
1

Speciály na jaro 2016
Stále oblíbenější jsou u našich pivařů nejrůznější speciály a v některých výčepních zařízeních je pravidelné Pivní menu mezi 
hosty čtenější více, než rozpisy extraligy ledního hokeje nebo termíny závodů velice sympatické biatlonistky Gabriely Soukalové.
Na Velikonoce (od 23. 3.) se můžete těšit na Velikonoční (16 %) polotmavý speciál. 7. dubna k nám přikluše Pony – Pejl (13 %), 
aromatický světlý speciál, a za ním pak (21. 4.) poprvé v historii i Kobyla, což bude 15 % smetanový tmavý speciál.
To však není vše. Od 29. 4. se můžete těšit na pšeničné pivo Bělouš-(pivo typu „waisbier“), který by měl být na čepu až do konce 
srpna. V rámci 10. ročníku Koníčkova dne se bude čepovat nejoblíbenější speciál Čmelák a těšit se můžete i na omezenou edici piva 
VUS – Výroční utajený speciál. Můžeme prozradit jen to, že to bude ukrutně dobré pivo, kterým si připijeme na 10. výročí zalo-
žení pivovaru. Nezapomeňte si i proto poznačit do svých kalendářů: Koníčkův den, 4. 6. 2016, Vojkovice.  

KONINY
VESELÝ OBČASNÝ OBČASNÍK VYDÁVANÝ OBČAS PRO PIVAŘE číslo 8

ročník 3
22. 3.  2016

Kapacity navýšeny!
Blíží se, doufáme, opět horké letní dny a  chuť na pivečko 
bude mít ještě více lidí, než je obvyklé. Chystají se venkov-
ní akce, vaječiny, grilovačky, taneční zábav y a proto, aby se 
nestalo, že váš oblíbený pivní mok z Vojkovic bude vypro-
daný, navýšili jsme kapacity ležení a kvašení piva. Počátkem 
března 2016 byly z � rmy Nerez Blučina dodány tři nerezo-
vé tanky. Ty budou sloužit pro zvýšení kapacity ležení piva 
(o dalších 150 hektolitrů) a kvašení (80 hektolitrů).

Instalace proběhla s využitím zkušeností stavebně-inženýrských 
kapacit pivovaru Koníček

Porada před okamžiky � nálního vztyčení tanku

Pivovar rozšiřuje nabídku o fi ltrovaná piva

Proč � ltrace?
Tak, jak se to děje v  rámci světových koňských dostihů, 
může si každý pivař rozhodnout na jakého „Koně“ si vsadí. 
VPÚPK (Výzkumný a prognostický ústav pivovaru Koníček) 
analyzoval potřeby části pivařů a zjistil, 
že někteří si pivo s  kvasnicemi prostě 
a  jednoduše nikdy nedají. Některým 
z  nich prostě a  jen vadí to, že pivo je 
„nějak kalné“. Prostě jde jen o vizuální 
vjem spojený s nevědomostí, což ovliv-
ňuje jejich mysl. Některým se pak po 
požití kvasnicového piva může zdát, že 
se jim bouří střeva… Může to souviset 
i  s  tím, že jim třeba nefunguje střevní 
mikro� óra tak, jak má. Jejich tělo pak 
po požití kvasnicového piva reaguje 
jako po pozření zelí či fazolí. „Holt, kva-
sinky v  pivu jsou pořád živé a  pracují 
a někomu může po pivu hučet ve stře-
vech,“ říká Mojmír Velký.
Dalším faktorem, který rozhodl o tom, 
že pivovar Koníček bude mít � ltrované pivo, je trvanlivost 
našeho pivního moku. Pivo z Vojkovic začíná chutnat stá-
le většímu množství lidí, a proto častěji putuje i mimo náš 

 Po deseti letech, kdy pivovar Koníček vařil pouze ne� ltrovaná a  nepasterizovaná piva, se sortiment rozšíří 
i o piva � ltrovaná. Stálou nabídku tak, vedle moků Ryzák, Grošák a Vraník, doplní i Poník 10 % a Vojkovjan 12 %. 
„Půjde sice o piva � ltrovaná, ale zůstanou dále nepasterizovaná. U toho i v rámci těchto „nových“ piv zůstaneme. 
Pivo je po pasterizaci prostě lidově řečeno mrtvé, ochuzené o mnoho chutí,“ vysvětluje sládek Mojda Velký.

region. Pivo, upravené � ltrací, můžeme bez problémů dis-
tribuovat do vzdálenějších lokalit. „Vyšli jsme tak těmto 
pivařům vstříc. Ti, kteří si již zvykli a vypěstovali si koníč-
kovu mikro� óru, se nemusí obávat. Ryzák, Vraník, Grošák 

a  všechny speciály zůstávají takové, 
jak je znáte, dodává sládek.

Představujeme  nová piva 
pivovaru Koníček:
Poník 10  % - � ltrované, světlé vý-
čepní pivo, bez pasterizace. Jde o lehčí 
pivo se střední hořkostí a řízem, urče-
né především k osvěžení při práci na 
zahradě nebo pro sportovce v letních 
parnech. Poník je prostě pivo vyslove-
ně na žízeň, bez vedlejších účinků…
Vojkovjan 12% - � ltrovaný, světlý 
výčepní ležák, bez pasterizace. Je to 
plné sladové pivo s  dobrou hořkostí, 
se středním řízem. Vojkovjan je určen 
pro opravdové pivaře, kteří mají rádi 

klasický český ležák. Proslaví se stejně jako světoznámý by-
linný likér Vojkovická hořká, který se pálil od roku 1926 do 
roku 1952 v takzvaném Joklově lihovaru?

Pivovar Koníček podpoří ty, kteří vyčistí Beskydy
 Pivo z  pivovaru Koníček dostane každý dospělý účastník 
druhého ročníku Jarního úklidu Beskyd, který pořádá spo-
lek Čisté Beskydy. Akce se bude konat v sobotu 23. a neděli 
24.  dubna  2016. V  rámci loňského ročníku se akce během 
dvou dnů zúčastnilo 500 lidí, kteří za jeden den naplnili na 
15 stanovištích celkem 15 kontejnerů odpadu. Do Beskyd se 
vydali jednotliví sportovci, ale i sportovní oddíly, skauti, tu-
risté, rodiny s dětmi. Vyčistila se tak velká část území Beskyd 
od Třince až do Frenštátu a taktéž území Palkovických hůrek 
v katastru města Frýdek-Místek. Na závěr akce se konal spole-
čenský večer, kde se losovaly ceny v tombole. Například cenu 
za nejkurióznější nález si odnesl Michal Poledník, který v po-
toce v Malenovicích našel potápěčské ploutve…  A cenu 
do letošní tomboly věnuje i Pivovar Koníček.
Více informací o akci a možnosti se zapojit do správné věci 
najdete na www.cistebeskydy.cz

Filtrace
Úprava piva je realizována principem 
tzv. křemelinové � ltrace, v rámci které 
se z  piva oddělí pivovarské kvasnice. 
Pivo si přitom zachovává své přírod-
ní aroma. Filtrované pivo prodlužuje 
svou trvanlivost. Zvyšuje se sladovost 
a zvýrazní se charakter chmele. „Kvas-
nice totiž zvyšují plnost piva, ale na-
opak nenechají vyniknout některým 
jemným vjemům, které jsou nejvíce 
patrné u ležáku,“ vysvětluje Mojmír 
Velký, sládek pivovaru Koníček. Filtr 
KFS2 dodala do pivovaru Koníček � r-
ma Bílek Filtry, s. r. o.
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Koníček vesele cválá v Žilině

lievka z lúpaných paradajok“ nebo Šnicel XXL („vyprážaný 
bravčový rezeň - karé, s domácimi US zemiakmi obalenými 
v zmesi korenia, pestrým listovým šalátom, BBQ majonézou 
a  fritovanou viedenskou cibuľkou“), jako desert nezklame 
„Vanilkovo limetová pena z mascarpone - s marinovanými 
višňami a  jahodovým coulis“, steaky a  burgery z  lávového 
grilu a mnoho dalších dobrot.
Dříve se v  této restauraci čepovalo Starobrno, ale majitelé 
se chtěli něčím odlišit a nabídnout jinou kvalitu. „Žilinčané 
si velmi rychle zvykli na vojkovické poctivé pivo, které je 
vyrobeno z poctivých surovin. Oceňují i  to, že piva nejsou 
dosycovaná CO2 a  zachovávají si pro organismus všechny 
prospěšné látky. Obliba ne� ltrovaných a nepasterizovaných 
piv na Slovensku obecně roste. Že bychom přišli o stálé hos-
ty, štamgasty, se nedá říci. Naopak,“ říká Dano.
Z  restaurace Hliny, která se nachází na jednom z  velkých 
žilinských sídlišť, pokračujeme na další, téměř 8 tisícové 
sídliště, kde se nachází Reštaurácia Hájík. I zde, na Slneč-
ném námestí, nás vítá stylová restaurace a velice příjemná 
obsluha, která čepuje vojkovické pivo s důstojností, které si 
zaslouží. Restaurace je rozdělená na kuřáckou a nekuřáckou 
část – ta připomíná westernový salón se vším všudy. „V na-
šich koníčkových restauracích čepujeme vše, co pivovar Ko-
níček navaří. Stále oblíbenější jsou speciály,“ říká Jožo.
Pokračujeme dále městem a míříme na nádherné Mariánské 

 Originální restauraci Koníček, kde se čepuje výhradně pivo z Vojkovic, najdete i v jednom z největších a nej-
krásnějších slovenských měst – v Žilině. V místě, kde žije více než 80 tisíc obyvatel, se nacházejí hned dvě zařízení, 
která jsou oblíbenější mezi stále širší skupinou vyznavačů dobrého piva a jídla. A přesně tam mířily jednoho úno-
rového dne 2016 kroky sládka Mojdy Velkého a Standy Cieslara - tvůrce našich pivních novin KONINY.

Švagři Jožo (vpravo) a Dano se sládkem pivovaru Koníček Mojmírem Velkým v restauraci Koníček Hliny v Žilině

Mojda v rámci odborné diskuze se servírkami v restauraci Hájík

V restauraci na náměstí se ještě pivo od Koníčka nečepuje. Mojda 
zachycen v rámci osvěty a misionářské činnosti v Žilině.

TOMÁŠ BEZDEDA: 
MÝM HLASIVKÁM PIVO OD 
KONÍČKA VELMI POMÁHÁ

Sympatický Tomáš Bezdeda s tvůrcem KONIN (Standou Cieslarem) 
v restauraci Hájík

Po celou dobu naší návštěvy v  Žilině nás doprovázel i  kama-
rád našich hostitelů  – Tomáš Bezdeda, bronzový v  soutěži 
Slovensko hledá superstár. Velký sympaťák způsoboval všude, 
kde jsme se objevili velký poprask, především u  ženské čás-
ti osazenstva. „Miluji jej a  on určitě i  mě. Vždyť už dvakrát 
jsme se potkali ve výtahu,“ popisovala nám svůj životní zá-
žitek jedna blondýnka v  restauraci Koníček Hájík. Zpěvák má 
za sebou vydání tří úspěšných alb. V  roce 2005 natočil desku 
Obyčajné pivo, která je v kulturních kruzích chápána jako kul-
tovní protest proti europivům. Následovalo album Ostrov (2006), 
kde nosnou část tvoří písně o šťastném trosečníkovi, který kon-
cem roku 2006 strávil tři týdny na pustém tichomořském ostro-
vě s 10 bečkami premiérového piva z pivovaru Koníček. Zatím 
poslední elpíčko Tomáše Bezdědy se jmenuje Bronzový (2013). 
„Měl jsem takové vnuknutí, že se pivo od Koníčka umístí již veli-
ce brzy na bronzové příčce v prestižní soutěži World Beer Awards 
o nejlepší pivo planety 21. století,“ vysvětluje zpěvák. Podle To-
máše, který je držitelem titulu „inženýr“ v  oboru Manažment 
a ekonomické znalectvo, má pivo z Vojkovic blahodárný vliv na 
jeho hlasivky. „Před vystoupením kloktám na promazání Ry záka 
a po vystoupení (pro regeneraci hlasivkového svalu a hlasivkové-
ho vazu) Grošáka,“ dodává Tomáš, který aktuálně žije v rodné 
Žilině, rád sportuje, aktivně hraje hokej a je členem fotbalového 
týmu MUFUZA, složeného z osobností kultury a sportu.

V  restauraci Koníček Hliny nás vítají Jozef Chupek 
a Daniel Dudas, majitelé sítě pohostinských zařízení v Žili-
ně a současně i švagři. Spolu s nimi přišli i  jejich kamarádi 
a mohli jsme se vydat na páteční tah městem. Jejich „koníč-
ky“ vlastně rozhodly o tom, že se ve dvou z jejich celkem pěti 
hospod, čepuje pivo od Koníčka. Jožo je vyznavač dlouhých 
běžeckých závodů a účastní se po celém světě maratónských 
běhů. Jednou se účastnil závodu v  Beskydech a  narazil na 
naše pivo. Dano je zase velkým fanouškem hokejového týmu 
z Třince a  sám aktivně hokej hraje. „V Třinci pivo z Vojko-
vic hodně lidí znalo, tak jsem jej jednou po zápase vyzkoušel 
a  bylo hotovo,“ říká Dano. Majitelé šli dokonce tak daleko, 
že vzali za své i  logo pivovaru Koníček, které je všude vi-
dět, a  taktéž doména jejich webové stránky hovoří za vše – 
www.ukonicka.sk. Je to prostě taková koníčková franšíza…
Všechny jejich restaurace mají svůj styl a pro tyto účely spo-
lupracují s jedním architektem, který dává interiérům svou 
nesmazatelnou tvář. Vysoce kulturní prostředí dodává vše-
mu pocit příjemnosti, čistoty, vysoké úrovně poskytovaných 
služeb… Taktéž nabídka jídel má svá pravidla. „Razíme 
myšlenku: „V  jednoduchosti je síla“. Počet jídel je omeze-
ný, nejde nám o to mít jídelní lístek se stovkami pochutin. 
Větší důraz spíše klademe na to, aby naše jídla byla vždy 
z  čerstvých polotovarů,“ říká Jožo. To můžeme potvrdit, 
lepší tataráček jsme již dlouho nejedli. Úžasná je „hustá po-

námestie. I zde je vidět ta pozitivní část působení nacionali-
stického politika Jána Sloty, který byl známý také jako před-
seda Slovenské národní strany. Slota byl primátorem Žiliny 
až do roku  2006. Za jeho vlády došlo k  obnově historické 
části města a ekonomickému rozvoji. „I pan Slota občas do 
některých z našich restaurace dojde, ale nyní již píše smut-
ný příběh svého osobního života…,“ vypráví Dano. Na ná-
městí, hned vedle radnice, se nachází další restaurace, kte-
rou vlastní Jozef a Daniel. Zde však pivo od Koníčka chybí, 
nicméně i tak ochutnáváme velmi dobrou Plzeň. „Tady je 
nejvyhlášenější místo s  tímto pivem možná na celém Slo-

vensku. Lidé si zvykli a  měnit asi nebudeme,“ říká Dano. 
Mojda se však s tímto stavem nehodlal smířit a vyzval ma-
jitele k hokejovému utkání. Možná tak bude Werk Aréna v 
Třinci svědkem tuhého boje o to, jaké pivo se bude čepovat 
na hlavním žilinském náměstí.  „Ale možná již brzy ote-
vřeme v jiné části Žiliny další koníčkovou restauraci. Máme 
již vytipováno i  konkrétní místo,“ naznačuje své plány na 
rozšíření spolupráce Jožo.

www.ukonicka.sk
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Jistě jste si všimli, že areál pivovaru Koníček byl doplněn o nový objekt. Jde o silo na slad o objemu 30 tun, což odpovídá hmot-
nosti sladu, který přiveze jeden velký kamion. Sladové silo umožní pivovaru snížit náklady na dopravu, čili dosáhnout úsporu 
času a taktéž paliva, ale také pracovat s šarží jednoho druhu sladu, což by mělo dále více vyrovnat kvalitu procesu výroby piva.
Pivovar Koníček slad samozřejmě využívá především pro své potřeby, ale je možné se dohodnout na prodeji pytlovaného sladu 
(50 kg), což oceňují hlavně domácí vařiči piva a okolní minipivoivary. V zimních měsících silo stačí pro potřeby pivovaru na 
cca dva měsíce, v letních měsících se bude muset zavážet jednou za měsíc.

Další dominanta pivovaru – sladové siloDoprava sladu probíhá z kamionu vzduchem – pneudopravou

Slad v novém sile 
pro Koníčka i domácí vařiče

 Pivovarský dvůr Zvíkov ve spolupráci s Českomo-
ravským svazem minipivovarů uspořádali desátý 
ročník degustační soutěže Jarní cena českých sládků 
2016. Mezinárodní degustace piv se uskutečnila v so-
botu 19. března 2016 od 9 hodin v Pivovarském dvoře 
Zvíkov v 15 kategoriích, za účasti 110 pivovarů, které 
nominovaly celkem 520 vzorků. Novinkou byla kate-
gorie India Black Ale. I v letošním roce se akce účast-
nil i Pivovar Koníček. Přímo na místě si pak vyměňo-
vali zkušenosti s dalšími sládky i náš sládek Mojmír 
Velký a Petr Tesarčík, obchodní zástupce a podsládek 
vojkovického pivovaru.
„Soutěž je určena pouze pro minipivovary (výrobce) platící 
spotřební daň, výzkumné a školní pivovary s výstavem do 
10 000 hl za rok. Není určena pro domácí vařiče a tzv. „lé-
tající pivovary“! V případě povolené výjimky je u létajících 
pivovarů povinný údaj o pivovaru, kde bylo pivo uvařeno,“ 
vysvětluje pravidla soutěže organizátor. A jak pivo od Ko-
níčka dopadlo? V náročné konkurenci letos zlatavé moky z 
pivovaru Koníček u porotců neuspěly a obsadily místa těs-
ně pod stupněmi vítězů. Gratulujeme letos úspěšným pivo-
varům! Ale i tak již letos pivo z Vojkovic významnou cenu 
získalo. V rámci soutěže O zlatou pivní pečet v Českých 
Budějovicích (únor 2016) získal Pivovar Koníček 2. místo 
spivem Vraník 12%, a to v kategorii „Tmavý ležák“.
Připomínáme, že v  roce 2015 uspěl na Jarní ceně Sládků 
v  kategorii „Speciální piva polotmavá“ náš Grošák 14%, 
před pivem Ján (Holíčský pivovar Wywar) a  třetím pivem 

Počátkem března 2016 byly spuštěny nové webové stránky 
pivovaru a hostince Koníček. U příležitosti 10. výročí uva-
ření prvního vojkovického piva, se tak našim zákazníkům 
dostává do rukou, resp. na obrazovky jejich počítačů, pře-
hledný, funkční a  věříme i  gra� cky zdařilý pro� l pivova-
ru i  hostince. Velice snadno se můžete pohybovat v  části 
pivovaru i  hostince. V  sekci „Pivovar“ získáte informace 
o historii pivovaru a o vaření piva, taktéž co je nyní právě 
na čepu, kompletní sortiment, sortiment pro minipivovary 
a  tzv.  home brewaře, aktualizovanou mapu, kde se čepuje 
pivo od Koníčka, zprávy, fotodokumentaci i  video z  pro-
běhlých akcí a  informace o těch chystaných – čili Libertas 
Kapp, Koníčkův den a  Točko Kapp. Nechybí samozřejmě 
informace o možnostech exkurzí, kompletní archiv našich 
pivních novin KONINY a další důležité informace. 

Nové webové 
stránky pro lepší 
orie ntaci

Koníček se podesáté účastnil degustační 
soutěže o Jarní cenu pivních sládků 

Pro potřeby gra� ky byly využity vlastní fotogra� e Denisy 
Velké-Kaňokové, manželky našeho sládka, která výrobu 
a spuštění nových webových stránek osobně koordinovala.
Neváhejte a  vstupte do elektronického světa pivovaru 
a hostince Koníček – www.pivovarkonicek.cz

Stejně snadno můžete brouzdat v  části Hostinec. Zjistíte 
něco o historii a o tom, co vše se postupem času v hostinci 
pro hosty udělalo. Na webových stránkách nechybí informa-
ce o možnosti ubytování a tipy na výlety do okolí. Přehledný 
je i Jídelní lístek a sekce o Originální pivní kosmetice.

Koníčkův vtip:
Podle posledních průzkumů pivo má hodně 
ženských hormonů. Tím se vysvětlilo proč:
· Po pár pivech řídíme mnohem hůře
· Po osmi pivech se smějeme každé hovadině
· Po dvanácti pivech čůráme v sedě

Excelent 13 polotmavá (Pivovar Excelent). V kategorii India 
Pale Ale se umístila na druhém místě naše čtrnáctka Ha-
tatitla, když nestačila na pivo Albrecht India Pale Ale 15° 
(Zámecký pivovar Frýdlant). Třetí skončilo v této kategorii 
pivo I.P.A (Joes Garage Brewery).

Momentka ze setkání českých sládků (vpředu vpravo, Petr 
Tesarčák - podsládek, a Mojmír Velký - sládek pivovaru 
Koníček) 
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Od poloviny února se v Baru Flamingo v Třinci čepuje, vedle 
piva z Nošovic, i pivo Ryzák 11° z Pivovaru Koníček. Bar se 
nachází v bezprostřední blízkosti třineckého autobusového 
stanoviště v prvním patře budovy, nad všeobecně známou 
restauraci Stará záchytka.
Baru Flamingo šéfuje sympatická Sabina Pindorová z  Ne-
bor, která již dva roky provozuje hospodu „Taverna Ranč“ 
v Třinci na Podlesí. „Se svým přítelem, který je z Frýdku-
-Místku, jsme se často v rámci našich výletů zastavovali ve 
Vojkovicích u Koníčka nebo na jiných místech v Beskydech. 
Pivo z Vojkovic nám všude hodně chutnalo, a proto jsem se 
rozhodla, že jej nabídnu i  zákazníkům v Třinci. Loni bylo 
pivo od Koníčka součástí našich pivních slavností na ranči, 
od letoška jej tedy zkouším i zde, ve Flamingu,“ vysvětluje 
paní Sabina.

Př íjemné prostředí Baru Flamingo

Sabina Pindorová (vpravo) se svou kolegyní v akci

Objekt (na Třinecku všeobecně) známé “Staré záchytky“

Koníček se ustájil i v centru Třince
Bar Flamingo pojme cca  80 lidí. Je rozdělený na část ku-
řáckou a  nekuřáckou, k  dispozici je i  malá banketka. Nad 
barem je sál, který je vhodný pro různé společenské akce, 
oslavy, � remní akce a podobně. K dispozici je internetové 
připojení wi-� .
Dříve se ve Flamingu čepovala i Plzeň. O mnoho štamgastů 
bar ale nepřišel. „Byl zde jeden host, který horoval za to, že 
byl zvyklý na plzeňské pivo a „nějakého“ Koníčka pít nebude. 
Když jsem se servírky zeptala, jak často tady ten pán chodil na 
pivo, tak řekla, že jednou za půl roku…,“ vzpomíná Sabina.
Bar se nachází na velice frekventovaném místě, především 
tedy v  dopoledních hodinách je tady živo jako na „Vác-
laváku“. Bar je proto otevřený v  pracovní dny již od 9:30. 
Naopak odpoledne se centrum Třince vylidní. Bar se tak 
zavírá kolem 16  hodiny, o  víkendech je uzavřen zcela. Již 
v průběhu několika týdnů si bar našel svou klientelu. „Cho-
dí zde mnoho spíše starších lidí, kteří si chtějí popovídat 
v  klidném a  čistém prostředí. Další skupina si pak zvykla 
na naše kvalitní polední menu,“ říká Sabina. Jídelní lístek je 
denně aktualizován a své klienty bar informuje především 
prostřednictvím facebookového pro� lu. Cena menu činí 83 
korun. V nabídce jsou i další pochutiny. Vyhlášené je pečené 
koleno nebo domácí koláče.
„Na této práci mě baví kontakt s  lidmi a to, že jsem svým 
vlastním pánem a  mohu si podnikat podle svého. Trochu 
mě nebaví ta administrativa a  bojím se, co přinesou nové 
zákony,“ posteskla si na závěr našeho povídání paní Sabina.
„Zatím máme na vojkovické pivo dobré reakce. Zvažuji, že 
bych nabídku piva od Koníčka aktuálně měnila například 
podle pivního menu. Uvidíme, ale určitě bych ráda od léta 
zahájila čepování piva od Koníčka v „Taverna Ranč“ na Pod-
lesí, kde bych chtěla na jaře otevřít zahrádku,“ dodává Sabina.
Bar Flamingo, kontakt: pindorova.sabina@seznam.cz, 
775 090 503.

Koníčkův vtip:
Znáte tři základní chlapské výmluvy?
1. Jdeme na jedno
2. Dopijem a půjdem
3. Od zítřka nepiju!

Koníčkův vtip:
Stojí takhle policajt na parkovišti před jedním barem a čeká na zavíračku. Chvíli před zavíračkou se 
najednou z baru vypotácí chlápek, který sotva stojí na nohou. Policajt se na něho zaměří a čeká. Muž se 
klátivou chůzí dostane až na parkoviště, kde s námahou vytáhne klíče z kapsy. Vyzkouší je nejmíň do pěti 
aut, mezitím mu klíče několikrát upadnou i on několikrát upadne. Konečně nalezne svoje auto, otevře 
ho, sedne si za volant a deset minut tam jen tak sedí a pokouší se auto nastartovat. Mezitím už všichni 
ostatní hosté odjedou. Když konečně motor naskočí, policista neváhá, stoupne si před auto a nechá muže 
vystoupit. Pak mu dá fouknout a kupodivu nic. Policajt se diví, jak je to možné a chlápek povídá: „No 
dneska jsem byl určený jako volavka já.“

Nejen pivem živ jest člověk, ale je potřeba dodávat tělu vodu 
i další tekutiny. Novinkou nadcházející sezóny je proto zaháje-
ní výroby sudových limonád s názvy Koňakola a Pomerančola. 
Obě jsou sycené CO2, což jim dodává správný říz. Důvodem 
zahájení výroby koníčkových limonád byly stále častější dota-
zy hospodských nebo pořadatelů společenských akcí, přede-
vším venkovních. Již nyní je možné zakoupit sudovou limo-
nádu v KEG sudech o objemu 30 a 50l s klasickým naražečem 
typu Bajonet (Korb) - stejně jako u našeho piva. 
Koňakola je limonáda, jejíž receptura vychází z originálního 
receptu na Kolalokovu limonádu, což je všeobecně známý ná-
poj především díky � lmu Limonádový Joe. Tajný recept na tuto 
limonádu ukradl z  kabelky sličné Winnifred známý padouch 
Horác “Hogo Fogo“ Badman. Ta ještě stihla zavolat Chlípný 
hnusníku! Hnusný chlípníku!, což stačilo k zahájení pronásledo-
vání. Při něm se Horác na čas zřejmě uchýlil i do Vojkovic. Ze 
svědectví pamětníků vyplývá, že kempoval na místě současné-
ho čísla popisného 10. V průběhu večera se opil ohnivou vodou 
a  tvrdě usnul. Nad ránem jej probudila žízeň. Horác Badman 
se chtěl napít vody z  nedalekého potůčku Lučina. Nestihl však 

zareagovat na lokální povodeň a vzedmutí vody v říčce a ta jej 
odplavila do Žermanické přehrady. O  recept na Kolalokovu li-
monádu měl dlouhou dobu zájem i lékárník – doktor John Stith 
Pemberton z americké Atlanty, který je považován za otce Coca 
Coly. Ten byl již tak zoufalý z neúspěšného hledání, a proto prostě 
rezignoval a šel do různých experimentů a náhražek. Jeho nápoj 
je tedy ve výsledku takový hnědý sladký nápoj s obsahem kofei-
nu a bezkokainového výtažku koky. Prostě nuda, nuda - šeď, šeď. 
Originální recept na Kolalokovu limonádu se našel právě v rámci 
rekonstrukce a  rozšíření pivovaru Koníček a  tak si můžete vy-
chutnat Koňakolu i vy. Možná na vás bude mít stejné účinky jako 
Kolalokova limonáda na Jimonádoveho Joea…
Stejně zajímavý je i  osud dalšího našeho nápoje 
Pomerančola. Princip sahá do dávné historie výroby svě-
toznámého bylinného likéru Vojkovická hořká. V rámci pro-
cesu docházelo k vymývání prázdných sudů vodou. V parných 
dnech se zaměstnanci Divize vymývání sudů touto „odpadní“ 
vodou osvěžovali. Skokově vždy došlo k  prudkému zvýšení 
produktivity práce v této divizi, čehož si všimnul provozní li-
hovaru Mic Tapuzim z Izraele, který začal do této vypláchnu-

Zahájení výroby sudových limonád od Koníčka 
KOŇAKOLA a POMERANČOLA

Koňakola a Pomerančola se bude 
nabízet i v přepravním  (turistickém) 
balení - ve třicetilitrových PETlahvích. 
Na snímku Karel Stříž při testu snad-
ného nošení velkoobjemové PETky.

té vody přidávat po-
merančovou šťávu. 
Po tomto vylepšení 
se produktivita dále 
zvýšila a  navíc po-
klesly nevysvětlitel-
né ztráty Vojkovické 
hořké z  lihovaru. 
Tento princip ne-
dávno zaujal i  slád-
ka pivovaru Koníček 
a výsledkem je osvě-
žující nápoj, sycený 
CO2, s  pomerančo-
vou příchutí. „Jestli 
je vstupní vodou pro 
výrobu Pomerančoly 
voda z  proplachování sudů po vyčepování piva Štědrok? To 
nemohou ani potvrdit, ani vyvrátit…,“ uvedl na náš dotaz 
sládek Mojmír Velký a pokoutně se přitom směje.

HLEDÁME VYFOUKÁVAČE 
VAJÍČEK 

Stavební společnost Koňostav, přijme do hlavního 
pracovního poměru Vyfoukávače vajíček. Vzhledem 
k plánované opravě Karlova mostu v Praze bude 
potřeba uchovat nejen originální stavební materiál, 
ale zachovat i technologický způsob výroby. 
Jednotlivé díly Karlova mostu byly totiž podle 
historických pramenů spojovány stavební směsí se 
syrovými vajíčky z Velvar. 

Požadavky: Velký objem plic, velk ý objem ústní 
dutiny, cit v prstech. Zaměstnanec dostane na 
tvář speciální zařízení, které zabrání vypadnutí 
oční bulvy při intenzivním vyfoukávání. Obdobné 
zařízení bude mít upevněno na pozadí, které 
bude zabraňovat neočekávanému povolení řitních 
svěračů. Před zahájením výkonu práce budou vybraní 
vyfoukávači podrobeni zkoušce na dírkování vajíček. 

Nabízíme: Nástupní plat 2 koruny za jedno 
vyfouknuté vajíčko (Pozn. při plánované intenzitě 
1 vajíčko za 20 sekund = 3 vajíčka na minutu, 
180 za hodinu. To je tedy celkem 320 korun na 
hodinu). Stavební firma všem zaměstnancům zajistí 
pravidelné denní menu – hemenex na snídani, selská 
amoleta na oběd a vaječina na večeři a ubytování 
v pražském hotelu U Slezského hada. Po skončení 
výstavby získají všichni Vyfoukávači poukázku na 
litr vaječného likéru, možnost vstupu do muzea 
vajíček v Pelhřimově a vstup do vaječných lázní 
v obci Vaječín u Příbrami.

Koníčkova inzerce: 

Vážení pivaři a přátelé, poznamenejte si do svých kalendá-
řů 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 ne-
děli 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.

DŮLEŽITÉ KOŇOTERMÍNY 
PRO ROK 2016


