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Sportovně-recesisticko-pivní soutěž si nenechaly ujít cca 
čtyři stovky místních i  přespolních, celkem se zúčastnilo 
24 tříčlenných týmů a z toho několik více než sympatických 

Točko Kapp 2016 - opět mnoho legrace,  
skvělých sportovních výkonů a dobrého piva

 Zkuste se někdy se svými dvěma kamarády projít od pivovaru Koníček na Kohútku a zpět. Je to necelých 11 ki-
lometrů a převýšení dosahuje 150 metrů. Pokud to stihnete za necelých 56 minut pak je to dobrý výkon. Pokud 
tento čas dosáhnete, i když povezete na točkách, kačkách, kárách, kolečkách 50 litrový sud piva pak je to ještě lep-
ší. A pokud si k tomu dáte pár piv (přesně 18 desítek piva Poník z vojkovického pivovaru) a stejně to váš výsledný 
čas neohrozí, pak je to výborné a měli byste se zúčastnit dalšího ročníku Točko Kapp a zkusit porazit dvojnásobné 
vítěze - tým vojkovických borců Bambíno MaKoŽid (Martin Mazur, René Kozelský a Jan Žídek)!!! Ti stanovenou 
trať zaběhli právě za necelých 56 minut a zlepšili svůj loňský výkon o cca 3 minuty.

Firemní školení pivovarské chasy proběhlo v Tatrách.  
Na programu kvalita piva, komunikační dovednosti a sranda

 V  polovině října  2016 se na čas zastavila výroba piva 
v  pivovaru Koníček… Důvodem nebyl výpadek řídicího 
systému, teroristický útok na vodovodní řad, který přivádí 
vodu z Morávky k nám do pivovaru, či nějaká vážná po-
rucha, ale výjezdní zasedání pivovarské chasy do sloven-
ských Tater.
V  příjemném prostředí horské chaty nedaleko Štrbského 
plesa se po tři dny řešily zásadní otázky chodu pivovaru. Ne-
chyběli zaměstnanci, ale i kamarádi, kteří s pivovarem ně-
jakým způsobem spolupracují či se podílejí na jeho chodu. 
Sládek Mojmír Velký poděkoval všem přítomným za to, že 
díky nim se pivovar rozvíjí a kvalita piva z Vojkovic i v le-
tošním roce zaujala větší množství provozovatelů hostinců. 
Představil taktéž vize do dalších let a  naznačil rozvojové 
plány. „Budeme se rozvíjet, budeme navyšovat výstav piva, 
ale rád bych, abychom zůstali takovou rodinnou firmou 
a i v budoucnu udržovali kvalitu našeho piva na úrovni, na 
jakou si naši pivaři již zvykli,“ uvedl Mojmír.
V rámci pracovní části následoval nácvik komunikace s kli-
enty na rampě, kdy si jednotliví zástupci chasy vyzkoušeli 
různé případy, například klient, který chce pivo, ale nemá 
hotovost, ale jen kartu, klient, který nemá ani hotovost ani 
kartu, klient, který nemá ani hotovost ani kartu ale má hez-
kou manželku a podobně. V průběhu školení probíhaly de-
gustace a hodnocení kvality piva.

Pro tyto účely bylo z  pivovaru Koníček převezeno několik 
sudů různých typů piv. Pro naplnění zákona o převozu nad-
měrného množství piva přes hranice tak každý účastník 
školení převážel na zádech jeden sud piva. Celníkům ve 
vlaku ve stanici Čadca pak bylo vysvětleno, že jeden sud je 
týdenní spotřeba každého jednotlivce, což pohraničníkům 
pro vysvětlení bohatě stačilo.
Velkou část školení pak tvořily vědomostní soutěže (Česko – 
otázky a odpovědi). Mezi nejlepší patřil Karel Stříž, který tuto 
hru hrál prakticky celé tři dny a na jednotlivé turnaje se při-
pravoval přes noc, kdy všichni spali. Jeho všeobecný přehled 
byl proto následně fascinující. O žaludky přítomných se staral 
dvorní zvukař koníčkových akcí Lukáš Chlebek a Petr Vitula – 
dodavatel medu pro medové speciály. Ve sportovních soutěžích, 
např. v hodu sudem pak dominoval podsládek Petr Tesarčík.
Součástí výjezdu byly i výlety do okolí, někteří tak vyšlapali 
na Solisko, jiní si třeba vyhřívali své kosti v termálních láz-
ních Vrbov u Popradu, užívali si jízdy zubačkou či sledovali 
přes okna běžných linkových autobusů krásné podtatranské 
vesnice občas „zkrášlené“ typickými stavbami našich menšin.
„Pivovar se rychle rozvíjí a  má dobře našlápnuto. Uvědo-
muji si, že bez stabilního a spokojeného týmu to nepůjde. 
Takové akce jsou vždy prospěšné a děkuji všem klukům, že 
se zúčastnili a aktivně si jak tu pracovní, tak i tu volnou část 
užili,“ zhodnotil akci sládek Mojmír.

Koňotajenka: Speciál roku 2017
Speciál před Vánoci
Jídlo Návštěvníků
Obal na pivo
Šťastný den všech vězňů
Mužské přirození
Název skladby od AC/DC
Dlouhé a tvrdé (písmeno) … 
Pivo od Koníčka, které nemá 
s koněm nic společného vánoční, amarouny, lahváč, amnestie, 

chámovod, TNT, ý, netopýr

ženských družstev. Do Vojkovic na Točko Kapp přijel i me-
zinárodní tým, který tvořil jeden Španěl a další dva Evropa-
né, údajně Švédové, jejichž národnost jsme po dojezdu do 

cíle již z důvodu nesrozumitelného vyjadřování nezjistili… 
Nechyběly zajímavé převleky. K vidění tak byli chirurgové, 
kteří spolu s bečkou piva vezli i pacienta s „kapačkou“, oko 
mužů zaujaly třeba pirátky, na trať se vydaly týmy s názvy 
Šviháci, Pilné včelky, Holota od plota, Pobřežní lýtka, Za-
gorky z  baru… Akce měla spád, opět se konalo množství 
doprovodných soutěží (točkosprint, vědomostní soutěže 
o znalosti našeho pivovaru a podobně) a to vše zajistilo, že 
se nikdo nenudil. Točko Kapp si nenechaly ujít ani masmé-
dia, přítomen byl redaktor periodika Deník. Po vyhlášení 
výsledků přišla na řadu tombola a  až po půlnoci skončila 
taneční zábava.
Příští ročník TočkoKapp se bude konat v září 2017 a již nyní 
můžete přemýšlet o  taktice a  případně i  převleku, kterým 
zaujmete porotu. Těšíme se na další ročník. 
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Co je v pivovaru Koníček z nerezi, to je z Blučiny

Nový speciál roku 2017 nejen pro zamilované: Valach-týn

 V minulém čísle pivních novin Koniny jsme informovali o instalaci kvasničárny v našem pivovaru. Zařízení již 
plní svou funkci a přispívá tak dále ke stabilní kvalitě našeho piva. Oslovili jsme proto Ladislava Večeřu, mana-
žera společnosti Nerez Blučina – výhradního dodavatele technologií pro Pivovar Koníček. Blučina leží nedaleko 
Brna, a co je zajímavé, jen necelé čtyři kilometry od Vojkovic… Nikoliv těch našich, severomoravských, ale Voj-
kovic u Brna.

 Sortiment speciálů Pivovaru Koníček se v roce 2017 rozšíří o růžový speciál Valach-týn 
(14 %), který je vařený jen ze sladu českého typu a z nové odrůdy žateckého chmele. Ten 
se dostává na trh pivovarnictví jako úplná novinka. „Jedná se o  aromatickou odrůdu 
s vůní malin a čerstvě pokosené trávy. Růžová barva piva a narůžovělá pěna je dosažena 
díky speciálním odrůdám ovoce a zeleniny, které se v určité fázi výroby piva přidávají 
do technologie. Jde tak o stoprocentně přírodní barvy,“ uvedl sládek Mojmír. Podle ne-
potvrzených informací a výsledků testů bude mít pivo Valach-týn i pozitivní účinky na 
sexuální apetit, a to nejen na svátek zamilovaných – na Valentýna.

Kvasničárna “Koníček“ před expedicí z Blučiny

s jednáním malými krůčky, až do konečné konstrukce s rea-
lizací v roce 2016. Nejdůležitější část kvasničárny, originální 
know-how, vypracoval sám Mojmír,“ uvedl. L. Večeřa.
Co je to „kvasničárna“?
Kvasničárna je netlakové zařízení, skládající se ze tří nádob 
navzájem propojených potrubím s čerpadlem, umožňující jí-
mání kvasnic z cylindro-kónických (CK) tanků a spilky. Kon-
strukce kvasničárny umožňuje promývání a uchovávání kvas-
nic, sterilizaci zařízení, dopravy kvasnic do spilky a CK tanků.
Kvasničárna není jediným výrobkem pro pivovary a  pivo-
várky, nýbrž jeden z  mnoha. „O  dalších výrobcích svědčí 
dodávky pro Pivovar Koníček, kde je v  provozu spádová 
nerezová varna (20 hektolitrů) s  parním ohřevem. Dále 
vyrábíme spílečné kádě, CK tanky, šrotovny sladu, ležácké 
tanky a to horizontální a vertikální,“ dodal manažer Nerez 
Blučina.

Marián Causidis:  
Čistota a pořádek je základ

Marián Causidis, nar. 18. 10. 1988 ve 
Frýdku-Místku. Žije v Dobraticích

Jak jsi se dostal 
k nám do pivovaru?
Vystudoval jsem SŠSD 
ve Frýdku-Místku, 
obor provoz ekonomika 
dopravy. Neměl jsem 
možnost si najít práci 
v  oboru, protože všude 
chtěli praxi min. pět 
le, kterou jsem logicky 
hned po škole neměl. 
Doposud jsem proto 
pracoval ve společnosti 
Poháry Bauer v  Baš-
ce. Na starosti jsem 
měl komplexně sklad 

a montáž pohárů. Byla to velká zodpovědnost. Práce mě ba-
vila, nejvíce pak zahraniční služební cesty. V roce 2015 jsem 
nastoupil do Pivovaru Koníček.
Jak jsi se dostal do pivovaru?
Bylo to díky mému kamarádovi, Petrovi Tesarčíkovi – pod-
sládkovi našeho pivovaru. Oslovil mě a já na práci “vařiče” 
kývnul. Potřeboval jsem změnu. Předmětem mojí práce je 
uvařit dobré pivo. Jsem u příjmu sladu až po konečné stá-
čení piva do sudů a lahví. Kdybych cokoliv ve všech fázích 
výroby piva zanedbal, kdo ví, jak by se to projevilo na kva-
litě. Ale samozřejmě musím umět i  PETkovat, obsluhovat 
čistírnu KEG sudů, prostě mám pivovar prochozený docela 
podrobně. Na práci mě zatím baví vše, každý den se něčemu 
novému přiučím.
Jak můžeš konkrétně Ty ovlivnit kvalitu piva?
Určitě hodně. Pokud bychom cokoliv zanedbali, například 
při sanitačních činnostech nebo čištění sklepů, tanků nebo 
potrubí, tak by pivo nebylo pitelné. Čistota a pořádek je zá-
klad všeho. Precizní musí být samozřejmě i procesy vaření, 
kvašení a dozrávání.
V  našem regionu jsi docela známou osobou, i  díky 
tomu, že hraješ fotbal za Dobratice.
Možná ano. Mimochodem, kromě fotbalu se velice rád 
ve svém volném čase věnuji turistice, miluji jízdu na kole 
a v zimě hraji hokej. Na výlety vyrážím většinou do Beskyd. 
Je tady krásně, ale jednou za čas se vydám do Tater. Mno-
ho času trávím i se svým psem. Je to fenka Danny, kříženec 
labradora s kdovíkým, protože vypadá pořád jako štěně.
Jinak zpět k  fotbalu… Právě odsud znám Petra Tesarčíka. 
Figuruji většinou na postu volného podhrotového hráče, 
někdy zaskočím v záloze. Aktuálně hrajeme 1.A třídu a dou-
fám, že se na konci sezóny budeme pohybovat v horní části 
tabulky. Vedení ode mě očekává, abych byl tím pověstným 
tahounem či leaderem týmu, ale ne vždy se mi to daří. Hlav-
ně si přeji, aby se mi vyhýbaly zranění a fotbal si užíval.
Na závěr prosím o nějakou vtipnou příhodu…
O legraci není mezi pivovarskou chasou, která se denno-
denně stará o chod pivovaru, nouze. Nejvíce mě baví Zdě-
nek, alias Ihyn - univerzální stavbař „divize“ pivovaru Ko-
ňostav. Není snad dne, kdyby nás něčím nepřekvapil nebo 
nerozesmál. Je neskutečně vynalézavý, ale konkrétní moc 
nebudu. Některé věci musí zůstat mezi chasou. Jinak jsem 
rád, že se na rampě, kde vydáváme pivo, setkávám s piva-
ři-klienty, kteří jsou z drtivé většiny neskutečně pozitivní 
a veselí lidé.

 V průběhu podzimu 2016 vyrostla naproti Pivovaru Koníček 
stáj s konírnou pro dva nové koně – Šárku a Dorotku. Ti se však 
nestanou novými pověstnými maskoty našeho pivovaru, ale čeká 
je život plný práce a radosti. Jak uvedl sládek pivovaru, koně bu-
dou sloužit v době, kdy bude v Moravskoslezském kraji vyhlášena 
inverze, a to pro potřeby ekologického rozvozu piva, nebo tažení 
pivovarských vozů v případě že dojde ve světě benzín. Krásní ko-
níčci, kteří těší oko nejednoho příchozího do pivovaru či hostince, 
budou využití i pro tažení sběrného vozu při soutěži Točko Kapp 
či Libertas Kapp nebo v rámci dalších propagačních jízd. V zim-

Šárka a Dorotka se chystají na rozvoz piva
ních měsících a za výhodných klimatických podmínek budou na-
příklad sloužit pro tažení vojkovických dětí na lyžích, na sáňkách 
či bobech.
 „Jako správní pivovaršní koně dostávají denně porci mláta 
a  do vody jim vždy nezapomenu přimíchat trochu Ryzáka. 
Každé ráno jim taktéž zpívám starou známou píseň Pivovarští 
koně grošovatí, přivezli pívečko, kdo ho platí…,“ říká sládek 
Pivovaru Koníček Mojmír Velký.
Koníci pocházejí z rakouského horského plemena Hafling, což 
je rasa křížená z  několika nejušlechtilejších zvířat světa, na-
příklad koně Something (který v  roce 1975 skočil s  jezdcem 
Andrém Fereirovem  v  Johannesburgu 839,1cm široký vodní 
příkop) a koně Onion Roll, který v roce 1993 dosáhl doposud 
nejvyšší rychlosti 66,65 km v hodině.
Pro koně si Mojmír zajel až do Plzně k chovateli Vurstu Salá-
movi, který se zaměřuje právě na chov pivovarských koní. Pod-
le nepotvrzených zpráv jsou Šárka a Dorotka sestry a přímými 
potomky po posledních přeživších plzeňských pivovarských 
koních. Po společenských změnách po II. světové válce totiž 
všichni pivovarští koně skončili jako tažná zvířata v uranových 
dolech, případně na jatkách.
„Koníčci jsou moc hodní, ale kdykoliv bude mít host pivovaru 
či hostince zájem třeba koníky pohladit nebo získat více infor-
mací, ať se domluví se mnou. Rád každého zájemce stájí a ko-
nírnou provedu,“ říká Mojmír.

Neustálá vzájemná komuni-
kace je jednou z nejdůležitěj-
ších faktorů úspěšné firmy. 
Skvěle a  akčně si informaci 
o tom, že v aktuálních Koni-
nách bude rozhovor s Mari-
ánem Causidisem o  čistotě, 
jako základu kvalitního piva 
a spokojenosti pivařů, vyložil 
podsládek Petr Tesarčík. Ten 
okamžitě poté, kdy se tuto 
zprávu dověděl, jel do giga-
marketu Teso a přikoupil do 
zásoby balení třívrstvých to-
aletních papírů v akci.

Ryzák, Vraník, Grošák, Vánoční a Štědrok… To jsou piva 
v unikátní sestavě, která si můžete zakoupit v balení 

Multipack. Doporučujeme třeba jako vhodný dárek na 
Vánoce či jako povinnou výbavu na Silvestra.

Vánoční sestava v balení Multipack Otevírací doba pivovaru (rampa)
24. 12. – zavřeno
25. 12. – zavřeno

26. 12. – 10 až 11.30 hodin
31. 12. – 8 až 11.30 hodin

Nový rok - zavřeno

Otevírací doba hostince U Koníčka
24. 12. – zavřeno
25. 12. – zavřeno

31. 12. – 10 až 18 hodin
Nový rok - zavřeno

Od 26. do 31. 12. se bude točit originální vánoční 
zmrzlina. Pan hostinský Slávek bude taktéž na 
Silverstra podávat hostům Slávkovu vařonku.  

„Na základě poptávky a představy Mojmíra Velkého, majite-
le pivovaru Koníček, začal vývoj „kvasničárny“ pro zmíněný 
pivovar již v  roce 2015. Vývoj probíhal postupně společně 

Koňostřípky:
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„Člověk by to neměl v žádném směru přehánět, tedy ani ve 
směru cvičení a vyznávání zdravého životního stylu. I když 
třeba můžeme přijít o klienta, tak to zákazníkovi na rovinu 
řekneme. Brzdi, člověče, nemůžeš přece žít život podle tabu-
lek a jen vyznávat kult krásy. Cvičení má být součástí, nikoliv 
priorita života..., “říká Markéta a dodává: „I proto chci mít v 
týmu nejen profesionály, ale i velice empatické lidi, kteří se 
dokáží vcítit do člověka. Ideálně pak, pro které je práce ko-
níčkem.Jsem ráda, že zatím je náš tým na takové úrovni, že 
můžeme nabízet velice široké spektrum služeb pro prakticky 
kohokoliv. Tady najdou své třeba i manažeři, starší lidé či lidé 
se zdravotním handicapem. Mnohdy to není jen o cvičení, ale 
o psychickém uvolnění, odereagování.“
„Zájem o služby fitka je větší, než jsme čekali. Konkurence ve 
městě je, ale my jdeme svou cestou. Samozřejmostí je pora-
denství a nabídka produktů zdravé výživy. O cvičící nemáme 
nouzi, možná i proto, že po cvičení máme v přilehlé kavárně 
K & Z Kafé připraven unikátní iontový nápoj – lahvové pivo 
od Koníčka. Osobně jej upřednostňuji před nápoji Isostar,“ 
říká šéfka klubu.
Jak se nám podařilo zjistit, nápad s tím, aby byl k dispozici 
zlatavý mok, vzešel z návštěvy fitcentra Houmles Place v Ko-
zomíně u Prahy, kde se zatím v jako jediném fitku v Česku 

Pivo od Koníčka nabízíme po cvičení jako iontový nápoj

Koňostav rekonstruoval prostory bývalého Selika ve Frýdku-Místku. Vzniklo krásné fitko. 

 Takto se o pivu z pivovaru Koníček vyjádřila Markéta Turečková majitelka nedávno otevřeného Fitclub Cross 
Body MT s.r.o. ve Frýdku-Místku (bývalé Seliko). Návštěva centra byla pro mě trochu noční můrou, protože výskyt 
krásných a vysportovaných žen na metr čtvereční dosahoval vysokých čísel. Taktéž tak propracovaný zdravý životní 
styl v hlavách mi je (na rozdíl od přítomných sympatických slečen a žen) bohužel ještě stále na hony vzdálený.

 Stavební „divize“ pivovaru Koníček, známá jako Koňostav, se podílela na rekonstrukci prostor bývalého Selika. Ihned poté, kdy specialisté této firmy dokončili realizaci 
mamutí základové desky budoucího nejvyššího mrakodrapu světa Kingtom Tower ve městě Džidda v Saúdské Arábii, začali od 5. září do 1. října 2016 pracovat Pavel, Jenda, 
Rosťa a Martin na novém působišti a za necelý měsíc vytvořili zázemí pro nově otevřený Fitclub Cross Body MT, ve kterém pracuje i Denisa – manželka našeho sládka.

Markéta Turečková podává iontový nápoj

V příjemném prostředí K & Z Kafé, kde je možné se občerstvit 
vychlazeným pivem v lahvi od Koníčka, vládne a výbornou 
(nejen brazilskou) kávu servíruje Klára Žídková. Sympatický 
prostor, k dispozici wi-fi… Zde se již taktéž konají a budou konat 
pravidelné taneční pátky a retro soboty. 

Role stavbyvedoucí divize Koňostav se ujala sládková Denča, která 
řídila své kolegy především ze speciální sítě (pro tzv. fly Pilates) 
zavěšené na háku. Ten hák se vlastně stal i takovým testem kvality 
prováděných prací. 

 Ten pravý dárek na vánoce může být nejen pivo Koníček, 
ale i stejnojmenná kosmetika vyrobená ze čtrnáctky Grošá-
ku, sladiny a chmele. Protože o kvalitě těchto surovin je její 
producent skálopevně přesvědčen, již do kosmetiky nepři-
dal žádné parfémy či barviva a vše co v této kosmetické řadě 
voní a  barví, jsou jen ryzí pivovarské suroviny. „Vůně po 
pivu je tak věrná, že jsem se koníčkova šamponu již mno-
hokrát skoro napil,“ řekl Jan Černýjakhavíř pro pivní noviny 
KONINY, které svým zpravodajstvím pokrývají Vojkovice 
a přilehlé arktické oblasti.
Od loňských vánoc, před kterými prodej těchto výrobků za-
čal, si získal u zákazníků značnou oblibu. Stále jsou tak v na-
bídce čtvrtlitrová a  půllitrová (u  většiny produktů) balení 
tekutého mýdla, vlasového šamponu, sprchového gelu, ale 
i speciálního chmelového šamponu, jež kromě piva a sladi-
ny obsahuje z poloviny chmelové výtažky. K dispozici jsou 
nadále i oblíbená tuhá mýdla s hezkým pivovarským moti-
vem přímo na výrobku.
Jako novinka před letošními vánoci je k dispozici i vkusná 
dárková kazeta, která obsahuje vlasový šampon, sprchový 
gel, koupelovou pěnu a  tuhé mýdlo. Všechny uvedené vý-
robky jsou pak k dispozici přímo v hostinci U Koníčka, kde 
vám je rády předvedou a nabídnou milé a půvabné přísluš-
nice tamní obsluhy.

Pivní kosmetika od Koníčka bez 
barviv a parfemace - kdo se jí 
chvíli nemyl, již se myje opodál

realizují tzv. programy Les Mills. Součástí konceptu skupi-
nového cvičení, který vymyslela manželka majitele skotské-
ho pivovaru Brewmeister, je následná společná konzumace 
piva Snake Venom (Hadí jed), který dosahuje síly 67,5 stup-
ně. „Les Mills je můj velký sen a ukázka západního trendu. 
Nekopírujeme místní styly, ale spíše se snažíme o to, co fun-
guje v USA nebo Francii,“ vysvětluje.
Ptám se na to, jak jde dohromady kult krásy a zdraví a pivo. 
„Pivo od Koníčka podávané v malých dávkách, neškodí v ja-
kémkoliv množství. Tělo prostě občas potřebuje nějakou tu 
prasárnu, občas si vyhodit z kopýtka,“ říká Markéta.
Sympatická šéfka fitcentra nám o sobě ještě prozradila, že 
externě pracuje jako notografka, čili vytváří notové zápisy. 
Firem tohoto druhu není v Evropě mnoho, jedna je v Ně-
mecku, druhá v Ostravě. Noty české hymny nebo písně Kde 
je sládek… má hotové do 20 minut, příprava not opery trvá 
i měsíc.

Prostory se hledaly přes realitní kancelář a na doporučení. 
„Majitelka a moje kamarádka zvolila výborné prostory pro 
fitcentrum. Především využíváme toho, že budova je z ma-
sivních ocelových konstrukcí a stěn, do kterých lze navrtat 
různé skoby, lze zavěsit různé náčiní a  podobně. I  poloha 
nedaleko centra města a dobrá dostupnost není na škodu,“ 
vysvětluje Denisa. Zcela nové jsou omítky, postavila se zeď, 
nové jsou podlahy, šatny… Zajímavostí jsou hlavně omítky, 
které jsou vylepšeny přídavkem chmelových granulí. Sladi-
na z  piva Štědrok pak plní roli pojiva. Omítky unikátním 
způsobem díky nevysvětlitelné chemické reakce pohlcují 
vnitřní teplo a pachy a emitují do prostoru záporně nabité 
ionty. Prostředí fitcentra tak připomíná atmosféru jeskyně 
ve Zlatých Horách v  Jeseníkách s  údajně léčivými schop-
nostmi. Jde o know-how firmy Koňostav. O tyto omítky má 
nyní zájem například čerstvě zvolený americký prezident 
Donald Trump. „Ve svém mrakodrapu Trump Tower v New 
Yorku stojící na Páté Avenue bych rád obnovil omítky. Nyní, 
jako prezident, si mohu omítky od Koňostav konečně dovo-
lit koupit,“ uvedl D. Trump.
S fitcentrem je spojena kavárna K & Z Kafé, kde Koňostav 
postavil nový bar, a za kterým si můžete dát skvělou kávu 
nebo i lahvové pivo od Koníčka. V rámci rekonstrukce bylo 
potřeba pozvat jedinou specializovanou firmu, a  to na vý-
stavbu a realizaci velkoobjemových skel. „Se sklem pracovat 
umíme, ale se zakřiveným. Nedávno jsme stavěli obludá-
rium na Aljašce a  rekonstruovali fotovoltaickou elektránu 

s  parabolickými skly (HCPTV) ve švýcarském Curychu. 
S  rovnými tabulemi skla zatím nemáme zkušenosti. Proto 
jsme to nechali na profesionálech,“ vysvětlil Pavel.
Oříškem tak bylo pouze vyrovnání podlahy, resp. instala-
ce speciální gumy. To se řešilo upevnění tohoto materiálu 
k podlaze. Dříve zde byl konferenční sál církve a ještě před-
tím sklad cukru, který bohužel podlahu prohnul. Prý tady 
byly jednu dobu vysypány čtyři tuny cukru. Nakonec se 
skvěle osvědčil chemopren a podlaha funguje skvěle. Gumu 
dodala společnost Gumídci, s.r.o. a údajně je napuštěná po-
věstnou hopsinkovou šťávou. Cvičenky tak mají neustále 
pocit houpavého pohybu, i když padnou vysílením na zem.
Mimo velký sál je zájemkyním i menší sál, k dispozici jsou 
další prostory a kouty pro různé typy cvičení. Těch Fitclub 
Cross Body MT nabízí cca 20. Částečný problém byl s vy-
tvořením potřebného sociálního zázemí. „Především pak 
původní sprchy byly velice stísněné a mohutný Rosťa měl co 
dělat, aby je trochu zvětšil. Ještě že jsou naše návštěvnice fit-
centra štíhlé, resp. po několika málo týdnech cvičení budou, 
a do sprchy se v pohodě vejdou,“ vysvětluje Denisa. Do té 
doby mohou po skončení cvičení využívat venkovní sprchy 
s léčivou vodou z nedaleké řeky Ostravice.
Více informací o  fitku najdete na http://www.fitclubmt.cz/ 
Pozn. Společnost Koňostav se aktuálně bude podílet na re-
konstrukci objektu bývalé likérky ve Vojkovicích. Zájemci 
o služby stavební divize si mohou reservovat stavební prá-
ce na nejbližší možný termín, a to 1. 5. 2027.

Naše dárky pro vás – Vánoční a Štědrok
 I v závěru letošního roku jsme pro naše pivaře připravili pověstné tzv. třešničky na dortu. Ochutnat tak v čase vánočním a novoročním můžete dva vynikající speciály – Vánoční a Štědrok. 

Zatímco Štědrok patří svými 24 % k nejsilnějším pivům na Moravě, pivo Vánoční (13 %) je vařeno s použitím speciálně upravené vody. Jak se nám podařilo zjistit, voda z Morávky je někdy 
v průběhu prázdnin přečerpána do speciálního tanku v areálu pivovaru, do kterého je pak nasazeno 13 kaprů z Třeboně. Před varným procesem jsou samozřejmě kapři vypuštěni do okolních 
rybníků. Když toto pivo pijete, nasáváte tak vlastně tu pravou vánoční atmosféru.     

DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA DŮVĚRU V ROCE 2016, CENÍME SI TOHO, ŽE VÁM CHUTNÁ NAŠE PIVO, ŽE SE DOBŘE CÍTÍTE V NAŠEM HOSTINCI,  
A PŘEJEME VÁM V ROCE 2017 MNOHO ŠTĚSTÍ, LÁSKY A HLAVNĚ ZDRAVÍ.  ŽIJTE 10 TISÍC LET! DEJ BŮH ŠTĚSTÍ!
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Ráno na Lysou horu a pak 
na šichtu do Koníčka

 Když pivař dostane kvalitní pivo, takové jaké má být, 
a navíc mu jej přinese sympatická (na těle či duchu) 
kelnerka, nemůže být lépe. K nim určitě patří i Lucie 
Lebedová, která tvoří „páteř“ týmu servírek z hostince 
U Koníčka. Rozhovor byl veden ve velice uvolněném 
až humorném duchu, nebudeme tedy za každou odpo-
věď, neustále žertující Lucie, dávat smajlíky.

Jaký je Tvůj 
vztah k pivu?
Velice pozitivní. 
Mám v oblibě pře-
devším černá piva, 
i  když to na mých 
hrudních parti-
ích kupodivu není 
moc vidět…
Od koho si se 
dozvěděla o  pi-
vovaru a hostinci 
Koníček?
Bylo to od servír-
ky Petry, nyní již 
Očadlé. Jsme dlou-
holeté kamarád-
ky a  její zásluhou 
jsem zde začala 
před cca třemi lety 
pracovat.

V čem Tě tato práce naplňuje?
Práce servírky mě moc baví. Do Koníčka si chodím, i když 
to po fyzické stránce většinou nejde, odpočinout. Jsem totiž 
učitelkou ve školce… Výhodou servírky je to, že v tak vyhlá-
šeném hostinci se mohu setkat a získat kontakt na spous-
tu vlivných lidí, kteří nám tak říkajíc projdou mezi prsty. 
Nevýhodou této práce je to, že v okolních městech mě však 
hodně lidí poznává na ulicích. Prostě si ten ksicht hned vy-
baví s Koníčkem.
Říkáš, že jsi učitelkou ve školce… Jak to jde skloubit 
s Koníčkem?
Moc se to skloubit nedá, a proto zde pracuji pouze každý dru-
hý víkend. Výhodou jsou pak prázdniny, které učitelky mají 
a mohu tak brigádničit a následně utrácet. Neumím si před-
stavit, co bych ty dva volné měsíce dělala? Možná se válela, 
ale prostředí, lidi a vše kolem mě mi to nějak nechtějí dovolit.
Co musí servírka umět?
Nejdůležitější vlastností servírky by měl být klid… Potom ješ-
tě rychlost, obratnost, pohotovost, výřečnost a neústupnost.
Při pohledu na Tvou postavu si může leckterý pivař 
říci, že si se sportem docela rozumíš.
Sportuji a vždy jsem sportovala docela hodně. V posledních 
dvou letech jsem si oblíbila jízdu na kole a  hory. Na Lysé 
hoře se snažím být 2x týdně, pokud mi to samozřejmě do-
volí čas a počasí a všechno kolem. Někdy si horu dám ráno 
a pak rovnou frčím makat do Koníčka.
Jak se Ti komunikuje s hosty hostince?
Někteří hosté, ale naštěstí je to opravdu mizivé procento, 
nemají příliš vstřícný způsob komunikace. Někdy prostě ne-
jde vše hned. Mám spíše ráda klidnější povahy, hosty, kteří 
i nás, servírky, dokážou pochopit.
Kolik uneseš najednou piv?
Bez tácu dávám maximálně šest půllitrů a talířů čtyři. Pros-
tě žádná superservírka nejsem.
A nakonec nějaká „trapná příhoda z natáčení“?
Jednou jsem v jedné ruce nesla dva talíře a ve druhé tři piva. 
Otevřela jsem v zimě dveře na terasu a ukouzla jsem. Piva 
jsem vylila přímo do těch talířů, zůstala jsem sedět a začala 
se smát.

KONINY o Lucce:
• V lednu Lucka oslaví kulaté narozeniny, ale nebudeme 

prozrazovat, kolikrát má již přetočený tachometr.
• Má krásnou sedmiletou dceru, která Lucce není vůbec 

podobná.
• Mimo kolo a hory má ráda knížky, především pak harle-

kýnky a knihy o světovém míru.
• Jejím mottem je: „Pij každý den tak, jako by to byl Tvůj 

poslední.“ 

„Proč Johanova buda?“ ptám se na začátek našeho povídání. 
„Našim společným koníčkem jsou pejsci. Při výběru místa, 
kde budeme mít hospodu, jsme hledali i  takové, aby se zde 
měli dobře právě i  naši psi a  měli potřebné zázemí. Máme 
fenky Sandy, Artemis a pak šéfa všech – Johana. Ten má do-
konce v jednom ze základových betonů otisk své tlapky. No 
tak proto Johanova buda,“ vysvětluje mi Gabriela. O  názvu 
měli stávající majitelé jasno stejně jako o pivu, které se zde 
bude čepovat. Na pivo od Koníčka oba chodili do pohostinství  
U Baranka v Třinci a hned po otevření Budy se vydali do Voj-
kovic. „S Mojmírem jsme se dohodli a podmínkách a začali 
jsme čepovat 11 a 14stupňové pivo. Nyní čepujeme pět druhů 
piva od Koníčka, ale taky limonády. Samozřejmě sledujeme 
Pivní menu, a proto u nás nechybí speciály,“ říká Hanzi, kte-
rý se dříve živil jako montér, jezdil po celém světě a dodává: 
„Příští rok bychom chtěli vylepšit venkovní prostory a  při-
pravit se na další ročník prestižního country festivalu Piknik. 
Dříve se tato akce konala u  Černého kohouta v  Třinci, pak 
jsme za tímto účelem čtyři roky pronajímali areál ve Vendrý-
ni a od letošního, 11. ročníku, se festiválek koná (a doufejme 
tomu tak bude dál) v areálu naší hospůdky. Má to tady kouz-
lo. Večer je odsud vidět osvětlený katolický kostel v  Třinci, 
osvětlené jsou i plynojemy, díky nedaleké hutě se obloha ně-
kdy zbarví doruda. Letos na festival přijelo pár set lidí,“ říká 
Gabriela. Konalo se zde i pálení čarodějnic a další akce. Díky 
miliardovým investicím do ekologie je posezení vedle jedné 
z největších evropských oceláren docela příjemné.
„I díky tomu, že v části Starý Borek již bydlí velmi málo lidí 
a  spíše využívají své domy jako letní chaty, není problém 
posedět u  ohně, zazpívat si třeba s  kytarou nebo si pustit 
starý gramofon. Nikoho tady nerušíme. Jsme mimo město 
a vlastně v něm. Má to své výhody,“ říká Hanzi. Do Johanovy 
budy jezdí pivaři od Jablunkova po Havířov. U jednoho stolu 
může sedět chlap v montérkách nebo i manažer či majitel 
firmy. Na pivo zde chodí lidé třeba v teplákách, nikdo to ne-
řeší. „Lidé mi zde často chodí na pivo do džbánku nebo si 
třeba napíšou SMS, že by chtěli do PET načepovat pivo a že 

Johanova buda na Borku – typická rodinná hospůdka
 Jak nazvat místo pod obrovskými ocelovými zásobníky na vysokopecní a koksárenský plyn, který „produkují“ 

nedaleké Třinecké železárny? Podhradí zní nepřesně, Podplyní divně… Ale právě v bezprostřední blízkosti jed-
noho z těchto plynojemů se nachází Johanova buda, velice oblíbené místo milovníků piva z pivovaru Koníček. Na 
místě bývalého obchodu s potravinami, kde se před pár lety chodili (po drsném ránu) občerstvovat rockeři na-
vštěvující kultovní rockový festival Noc plná hvězd a kde ještě nedávno byl jeden z nejdrsnějších pajzlíků v Třinci, 
nachází se příjemná hospůdka. Tu, rukou a hlasem pevným, vede Gabriela Krausová společně se svým manželem 
Janem, kterému zde nikdo neřekne jinak než Hanzi.

dojdou za půl hodiny. Kluci od Koníčka nám poradili, jak 
pivo do PET čepovat,“ říká Gabriela.
Příjemné prostředí Johanovy budy podtrhuje fakt, že zde 
není k dispozici wifi, a proto zde nenajdete typické málo-
mluvné hosty, kteří nekomunikují s  okolím, ale přes svůj 
počítač s někým, který je někde. „Jsme hospůdka rodinného 
typu. Co se tady stane, nevynášíme ven. Proto se na různých 
soukromých akcích, vilíjovkách nebo vaječinách třeba nic 
nefotografuje a hned nedává na Facebook,“ vysvětluje Gab-
riela. Otevřeno je každý den, dokonce i na Vánoce a svátky. 
Stejně tak i na Silvestra či Nový rok. Slovo „dovolená“ se zde 
považuje za sprosté slovo. „O humorné příhody tady není 
nouze, ale necháváme si to pro sebe. Lidé by se v tom mohli 
poznat. Ctíme diskrétnost,“ vysvětluje paní Gabriela.
„Velký důraz klademe 
na čistotu. Nechali jsme 
si poradit od Mojmíra. 
Sanitace nám tak prová-
dí společnost REWIBE, 
s.r.o., Jirky Egerta, jehož specialisté k nám jezdí pravidelně jed-
nou za 14 dnů na čištění trubek. Jednou za tři měsíce pak při-
jde na řadu chladicí zařízení. Nic neřešíme, o vše se postarají. 
Jsme maximálně spokojeni a pivaři taky, resp. ti hlavně. Hos-
podský, který nedbá na pravidelnou údržbu, si neváží svých 
hostů a musí na to dojet,“ dodává Hanzi.
Na pivo zde chodí lidé z nových staveb z části Nový Borek, 
motorkáři nebo i  rodičové třeba z  Olomouce nebo Přero-
va, kteří přivezli své děti na žákovské ligové utkání a před 
fotbalovým utkáním nebo pak po něm se občerství pivem 
od Koníčka. „Nejoblíbenější pivo je Grošák, velmi rychle si 
místní zvykli na Vojkovjana. V létě šel dobře i Bělouš či sed-
mička. Mladí lidé zase upřednostňují silně chmelená piva,“ 
popisuje šéfka hospůdky. Na koníčkovy speciály se dokonce 
přijímají reservace dlouho dopředu. K pivu se podává pocti-
vá pivní klasika (chleba se škvarky, utopenci…), na objed-
návku lze zajistit například obložené mísy.
Více informací najdete na www.johanova-buda.webnode.cz

Johanova buda, vzadu plynojem Třineckých železárenMajitelé Johanovy budy Gabriela a Hanzi Krausovi

Na místo setkání s horníky a vedení OKD se měl původně sejít 
se studenty VŠB-TU Ostrava a diskutovat s nimi o  inovacích 
v  průmyslu a  měl se projet ve vysokoškolské elektroformuli. 
Na místo setkání s občany Orlové a Frenštátu pod Radhoštěm 
měl původně v  plánu účast na hokejovém utkání třineckých 
Ocelářů. „Ano, drželi jsme mu tady místo. První třetinu měl 
bubnovat a druhou pak vyvolávat chorály do megafonu. Ku-

Prezidenta Zemana přivezli k jinému pivovaru
 K několika velkým omylům došlo v rámci nedávné návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Moravskoslezském 

kraji. Ke změně programu se schýlilo zřejmě díky útoku hackerů, samozřejmě a jednoznačně napojených na Rus-
ko. Prezident Zeman tak zažil zcela jiný program, než vlastně původně chtěl.

podivu nepřijel,“ potvrdil tiskový mluvčí třineckých hooligans 
Ivan Hrozný. Součástí návštěvy prezidenta měl být i  Pivovar  
Koníček, kde měl strávit jednu šichtu s  pivovarskou chasou. 
„Rampu jsme speciálně upravili, aby se panu prezidentovi 
dobře tahaly bečky piv. Měli jsme i povoleno od sládka Mojdy 
mimořádné občerstvení v  podobě becherovky,“ uvedl Karel 
Stříž, člen chasy, který měl prezidenta přivítat chmelem a solí. 
Na místo toho však prezidentská kolona mylně vjela na rampu 
pivovaru nedaleko Vojkovic.
O  útoku hackerů je přesvědčen Jiří Ováček, tiskový mluvčí 
prezidenta Zemana. „Moje role je trojjediná. Nejenom že pre-
zentuji stanoviska pana prezidenta, bráním jeho stanoviska 
a bráním i osobu pana prezidenta. Jednoznačně mohu potvr-
dit, že v programu jsme měli ochutnávku piva Pony Pejl. Proto 
program příští návštěvy nebudeme mít v mém tabletu, ale na 
papíře. Na to jsou proruští hackeři krátcí. Do Pivovaru Koníček 
tak určitě přijedeme a vy i  já víme, že já nikdy nelžu,“ uvedl 
mluvčí Ovčáček.


