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Tenhle rok ve Strakonicích stojí 
za to! Nedivte se, slavíme 370 let 
od založení pivovaru. U nás je jen 
málo takových, ve kterých umí pivo 
vařit déle. Bystrý čtenář, který je 
zároveň i hbitým počtářem, rázem 
zjistí, že jsme byli založení v roce 
1649. No a co, řekne si... Nevý-
znamný rok. V učebnicích se o něm 
nic nepíše. Historik upozorní, že 
je to rok poté, co Evropu přestala 
ničit Třicetiletá válka. No a ten rok 
se asi už nic dalšího důležitého 
nestalo.

Pozor! To, že se ale do roku 1649 
datuje začátek strakonického pivo-
varnictví, není náhoda. Podívejte 
se na čísla letopočtu pořádně a se-
čtěte je „1+6+4+9“ dává dohroma-
dy pro pivovarnictví magické číslo 
20. Kolik piv je v base? Dvacet!

Také se vám teď to datum zdá 
magické? Správně, tak budu po-
kračovat. Stejně tak je magický 
náš nový slogan: „Točením lahve 
točené pivo nevzniká,“ který se 
možná objeví na etiketách, bill-
boardech a tričkách.

Nepřišel jsem na něj já, ale náš 
kolega Honza Zákostelecký, zná-
mý strakonický architekt, který 
do našich novin kreslí anekdoty. 
Kdyby vás napadl další takový 
vtipný a výstižný slogan, se kte-
rým si spojíte náš pivovar, určitě 
nám ho pošlete na email – pa-
vel.pechousek@email.cz. Aby se 
vám dobře přemýšlelo, čeká na 
každého autora nápadu, který vy-
užijeme, sud piva podle vlastního 
výběru.

Pokud se vám ale nechce pře-
mýšlet a máte „jen“ chuť na vý-
borné strakonické pivo, tak může-
te vyrazit na tradiční Pivovarskou 
pouť, která se bude konat v so-
botu 22. června. Tam už se bude 
prodávat nový výroční speciál, 
který připravil sládek pivovaru 
Vlastimil Matej právě pro tuto 
příležitost. Více se o akci i pivu 
dozvíte uvnitř čísla.

Navíc 24. srpna jsme pro lidi 
ze Strakonic i širokého okolí při-

chystali malý hudební festival, 
samozřejmě na počest našeho 
výročí. Půjde o podobnou akci, 
jakou je Pivovarská pouť.

A kdo nemá rád hudbu, nechť 
si připije na zdraví své i svého pi-
vovaru ve své hospodě nebo třeba 
ve své kuchyni. Vždyť jak praví 
klasik, Neotevřeš dvakrát stejnou 
lahev! A to jsem pro vaši inspiraci 
prozradil náš další slogan.

 Pavel Pechoušek, redaktor

PIVOVAR SLAVÍ 370 LET
SLÁDEK UVAŘIL SPECIÁL A ZVE FANOUŠKY NA OSLAVY
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MK ČR E 19331

PIVOVAR OSLAVÍ 
SVÉ VÝROČÍ 

Pivo ze strakonického pivovaru se od 
konce minulého roku vozí do Ruska. Hned 
na začátku letošního roku získal polotmavý 
Klostermann a Král Šumavy první úspěch 
– zlatou mediali na moskevské výstavě s ná-

DUDÁK NOVĚ I V RUSKU

ZAJÍMAVOSTI

V lednu tomu bylo deset let, kdy si šumavský 
nadšenec Jan Egner otevřel v Praze na Vino-
hradech svou šumavskou hospůdku, které říká 
„Kavárna Na Šumavě“. Shodou okolností je 
umístěna i v Šumavské ulici. 

A jako správný Šumavák si při otevření 
hospůdky všiml na Šumavě našeho, tehdy te-
prve na trhu se etablujícího, polotmavého piva 
Klostermann. Od té doby se na jeho pivním 
výčepu pevně usadil nejen Klostermann, ale 
po čase též náš světlý ležák Král Šumavy. Za 
těch řadu let, co tato hospůdka funguje, se zde 
čas od času střídají i ostatní piva strakonického 
pivovaru, či jeho sezónní pivní speciály. 

Jak sám pan Egner říká, rád by navázal na 
tradici akcí, které pořádal ve Zdíkově u Vimper-
ka, než se mu narodily dvě děti, a proto nejen 
k této příležitosti deseti let s Dudákem se chystá 
uspořádat v sobotu 27. 7. 2019 na Ostrově ve 
Zdíkově akci „Šumavování“, na které bude 
mimo různá kulturní vystoupení vrcholem veče-
ra vystoupení kapely KEKS (více na www.suma-
vovani.cz). A samozřejmě i strakonický pivovar 
Dudák bude při tom, tak si přijďte přiťuknout!

ŠUMAVOVÁNÍ
zvem PRO EXPO. Tu organizovalo ruské 
ministerstvo zemědělství. 

Vedle toho už se Dudák exportuje do Itálie, 
Maďarska, Polska, Ruska, na Slovensko, 
Ukrajinu a do Portugalska.

Pivovar slaví 370 let od založení, což z něj 
činí jeden z nejstarších pivovarů u nás. Nejen 
pro fanoušky strakonického piva přichystal 
sládek pivovaru Vlastimil Matej výroční spe-
ciál, jehož název se odvíjí od data založení 
pivovaru  - L. P. 1649. Pivovar chystá také 
hudební program, který se bude konat na par-
kovišti před pivovarem. Termín je stanovený 
na sobotu 24. srpna. Pivovar k této příležitosti 
chystá den otevřených dveří, kdy si návštěvníci 
projdou místy, kam se běžně nedostanou. Vy-
stoupí kapely, jako je například UDG, Tlustá 
Berta, Zakázaný Ovoce nebo rocková Cimbá-
lovka Milana Broučka.

Na akci bude možné ochutnat výroční speci-
ál - jeho receptura bude podle sládka zajímavá 
nejen díky třetinovému podílu pšeničného 
sladu, který byl v historii českého pivovarnictví 
používaný daleko častěji než nyní, ale také kvů-
li použitému chmelu. Ten je samozřejmě český 
a odrůda se nazývá Bohemie. „Zajímavostí je, 
že pivo bude tradičně chmelené třikrát, ale 

právě pouze tímto jedním chmelem. Jistou spe-
ciálnost mu dodává i to, že bude stáčené přímo 
z ležáckého tanku v nefiltrované podobě, a to 
do sudů a do speciálních skleněných lahví,“ 
uvádí Matej. „Desítky se v dlouhé historii 
strakonického pivovaru vypilo celkově nejvíc, 
takže jí tímto chceme tak trochu vzdát hold 
a navíc se v horkých letních dnech daleko snáz 
pije než vícestupňová piva,“ doplňuje sládek. 
Pivo bude v restauracích  a pivovarské prodej-
ně k dostání od 24. června, poprvé se představí 
22. června na Pivovarské pouti.
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SLÁDEK UVAŘIL NA LÉTO SPECIÁLNÍ 
VÝROČNÍ DESÍTKU

Nefiltrovaná, třikrát chmelená desítka – tu na toto léto připravil 
nový sládek pivovaru Vlastimil Matej. Její název L. P. 1649 připomí-
ná rok, kdy byl měšťanský pivovar Dudák založený.

Od nového roku jste sládkem pivovaru. Jak se vám změnil 
profesní život?

Být sládkem je časově poněkud náročnější a vyplývá z toho o po-
znání větší zodpovědnost, ale je to pro mě čest. Naštěstí si i teď najdu 
čas na to zajít do sklepa a v klidu mimo signál mobilního telefonu 
ochutnat zrající pivo z ležáckých tanků. 

Na léto jste připravil pivní speciál. Jaký?
Možná to bude trochu překvapivé, ale bude to výroční nefiltrovaná 

desítka. Receptura bude zajímavá nejen díky třetinovému podílu 
pšeničného sladu, který byl v historii českého pivovarnictví použí-
vaný daleko častěji než nyní, ale také kvůli použitému chmelu. Ten 
je samozřejmě český a odrůda se nazývá Bohemie. Zajímavostí je, že 
pivo bude tradičně chmelené třikrát, ale právě pouze tímto jedním 
chmelem. Jistou speciálnost mu dodává i to, že bude stáčené přímo 
z  ležáckého tanku v nefiltrované podobě, a to do sudů a do 0,75l 
skleněných lahví.

Proč právě takové?
Název L.P. 1649 odkazuje k 370 letům od založení pivovaru, které 

letos slavíme. Desítky se v dlouhé historii strakonického pivovaru 
vypilo celkově nejvíc, takže jí tímto chceme tak trochu vzdát hold 
a navíc se v horkých letních dnech daleko snáz pije než vícestupňová 
piva.

Chystáte do konce roku ještě další speciál?  
Rád bych pokračoval ve vaření 4 speciálních piv ročně. Po jarním 

Velikonočním zeleném a letní výroční nefiltrované desítce chceme 

určitě navázat na loňský úspěch za studena chmeleného Svatovác-
lavského speciálu. Abychom se úplně neopakovali, tak jsem pro 
letošní rok vybral na žateckých degustacích pro studené chmelení 
odrůdu Harmonie a myslím, že je na co se těšit. No a na Vánoce je 
v plánu pivo, které se spíše bude lišit použitými slady, ale nad tím 
zatím ještě přemýšlím.

Přemýšlíte o takových věcech i doma?
Bohužel ano (smích), moje žena to hned pozná a takové chvíle, kdy 

zjistí, že ji přestávám poslouchat, už zkušeně nazývá „pivovarské 
ticho“. Nejraději o pivě a našem pivovaře přemýšlím při práci se 
dřevem nebo při přerovnávání domácí sbírky pivních lahví, to bývá 
většinou dost inspirativní.

Co Vám v poslední době udělalo v pivovaru největší radost?
Toho je víc. Potěší to, že se našemu pivu daří čím dál tím více ve 

světě. Letos už jsme vyvezli pivo do Itálie, Maďarska, Polska, Rus-
ka a na Slovensko a Ukrajinu. Byl bych moc rád, aby i díky tomu 
byl pivovar pro Strakoňáky něčím, na co mohou být pyšní. Potěší 
i rostoucí prodeje světlého za studena chmeleného Klostermanna. 
Zároveň na oba Klostermanny chystáme i nové zadní etikety, na 
které se dost těším.

Jako podsládek jste se staral i o organizaci exkurzí. Zůstalo 
vám to?

Vždycky mi bylo ctí, že mohu návštěvníky po pivovaře provést. 
Ono to přeci jen ten pivovar trochu polidští, když návštěvníci vidí, 
kolik je zapotřebí lidské práce, aby se pivo vůbec uvařilo. Pak naše 
pivo vnímají trochu intenzivněji než jen skrze cenovku v supermar-
ketu. Navíc se snažím exkurze dělat i tak, jak by se to líbilo mně. To 
znamená, že si návštěvníci mohou natočit nefiltrované pivo přímo 
z  ležáckého tanku a pokud je prohlídka pivovaru zajímá, nemám 
problém s tím se s nimi zapovídat na 2 i 3 hodiny. V pivovaře čas 
vnímám trochu jinak.

Stejné je to s Facebookem. Jací jsou fanoušci Dudáku na soci-
álních sítích?

O pivovarský Facebook už se starám přes 3 roky a věřím, že je to 
pro pivovar dost přínosná věc. Myslím si, že naši fanoušci ocení, že 
jim odpovídá někdo přímo z výroby než jen marketingový specialisté 
pomocí frází. Na našem profilu lze nalézt aktuality ohledně speciál-
ních piv, akcí pořádaných pivovarem či fotek a zajímavostí spojených 
s denodenním provozem pivovaru. Věřím, že o pivovaře více prozra-
dí autentické, byť nedokonalé fotky než vyžehlené grafické výtvory.

Ing. Vlastimil Matej - pivní lahve sbírá od svých 6 let, nyní jich má 
doma více než 3 tisíce. Do pivovaru se hlásil na brigádu od svých 17 let 
a vyšlo to až v roce 2008, kdy již studoval na VŠE. Témata seminárních, 
bakalářské a diplomové práce volil tak, abych psal o něčem co ho zajímá 
- o pivě. Do pivovaru během studia chodil na brigádu nejen každé léto, 
ale i celoročně každý pátek na stáčení soudků. Do volné pozice manaže-
ra kvality nastoupil v roce 2012 a k inženýrskému titulu ekonomie získal 
maturitní osvědčení ze Střední školy potravinářských technologií. Když 
byl jeho předchůdce Dušan Krankus jmenovaný ředitelem pivovaru, 
vybral si Vlastimila Mateje jako svého nástupce. 

ROZHOVOR
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PIVOVARSKÉ KVASINKY – ZÁKLAD DOBRÉHO PIVA
Investice do kvasné nádoby na naší pro-

pagační stanici sloužící k pomnožování pi-
vovarských kvasinek celý proces zkvalitnila. 
Na to co pro pivovar kvasinky znamenají, se 
podívejme podbrobněji. Zjednodušeně řeče-
no kvasinky vytvářejí při kvašení na spilce 
z extraktu (cukrů) alkohol, oxid uhličitý 
a teplo. Díky jejich činnosti roste teplota ve 
zakvašené kádi tempem 1 až 2 °C za den, 
přičemž na povrchu kádě vzniká nádherná 
kvasná deka (pěna). Po dosažení teploty 
hlavního kvašení (u nás v pivovaře je to 11 °C) 
se káď přichlazuje tak, aby teplota již více ne-
vzrostla a výsledné pivo chutnalo tak, jak má. 
V ideálním případě během týdeního kvašení 
na spilce prokvasí 75 % extraktu, to znamená, 
že u 10% piva je na konci kvašení pouze okolo 
2,5 % cukrů a odpovídající množství alkoho-
lu. Pokud bychom káď vůbec nechladili, tak 
pivo prokvasí více a bude chuťově prázdné 
až lihovaté, a pokud bychom zase chladili až 
příliš, pivo bude málo prokvašené a v pivě 
nevznikne dostatek alkoholu a bude hodně 
sladké. A kde se kvasinky berou? Na zakva-
šení jedné kádě o objemu 120 hl potřebujeme 
zhruba 60 kg kvasnic. Ty vzniknou tím, že náš 
dlouholetý kmen nakoupíme ve formě malých 
zkumavek z pražského Výzkumného ústavu 
pivovarského a sladařského. V laboratoři 
pak kvasinky pomnožujeme tím, že několik 
gramů kvasinek ze zkumavky takzvaně za-
očkujeme do malé 50ml lahvičky s čerstvou 
mladinou. Kvasinky se díky dostatku potravy 
(cukrů) a kyslíku v laboratorních teplotách 
velice rychle pomnožují. Po 1 dnu je na dně 
lahve již patrná sedlinka kvasinek, s tím, že 

se jejich objem za 1 den zhruba ztisícinásobil 
a na stejném principu kvasinky pak přelévá-
me do větších a větších nádob a dodáváme do 
nich čerstvě uvařenou zchlazenou mladinu. 
Po třech týdnech pak získáme zhruba 60 kg 
kvasnic na zakvašení 1 kádě na spilce. Těmto 
kvasinkám se říká jednotky. Po týdenním 
kvašení se jejich objem zhruba zdvojnásobí 
a jakmile káď s mladým pivem přečerpáme 
do ležáckého tanku ve sklepě, tak usazené 

kvasinky na dně kádě propereme vodou a na 
vytřásadle vytřídíme. Nejlépe ještě ten samý 
den s nimi pak zakvasíme další káď s čerstvě 
uvařenou mladinu. A takhle nám kvasinky 
v pivovaře slouží zhruba po dobu 7-8 týdnů, 
během nichž zase musíme nasadit novou 
generaci. Stejně jako všechny české pivovary 
v současné době používáme kvasinky spodní-
ho kvašení, které se celosvětově rozšířily až po 
roce 1842, ale to už je zase na jiné povídání.

SLÁDKOVO OKÉNKO

V NOVÉM VAJÍČKU SE MNOŽÍ KVASNICE
Lidově se tomu říká vajíčko, odborně zá-

kvasný tank nebo propagační stanice pro 
výrobu kvasnic. Propagační kvůli tomu, že 
slouží k rozmnožování kvasnic, které mají 
klíčovou úlohu při výrobě piva (o nich píše 
nový sládek pivovaru Vlastimil Matej na této 
stránce, pozn.aut.). Kultura kvasnic se nejprve 
rozmnoží v laboratorních podmínkách a ná-
sledně proces pokračuje i v zákvasném tanku. 
„Jedná se o uzavřenou nádobu s daleko vyšším 
hygienickým standardem, která nahradila 
zákvasnou káď. Ta nám nevyhovovala,“ uvedl 
ředitel Dušan Krankus. Stará káď v pivovaru 
sloužila více než 30 let, nová je určitě výraz-
ným technologickým vylepšením.
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STRAKONICKÉ PIVO PÍSECKÝM  
NA OSTROVĚ CHUTNÁ

Již rok provozuje bývalý profesionální fotbalista Michal Polodna 
restauraci na Ostrově v Písku. Výborné jméno ji dělá především zdejší 
chutné pivo, kuchyně a také originální design.

Stejně jako se spisovatel Šumavy Karel Klostermann zamiloval během 
svých píseckých gymnaziálních studií do Růženky Fričové, oblíbil si bý-
valý profesionální fotbalista a dnes provozovatel restaurace Na Ostrově 
v Písku Michal Polodna strakonické pivo Klostermann.   

„Lidem u nás strakonické pivo zkrátka chutná. Oceňují hlavně Klos-
termanna, jak polotmavou třináctku, tak i světlou dvanáctku. Návštěv-
nost je stále vyšší a já vidím, že jsme v restauraci udělali kus práce. Lidé 
v Písku si Ostrov navzájem doporučují a to je pro nás největší odměna,“ 
spokojeně říká Michal Polodna.

Rodák z Písku se do 31 let živil jako profesionální sportovec, hrál za 
Příbram, pražskou Bohemku nebo Blšany. Po skončení kariéry začal 
úspěšně podnikat v pohostinství. Na Ostrově neměl výchozí situaci jed-
noduchou, pověst restaurace nebyla díky předchozím provozovatelům 
nejlepší.

Michal Polodna to ale vzal za správný konec, stabilizoval kuchyni, 
nabral spolehlivý personál, včetně kuchařů, pivovar Dudák ho podržel 
v těch nejtěžších chvílích, a tak se karta začala rychle obracet - přes léto 
tu měl téměř neustále plno i díky tomu, že tu pro hosty vytvářel kulturní 
program. Dorazil sem například i známý komik Lukáš Pavlásek, který 
sem přivezl oblíbenou show Na stojáka. „Každou středu jsme zde pořá-
daly taneční večery s živou hudbou, ty připravujeme ve vylepšené verzi 
i letos,“ uvádí.

Vedle toho chystá před začátkem letošního léta i řadu dalších novinek. 
„Začneme fungovat jako penzion a budeme pronajímat pokoje. Chystá-
me se upravit dětské hřiště. Vylepšujeme nabídku pokrmů při venkovním 
grilování. Líbilo by se nám mít tu na léto šlapadla,“ uvedl Polodna.

Restaurace Ostrov má speciální design, jedná se o tzv. Dudákovnu. 
Jde o konceptovou pivovarskou restauraci, které slouží jako výkladní 
skříň. Podobných restaurací je po republice zatím sedm. Vedle Strakonic 

jsou také v Praze, Českých Budějovicích nebo Neratovicích. „Jedná se 
o stabilní provozy, které nemají výkyvy na trhu. Opírají se o výborné, 
skvěle ošetřené pivo, vynikající kuchyni, originální design a čistotu pro-
vozu. Taková je i restaurace Ostrov,“ uzavřel obchodní ředitel pivovaru 
Martin Man.

 
 

Moderní design je dílem architekta Antonína Malce. „I když se jed-
ná o restauraci zaměřenou na pivo Klostermann, není její vzhled tak 
historizující. Jsou zde krásné, vzdušné prostory, které doplňují tabule 
s inzeráty z píseckých periodik pocházejících ze začátku minulého století.“ 
Zajímavostí je, že hosté poznají v inzerátech své známé a třeba i příbuzné.

NAŠE HOSPODY – DUDÁKOVNY

Ředitel pivovaru Dušan Krankus 
a provozovatel restaurace Michal Polodna
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SLOVÁCKÉ BUCHLOVICE TO JE SKVĚLÁ 
PÁLENKA, ALE I DUDÁK 

Pokud si chcete dát výborně ošetřeného 
a skvěle načepovaného Dudáka, vyražte do 
Buchlovic u Uherského Hradište ve Zlínském 
kraji. Dva bratří – Filip a René Krystýnkovi 
tu provozují dva velké a hojně navštěvované 
podniky – rodinný restaurant Berchtold, který 
stojí přímo v Buchlovicích, a také hostinec 
U Hanuše, který je na hradě Buchlově, což je 
jedna z nejoceňovanějších památek celé Mo-
ravy a nejvýraznější dominanta moravského 
Slovácka.

„Mysleli jsme si, že se strakonickým pivem 
tu neuspějeme, ale opak je pravdou. Po počá-
teční nedůvěře si ho oblíbili místní, kteří se 
zajímají o Strakonice i novinky z pivovaru, ale 
také turisté, kterých sem přes léto kvůli krásné 
přírodě jezdí desítky tisíc,“ uvádí svorně bratři 
Krystýnkové. V kuchyni vaří většinou české 
speciality a domácí pizzu.

„Ještě jsem neslyšel negativní reakci. Místní 
jsou rádi, že mohou koštovat jiné pivo, které 
neznali a výborně chutná. Je to pro ně příjemná 
změna. Turisté reagují pozitivně. Chutná také 
Slovákům. Jihočeši jsou samozřejmě překva-
pení, protože tu Dudáka nečekají,“ směje se 
René.

Momentálně tu mají na čepu desítku a je-
denáctku. S létem ještě přidají prémiovou 
dvanáctku Dudák.

Bratři z Buchlovic nejprve spolupracovali 
s jiným jihočeským pivovarem, následovali 
další pokusy, ale nic prý nebylo to pravé. Buď 
pivo lidem nechutnalo, nebo bylo neúměrně 
drahé. Spokojení jsou tu všichni teprve posled-
ní rok, kdy čepují strakonické pivečko.

„Každý rok jsou v Buchlovicích česnekové 
slavnosti a nejdelší fronta byla u stánku s Du-
dákem,“ uvádí Filip.

Tato část jižní Moravy patří k nejnavštěvova-

nějším regionům. Od začátku dubna do konce 
října je tu spousta turistů a v restauraci je 
neustálý pohyb hostů, kteří si pivo pochvalují. 
René a Filip vymýšlí pro hosty atraktivní akce 
i na další měsíce – například ty kulturní, jako 
jsou pivní slavnosti, řízené košty pálenek (do 
minulého ročníku se přihlásilo 161 vzorků). 
„Akce jsou hodně navštěvované,“ shodují se.

Podnikavost zdědili oba po rodičích, kteří 
též podnikají v pohostinství, a stejně tak je 
tomu i u některých dalších členů rodiny.

„Bratranec má nedaleko nás kemp. Právě 
teď jedná s Dudákem. My ho můžeme jen 
doporučit, tak uvidíme, jak to dopadne,“ uza-
vírají sympatičtí bratři.

DUDÁK NA MORAVĚ

DUDÁK PRO MORAVU 
Odsud se rozváží strakonické pivo po celé 

Moravě. Navíc se sudy uskladněné v Hola-
sicích u Brna, kde má pivovar Dudák svůj 
distribuční sklad vozí i na Slovensko a také 
do Maďarska. Výborná zpráva je, že piva se tu 
prodá rok od roku víc.

 V červneci roku 2018 se ho například odsud 
odvezlo asi 700 hektolitrů. Červenec je větši-
nou nejsilnější měsíc v roce.

„Ta čísla laikům mnoho neřeknou, ale pro 
srovnání jsme začínali na 300 hektolitrech,“ 
demonstruje moravský nárůst zájmu o stra-
konické pivo vedoucí zdejšího skladu Miroslav 
Šustáček.

Pochvaluje si, že pivovar má nyní stabilní 
kvalitu piva. „V tomto ohledu jsme udělali 
veliký kus práce. My to můžeme posoudit, 
protože reklamace úplně vymizely.“

Pivo se sem vozí kamiony ze Strakonic 
minimálně jednou týdně. Sklad, kde se pivo 
udržuje v ideální teplotě v chladícím boxu 
zde funguje od roku 2012, díky reklamním 
plochám a logu pivovaru je vidět i daleko ze 
silnice. „Tehdy se pivo kazilo kvůli distributo-
rům, kteří ho špatně skladovali. Proto vznikla 
myšlenka vybudovat sklad, kde bychom sami 
chladili pivo. Vybírali jsme strategicky vhod-
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Takové menší, moravské Strakonice. To je 
dvoutisícové městečko Zastávka u Brna. Ve 
zdejší restauraci Stadion, která stojí přímo na 
hřišti, kam o víkendech zavítá pravidelně až 
500 lidí, mají na čepu Dudáka, Klostermanna, 
Otaváka a všude jsou cedule a reklamní štíty, 
které dělají reklamu strakonickému pivovaru – 
ten navíc podporuje zdejší fotbalový klub. Prostě 
strakonická idylka uprostřed Moravy. 

„Začátky byly těžké. Štamgasti byli zvyklí na 
pivo z Brna a z Plzně, ale dnes jsou všichni moc 
spokojení a nemůžou si strakonické pivo vyna-
chválit. Mám tu i široký výběr piv, takže si vybere 
opravdu každý. Navíc spolupráce s pivovarem je 
výborná, starají se o mně a je vidět, že si mě jako 
zákazníka moc váží,“ říká Libor Nehyba, který 
hospodu provozuje již více než rok a půl, jejím 
majitelem je zdejší obec.

Na čepu tu má nefiltrovanou desítku, jede-
náctku, Otavského zlatého a světlého Kloster-
manna. Stoly štamgastů má rozdělené podle 
toho, kdo jaké pivo pije. Jeden stůl jsou desítkáři, 
vedle ti, co pijí jedenáctku, a tak to pokračuje. 
Od místních dostal přezdívku Matějka, což 
je seriálová postava hospodského z oblíbené 
série Okresní přebor. A víte, s jakým pivem tu 
slaví Dudák největší úspěch? „Všichni se těší na 
velikonoční speciál. Nejlepší zelené pivo, které 
jsem pil. Příští rok musíme objednat dvojná-
sobné množství, protože pivo tu přímo zmizelo 
ze sudů.“

Restaurace má 60 míst, do salonku se ve-
jde dalších 25. V létě se tu otevírá prostor pro 
150 lidí před hospodou a vzadu je amfiteátr, do 
kterého se vejde dalších 250 hostů. Pořádá tu 
koncerty, turnaje, dětské dny. Snaží se o vytvá-
ření kulturního života.

„Obsáhnout vše personálem je velice náročné, 
ale pro mě je nejdůležitější, když jsou spokojení 
hosté. Dudák mi v tomto výrazně pomáhá jak 
výborným pivem, tak i vybavením, servisem 
i technikou,“ uvádí. 

Padesátiletý Libor Nehyba je vyučený kuchař, 
v pohostinství se pohybuje celý život. Část života 
věnoval cestování a v zahraničí i vařil. Jako ku-
chař se například živil v Mexiku, Řecku a Itálii. 

13 let byl šéfkuchařem v Brně a v Praze. Násled-
ně si pronajal restauraci v Zastávce u Brna.

Zkušenosti, které během bohatého profesní-
ho života načerpal v zahraničí nebo ve velkých 
provozech, nyní úročí v restauraci Stadion. Pro 
své hosty o víkendech dělá zvěřinové hody, za-
bijačku, tématická grilování. Snaží se vymýšlet 
vlastní recepty na jídla, která si hosté jinde neda-
jí. „To mi zaručí, že v pátek a v sobotu hospodu 
úplně naplním,“ uvádí.

Intenzivně pracuje s Facebookem a  Instagra-
mem, kam pravidelně vkládá fotky a tím láká lidi 
k návštěvě. Přesvědčte se o tom sami a než se 
vydáte do Zastávky u Brna, prohlédněte si fotky 
na facebookovém profilu Restaurace Stadion.

ZASTÁVKA U BRNA=MORAVSKÉ STRAKONICE

DUDÁK NA MORAVĚ

nou lokalitu,“ vysvětluje Šustáček. Vedle něj 
zde pracuje několik externích zaměstnanců, 
skladníků a dva pivovarští obchodní zástupci 
a ti se o výborné strakonické pivo starají s veš-
kerou péčí a láskou.

Dudák, Král Šumavy, Klostermann, Otav-
ské zlatý i různé strakonické speciály se odsud 
vozí do různých koutů celé Moravy, ale i na 
Slovensko a do Maďarska. Celkově jde zhruba 
o stovku odběrných míst, další přibývají.

„Máme nového obchodního zástupce 
a stále lépe se nám daří pokrýt oblast vý-
chodní Moravy. Snažíme se oslovit i menší 
provozy, které třeba nejsou celoročně v pro-
vozu, kluby, spolky, které následně podporu-
jeme při různých tombolách. Nemůžeme ale 
konkurovat velkým pivovarům,“ vysvětluje 
Šustáček.

V nedaleké obci Otnice se dokonce pořá-
dají i dudácké pivní slavnosti.

Co se hospodských týká, se podle Šustáč-
ka ti moravští dělí na skalní příznivce, kteří 
znají kvalitu a proces výroby strakonického 
piva a ty kteří rádi zkouší to, co na Moravě 
není tak známé a testují různá piva většinou 
na soutoč, tedy na druhý, třetí kohout.

„Na Moravě ale odborníci vědí, že jsme 
jeden z mála pivovarů, který vyrábí pivo tra-
diční metodou, oceňují, že máme nepasteri-
zované pivo a že i do lahví dáváme nefiltrova-
né pivo Sklepák,“ shrnuje moravský patriot 
jedinečné vlastnosti strakonického piva.
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DUDÁK ČEPUJÍ I U MĚLNICKÉ PIRANHY
„Chtěli jsme se odlišit a dát zákazníkům 

ochutnat kvalitní pivo, které u nás není tolik 
známé,“ tak vysvětluje Kateřina Vosová, pro-
vozní oblíbené pizzerie Piranha v Mělníku, 
proč je tu už dva roky na čepu pivo ze Stra-
konic.

Za tu dobu si v tomto téměř dvacetitisíco-
vém městě ve středních Čechách dokázalo 
udělat výborné renomé. „Lidé bývají nadšení. 
Někteří pivo znají, jiným zachutná. Samozřej-
mě se občas objeví někdo, kdo si stěžuje, že 
si chce dát to svoje pivo,“ popisuje s tím, že 
takových ale časem ubývá.

Pivovar z jihu Čech si zvolil majitel pizzerie, 
který našel inspiraci v nedalekých Neratovi-
cích.

Na čepu tu mají jedenáctku, dvanáctku 
a také polotmavou třináctku Klostermann. 
„Na tu máme asi nejvíc kladných reakcí,“ 
uvedla Katka Vosová.

Restaurace do které se vejde až 100 lidí, má 
otevřeno každý den od 11 hodin. Od pondělí 
do čtvrtka je zde otevřeno do 22 hodin, v pátek 
a v sobotu tu mají otevřeno ještě o hodinu déle.

Plno tu mají téměř pořád, často sem chodí 
i hosté z nedalekých tenisových kurtů, kuchyně 
láká návštěvníky na italské speciality – pře-

devším různé druhy pizz, těstoviny, saláty. 
Zákazníci si tu často objednávají jídlo, které 
se jmenuje Pinsa Romana. Což je druh pizzy, 
jejíž těsto se vyrábí ze směsi pšeničné, rýžové 
a sojové mouky, které kyne až 120 hodin, proto 

je lehká a snadno stravitelná.
V létě se kapacita rozšiřuje o zahrádku, na 

kterou se vejde až 50 lidí. „Tam nám hodně po-
mohl pivovar, který zahrádku vybavil efektním 
nábytkem,“ uzavřela Kateřina Vosová.

Dnes je restaurace Na staré v Rudné u Prahy plná spokojených hostů. 
Pivo tu teče proudem, každý týden se zde pořádají tancovačky nebo různé 
turnaje, například v kulečníku, šipkách nebo pokeru, ale tak to nebylo 
vždy, dříve to bývala hospoda té nejnižší kategorie. 

„Byl jsem dlouhodobě nespokojený s dřívějším pivovarem. Potřebo-
val jsem něco doplnit, cokoliv vědět a žádná odezva. Teď je spolupráce 
výborná. Dokonce jsem mohl podnik částečně zrekonstruovat, abych 
přitáhl náročnější klientelu,“ libuje si provozovatel hospody Jirka Ei-
chenberger. Hospodu má v nájmu pět let. Dlouhou dobu se táhl problém 
s tím, že si ho předchozí dodavatel piva nevážil. Pak se do hry vložil 
strakonický pivovar Dudák, který provozovateli pomohl s rekonstrukcí. 
„Dudáku patří velké díky. Místní ale především oceňují skvělé pivo, které 
ve Strakonicích vaříte. Chutná nám hlavně jedenáctka, ale i polotmavý 
Klostermann a Otavský zlatý,“ jmenuje provozovatel.

Pivo ze Strakonic se vozí do Rudné už rok a půl. „Tehdy jsem ochutnal 
Strakonické a hned se rozhodl, že udělám velkou změnu. Část hostů mi 
odešla, ale to jsou ti, co pijí ne podle chuti, ale podle značky,“ říká Eichen-
berger s tím, že nové hosty, kterých je větší část, to do hospody přilákalo.

Ti sem vedle výborného piva chodí také na výhradně českou kuchyni. 
Mezi jeho speciality patří různé omáčky, guláš, řízky, výpečky a přede-
vším pečená kolena.

Pětačtyřicetiletý sympaťák pracuje v pohostinství velkou část svého 
pracovního života. Má bohatou praxi v restauracích všeho druhu, vařil 
v závodní kuchyni, ve fast foodech. Část kariéry působil u jedné organi-

zace, která pomáhá sluchově postiženým. On sám totiž slyší za pomoci 
sluchového zařízení, v Rudné působí již pět let a doufá, že ještě dlouho 
bude.

„Jsem rád, že po letech zase slyším ten spokojený cvrkot hostů v hos-
podě,“ uzavírá Jirka.

V RUDNÉ NA STARÉ TO FRČÍ!

DUDÁK VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH
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Otavský zlatý načepovaný od Zdeňka No-
votného. Pokud si chcete na této výběrové 
dvanáctce ze strakonického pivovaru oprav-
du pochutnat, navštivte restauraci U Novot-
ných ve Zdíkově. Přivítá vás pětašedesátiletý 
sympaťák, který je původem z Drážova, ale 
odjakživa je velký strakonický patriot.

„Nepiju jiné pivo než ze Strakonic. Když 
je dobře oštřené, tak není lepší. Je nepaste-
rované, nepřevařené a má chuť jakou má mít 
pivo. To není jako z těch velkých pivovarů. 
Každý kdo ho u nás ochutná, je nadšený,“ 
vypráví Zdeněk.

Každý den tu i vaří a pro jeho vyhlášené 
obědy si do „kastrůlku“ chodí i místní se-
nioři. Kuchyně je ryze česká a vyhlášená 
je zejména jeho dršťková a vepřové řízky 
s bramborovým salátem. Každý den prodá 
všechny porce.

I když tu večer nemá otevřeno každý den, 
cvrkot u výčepu je celkem často. Vedle toho 
se tu konají bály, schůze i plesy. Zdíkov nemá 
svůj kulturní dům a tak restaurace U Novot-
ných supluje tuto úlohu.

Zdeněk je od nátury bodrý Šumavák, bě-
hem krátké chvíle se rozčílí, vynadá, ale 
hned se zase směje, lehce se dojme a se spo-
lusedícím se obejme. Je pohostinný, zábavný, 
známé tu jsou i jeho často peprné historky. Je 
také zapáleným milovníkem cykistiky a rád 
se účastní srazů historických bicyklů.

Vyučil se ve Strakonicích kuchařem a pak 
pracoval v U Dudáka, v Kofl íku, v cukrárně 
U Myšáka. Podnik mladé kuchaře točil, aby 
získali praxi a hlavně zručnost. Následně 
pět let strávil jako kuchař na Kubově Huti, 
kde vařil v tehdejší ubytovně strakonické 
Zbrojovky.

Pro mladou rodinu byl ale život v česko-
slovenském pohraničí v mnoha ohledech 

náročný, když mu švagr doporučil parcelu 
ve Zdíkově, neváhal a přestěhovali se. Ve 
Zdíkově dělal nejprve vedoucího v malé hos-
půdce, kterou tu měla Jednota. Pak postavil, 
byla Sametová revoluce a on odešel na 10 
let do Německa. Tam nejprve vařil ve dvou 
restauracích ve Waldkirchenu a následně 
pracoval mimo svůj obor.

Před koncem milénia se vrátil do Čech, 
koupil dům, ve které má dnes hostinec, 
opravil ho a v roce 2000 restauraci otevřel.

Pracoval v ní on, jeho syn, který si vystu-
doval v Německu hotelovou školu. Hospoda 
jela na plné obrátky. „Tehdy za mnou přijel 
ředitel pivovaru Vondřička, protože chtěl 

na vlastní oči vidět člověka, který tu během 
týdne vyčepuje tolik dvanáctky,“ usmívá se.

Ta doba je bohužel pryč. „Dnes v super-
marketech prodávají pivo z plastu, fuj! Lidi 
sedí doma, pijí levné pivo, místo toho, aby 
se zašli popovídat a zeptat se co je nového, 
jako to bylo dříve,“ zlobí se. I když je ještě 
v plné síle, už se rozhlíží potom, kdo po 
něm hospodu převezme. Z jeho syna se stal 
mezitím majitel prosperujícího autoservisu 
a do hospody už ho to netáhne.

„Potřeboval bych někoho šikovného. Ne-
chci na pronájmu zbohatnout, ale přece 
se tu za pár let nebudou přezouvat gumy,“ 
uzavírá.

„OTAVÁK“ ZE ZDÍKOVA
NAŠE HOSPODY

PIVO PES PŘÍTEL ČLOVĚKA
Pivo dokáže ztvrdit každé přátelství nebo 

také naopak. Ale přítelem člověka je přede-
vším pes. Říká se, že jedinou opravdovou lásku 
za peníze je možné získat pouze koupí psa. Co 
víme o tom, jaký ve skutečnosti je “psí život”?!

Další série kreslených vtipů tentokrát na 
téma PES…

Ve dnech od 16. do 18. května se v rakous-
kém Linci konala akce s názvem Jižní Čechy 
hostem v Linci, kde byla představena kultura 
a gastronomie jižních Čech. Pivovar Dudák 
zde představil své pivo, světlý a polotmavý 
ležák Klostermann, který návštěvníkům velice 
chutnal. S prezentací pivovaru nám pomáhal 
náš dlouholetý odběratel Zdeněk Novotný, 
kterému tímto ještě jednou děkujeme za dob-
rou atmosféru a pohodu, kterou vytvářel.

DUDÁK V RAKOUSKU
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STRAKONICKÉ PIVO CHUTNÁ LIDEM 
PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

ONDŘEJ JASENOVSKÝ, 43 let, stavební dělník
Pracuji ve stavební firmě v severních Čechách jako dělník a nemusim 
vám zdůrazňovat, že když se na stavbě práší, je třeba to večír splachnout 
čepovaným. Jenže v Kadani bohužel mého oblíbeného Dudáčka nikde 
nečepují, a tak si jezdim do nedalekého chomutovskeho hypermarketu 
alespoň pro láhvového. Nejen Dudák i Klostermann mě oslovil svoji 
chutí. Když jedeme na společnou dovolenou s přáteli po jižních Čechách, 
vždy se v nabídce pana vedouciho objeví soudek Klostermánnka. Nikdy 
bohužel dlouho nevydrží. Zdar práci všech, kteří se na výrobě piva podílí, 
ale chtělo by to více toho dobrého strakonického moku u nás na severu!

Ing. PETR VÁŇA, Manažerské poradenství a obchod, 
Pardubice, 57 let
Člověk stárne, děti opouští rodné hnízdo a tak jsme se s manželkou roz-
hodli, že budeme více cestovat a poznávat svět kolem nás. V posledních 
7 letech jsme procestovali značnou část Evropy a pustili se i do vzdále-
nějších destinací. Nejsem sice žádný velký pivař, ale rád „zlatavý mok“ 
na cestách ochutnám. Mohu říci, že jsem se setkal se zajímavým pivem 
i v místech, kde bych to úplně nečekal (naposledy na Srí Lance – výborné 
pivo Lion Lager z místního pivovaru Lion Brewery, který je dominantním 
producentem piva v této perle Indického oceánu).Nakonec se ale neubrá-
ním srovnání nových chutí s našimi českými produkty a ať si kdo chce co 
chce říká, pivo v Čechách vařit umíme. Příjemným překvapením jsou pro 
mě stále zejména menší pivovary. A tak když jsem před dvěma lety dorazil 
na oslavu švagrových narozenin do Strakonic a ochutnal polotmavý ležák 
Klostermann, hned jsem ho zařadil mezi „5 TOP“.

Mgr. KAMIL PAPEŽ, MPA, Konzultant a garant Smart City
Při své práci konzultanta navštívím pracovně každý rok desítky míst, 
měst a obcí po celé naší republice. Přiznám se, že jsem se naučil si v ka-
ždém regionu najít něco, co mě baví, co se mi líbí a na co si myslím, že 
můžou být místní lidé hrdí. Ze všech regionů, kam jezdím, je pro mě ale 
jeden specifický a po mé rodné Praze, na kterou nedám dopustit,mému 
srdci nejbližší. Jsou to jižní Čechy. Vede mě k tomu řada důvodů, ale 
uvedu čtyři hlavní. Za prvé je to krásná příroda a krajina. Za druhé je to 
specifická jihočeská nátura obyvatel, která dokáže být rozmanitá i město 
od města. Za třetí je to malebnost místních vesnic, obcí i měst a celkově 
klidný ráz celého kraje. A za čtvrté je to pivo ze strakonického pivovaru 
Dudák, které mě jako pivaře velmi baví a které vám můžeme v Praze jen 
závidět. Máte výbornou dvanáctku Krále Šumavy, ale i další piva jsou 
vynikající. Ještě aktuální postřeh k vašemu velikonočnímu speciálu, to 
byl podle mě majstrštyk, díky za něj.

GÁBINA, PEPÍK, PETR a VENCA, Rudná u Prahy (zleva)
Pijeme všichni třináctku Klostermanna, protože je pecková. Je plná, 
chutná, pivo, jak má být. Za nás je to maximum. Nejprve jsme tu měli ze 
Strakonic desítku, což za nás neprošlo, protože pijeme jen silnější piva. 
S Klostermannem to u nás vyhráli.

ANKETA
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VÍCE NEŽ 30 LET VAŘÍ DUDÁKA
Za svůj život uvařil ve Strakonicích tolik 

výborného piva, že by si na něm pochutnaly 
celé jižní Čechy a nezůstalo by jen u jednoho 
půllitru. Však je posledních 30 let varna pivo-
varu Dudák, tedy samotné jeho srdce, spjato 
právě se jménem Václava Hradeckého, sympa-
tického rodáka z Úlehle u Strakonic.

Letos osmašedesátiletý pivovarský patriot 
se vyučil v roce 1970 v Českých Budějovicích, 
kde absolovoval zdejší učiliště. Následně na-
stoupil do strakonického pivovaru, kterému 
zůstal věrný až do svého odchodu do důchodu 
v roce 2014. Ten ale neznamenal úplné odlou-
čení. Vašek i tak stráví v pivovaru každý rok 
stovky hodin. Zaskakuje za kolegy, kteří jsou 
nemocní nebo nemohou jít do práce.

„I když jsem pět let v důchodu, tak vždy rád 
pomůžu. Práce v pivovaru mě pořád baví a rád 
se vidím se svými mladšími kamarády, kteří tu 
stále pracují,“ uvádí.

K pivovarnictví ho přivedl jeho otec, který 
se tehdy při náborové akci potkal s ředitelem 
pivovaru Karlem Bečvářem. „To byl perfekt-
ní chlap. Nám mladším říkal, že je náš táta 
a opravdu se tak choval. Mohl jsem se na něj 
s čímkoliv obrátit a pomohl mi,“ vzpomíná na 
svého prvního šéfa. Hezky také vypráví i o Bo-
řivoji Pechovi, který v pivovaru řediteloval 
a zároveň fungoval jako podsládek.

„Ten rozuměl řemeslu a navíc i bezvadně 
vycházel s lidmi.“

Václav Hradecký po vyučení začínal ve sla-
dovně, tam pokračoval pár měsíců po vojně, 
následně pracoval 15 let na spilce jako spilák, 
potom se stěhoval na varnu, kde vydržel do 
dnes. 

Na varně se stará o celý průběh vaření piva. 
K ruce má sice pomocníka, který mu pomáhá 
například při šrotovnání sladu, vyhrnování 
mláta či úklidu varny, jinak je vše na něm. 
Zajímavostí strakonické varny je to, že nikde 
poblíž není žádný počítač, který by vařiči 
práci usnadňoval. Zjednodušeně řečeno, na 
co vařič nesáhne, to se nestane. Stará se tedy 
o to, aby vše teklo tam, kam mělo, aby se 
dodržovaly důležité teploty a přestávky při 
nich a samozřejmě také o to, aby se dodržela 
receptura stanovená sládkem.

Od něj putuje pivo do spilky na vířivou káď, 
kde se pivo nechá odstát, zchlazuje se a pak 
míří do sklepa do kvasných kádí, kde se při-
dávají kvasnice.

Sám má rád všechna piva z produkce stra-
konického pivovaru, teď mu nejvíce chutná 

světlý Klostermann, v létě si rád dává jede-
náctku.

V Hoslovicích, kde má chalupu, zase rád chodí 
do hospody U kance na strakonickou dvanáctku. 
„Opravdu ji mají vynikající, ta je za odměnu. 
Pivo dělá hospodský a tenhle to umí,“ usmívá 
se. Tady se každý pátek schází s partou asi deseti 
kamarádů, kteří se tu starají o rybníčky.

Ve vesnici, která je již celorepublikově zná-
má díky svému skanzenu, tráví celé léto. Přes 
zimu bydlí se svou manželkou, která celý 
život pracovala jako zdravotní sestra, v bytě 
nedaleko pivovaru.

Na závěr přeje „svému“ pivovaru do dalších 
let jen to nejlepší. „Hlavně aby se tu vařilo 
pořád tak dobré pivo jako doposud.“

NÁŠ ZAMĚSTNANEC
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FANDÍ SLAVII A DUDÁKU
Když se Miloši Sedláčkovi před pěti lety 

narodil syn, oslavil šťastnou událost svérázně, 
znovuzaložil ve Strakonicích odbočku Odboru 
přátel Slavie Praha. Postupně z něj vyučený 
zedník společně se svým kolegou Václavem 
Králíčkem, který pracuje jako vrátný v míst-
ní teplárně, vybudovali největší „odbočku“ 
v republice.

„Založilo nás ji pět. Dnes je nás 207, což je 
nejvíc v republice. Samozřejmě je to znát, když 
se klubu daří, tak se hlásí více členů klubu, než 
kdybychom prohrávali,“ uvádí s tím, že odboč-
ka zde dříve fungovala od roku 1970 a zanikla 
krátce po revoluci.

Členy jsou lidé různého vzdělání, povolání, 
politických názorů. Všichni mají ale sešívané 
srdce, které je pojí k sobě.

„Naším členem je i starosta Strakonic, 
ředitel zdejší nemocnice, bývalý náměstek 
ministra průmyslu nebo třeba Pavel Mádl, což 
je otec známého herce a režiséra Jirky Mádla. 
Ale máme tu i právníky, učitele a řadu různých 
povolání,“ jmenuje. Zajímavostí je také to, 
že asi 30 procent tvoří ženy a součástí je asi 
15 dětí do 10 let. Odbočka má i svého velice 
aktivního kronikáře.

Strakonice mají také obrovskou výhodu 
v tom, že tiskový mluvčí klubu Michal Býček 
pochází také z tohoto jihočeského města. 
Společně jsou v téměř každodenním kontaktu 
a například po dohodě posílá do Strakonic 
hráče na besedy s fanoušky. Takhle již se 
zde představily hvězdy jako například Josef 
Hušbauer, Jaromír Zmrhal nebo Muris Meša-
novič.

Trochu kostrbatý název sdružuje ty nej-
věrnější fanoušky sešívaného klubu. Jak sám 
Miloš Sedláček říká, nejedná se o klasický fan 
klub, kde fanoušci jezdí na domácí i venkovní 
zápasy. Ve Strakonicích se Slavisti schází 
mnohem častěji a pořádají různé kulturní 
akce, třeba i pro veřejnost. Například únoro-
vé vepřové hody, na které chodí lidé z celého 
města, pravidelné prohlídky zdejšího pivo-
varu Dudák, na které jezdí i fanoušci z jiných 
odboček. Ty se konají vždy v březnu v době 
reprezentační pauzy.

„Pátečního setkání se účastnili i zástupci 
klubu, kteří nám promítli film o historii sta-
dionu v Edenu,“ uvedl.

V červenci splouvají strakoničtí Slavisti řeku 
Otavu. „Na Štěpána pořádáme s fan klubem 
Sparty Praha miniderby, fotbalové utkání, 
jehož výtěžek jde ve prospěch strakonické 

Dudák jezdí se strakonickými Slavisty na všechny zahraniční zájezdy. 
Setkání fanoušků mistrovské Slavie Praha v pivovaru

nemocnice,“ uvádí. 
Základem je ale samozřejmě podpora klubu 

na stadionu. Ze Strakonic pravidelně vyjíždí 
autobusy na domácí utkání, často vyráží i ven. 
Při letošním tažení evropskou ligou provázeli 
strakoničtí fandové své oblíbené plejery i do 
zahraničí. Díky jejich úspěchu na zeleném 
trávníku se podívali například do Dánska, Bel-
gie, na Ukrajinu. Většinou vypravili plný auto-
bus, někdy doprovázený i dalšími automobily.

„Letecky jsme se vydali na zápas do špa-
nělské Sevilly. V dubnu jsme byli na utkání 
v Londýně,“ uvádí.

Ve čtvrtfinále Evropské ligy se utkal pražský 
klub s londýnským gigantem Chelsea. Na 
peníze Miloš Sedláček nehledí, sám říká, že 
cena, kterou zaplatí, není nijak vysoká. U za-
hraničních výjezdů se pohybuje mezi 2000 až 
3000 korun. „Když bych šel na divadlo, tak 
taky platím lístek a Slavia teď pokaždé předvá-
dí úchvatné představení,“ libuje si, stejně jako 
všichni fanoušci.

Slavistou ale nebyl od narození, jeho otec 
byl velkým fanouškem armádní Dukly Praha, 

často bral syna i na zápasy na pražskou Julis-
ku, kde tehdy velice silná a státem podprovaná 
Dukla hrála. Miloše ale tehdy výrazně ovlivnili 
zhruba stejně staří bratranci, kteří měli oba 
červenobílý pokojíček.

Pro zajímavost je právě tento bratranec 
sekretářem pražské odbočky Odboru přátel 
Slavie Praha.

„Asi od 15 jsem měl jasno. Teď má obrovské 
štěstí, že moje manželka je stejný blázen jako 
já. Absolvuje se mnou všechny výjezdy. Spo-
lečně věříme, že ze Slavia se stane evropským 
týmem, který bude dělat radost českému 
fotbalu,“ uzavírá.

Pravověrný Slavista se tehdy rozhodl, že ze 
syna vychová stoupence svého milovaného, 
sešívaného klubu.

Shodou okolností to byla doba, kdy na tom 
tradiční český klub byl nejhůř ve své novodobé 
historii, díky špatným výsledkům mu hrozil 
pád do druhé ligy, potupa. Dnes klub „šlape“ 
jako se mu to dlouhé roky nevedlo. S pře-
hledem vyhrála naší ligu, výborně si vedla 
i v evropské lize.“

DUDÁK A SPORT
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Téměř čtyřicet let je jednou z tváří naší sportov-
ní žurnalistiky - Jakub Bažant,  je specialistou na 
basketbal, volejbal a sportovní gymnastiku, ale 
také na Strakonice, odkud pochází jeho manžel-
ka Petra, za svobodna Vondřičková. Proto přijal 
nabídku, aby se stal hlavním hostem slavnostního 
večera, při kterém byly předány ceny sportovcům 
strakonického okresu. Pivovar Dudák byl generál-
ním partnerem této akce.

Vaše manželka pochází ze Strakonic, jaký 
máte vy sám ke Strakonicím vztah? 

Do Strakonic jsem jezdil jako dorostenec 
Dukly Karlín hrát basketbalovou extraligu a 
musím říct, že jsem se tam moc netěšil. Čekal 
nás vždycky houževnatý soupeř s jedním výji-
mečným hráčem, Milanem Jandou. Když jsem 
ve Strakonicích našel Petru, tak se město na 
soutoku Otavy a Volyňky stalo jedním z nejob-
líbenějších. 

Jestli to není příliš osobní, tak jak a kde jste 
se seznámili?

S Petrou, tehdy Vondřičkovou, jsem se se-
známil na školení trenérů II. třídy, dnes bychom 
řekli licence B.

Jak často do Strakonic jezdíte?
Rozhodně méně, než bych chtěl.  Mám totiž 

bezvadného tchána a tchyni, se kterými si ro-
zumím. Pracuji i o víkendech a tak je to trošku 
složitější. Když už se tam ale dostanu, všichni 

JAKUB BAŽANT: „DUDÁK MI NEJVÍCE 
CHUTNÁ VE STRAKONICÍCH NA ZAHRADĚ!“

DUDÁK A SPORT 

VÍTĚZSTVÍ V ANKETĚ O NEJLEPŠÍHO 
SPORTOVCE ZAPILA LAHODNÝM DUDÁKEM

Když se stala cyklistka Jana Pichlíková hlavní 
hvězdou večera, na kterém se vyhlašovali nej-
lepší sportovci okresu, byla hrozně překvapená, 
nečekala to. Po letech někdo sesadil z trůnu 
šikovného házenkáře Martina Mošovského, 
sympatická cyklistka se dočkala primátu po 
několika druhých místech. 

„Na pódiu jsem měla sevřené hrdlo. Pak přišly 
na řadu rozhovory. Ráda jsem se pak zastavila 
a dala si při slavnostním rautu na zdraví jedno-
ho Dudáka,“ uvedla Jana Pichlíková, která se 
v předchozích dvou letech stala nejlepší ženou 
českého poháru při maratonských závodech 
horských kol, čímž získala dvojnásobný titul 
mistryně České republiky v této disciplíně.

Při slavnostním vyhlášení, jehož generálním 
partnerem byl právě strakonický pivovar, si s ní 

chtěl každý povídat, přijímala gratulace od zná-
mých, kamarádů i lidí, které neznala, rozhovor 
střídal rozhovor. Vystudovaný obor Pozemkové 
úpravy a převody nemovitostí ji zavál do za-
městnání na Katastrální úřad ve Strakonicích, 
kde není na takové situace zvyklá.

Klid nastal, až když si oddychla a sedla se 
svým přítelem Pavlem Skálou, který je také 
cyklistou a ve Strakonicích má na toto náročné 
sportovní odvětví zaměřený celý obchod.

„Když mi to závody dovolí, tak spolu rádi vy-
razíme někam na pivo. Přítel je velký milovník 
Dudáka. Já si dám ráda Klostermanna, ale to 
nebývá často, protože musím trénovat a alkohol 
zpomaluje regeneraci. Pak raději s chutí zvolím 
nealko pivo, protože to je vynikající osvěžující 
jontový nápoj,“ uzavírá.

 

si to užíváme.
Váš tchán je strakonickou basketbalovou 

legendou. Vy jste známým odborníkem ČT 
na basketbal. Jak je na tom z vašeho pohledu 
strakonický basketbal?

Nevím, jestli bych se neměl z odpovědi omlu-
vit pro „podjatost“ , ale zkusím to. Myslím si, že 
spoustě lidí nedocházelo a stále ještě nedochází, 
co můj tchán dokázal. Bez něj by strakonický 
basket nebyl tam, kde je. Tím vůbec nezpochyb-
ňuji práci řady jeho následovníků a následovnic, 
ať jde o Radku Drnkovou, Marcelu Krämerovou 
nebo právě Milana Jandu. Je třeba nahlas říct, 
že pan Vondřička nejen mnoho hráček a několik 

trenérek vychoval, ale hlavně několika gene-
racím vtiskl lásku k basketbalu a smysluplně 
naplnil jejich čas sportem a všeobecnou výcho-
vou. A to už vůbec nemluvím o jeho kronikářské 
a propagační práci. Tu BK Strakonice závidí 
mnoho českých basketbalových klubů.

Nevím jestli jste pivař, ale jak vám chutnají 
piva ze sortimentu pivovaru Dudák?

Jsem spíš pivař - mlsal. Ale správně vychlaze-
ná piva Dudák mně chutnají.

Jaká respektive kolikastupňová piva máte 
rád a proč?

Mám rád jedenáctku a dvanáctku a nepasteri-
zovaná piva. Proč? Prostě mně nejvíc chutnají. 

Jakub Bažant byl hostem slavnostního vyhlášení sportovce roku Strakonicka.



CO SE STANE, KDYŽ SLÁDEK PIVO PŘI KVAŠENÍ VŮBEC NECHLADÍ?

Tajenku mohou úspěšní luštitelé zaslat do konce srpna na adresu DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s., Podskalská 324, 386 01 Strakonice, 
k rukám Jitky Hanzlovské.
Ze zaslaných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří budou mít v pivovaru připravenou výhru v podobě multipacku s celým portfoliem strakonických piv.
Prosíme soutěžící, aby na sebe vždy uvedli telefonní číslo nebo zpáteční adresu.


