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Sládek pivovaru bude zavážet pivo koňským povozem

 Mojda Velký, sládek Pivovaru Koníček, začne v průběhu podzi-
mu a zimy 2017 s pravidelnou zavážkou sudů piva od Koníčka do 
hospod a dalších výčepních zařízení a za lidmi, kteří mají pivo od 
Koníčka rádi. Po několikatýdenním výcviku jeho dvou pivovarských 
koní v Hustopečích u jednoho z nejlepších vozatajů v Evropě a po za-
koupení opancéřovaného koňského povozu (od ruské firmy Suchoj) 
je připraven uspokojit požadavky odběratelů našeho piva tímto ne-
tradičním způsobem. Díky speciální stravě pro tažné koně (sláma 
namáčená ve sladině) a  díky unikátnímu podvozku TATRA bude 
Mojda schopen dovážet pivo i do nepřístupných míst a terénů.
Závoz piva bude probíhat vždy v pátek ráno a bude pouze na ob-
jednávku. Sám sládek nemá žádné požadavky. „V  rámci závozu 
se jen podívám na stav výčepního zařízení, prolistuji si sanitační 
knihu, prodiskutuji se servírkami jejich strasti a radosti, rád přised-
nu k hostům ke stolu. S sebou vždy budu mít spacák do arktických 

podmínek, a  proto není problém přespat ve sklepě. 
Ráno pak snídám Ryzáka s  chlebem,“ říká Mojda. 
Zájemci o dovoz piva tímto způsobem budou muset 
jen zajistit velice skromné, až charitativní, zázemí 
pro pivovarské koně. Ten, kdo si objedná závoz piva 
tradičním způsobem, si bude muset připravit jen 
toto:
•  Ustájení koní musí být na úrovni čtyřlůžkového 

pokoje v Abú Dhabí s výhledem na Perský záliv.
•  V průběhu celého večera musí ve stáji znít nejno-

vější hity skupin AC/DC, Brutus a Ewy Farne.
•  Naši pivovarští koníčci si libují ve dvanáctistupňo-

vém filtrovaném pivu Vojkovjan, které je vždy ro-
zřehtá a jízda pak má říz. Do něj by měla být týden 
před zahájením závozu namáčena mrkev.  

•  Seno či sláma k večeři musí být sečena ručně, ko-
sou a nikoliv křoviňákem z Mountfieldu - ideálně 
pak na jižních svazích hory Říp a za ranního roz-
břesku.

•  Drbání koní musí být zajištěno každou hodinu. Kartáč musí 
mít štětiny tažené v železárnách Bohumín z původních drátů 
Třineckých železáren, průměr před tažením 5,5 mm.

•  Snídaně pro pivovarské koně musí být tvořena jablky. Oby-
čejnými, prachsprostými jablky – trhanými na plantážích 
súdánské oázy Siwa. Z  ostatních jablek pivovarští koně 
blijí.

Ale nyní trochu vážně... Sládek si splnil svůj velký sen a hod-
lá obnovit ve Vojkovicích tradici po vzoru svého otce. Ten byl 
známý i tím, že dělal dlouhá léta radost jak dospělým, tak 
dětem. Plánuje pravidelné jízdy koňským povozem - třeba s 
ženichem a nevěstou nebo svatební hosty (viz foto). A mož-
ná tedy i závozy do hospod se sudy piva. Trasy jízdy se již 
dávají dohromady a budeme Vás o všem brzy informovat.  
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Koníček na zdařilé mapě 
pivovarů nechybí

Na pivní speciály se čeká klidně i ve spacácích 
ČMELÁK (12 %) – Klasický světlý ležák s přídavkem včelí-
ho medu od regionálního včelaře. Ten se dodává do studené 
cesty výrobního procesu, přičemž se zachovávají veškeré vi-
tamíny a enzymy – tolik prospěšné pro lidský organismus.
KLAĎAS (16 %) – Svatováclavský speciál rubínové barvy s in-
tenzivní plností. Jde o ideální pivo k oslavě svátku sv. Václava, 
který je nejen patronem české země, ale i  patronem sládků 
a českého piva. I přesto, že jde o velmi silný speciál, můžete se 
těšit na solidní hořkost.
HATATITLA (14,5 %) – Pivo typu India(n) Pale Ale (IPA) mě-
děné barvy, chmelené nejen na varně, ale i za studena v ležác-
kém tanku. K tomu se používá silně aromatický chmel, dříve 
dovážený pouze a jen z USA, ale dnes již rozšířený i v českých 
chmelnicích (odrůda Kazbek).

Silák Arnold S. dostal loni před koncem roku chuť na Štědroka a po 
přistání svým soukromým tryskáčem na hlavní silnici z Třince do 
Čadce si ustlal před restauraci Belko v Hrádku.

Tadeusz Horáček z Bratislavy čeká na podzimní speciály na louce 
před pivnicí Obecník v obci Lhotka. Hospodský Čenda mu každé ráno 
přinese Ryzáka a měří mu tep.

 Stále oblíbenější jsou mezi pivaři naše speciály. Těch jsme letos 
opět uvařili téměř 20 a vzhledem k omezenému množství se ne-
stalo, že by se některý nedopil. Apelujeme proto na hospodské, aby 
si dodávku speciálů předjednali dopředu a neváhali. I Podzimní 
menu 2017 je totiž netrpělivě očekáváno velkými davy milovníku 
chmelového moku. Mnozí neváhali a neváhají čekat na dodávku 
do své oblíbené hospůdky či restaurace v mrazu, dešti, horku… 
Třeba ve spacáku přímo před svým oblíbeným zařízením. Několik 
takových jsme zaznamenali našim objektivem.

 Prázdniny jsou za námi a častěji 
než dříve se v pivovaru, v Koníčkovém 
dvoře nebo v  hostinci U  Koníčka, za-
stavili turisté z  různých končin Česka. 
Možná za to může velmi zdařilá Pivní 
mapa. Pivovar Koníček se svou prezen-
tací v něm nemohl samozřejmě chybět. 
Zdařilou publikaci, která může inspiro-
vat k návštěvám různých pivovarů v Če-

chách, Moravě i Slezsku, si můžete koupit v prodejně Koňo-
téka v Koníčkovém dvoře. Stojí to opravdu za to. Obsahem je 
412 pivovarů a minipivovarů.

ŽELEZNÍK (18 %) – Světlý a silný speciál sladko-hořké chuti, 
který vás opravdu rozřehtá. Svým žokejům toto pivo doporu-
čuje 9 z 10 koňských vítězů Velké Pardubické.
HUSAR (11,5 %) – Polotmavý ležák nastaví vaše chuťové buň-
ky tak, abyste dostali chuť na Svatomartinskou husu. Po této 
huse pak budete naopak opět nažhaveni na dalšího Husara. 
Pivo je spodně kvašené, karamelové chuti a střední hořkostí.
SAMETOVÁ (17 %)  – Polotmavý karamelový speciál se sa-
metovou pěnou. Oblíbený zejména u  těch, kteří slaví výročí 
„sametové revoluce“ i  těch, kteří nostalgicky vzpomínají na 
fragmenty časů minulých. Oblíbený hlavně mezi studenty, sla-
vící v tento den mezinárodní svátek.
PODKOVÁŘ (15 %) – Světlý speciál. Jeden z  favoritů mnoha 
pivařů. Jde o  pivo až zlatavé barvy, spodně kvašené. Pivo je 
chmeleno 3x, a to českými odrůdami Sládek, Žatecký červeňák 
a novou odrůdou Kazbek (ta se přidává do tanku za studena). 
Chmel dává tomuto pivu specifické aroma a extra hořkou chuť.
VÁNOČNÍ (13 %) – Klasický světlý speciál, který neurazí žád-
ného pivaře. Je středně hořký a lehce plné chuti. Toto pivo na-
vozuje uvolněnou předvánoční a vánoční atmosféru.
ŠTĚDROK (24 %) – Pivo tmavě měděné barvy, velice specific-
ké a osobité, vyhledávané hlavně fajnšmekry a vyznavači extra 
silných piv. I při množství alkoholu (cca 12 %) tento kupodivu 
nijak zvlášť nevyčnívá. Doporučuje se popíjet z menších skle-
nic. V opačném případě je možné, že uděláte před hospůdkou 
ve sněhu „andělíčka“. 

A NĚCO MÁLO O NAŠICH SPECIÁLECH:
KOBYLA (15 %) – Černý speciál chutná po hořké čokoládě. 
Při výrobě se používá laktóza a  směs speciálních karamelo-
vých a barvicích sladů. Pivo je velice plné chuti, vyznačuje se 
nižší hořkostí a hustou karamelovou pěnou.
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 Koňostav  – stavební divize Pivovaru Koníček, se aktuálně 
podílí na rekonstrukci Koníčkova dvora. Bývalý areál lihovaru, 
statku, zemědělského družstva a jatek s pohnutou historií, zažívá 
novou a snad pozitivnější etapu svého bytí. Od listopadu loňské-
ho roku se z velice zanedbaného objektu v centru obce Vojkovice 
stává nejen pohledné a reprezentativní místo, ale i bod setkává-
ní lidí ve stylových prostorách pivnice Ve dvoře nebo Cukrárně. 
Mnoho hostů se zde zastaví poté, kdy nakoupí základní potraviny 
či maso v přilehlých potravinách a řeznictví, či realizují nákup 
piva nebo koníčkových suvenýrů v Koňotéce. Divize Koňostav se 
postupně přemístila do vrchních pater objektu, kde vzniklo ně-
kolik nových bytů a kanceláře. A to přesně v místech, kde dříve 

Momentka z nálezu nových podzemních prostor bývalé 
likérky. Archeo a lihoprůzkum (neúspěšný) provedli geologičtí 
inženýři divize Koňostav. 

Část nově zformované divize AGROŠÁK na vlečce. Balíků se na jeden 
závoz vešlo více než mnoho.    

Koňostav disponuje plně funkčními a skvěle vybavenými 
zámečnickými dílnami a vyškolenými specialisty. Na snímku Zdeněk 
Maršálek, bývalý hornický zámečník, při likvidaci starého a přežitého 
socialistického zákazu.

Po stavební divizi KOŇOSTAV se v pivovaru začíná formovat i zemědělská divize „AGROŠÁK“

bydleli majitelé lihovaru a statku – židovská rodina Glesingerů 
a poté nucení správci, ať již němečtí či pováleční čeští, a pak ná-
jemci z éry budování socialismu.
Dělníci divize Koňostav se maximálně snaží neomezovat a neohro-
žovat svou stavební činností zákazníky a zájemce o naše pivo. Vy-
mysleli dokonce zcela novou metodu, která se blíží totální bezpeč-
nosti práce. Vždy, když do dvora přijede před rampu auto, ukončí 
okamžitě svou pracovní činnost a soustředí se v bezpečném místě 
nazvaném VDP (Venkovní Degustační Prostor). Zaměstnanec 
rampy pak náhodně vybere uskladněné pivo a probíhá testování 

kvality. Toto se pak opakuje několikrát v průběhu dne. „Zavedeme 
to, samozřejmě po demokratické rozpravě, jako etalon BOZP v celé 
Evropské unii. Kvalita potravin musí být na prvním místě. Kdo se 
bude vzpírat, bude mu to demokraticky přikázáno,“ uvedl nedávno 
Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise.
Aktuálně probíhají rekonstrukční práce nedaleko prostoru rampy 
a expedice piva, kde časem vzniknou další zcela nové prostory, 
které budou plnit konkrétní účely. Nechceme více prozrazovat, co 
vše v našem dvoře nakonec bude připraveno k dispozici. Máte se 
ale již brzy věru nač těšit…
Na základě úspěchu stavební divize, se sládek pivovaru rozhodl 
zřídit zemědělskou část firmy - AGROŠÁK. Ta by se měla starat 
především o zajištění dostatku potravy pro naše pivovarské koně. 
První test výkonnosti agrospecialistů, resp. vojkovické „dožínky“, 
se konaly v polovině srpna v části obce Holcina.

 Součástí Koníčkova dvora je i rozměrný hangár, který dříve 
sloužil například k uskladnění zemědělské úrody. V plánu je 
časem koncentrovat do tohoto prostoru exponáty, resp. země-
dělskou techniku ať již funkční nebo nefunkční. Hangár se po-
stupně plní zajímavými stroji a možná již příští rok otevřeme 
malé „muzeum“. „Těmito mašinami se třeba sklízel ječmen, 
jedna ze základních surovin při výrobě piva, nebo brambory, 
ze kterých se pak pálil líh pro výrobu vojkovických likérů. Náš 
region byl postaven na tvrdé práci, na průmyslu, řemeslech, 
ale i na zemědělství. Budeme se snažit mít zde plně funkční 
stroje, opravovat je, a občas vyrazit na pole a ukázat lidem vše 
v praxi,“ naznačuje plány Mojmír Velký.
Zatím se daří získávat zemědělské stroje od různých nadšenců 
a  fanoušků naší myšlenky. „U každého stroje uvedeme foto-
grafii nebo informaci o bývalém majiteli a několik informací 
o zařízení – k čemu sloužil a nějaké zajímavosti. Ti, kteří na-
jdou ve stodole nebo na půdě něco, co by se koncepčně hodilo, 
přispějí na dobrou věc a  stanou se přáteli našeho pivovaru. 

Nezbavujte se dědictví předků! Staňte se součástí budované 
expozice zemědělské techniky v Koníčkovém dvoře.

Jedním z prvních exponátů je mlátička Slávia

Nezbavujte se, prosím, mnohdy unikátních tradičních stro-
jů a staňte se součástí, věříme, zajímavého projektu,“ vyzývá 
Mojmír majitelé starých mašin ke spolupráci.

Pivní pohotovost zaujala!

Polední menu a pochutnání k pivečku

 Nestihli jste dojet pro sud nebo 
PETky na rampu v  Koníčkovém 
dvoře? Zdrželi jste se v práci (napří-
klad díky zahájení výroby nového 
automobilu z továrny Hyundai nebo 
z  důvodu výskytu sličné kolegyně 
v  sousední kanceláři)? Vypovědělo 
vám službu nezničitelné auto Volvo 
V70  I. generace? Zabloudil jste na 
demonstraci a  dostal se mezi od-
půrce a příznivce povinných kvót na 
obsazení míst v českém parlamentu 
pro zástupce venezuelských indi-
ánů? Vzpomněl jste  si až v  sobotu 
k večeru, že jste nedávno pozval své 
kamarády na bečku koníčkového 
piva? Nic se neděje, potřebné množ-
ství KEG a PET si od května letoš-
ního roku můžete koupit v Koníčko-
vém dvoře i mimo oficiální otevírací 
dobu prodejny Koňotéka. Omezené 
množství piva v  sudech bude totiž 
k dispozici i v pivnici Ve dvoře resp. 
v Cukrárně.
Stejně tak můžete v  pivnici vrátit 

prázdný sud, pokud byste nestihli pracovní dobu pivovarské 
chasy na rampě. I tato služba si u našich pivařů našla velkou 
pozitivní odezvu.

Otevírací doba pivnice Ve Dvoře a Cukrárny 
(tedy i PIVNÍ POHOTOVOSTI):

Po 9 až 17 hodin
Út 9 až 19 hodin
St 9 až 21 hodin
Čt 9 až 19 hodin

Pá, So 9 až 22 hodin
Ne 13 až 20 hodin

PIVNÍ POHOTOVOST - to je určitá forma záchrany před piv-
ním nedostatkem a například předčasným ukončením rodinné 
oslavy či grilovačky, což jistě nepotěší. Novinkou je i možnost 
vrácení KEG sudů v  neděli večer, což ocení například chata-
ři, vracející se po pivně stráveném víkendu na svých chatách 
a chatkách zpět domů.

Mimo čínských mistrů 
světa ve vzpírání, kteří 
by měli být k dispozici 
pouze několik málo dnů 
v roce, budou sudy z Pivní 
pohotovosti vydávat naše 
sympatické servírky – 
například Monika. 
Neostýchejte se a klidně 
jim s těžkým sudem 
pro vás můžete pomoci. 
Určitě nebudete obvinění 
z nějaké pozitivní 
diskriminace. Odměnou 
bude úsměv, který jistě 
potěší.Koníčkova masová koryta - ideální volba pro každou párty

Koníčkův dvůr nabízí tzv. Koníčkova masová koryta. Veškeré 
použité suroviny pro výrobu těchto stále více oblíbených koryt 
jsou v nejvyšší kvalitě od našich prověřených dodavatelů.

SELSKÉ KORYTO
Koleno, pečené zelí, jelito a jitrnice, žebra, špalíky, kuřecí ste-
henní řízky. Kyselý okurek, kozí rohy, hořčice a křen.

VOJKOVICKÉ KORYTO
Koleno, pečené zelí, žebra, špalíky, kuřecí stehenní řízky, ku-
řecí křídla, vepřové řízky. Kyselý okurek, kozí rohy, hořčice 
a křen, plněné olivy

Ke korytu je možné navíc doobjednat: Steakové kuřecí řízky, 
vepřový řízek, pečený bůček, zelný a šopský salát. V den ob-
jednání koryta je nutné složit zálohu na suroviny, která činí 
1 000,– Kč v  hotovosti. Tato částka bude při předávání ode-
čtená z celkové ceny koryta. V den odebrání koryta se skládá 
vratná záloha 1 000,– Kč v hotovosti na dřevěné troky a skle-
něné pohárky, které jsou součástí zapůjčení. Dřevěné troky je 
nutné vrátit do tří dnů od zapůjčení. Troky je nutné objednat 
minimálně 14 dní dopředu, a  to osobně v Koníčkově dvoře. 
Více informací na tel. č.: +420 737 046 749.

Pivnice Koníčkova dvora nabízí především výborné pivečko od Koníčka, cukrárna pak 
sladkosti - mnohé vyrobené s využitím pivních surovin. K dobrému pivu patří i chutné 
jídlo. V pracovních dnech je vždy k dispozici jeden druh poledního menu. Výživná je 
ale i celodenní nabídka „studených“ pochutin k pivu. Oblíbené jsou například naklá-
dané tvarůžky. Jsou jemně pálivé, protože obsahují chilli papričky. Naložené jsou pět 
dnů v pivu. Na talíři najdete i křen, hořčici a kozí rohy. K zakousnutí je pak žermanický 
nebo domaslavický chléb. Výborné k pivu je i trhané vepřové maso s okurkou, křenem 
a cibulí. Chystá se rozšíření sortimentu o nakládaný hermelín. Dobrou chuť! 
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Od květin k pivu

Přiznám se, pro mě na první do-
jem a  pocit, tragédie. Hned, co 
mě napadá je, jak si ten „nebo-
hý“ chlapec třeba řekne o  pivo. 

 Kupodivu není problém. 
Kuba Chromčák mi (na dotaz 
díky překladu své maminky 

Pavly a Denisy) naznačí typický pohyb, který děláme při ote-
vírání lahvového piva. „Dobře, draku, ale jak si třeba řekneš 
o své nejoblíbenější pivo?“ Kuba se ani nyní nenechal zaskočit 
a ukazuje mi velice jednoduše na rukou 10 + 4. Čili čtrnáctka, 
aha, Grošák! Strávil jsem s tímto člověkem, který holt neměl 
v životě z hlediska zdraví až tak moc štěstí, ale bojuje a s ním 
i jeho rodina, skoro dvě hodiny. Nedostal jsem jej na ničem, 
spíše on mě. Byl to moc zajímavý zážitek a příjemné a poučné 
odpoledne na zahrádce pivnice Ve dvoře.

 Denisa, naše paní sládková, mi jednou říká: „Stáňo, pojď si pokecat s naším novým kolegou - Kubou.“ To přece není 
problém. Pivovar Koníček přece vaří více a více piva, Koníčkův dvůr (místo podeje piva, potravin především od regi-
onálních dodavatelů a s útulnou pivnicí s cukrárnou) je stále oblíbenějším místem k nákupu a pohodovému posezení. 
Proto není přece překvapením, že máme dalšího parťáka, který rozšíří naše řady… Jenže, Kuba bohužel od narození 
neslyší a špatně mluví…

Kuba je rád, že jej pivovarská chasa hned přijala mezi sebe. 
Dlouhá léta byl totiž zvyklý na ženský kolektiv, a to v zahrad-
nické firmě v Raškovicích. „Pracoval jsem a moc nemluvil. 
Měly mě možná i proto rády. Je to pro mě teď velká změna – 
od květin k pivu. Ale tato drsná parta je skvělá. Nic mi neod-
pustí, žádná falešná tolerance,“ naznačuje Kuba. 
Posunky jsou pro mě zatím stále neuchopitelné. Ještě že jsou 
tady maminka a  Denča. Ta mi to překládá a  neustále mě 
upozorňuje na to, abych se Kubovi díval na tvář, abych přímo 
odezíral z  jeho rtů, abych byl trpělivý a snažil se mu poro-
zumět. Není to ale jednoduché, je to (přiznávám), složité… 
Často jsem na sekundu uhnul očima, hledal pomoc. V  ten 

okamžik ztrácím kontakt 
a nedomluvím se už. 
Kuba dojíždí do Koníčkova 
dvora každý den na kole. 
Má to kousek, asi dva ki-
lometry. Má rád přírodu, 
mnoho času tráví u  počí-
tače, poslouchá rockovou 
hudbu, je často v kontaktu 
se svými kamarády, kteří 
jsou na tom stejně jako on. 
Ale nejraději je mezi zdra-
vými, holt, kteří měli větší 
štěstí v životě – třeba s pi-
vovarskou chasou. To po-

tvrzuje jeho maminka. „Chlapi se tady v pivovaru nebojí ani 
pořádné dřiny a ani toho, že by mezi sebe měli vzít zdravotně 
postiženého kluka. Nepotřebujeme žádné umělé a vynucené 
dotační programy státu či obcí na podporu handicapovaných. 
To bychom se odstěhovali třeba do Prahy, kde mají postižení 
zcela jiné ekonomické možnosti. Kuba se moc těší na to, až 
bude moci jakkoliv pomoci chlapům ze stavební divize Ko-
ňostav v rámci zvelebování bývalého lihovaru, statku a jatek,“ 
říká maminka. „Chtěl bych někdy něco stavět, pomáhat třeba 
jen nosit cihly. Něco prostě budovat. To je to nejlepší, co pro 
mě může společnost udělat. Vzít mě prostě mezi sebe,“ dodá-
vá Kuba. Jeho závěrečné přiťuknutí čtrnáctkou Grošákem pro 
mě bylo hodně k zamyšlení…

Denču – překladatelku ze znakové řeči, i další holky v Koníčkovém dvoře 
silně zaujal Kubou nastavený etalon čistoty

Pivo je jasné, ale kromě toho Kuba 
„ujíždí“ i na pochutinách cukrárny 
Koníčkova dvora 

S Kubou se můžete v Koníčkovém dvoře, hlavně tedy v pivnici 
a cukrárně setkávat asi často. Moc toho nenamluví, může vám 
připadat „tak trochu“ podivně. Jako ze začátku i mě… Uklízí, po-
máhá v kuchyni, furt něco kutí před hlavní budovou Koníčkova 
dvora, nesnáší nedokonalost, nečistotu, špínu. Málo mluví. Na 
první pohled nekomunikuje. Nemůže. Je totiž od narození hluchý 
a částečně němý, i když se alespoň ta druhá část postižení částeč-
ně napravuje.
Podle našich holek z pivnice doslova ujíždí na čistotě. „Kdybych 
nebyla již rok až dva šťastně vdaná za svého muže, tak tady Kubu 
beru okamžitě. Kdekoliv se objeví smítko, tak jej to vydráždí jako 
červená barva na býka a hned to musí uklidit. Dělá to sám od sebe, 
ani jej nemusím bičovat a mučit,“ říká naše servírka Monika. 
Na její slova navazuje její kolegyně Vendy. „Kdybych nebyla těsně 
před svatbou, kterou již nemohu odvolat, a téměř skoro těhotná, tak 
jej beru všemi deseti. Nemluví, uklízí, sám se aktivně stará o to, aby 
tady bylo vše v cajku. Navíc přitom má neskutečně malou spotřebu 
čisticího prostředku JAR a útěrek. Pro mě ganc ideální muž,“ naříká 
do kapesníku Vendy.

Myslivci měli štěstí,  
že jel kolem…

 Z netradiční aktivity myslivců Komorní Lhotky, dalších je-
jich kolegů myslivců a kamarádů by měl zcela jistě radost Jiří 
Menzel – režisér kultovního filmu Slavnosti Sněženek. Po vzo-
ru tohoto oblíbeného filmu totiž nimrodi každoročně pořádají 
své slavnosti, na kterých nechybí vzájemné špičkování, zda na 
šípkové omáčce či se zelím, areálem chaty se neustále šíří zná-
má píseň „čiri muri fuk, tak zpívám já“, účastníci akce střílejí 
na terč z tlačeného kola a podobně. Letošní pátý ročník (v so-
botu 1. července) dále vytunil sládek Pivovaru Koníček, který 
jel náhodou „kolem“. Po vzoru nezapomenutelného Jaromíra 
Hanzlíka narazil starý dobrý hliníkový sud piva. „Pamatujte - 
chybama se člověk učí.“ 

Koňotajenka

Milovník piva

Plynný produkt trávení a popíjení piva

Jméno prince z pohádky Shrek

Chutný výrobek z prasátka

Slezská řeka

Stát, kde se pivo nesmí pít (jen, když to Alláh nevidí)

Ruský národní nápoj čiré barvy

Je to skoro tak dobré a zdravé jako pivo, ale je to bílé. Co je to?

Prezident Miloš Zeman:  
„Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo.  
Obě jsou (více v tajence)…“

POZOR! Změna otevírací doby prodeje 
piva v Koňotéce (Koníčkův dvůr)

Prodej piva, koníčkových limonád, výčepních plynů 
a  dalšího doplňkového sortimentu (pivní kosmetika, 
suvenýry, koníčova vtipná trička, mikiny a  podobně) 
v  Koníčkovém dvoře - prodejna Koňotéka, se (na období  
1. 10. 2017 až 31. 3. 2018) upravuje takto:

Pondělí až pátek od 9 do 16 hodin
Sobota od 9 do 11 hodin

Neděle zavřeno
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Nač se můžete těšit 
v dalších KONINÁCH?

 Na reportáž z  návštěvy nej-
vzdálenější české hospody, kde 
se čepuje pivo Koníček. Hospůd-
ka U  vody je vzdálená 516  km 
od komína našeho pivovaru, 
přesně ve Vojkovicích (u  Kar-
lových Varů). Zajímavostí je to, 

že majitelem je tatínek Lukáše Bauera – reprezentanta v běhu 
na lyžích. Na snímku momentka z Obecního úřadu se starostou 
obce Lubošem Garajem (vlevo), který nás do hospůdky zavedl.

 Na reportáž z  třinecké re-
staurace FITA, (objekt býva-
lých „Hradčan“), kde se bu-
dete cítit jako na cestě kolem 
světa, a  to díky interiéru, ale 
i pestrému a kvalitnímu jídlu.

 Na návštěvu v  kuchyni Ko-
níčkova dvora a  rozhovor 
s našimi „kuchařkami“. O vla-
štovčí polévce, vaření poslepu 
a podobně.

 Hned poté, kdy brazilský fotbalový reprezentant Neymar da 
Silva Santos Júnior, oznámil ve svém klubu v  Barceloně, že jej 
srdce, čisté srdce, zlákalo do provinčního a chudého pařížského 
týmu PSG, dostal se u  vedení katalánského týmu i  u  fanoušků 
v nemilost. „Chtěl jsem odejít dohodou s dvouměsíční výpověd-
ní lhůtou, ale tým mi zakázal hrát v  kopačkách a  dokonce mi 
odmítli v této výpovědní době prát moje upocené a zamarasené 
slipy. Když mi pak přikázali, abych se chodil před zápasy převlé-
kat na veřejné WC a po zápasech se sprchovat do barcelonských 

Brazilský talentovaný fotbalista (uprostřed) oblékl dres staré gardy 
Vojkovic.

Neymar nastoupil za starou gardu Vojkovic
kašen, tak to už i pro mě bylo moc,“ svěřil se KONINÁM fotbalový 
kouzelník. Vzhledem k tomu, že PSG počítalo s nástupem tohoto 
skvělého hráče až koncem srpna (poté, kdy majitelé klubu zahájí 
těžbu ropy v novém nalezišti v Perském zálivu) a po uspořádá-
ní dobročinné sbírky na předměstích Paříže, neměl Brazilec kde 
zahájit přípravu. S nabídkou, která se nedala odmítnout, přišel 
klub TJ Sokol Vojkovice. „Neymarovi jsme nabídli účast na ně-
kolika tréninkových soustředěních našich mužů, možnost kosení 
trávy, lajnování a foukání míčů. Vrcholem jeho přípravy pak bylo 
jeho vystoupení v  týmu staré gardy Vojkovic v  rámci tradiční-
ho Memoriálu Ivo Petra (5. 8. 2017),“ uvedl Adam Kolek, šedá 
eminence vojkovických Sokolů. V rámci turnaje starých gard 
domácího týmu, Frýdku-Místku, Tošanovic a  Dobratic, na-
stoupil Neymar na posledních pět minut v  rámci finálového 
zápasu s Frýdkem-Místkem, kdy vystřídal místního včelaře Pe-
tra Vitulu, a za krátkou dobu vsítil 7 branek. Vzhledem k tomu, 
že si Neymar vždy po vstřelení branky upil z půllitru koníčkového 
piva, rozhodčí „Kemo“ ani jednu z  nich neuznal. „Uvidím, jak 
se mi bude dařit v Paříži. Pokud mi tam zakážou pít vojkovické 
pivo, což je asi otázkou času, moje srdce automaticky zamíří pod 
komín Pivovaru Koníček,“ slíbil da Silva Santos.

Frýdeckomísteckým se tak v průběhu časového limitu devíti 
hodin podařilo vypít 79 litrů Koňakoly, kterou má ve své na-
bídce Pivovar Koníček z Vojkovic. „Úkol to nebyl úplně snad-
ný. Vytvořená dvojice obdržela dvakrát deci tohoto kolového 
nápoje na dřevěném podnosu, kdy uchopili podnos za rukojeť 
a  bez držení kelímku museli obsah vypít,“ popisuje průběh 
rekordu ředitelka pořádajícího Beskydského informačního 
centra Frýdek-Místek Monika Konvičná.

Na Beskydských rekordech se napsal rekord  
v pití čepované Koňakoly

 Frýdek-Místek má další zápis v  České knize rekordů. IX. ročník akce Beskydské rekordy se konal v  sobotu 
19. srpna 2017 v rámci rodinného gastrofestivalu Frýdek-Místek plný chutí a frýdeckomístečtí opět po roce doká-
zali, že pokud jde o soutěživost, zatáhnou za jeden provaz a výsledkem je další úspěch.

Rekord zahájil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký spolu 
s moderátorem Beskydských rekordů Vojtěchem Bernatským

KVALITNÍ VODA JE I ZÁKLADEM KOŇAKOLY
Základní surovinou pro výrobu Koníčkových limonád je vyso-
ce kvalitní voda z beskydské nádrže Morávka. V první řadě je 
potřeba vyrobit sifon - tedy vodu obohacenou (sycenou) CO2. 
Pro tyto účely je přímo v areálu pivovaru k dispozici tanko-
vá nádoba o objemu 1 000 litrů. Sycení probíhá při teplotách 
okolo 2°C. Poté se do KEG sudů nadávkuje potřebné množství 
sirupu a pak se bečka doplní předem připraveným sifonem. 
Mimochodem sirup náš pivovar nakupuje od regionálního 
výrobce (konkrétně od firmy Val Mano), která jako jedna 
z mála společností pro přípravu sirupů používá přírodní cukr 
a k tomu různé ovocné emulze.
Pouze v případě Koňakoly dodavatel sirupů speciální kolovou 
emulzi nakupuje. Tu totiž není vůbec jednoduché vyrobit… 
Ruku v  ruce se zřejmě nejoblíbenější Kofolou tak Koňakola 
svou měrou přispívá k faktu, že Česko je údajně jednou z mála 
zemí světa, kde není dominantní jedničkou na trhu s kolový-
mi nápoji americká Coca-Cola. Jak s kartami na trhu zamíchá 
letošní rekord v pití limonády od Koníčka? Uvidíme…
Mimo uvedenou „rekordní“ limonádu jsou v nabídce pivo-
varu další chutě. Oblíbená je s příchutí maliny, pomeranče, 
hopsinková šťáva… Vše k dispozici v PET nebo v KEG su-
dech. Tuto možnost využívá stále více pořadatelů venkov-
ních nebo soukromých akcí, kteří spolu s pivem koupí i sud 
limonády. Kontaktujte prodejnu Koňotéka v  Koníčkovém 
dvoře.

Celý den se pak i přes nepřízeň počasí nesl v pohodovém duchu 
gastrofestivalu. Na návštěvníky čekaly stánky se skvělým jídlem 
a pitím, děti se mohly vyřádit v dětské zóně v zámecké zahradě, 
návštěvníci se mohli podívat pod ruce mistrům kuchařům či 
ochutnat netypickou kuchyni Brouka na talíři. Frýdek-Místek 
přijeli podpořit i ABBA Stars a Light & Love. Velké ovace pak 
sklidil David Kraus, který ukončil IX. ročník akce.

Na oslavy založení Pivovaru Koníček přišly opět stovky lidí
 Jedenáctý ročník Koníčkova dne opět přilákal velké davy milovníků piva. Všichni se v nádherném počasí bavili 

od sobotního poledne 3. června 2017 až do nedělního rána.
Oslavy uvaření prvního piva ve Vojkovicích začala naražením 
dřevěného sudu, a to tradičním způsobem, o což se postaral 
sládek se svou  chasou. Pak již vypukla zábava pro dospělé 
i děti. Ti dříve narození mohli ochutnat nejen piva od Koníč-
ka, ale dalších pěti regionálních a spřátelených minipivovarů. 
K  dobré pohodě přispěly folk a  country kapely Pocity, MA-
ROD či kapela Los Pedros, která dokázala proměnit do akus-
tické verze mnohé světové hity. Nádhernou show, při které 
tuhla krev v žilách, s biči, kolty a lasy předvedli členové Wes-
ten Club B + B II.
Jako obvykle byl Koníčkův den ve znamení různorodých 
soutěží, ať již šlo tradiční pití piva na rychlost, držení soud-
ků o  natažené paži nebo běh s  pytlem sladu na zádech. 
Vyvrcholením pak byl hod sudem. Vítězem v  kategorii 
mužů byl po roce opět vojkovický silák Adam, který mrštil 
50litrový sud do vzdálenosti neuveřitelných 15 metrů. 
Na akci se bavily i děti, pro které byl připraven skákací hrad, 
jízdy na koních, divadelní představení. I  děti si zasoutěži-
ly - házely například plastová víčka do kyblíku s  mlátem. 
O večerní taneční zábavu se pak postarala kapela KARM, kte-
rá roztančila většinu přítomných. „Koníček se po jedenácti 
letech stal jako první minipivovar na Moravě (díky vyššímu 
výstavu piva) tzv. středním průmyslovým pivovarem. Rozši-
řujeme se, každoročně zaznamenáváme vyšší poptávku. Stále 
největší důraz klademe na kvalitu. Příští rok proto opět navý-
šíme kapacity ležáckých tanků, aby mělo uvaření pivo čas na 
dostatečné zrání,“ uvedl sládek.

Ve čtvrtek 8. června 2017 si pro symbolický šek na 35 850,– Kč osobně 
přišel Martin Hořínek - ředitel Charity Frýdek-Místek. Ten jej na 
„staré“ rampě Pivovaru Koníček převzal z rukou Mojdy Velkého. 
Charita děkovala nám, my děkujeme vám – účastníkům Koníčkova 
dne. Vězte, že jste přispěli těm, kteří opravdu potřebují, nikoliv těm, 
kteří jen zneužívají či parazitují na štědrosti a dobrotě lidí. To jsme si 
pohlídali…

Hod sudem – tuto soutěž si nenechá, ať již aktivně nebo jen na 
čumendu, ujít jen málo návštěvníků Koníčkova dne

 Pivo od Koníčka si mohou vychutnat i pivaři ze vzdáleněj-
ších míst. Těšit se na něj aktuálně mohou i ve Františkově dvo-
ře - úžasném místě (Oderské vrchy, Vítkov - část Klokočov), kde 
najdete klid, možnost odpočinku, domácí sýrárnu, ubytování, 
restauraci, pension a  hřebčín, který se snaží zachovat chov 
unikátního plemene Slezský norik. Majitelem celého toho 
úchvatného místa je manželský pár z  Ostravy, který se sna-
ží navrátit místu opět své kouzlo, a navíc jej dále jej rozvíjet. 
„Dříve se zde chovaly a připravovaly na těžkou dřinu v těžař-
ském průmyslu stovky těchto ušlechtilých zvířat. Následoval 
pád a nezájem. Nyní se doba postupně mění. Roste pomalu 
počet firem nebo nadšenců, které se vracejí k  tradičnímu 
a ekologickému způsobu těžby dřeva,“ vysvětluje mi Richard 
Volný, provozní restaurace a pensionu, což je součást areálu 
Františkova dvora. „Otevřeno máme od čtvrtku do neděle (od 
11 do 22 hodin), přičemž o víkendech se zde konají prakticky 
jen oslavy, svatby a podobně. A proč nemáme otevřeno i další 
dny? Nemůžeme zatím najít ty správné lidi do party. Lidem 
jako kdyby se nechtělo poctivě pracovat nebo jich je v tomto 
regionu prostě málo,“ vysvětluje mi provozovatel, který si za-
kládá na vstřícném až vřelém přístupu k hostům.
Místo je vyhlášené i výbornou kuchyní a příjemnou obslu-
hou. „Lákadlem by mohly být například výborné hovězí 
steaky z vyzrálé svíčkové od dobytka, které se pase a chová 
podle přísných zásad BIO právě v areálu hřebčína,“ láká na 
ochutnávku číšník Adam.

Aktuálně je zde na čepu náš 
Ryzák a  Grošák, návštěvníci si 
budou moci časem vychutnat 
i  speciály podle Pivního menu. 
„O  pivu z  Vojkovic jsme slyšeli 
mnoho pozitivního a chtěli jsme 
jej již dříve. Ale nebyla bohužel 
zajištěna logistika dopravy v ta-
kové podobě, aby to dávalo eko-
nomický smysl. Nebudeme za-
stírat, že spojení hřebčína, koní 
a  piva názvu Koníček je prostě 

velice stylové,“ říká provozovatel restaurace R. Volný.
Františkův dvůr je (věříme i  díky pivu od Koníčka) jas-
nou sázkou na jistotu. Více  www.frantiskuvdvur.cz nebo  
www.facebook.com/frantiskuvdvur/ 

Hřebčín ve Františkově 
dvoře čepuje pivo Koníček. 
Stylové propojení…

Pohled na restauraci a pension Františkův dvůr

Pivo od Koníčka čepuje 
například servírka Adélka


