semi-scura caramello!“
Koníček se určitě v Evropě neztratí a kdo ví… Třeba jednou
bude tato značka velice známým pojmem i za hranicemi
„starého kontinentu“.
Viva Koníček!
Michal Šlapka,
autor článku a účastník obchodně-pivní mise v Itálii

Koníčkova pivní kosmetika spatřila
světlo světa, je vhodná i pro alergiky
Pivovar Koníček ve spolupráci se společností Originální kosmetika s.r.o. zahájil výrobu a prodej Originální
Koníčkovy pivní kosmetiky. V prodeji je již nyní přímo v Pivovaru Koníček nebo v restauraci U Koníčka. V nabídce najdete nejen klasické tuhé mýdlo, ale i vlasový šampon, sprchový gel či tekuté mýdlo, přičemž všechny
obsahují kromě klasických přísad nutné pro tyto produkty a i sladinu vyráběnou přímo v pivovaru, pivo Koníček
a chmelový extrakt. Jako specialita je nabízen i chmelový šampon, který obsahuje kromě piva a sladiny i 50 procent chmelového extraktu. Právě velmi vysokým obsahem chmele a sladiny je tato řada výrobků v České republice
naprosto unikátní.
Pivní kosmetiku si můžete objednat prostřednictvím
www.originalnikosmetika.cz. Kompletní nabídka je na
www.pivovarkonicek.cz/clanky/pivni-kosmetika.html Kontakt: Originální kosmetika s.r.o., Guty 4, 739 55 Třinec,
+420 777 793 395, info@originalnikosmetika.cz

Světoznámá pivní kosmetika
za velrybí žluč

Neošizená pivní kosmetika pod značkou nešizeného pivovaru Koníček

Mezi přednosti těchto výrobků patří množství přidaných
pivních surovin v každém produktu a značný podíl piva,
které se přidává místo jinak běžně používané vody. Dále je
to fakt, že výrobek si „nepomáhá“ parfémy ani barvivy a je
tedy vhodný i pro alergiky. Obsahuje i vyhlášený Žatecký
chmel, který má uklidňující účinek na pokožku, je to antibakteriální prostředek a obsahuje přirozené éterické oleje. Má také očistné účinky, působí proti vypadávání vlasů
a zlepšuje prokrvení pleti. Dávní léčitelé v minulosti tvrdili,
že chmel dokáže léčit i rány.
Výrobky mají vysoký obsah chmelových silic, který je zaručen šetrnou extrakcí Žateckého chmele za pokojové teploty. Pivo Koníček pak obsahuje tyto složky mající pozitivní
vliv na pokožku: Vitamin B2 - riboflavin, který podporuje
stálou regeneraci pokožky a normální vývoj vlasových folikulů i mazových žláz. Dále Vitamin B6 - pyridoxin, který je
důležitý zejména pro tkáňový metabolizmus jater, nervové
soustavy i kůže. Další položkou je Kyselina listová - vitamin
B11, která stimuluje dělení buněk, příznivě působí zejména
na krvetvorbu. Vitaminu B5 - kyselině pantotenové se pak
přisuzuje příznivý efekt na růst vlasů a hojení ran.
Produkty obsahují i značné množství sladiny, která je plná
vitamínů skupiny B, minerálů a rostlinných polyfenolů. Polyfenoly se označují za prevenci nádorových onemocnění
nebo pomáhají zpomalovat proces přirozeného stárnutí.
Vysoký obsah glycerínu pak zajišťuje vynikající hydrataci
a zachovává na pokožce příjemný pocit.

Výzkumné týmy z USA, Německa, Kanady, Tristan Da Cunha, České republiky, Švédska a Mosambiku po letech bádání
nad nejvhodnějším složením a technologií výroby konečně
dospěly k cíli a výsledkem je Originální Koníčkova pivní kosmetika. Ta se neprodává jen na internetu, u baru v hostinci
U Koníčka, ale i v základním táboře Mount Everestu.
Celý proces vývoje a výroby se nerodil lehce. S nápadem
přišel Petr Pohorský, proslulý třinecký mediální magnát vydávající dvakrát ročně nějaký časopis, který navrhoval vyrábět vše klasicky. Sládek pivovaru Mojmír Velký však trval
na tom, že ve výrobcích musí být i slivovice, rum a koňská
moč. Zde však narazil na tvrdý odpor Petra, který nechtěl
slevit ze svých pevných zásad a přidávání slivovice striktně
odmítl.
Do všeho zasáhla Mojmírova žena Denisa s tím, že je to
všechno nechutné a kromě chmele, sladiny a piva se so směsí
pro kosmetické výrobky budou dávat jen chlupy z jejích pejsků, kteří neuspějí v soutěžích. Tyto heboučké chloupky by
měly být hlavním lákadlem pro všechny zákazníky.
Po dlouhé diskusi u pěti soudků koníčkovy Sametové 17 se
všichni shodli na složení, jak je nyní uvedeno na obalu.
Tento pozoruhodný počin výzkumníků z „Laboratoře pro nalezení nejvhodnějšího způsobu výroby zlata z cigaretového
kouře“, jejíž bohulibá činnost je bohatě sponzorována granty
Evropské unie, neušel pozornosti důležitých světových médií. Například list New York Post ve svém komentáři mimo
jiné napsal: „What the hell is going on?“ (Překladač Google:
„Vážený pane, můžete mi prosím vysvětlit, o jakou bohulibou
činnost jde?“). Také například prestižní mongolský deník Olgoj Chorchoj oplývá svým pověstným optimismem: „Již nyní
je jisté, že většina mongolských kočovníků bude do pěti let
požívat tuto špičkovou kosmetickou řadu nejen na mytí svých
potomků či žen, ale i svých početných stád dobytka, na nichž

Podkovář vás přiková k pípě!

Ochutnejte
naši horkou novinku:

Sládkův grog
(sladina s rumem)
Podkovář, který bude na čepu od 11. února 2016, je pivo
o síle 15% (extra hořký speciál, 3 × chmelený s 6,5% alk.).
Jde o pivo světlé až zlatavé barvy, které je kvašeno spodně
(11°C). Pivo je chmeleno jen českými odrůdami chmele typu Sládek a Žatecký poloranný červeňák. Do třetího chmelení jde nová česká aromatická odrůda - Kazbek.
„A právě Kazbek dává tomuto pivu specifické aroma. Zásadním je to, jakým způsobem se chmel do piva dostává. První
a druhé chmelení probíhá klasickým způsobem, ve varně.
Třetí chmelení je studené, a to až v procesu ležení. Zde se
chmel (Kazbek) vkládá do speciálních vaků a takto zrající
pivo se zeleným chmelem získává jedinečné aroma citrusových plodů a horských bylin,“ vysvětluje sládek Mojda Velký. Podkovář - pivo, které vás přiková k pípě!!!

Objednávejte
u servírek U Koníčka!

Pivní kosmetika je velice žádaná především mezi muži. Tácky se pod
váhou objednávek prohýbají „Když přijdu od Koníčka domů a osprchuji
se s použitím této kosmetiky, na mou přítelkyni to působí jako na mě
celér,“ hlásí mnoho hostů a našich pivařů. Mnozí si pivní kosmetiku
objednávají přímo v restauraci. Na snímku naše servírka Marcela.

život kočovníků od pradávna závisí, “předpovídá šéfredaktor
listu Tserendash Luvsannjamyn.
Ekonomičtí analytici společnosti „Goldman and Fuck“
předpovídají prodeji této kosmetiky velice slibnou budoucnost. „Tak jak roste spotřeba piva nejen v České republice,
poroste i spotřeba toho prvotřídního kosmetického produktu. Velký zájem mají například supermarkety v severních
oblastech Grónska, protože tamní kočovníci lovci velryb
a lachtaních mláďat nemohou kvůli mrazům skladovat
pivo a chtějí jej extrahovat přímo z této pivní kosmetiky.
Dá se tedy předpokládat zajímavý výměnný obchod, kdy
se již brzy na pultech obchodů ve Vojkovicích objeví výborná velrybí žluč, která se přidává i do vyhlášených eskymáckých lachtaních polévek,“ tvrdí Steve Pissmen, hlavní
analytik Goldman and Fuck.

Otevírací doba Pivovaru Koníček
(rampa, výdej piva) na přelomu roku
24. 12. – zavřeno
25. 12. – 10 až 11:30
26. 12. – 10 až 11:30
27. 12. – zavřeno
28. 12. – 8 až 16
29. 12. – 8 až 16
30. 12. – 8 až 16
31. 12. – 8 až 12
1. 1. – zavřeno
2. 1. – 10 až 11:30
3. 1. – zavřeno
Uzavření provozu restaurace Koníček
24. 12. – zavřeno
25. 12. – zavřeno
31. 12. – od 17 hodin zavřeno
1. 1. – zavřeno

DŮLEŽITÉ KOŇOTERMÍNY PRO ROK 2016

Vážení pivaři a přátelé, poznamenejte si do svých kalendářů několik důležitých termínů. Recesistická jízda na starých kolech
typu „ukrajina“ k uctění ukončení II. světové války a oslava svobody – LIBERTAS KAPP se bude konat v neděli 8. května 2016.
Jubilejní 10. ROČNÍK KONÍČKOVA DNE a oslava vzniku pivovaru proběhne v sobotu 4. června 2016. Čtvrtý ročník sportovně-recesistického závodu TOČKO KAPP se bude konat v sobotu 24. září 2016.
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Na Točko Kapp 2015 padla hranice hodiny
Závodníci museli absolvovat zhruba deset kilometrů. Převýšení 180 metrů. Mužské týmy čekala jízda s točkama s plným 50litrovým sudem, ženy vezly na kolečkách třicetilitrový sud. Trasa vedla od pivovaru Koníček k restauraci Kohutka a zpět. Důležitou (a všemi oceňovanou a očekávanou) podmínkou bylo, že během závodu musely týmy
vypít celkem 18 piv – desetistupňového speciálu Točák z pivovaru Koníček.

Nejlepší ženské týmy

„Jde o třetí ročník. Nechali jsme se inspirovat horským maratonem Tour de Beer, při kterém museli chlapi v Beskydech
tahat patnáctilitrový sud piva, které pak museli vypít. To nás
motivovalo. Samozřejmě kolem toho byly diskuse u piva, ale
nakonec se to povedlo,“ připomněl sládek vojkovického pivovaru Mojmír Velký.

Mojda Velký předává ceny týmu MAKOŽID

nejlepšími. Letos jsme hodně trénovali, opravdu jednou týdně jsme si trasu proběhli. Neméně důležitý byl propracovaný
systém upevnění bečky na kolečkách pomocí polystyrénu.
Využil jsem své zkušenosti ze studia na stavební fakultě
VŠB-TU Ostrava, především pak z oblasti statiky konstrukcí a dynamiky tekutin,“ uvedl Jan Židek z vítězného týmu
AS ROMA MAKOŽID. „U této příležitosti bych rád poděkoval
našemu konstruktérovi a mechanikovi koleček - mému taťkovi
Janovi Židkovi. I díky němu a zázračné směsi na mazání toček jsme vyhráli. Škoda, že tady na tom mém velkém triumfu
nemůže být. Zítra se jede Velká cena F1 a on si přivydělává
jako šéfmechanik u stáje Ferrari,“ dodává člen vítězného týmu.

Ženský tým v akci
Letošní ročník byl v mnoha ohledech rekordní. „Týmů bylo
nakonec 26, o čtyři více než loni, a přihlásilo se hned pět
ženských týmů,“ shrnul Mojmír Velký. V sobotu byl rovněž
překonán nejlepší čas závodu. „Vítězné družstvo ve složení Jan Židek, René Kozelský a Martin Mazur to zvládlo za
zhruba 59 minut!!! Jsou to borci přímo z Vojkovic,“ smál se
Velký a dodal, že se podařilo vše, co si organizátoři naplánovali. „Dopadlo to super. I počasí – nepršelo, nebylo ani horko,“ konstatoval. Loňští vítězové z SPJ Praha vyhráli v čase
68 minut. Letos se i přes vylepšení výkonu dostali pouze na
druhou příčku.
U Koníčka se startovalo ve dvouminutových intervalech.
„Tento závod jedu potřetí a pokaždé jsme skončili těsně za

Jeden z týmů na startu – v čele Slávek Velký

„Strategie byla taková, že bylo nutné dát si tu bečku co nejvíce dopředu, aby měl člověk dlouhou páku a přenesl největší tíhu na kolečko,“ prozradil další člen vítězného týmu –
tesař Martin Mazur. Ve své dřevařské dílně vyráběl různé
přípravky, kterými bečku podkládali a dosáhli tak ideálního
těžiště. Důležitost správného ukotvení bečky potvrdil i třetí
člen týmu René Kozelský: „Pilovali jsme nejen běh a posilování našich stehen, čili kýt, ale taktéž jsme dovedli téměř
k dokonalosti techniku občerstvování. Pití piva je jednou ze
strategických záležitostí úspěchu. Potupné vrhnutí, resp. blití do příkopů nebo falešné a úmyslné vygichání piva na hruď
nebo na hlavu přísní rozhodčí nepřipouští,“ uvedl René po
doběhu do cíle, kde si hned objednal dalšího Točáka.
Součástí Točko Kapp 2015 byla i soutěž ve sprintu s bečkou
piva v točkách v příkopě, a to podél areálu pivovaru na cca

Týmy měly své fanoušky

Vtip o pivu
Zavolá si silně opilý chlap taxi z FrýdkuMístku k restauraci Koníček. Po
příjezdu vozu se zeptá řidiče: „Jste ještě
volný?“ „Jo.“ „A vejde se vám tam ještě
svatomartinská husa a deset piv?„ „Jo.“
“Bléééééééé!“

Kompletní výsledky
Točko KAPP 2015
Umístění
- ŽENY
1. místo
2. místo
3. místo
4.
5.
Umístění
- MUŽI
1. místo
2. místo
3. místo
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

pořadové
číslo
Barvičky
16
Pivovarské klisničky
2
Černé kočky
14
Fanklubu se nebráníme
3
Bar U Branky
5
TÝM

TÝM
AS Roma Makožid
SPJ Praha alias ženy
Pivovar Koníček A
Žiwell
DHŽ
Fit gym Havířov
Manituova bota
Pivovar Koníček B
IPA Třinec
Zebrzydowice B
Tam a zpět
Černý Kocour
Sígři
Svářeči
Crossfit gym Havířov
Pážata
Domašky
Vlastaman
Zebrzydowice A
PJ Šenov
Rači plné vajca, nežli
chytit ajca

čas
1:21:36
1:23:12
1:24:58
1:39:02
1:49:52

pořadové
číslo
28
13
6
8
19
24
10
32
20
21
29
15
22
12
26
7
25
4
18
30

0:58:32
1:03:06
1:03:08
1:11:16
1:11:21
1:13:07
1:13:20
1:14:02
1:14:48
1:16:14
1:18:14
1:26:13
1:30:22
1:36:54
1:39:39
1:42:44
1:43:53
1:46:26
1:57:25
2:03:15

31

2:11:35

čas

100 metrů. Organizátoři ocenili i nejoriginálnější převlek
soutěžních týmů. Na akci přišly svá družstva podpořit zhruba tři stovky lidí, kteří se v průběhu závodu nenudili a soutěžili například ve vědomostní soutěži – znalost obsahu
pivních novin KONINY. Záludné otázky vyhlašoval a vítěze
s úsměvem na rtu odměňoval poukázkami na speciální pivo
Točák moderátor koníčkových akcí a náš kamarád Standa
Cieslar. Ten se staral o bezproblémový průběh akce a o to,
aby měl Točko Kapp spád a nikdo se nenudil.
Po vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen přišlo na
řadu losování o ceny a soutěž v pití tupláku piva na rychlost.
Vítězný čas 5,55 sekundy, který dosáhl borec z týmu SPJ
Praha, si vysloužil obrovský aplaus. Akce byla zakončena
hudební produkcí v podání dídžeje Točáka. Všichni se bavili
do pozdních večerních hodit a již se těší na 4. ročník Točko
Kapp 2016. A my se těšíme na vás!!!
Výsledky Točko Sprint 2015:
Ženy (50l, prázdný sud) – Erika Mikulenková (00:26:48)
Muži (50l, plný sud) – Kamil Stříž (00:24:53)

Momentka z trati
4

čepu, a který speciál se chystá. Profilu vévodí fotografie
s mottem: „VopKa – hospoda, kde se najíte“. Zajímavé je
i upravené logo pivovaru Koníček: „Pivovar Koníček – pivo,
které vás nakopne“. „VopKa je jednou z několika málo hospod, kde se čepuje pouze pivo od Koníčka, a kde je možné
ochutnat kompletní sortiment pivovaru. Pivní menu je zde
nejsledovanější informací. I piva mimo menu, např. Točák
nebo Vojkovjan, jdou zde na dračku. „Letos byl velký zájem
například o Husara 12%. Měl jsem jej vzít ve větším množství. Loni Husar nešel, letos se více vydařil. Samozřejmě na
vrcholu zájmu je Čmelák, který si vysloveně přál jeden oslavenec, který se u nás rozhodl oslavit své kulaté jubileum. Na
Štědroka (22 %) jsou již vypsány rezervace a myslím si, že
o něj bude obrovský zájem. Nesmím to podcenit a objednám
dostateční množství,“ slibuje svým štamgastům Zdeněk.

KVALITNÍ PIVO A LOGICKY
I KVALITNÍ MASOVÁ KORÝTKA

VopKa - to je Jiřina a Zdeněk

Zpráva z hospody VopKa: Koníček
nás postavil na nohy
Takto zareagovali na dotaz: Jak profitují z přechodu na vojkovické pivo z pivovaru Koníček? provozovatelé dnes
velice oblíbené hospody VopKa. Tu jsme navštívili jednoho odpoledne. VopKa se nachází na okraji Českého Těšína v jedné z budov bývalého vojenského opravárenského závodu, který v současnosti vlastní Ministerstvo obrany
České republiky. „Opravárenský závod zde stále plní svou úlohu a zakázek jako kdyby tady přibývalo. Cítíme
zvyšující se ruch,“ vítá nás Zdeněk Dvořák a dodává: „Jsme tady již jedenáct let a dříve jsme zde prodávali jedno
tradiční beskydské pivo. Ale postupem doby jsme zde seděli celé hodiny sami. Zvažovali jsme, čím novým bychom
přitáhli lidi. Myšlenku na změnu nám před čtyřmi léty, kdy jsme hospodu začali provozovat jako OSVČ, vnukli
naši štamgasti… Zkuste Koníčka, říkali nám.“ Jeho energická a sympatická obchodní partnerka Jiřina Belová
k tomu přidává: „Přechod na jiné pivo nesli špatně dealeři piva, které jsme zde čepovali dříve. Dealerce pivovaru
jsem za nabídku poděkovala, ale deštníky a pěkné ubrusy mi nájem nezaplatí. Ani bečka zdarma mi nepomůže,
když to prostě lidé přestali pít. Dříve jsme prodali 2,5 bečky týdně, dnes je to 12 sudů Koníčka týdně.“
Oficiálním názvem hospody je Vopka klubovna, ale lidé
si zvykli a používají prostě jen VopKa. Na pivo zde chodí
jednak zaměstnanci nedalekého strojírenského závodu
Kovona, kteří se zastaví na chvíli po šichtě, nebo dělníci z nedaleké tiskárny. Místo je velice oblíbené cyklisty,
kteří projíždějí po místní cyklostezce. Po návštěvě naší
hospody však samozřejmě poctivě své
kolo vedou vedle sebe a míří k domovu. Nedaleko, za novou rychlostní komunikací, která spojuje Frýdek-Místek
s polským Těšínem, resp. státní hranicí,
je Rybářská ulice ze které se taktéž rekrutuje množství pivařů. „Chodili do
známé restaurace Pod Zelenou, ale přestali a jsou nyní našimi stálými klienty,
kteří vytvářejí příjemnou atmosféru. Považuji je všechny za svou rodinu. Můžu
si k nim přisednout a povídat si. Štamgasti o pivu hodně diskutují, někdy se tady vytvoří party
Grošákovců nebo Ryzákovců,“ směje se velice příjemná
Jiřina.
Mezi klientelu hospody VopKa je potřeba zařadit i fotbalisty,
rekreační běžce, roste počet turistů z Polska a zajímavou klientelou jsou řidiči kamionů. Ti po dovozu zboží do okolních
firem v Těšíně přespávají, domlouvají se na schůzky v hospodě VopKa a hodnotí piva doslova z celé republiky. Koníček
je hodnocen hodně vysoce. Tiráci si pak na cesty a domů berou PETky, hlavně speciály a zase někde jinde v místě odpoVtip o servírkách
Přijede do restaurace Koníček tradiční
host - obchodní zástupce nejmenované
ﬁrmy, distribuující korozivzdornou ocel
pro pivovary a říká kolegovi - dealerovi
s pracími prášky proti pivním skvrnám:
„Jsem ženatý a mám tři děti. Ale vždy, když
se posadím do restaurace a objednám si
jídlo a pití, a podívám se do hlubokých očí
zdejších servírek, dostanu tzv. kvadratickou
nemoc.“ Kolega jej žádá o vysvětlení. „Jak,
kvadratickou nemoc. Nechápu?“ No, prostě
dostanu chuť na druhou“…

činku porovnávají a diskutují o pivu s kolegy, kteří přijedou
z jiné části republiky s vlastními zkušenostmi.
Otevřeno je zde denně od 14 hodin a uzavírací doba se řídí
především tím, jaká se sejde parta. Hospoda disponuje kapacitou 45 míst, soukromé akce je možné udělat v počtu 25
lidí. Prostory lze jednoduše uzpůsobit i k tanečnímu běsnění. Zavřeno je vždy pouze 1. ledna, pak na
Velikonoce, Vánoce a první svátek vánoční.
Je až neuvěřitelné, že toto vše zvládá jen
tato dvojice, s občasnou výpomocí šikovné
kolegyně, která vypomáhá v rámci výroby
masových korýtek. „Někdy je trochu volněji, tak se prostřídáme. Já mám volno vždy ve
středu na fotbal…,“ říká vyučený číšník…
„A já zase ve čtvrtek na Zumbu,“ dodává
vyučená hutní operátorka.
VopKa je oblíbené místo k pořádání různých firemních oslav, rodinných událostí,
oslav výročí, nebo právě se blížících nebo již probíhajících
tzv. vilíjovek. „Jsme tady tak trochu na periferii města a je
to vlastně výhoda. Tady nikomu nevadí, že se lidé baví i po
22 hodině. To je příjemné nyní před Vánoci a pak i v letních
měsících, kdy si lidé rádi posedí na zahrádce nebo u ohniště.
„Pořádají se tady třeba grilovačky nebo vaječiny a lidé zde
rádi posedí. Snažíme se lidem vytvořit zázemí a připravit
a poskytnout jim vše, co je pro akce takového typu potřeba,“
říká… „Pro nás však takové akce znamenají stovky a stovky
schodů, které musíme za den vyběhat. Ale jsme rádi, že se
zde lidem líbí,“ dodává Zdeněk.
Jako jedna z mála hospod nemá VopKa televizi, a to proto,
že zde docházelo občas ke konfliktům. „Některé zápasy byly
hodně vyhrocené a napětí mezi fanoušky různých klubů se
přenášelo mezi stoly,“ říká Zdeněk. Taktéž připojení k síti
wi-fi zde nechytíte. „Mrzelo mě, když jsem viděl partu mladých u stolu, kteří na místo, aby se spolu bavili, tak posílali
(doufám, že nikoliv sobě vzájemně) SMS. Štval mě i pohled
jednotlivce znuděně brouzdali internetem. V hospodě by
spolu měli lidi mluvit a bavit se,“ vysvětluje provozovatel.
VopKa zatím nemá www stránky, ale pracuje se na tom. Na
druhou stranu má velice akční Facebookový profil. Zde najdete aktuální informace o tom co se děje, jaké pivo je na
5

Korýtka jsou stejně oblíbená jako pivo od Koníčka

Hospoda VopKa není známá jen čepováním piva Koníček,
příjemnou rodinnou atmosférou, ale i masovými korýtky,
které mají stále větší a větší oblibu. A důvod… Stejně jako
poctivé pivo lidi vyžadují poctivé maso. „Polotovary kupujeme od místního řezníka, vybíráme si to nejlepší. V naší hospodě pak sami vše pečeme a zajišťujeme expedici,“ říká Zdeněk. „Jsme masová rodina a myslíme si, že námi podávaná
porce 0,6 kg na osobu je tak akorát. Více nemá cenu, nesní
se to. Spíše než na množství, dáváme důraz na výběr surovin
a zpracování. Pečeme v troubách každý druh masa zvlášť,
nikoliv celé korýtko v konvektomatech. Každé maso chce
své, nemůžete myslím dát vše na jednu hromadu a péct. Za
jeden den jsme schopni udělat devět korýtek,“ říká Jiřina.
Kuchyně je kompletně vybavená a díky vzrůstajícím požadavkům na korýtka se rozšiřuje. „Když jsem nedávno vyslovila požadavek na další posilu do kuchyně, tak mi Zdeněk
řekl, že koupí čtvrtou pec,“ Směje se Jiřina. Objednávky
na Silvestra jsou v tak značné míře, že je potřeba neváhat
a rychle objednávat. Po Českém Těšíně je doprava zdarma,
VopKa svá korýtka expeduje i mimo toto město. Vzrůstají
požadavky i na současnou distribuci korýtek a piva z pivovaru Koníček.
Naše návštěva restaurace VopKa se protáhla dlouho do večera. Vlastně neprotáhla… Je tam tak příjemně, že čas velice
rychle utíkal. Neváhejte a přijďte taky.
Kontakt na hospodu VopKa: Dvořák Zdeněk (737 057 964)
Objednávka korýtek: Belová Jiřina (739 045 312)
Adresa: Lipová 1138, Český Těšín

Kvalitní slad je základem kvalitního piva.
Koníček jej bere z nejlepší možné lokality
Pivovarský slad patří mezi základní a zásadní surovinou pro výrobu piva. Jeho kvalita je pak zásadní pro finální úroveň zlatavého moku. Přesně toto si jsou vědomi šéfové
jedné z moravských sladoven – Moravamalt v Brodku u Přerova. A právě s nimi jsme si povídali u příležitosti další nakládky sladu pro potřeby pivovaru Koníček.
Za tím, že je na Hané nejkvalitnější ječmen stojí ideální půda
pro tyto potřeby a relativně konstantní klima. Přece jen, například na severu Moravy prší více než u nás. „V současnosti
odebíráme ječmen od cca 40 dodavatelů,“ prozrazuje Robert
Kunzfeld, ředitel společnosti. „Po žních vykupujeme cca 10
% celkového ročního objemu a 90 % nakupujeme průběžně,“
doplňuje jej Petr Svačina, vedoucí nákupu.

solidně. Sucho žádné škody na úrodě ječmene škody nenadělalo a letošní kampaň je plně zajištěná,“ říká šéf nákupu a dodává: „Výborná je spolupráce s výzkumným ústavem, které
hodnotí kvalitu ječmene. Upozorňují nás na možné problémy,
naznačují správný postup při technologii sladování.“
Maximální kapacita sladovny činí po rekonstrukci cca 22
tisíc tun sladu (v roce 2004 v rámci dřívější rekonstrukce

Sladovna v Brodku u Přerova vyrábí slad více jak 120. let. Byla založena v roce 1894 místními rolníky a nesla název
Hanácká sladovna v Brodku na Moravě. Po několikeré změně majitelů (Rolnický cukrovar v Brodku, Moragro Brno,
Olomoucké sladovny, Obchodní sladovny Prostějov…) byla sladovna v srpnu roku 1992 privatizována a byla vytvořena
společnost s ručením omezeným. Aktuálně je majitelem sladovny Moravamalt společnost OSEVA UNI, a.s. a Pivovary
Lobkowicz, a.s.
Brodecká sladovna je umístěna v jedné z nejlepších oblastí pro pěstování sladovnických ječmenů v České republice –
v oblasti střední Moravy, kde se pěstování kvalitních sladovnických ječmenů stalo již tradicí. V roce 2009 – 2010
prošla sladovna kompletní rekonstrukcí všech výrobních částí. Výsledkem je navýšení výrobní kapacity na 17 600 tun
sladu a příjmu 22 000 tun ječmene ročně. U všech rekonstruovaných částí byla provedena výměna elektroinstalace
a automatického systémů řízení, což umožňuje plnou automatizaci výroby včetně vizualizace procesu nebo případného
výskytu poruchy na obrazovce počítače. Sladovna má vlastní dopravu včetně železniční vlečky.
se zvýšila kapacita z 6 000 na 17 000 tun), nicméně reálná
představuje 17 600 tun. „Vždy v červenci a srpnu provádíme
pravidelnou údržbu, která je nutností a taktéž… Vyšší teploty nejsou pro sladování vhodné. Nemáme strojní chlazení,
využíváme studený vzduch ze sklepních prostor,“ připojuje
se k rozhovoru Josef Konečný, vedoucí výroby.
Větší kapacita výroby sladu představuje tedy i nutnost moderní a velkokapacitní čistírny odpadních vod, bylo potřeba
výstavby vlastní trafostanice. Voda pro proces je odebírána
z vlastní studny. Denně sladovna spotřebuje a vyčistí 300 kubíků vody. Výroba sladu je velice energetiky náročná, ročně
firma zaplatí čtyři miliony korun za elektřinu a 1,4 milionu
korun měsíčně za plyn. Ve sladovně pracuje ve třísměnném
provoze 26 lidí, včetně THP. „V roce 1981, kdy výroba činila
pouze 6 000 tun, zde pracovalo 42 lidí. To je vypovídající číslo
o tom, jak automatizace zvýšila výrobu, při nižším počtu lidí
a výsledné vyšší kvalitě sladu,“ vzpomíná ředitel sladovny.
Oproti minulosti je dnes stéblo ječmene nižší, zvýšil se počet
zrn v klasu a obsah škrobu. Právě ten se v průběhu procesu
ve sladovně přeměňuje na přírodní cukr.

PROCES VÝROBY SLADU

Zleva Robert Krunzfeld, Mojmír Velký a Josef Konečný před
budovou sladovny

HANÁ JE IDEÁLNÍM MÍSTEM PRO
KVALITNÍ JEČMEN

Se zemědělci má sladovna uzavřeny dlouholeté kontrakty.
Součástí práce některých lidí ve sladovně je i monitoring
kvality dodávaného ječmene. Podle počasí a informací od zemědělců predikujeme, jak by mohly zemědělské kampaně vypadat. „Před vlastním nákupem ječmene se na základě vzorkování rozhodneme, zda koupíme, kolik a případně za jakých
podmínek. Ječmen, který nevyhovuje požadavkům, putuje do
krmných směsí. Aktuálně vykupujeme pouze tři odrůdy ječmene. Všechny jsou zařazeny mezi schválené odrůdy, které
lze použít při výrobě českého piv,“ říká P. Svačina.
Aby mohla sladovna budoucí kvalitu sladu ještě více garantovat, nabízí zemědělcům vlastní certifikované osivo, čili
snaží se řídit kvalitu zemědělského výnosu již od prvopočátku. Základními parametry ječmene jsou pak (mimo již
zmíněnou odrůdovost) klíčivost, obsah dusíků, procento
vlhkosti a výskyt plísní či vizuální poškození ječmene, které
by mohlo nabírat vodu a být náchylnější k tvorbě plísní.
„Z vlastní laboratoře, kde máme certifikované přístroje, posíláme vzorky také na posouzení nezávislou laboratoří s kulatým razítkem. Letošní rok je z pohledu sladoven velice příznivý. Ječmen má požadovaný výnos a i kvalita vypadá velice

Denně je sladovna schopna přijmout 100 tun ječmene. V první
fázi se ječmen čištěním zbaví prachu a nežádoucích částí, například stébla. Nejlepší zrna pak putují do máčírny. V máčecích
nerezových koších se ječmen několikrát doslova propere a díky
provzdušňování se jemná zrna a případné další nečistoty dostanou na povrch, kde jsou jímány a používány pro krmné účely.
Sladovna v Brodku používá v této fázi dvě vody. V závěrečném
procesu máčení se aplikuje nová voda, zrno je tak čistější.
V máčírně ječmen nabere vláhu. Z 12 % se dostaneme na úroveň až 45 % a spolu s tou druhou vodou putuje do klíčírny.
V nerezových linkách, díky perforovanému dnu nerezových
podlah, voda odteče a pomocí převrstvovacího stroje se ječmen
postupně přemísťuje po celé výšce skříní. Současně s tím se celá
ta hmota profukuje studeným vzduchem. (redukce teploty).
Těchto klíčírenských „skříní“ je v Brodku celkem 12 (dvě linky 6 + 6 skříní) a každý den se klíčící zrno posouvá pomocí
převrstvovacího stroje z jedné skříně do druhé. Šestý den je
ječmen dostatečně naklíčený a škroby se začínají přeměňovat
na cukry. Následuje tedy proces sušení. Teplo pro tzv. hvozdy
(sušírnu) produkují plynové hořáky, které s ventilátorem vysuší
výsledný produkt na cca 4 % vlhkosti. V průběhu celého procesu jsou odebírány vzorky a kontroluje se kvalita. Denní výrobní
produkce sladovny je cca 60 tun sladu.
Teplota ve hvozdu postupně roste z 60 na 86 stupňů, přičemž
celý proces řídí počítače a základními vstupními údaji je původní vlhkost nebo výsledná barva sladu. Tzv. speciální slady
v Brodku nedělají. K tomu by bylo zapotřebí zvýšit teplotu
hvozdění nad 100 stupňů a s tím souvisí další bezpečnostní
a legislativní požadavky proti zahoření.
Ptám se na rozdíl v kvalitě sladu za použití moderních způsobů
klíčení a tradičního klíčení „na humnách“. „Klíčení na hum6

Ředitel sladovny a Mojmírem Velkým v Klíčírně

nách je závislé na okolních teplotách. Je zde větší podíl ruční
práce, kdy přemísťování sladu vyžaduje mnoho rukou. Obávám
se, že v letních měsících může být slad na humnech napaden
plísněmi. Kvalita sladu v moderních sladovnách je jednoznačně
vyšší,“ říká J. Konečný.
Po konečném vysušení se slad zbaví vysušeného klíčku, který
slouží ke krmným účelům. Slad následně putuje do vnitřních
skladových sil a po 20 dnech pak do venkovních expedičních
sil. Sečteno podtrženo… Od doby dovozu ječmene do sladovny
po expedici uplyne minimálně jeden měsíc.
Kvalitní slad není levnou záležitostí, a proto se některé zahraniční pivovary neostýchají a nahrazují část kukuřicí či dokonce
v rámci výroby piva používají nikoliv slad ale původní ječmen.
Známou náhražkou v dobých minulých byl například levný
kubánský cukr. Důvodem bylo dosažení „unifikovaného“ piva.
Poměr dodávek pro české klienty a zahraniční činí 90 % : 10 %.
„Dostat se na zahraniční trhy není snadné. Proti jdou náklady na dopravu nebo místní legislativa, která si svůj trh chrání.
O náš kvalitní slad mají zájem například v Polsku nebo Litvě
v případě, že vaří nějaké speciální nebo výběrové pivo. Na Hané
historicky pěstujeme jedny z nejkvalitnějších ječmenů. Vždyť
od nás nakupuje slad třeba i pivovar v Plzni. Kvalita sladu je
u nás konstantní, ceny se drží na solidní úrovni, což vyhovuje
nám i dodavatelům ječmene. Očekávám zvýšenou poptávku od
nových dalších mini a středních pivovarů. Nemáme potřebu
exportovat, hodláme se dále zaměřovat na naše stávající odběratele a především kvalitu sladu,“ dodává na závěr Robert
Kunzfeld.

Slad z Brodku chtěl ochutnat i krysák
Remy – hvězda ﬁlmu Ratatoullie

Desítky milionů korun investuje sladovna v Brodku u Přerova do systému eliminace průniku myší a dalších hlodavců
do svých provozů. Díky promyšlenému systému pastí s geneticky upravenými návnadami, dále důkladné ochrany
vnitřních i vnějších hranic sladovny se daří eliminovat
výskyt hlodavců na minimum. Firma nasadila k boji proti hlodavcům například zvuková děla, kdy se z důmyslně
rozmístěných 100kW reproduktorů v podzemní v pravidelných intervalech ozývá ohlušující hudba – především pak
novinky kapel typu Napalm Death nebo Metallica. Proti
průniku hlodavců po povrchu pak nasadila letku sokolů
stěhovavých a výrů velkých. „Ječmen a slad jsou pro tyto
čtyřnohé hlodavce doslova vyslovenou pochoutkou a nezastaví se doslova před ničím. U nás jim ale kulinářské štěstí
nekvete. Zaznamenali jsme dokonce pokus známého krysáka Remyho z filmu Ratatoullie. Ten se stal šéfkuchařem
ve vyhlášené pařížské pětihvězdičkové restauraci. Když se
ale dověděl o tom, jak chutná náš slad, opustil tento lukrativní kšeft a vyměnil možnost ujídání světových lahůdek
za strastiplnou cestu do naší sladovny. Podařilo se nám jej
však lapit v prostoru kanálu pod zásobníkem na slad,“ vysvětluje Střelomír Lovec zvaný Rambo, šéf ostrahy sladovny
v Brodku u Přerova z Divize pro boj se čtyřnohými hlodavci.
Krysák Remy byl propuštěn pod příslibem toho, že další díl
oblíbeného filmu Ratatoullie se v žádném případě nebude
odehrávat ve sladovně v Brodku u Přerova.

