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Vážení čtenáři,

vydáváme pro Vás další číslo našich novin. 
Opět Vás v nich chceme informovat, co nového 
se v našem pivovaře událo.

Tentokrát je něco jinak!
Koronavirová nákaza vstoupila razantně do 

našich pracovních i soukromých životů a nikdo 
v tuto chvíli neví, kdy to všechno skončí.

Proto jsme v době uzávěrky nevěděli, jestli 
budeme vařit Velikonoční speciál, jak to vů-
bec bude s tradiční pivovarskou poutí, která 
se za normálních okolností koná v červnu. 
Jak dlouho zůstane otevřená naše pivovarská 
prodejna....

Jedním z mnoha opatření českého státu jsou 
i zavřené všechny restaurace. Je tedy jasné, že 
to pro pivovar a všechny hospodské představuje 
obrovský problém. I pro tu úplně nejnovější, 
kterou jsme společně s městem Strakonice 
otevřeli v našem kulturním domě. Více o ní, ale 
i o jedné z našich nejstarších hospod, kterou 
provozuje Ladislav Vondrášek v Budilově na 
Prachaticku, si přečtěte v tomto 
čísle Dudáckých novin.

Je zde i mnoho dalších 
zajímavostí z našeho běžné-
ho i spíše netradičního 
pivovarského života. Tak 
třeba jsme pomohli na svět 
knize od Karla Kloster-
manna. Kdo jiný by to měl 
udělat než náš pivovar, 
kde se Klostermann vaří. 
Díky nám se také v okolí 
Vimperka zasadí více než 
7000 stromů. To vše díky 
zvýšenému prodeji lah-
vového Krále Šumavy a 
dohodě s Městskými lesy 
Vimperk.

Současná situace není 
dobrá. Čím déle potrvá, 
tím budou pochopitelně 
následky horší. Nechci 
teď polemizovat, zda stát 
mohl, či nemohl udělat 
více, po boji je generálem každý. 
Ale to, že se lidé, pracující zejména ve 
zdravotnictví, nemohou chránit ochrannými 

prostředky, protože jsou prostě nedostupné, je 
jednoznačně selhání státních institucí. Jinak asi 
dělají, co mohou!

Každá krize jednou pomine, kéž bychom si 
z té současné vzali ponaučení, ne jenom pro 
nás, ale i generace příští. Zdraví a úcta k sobě 
navzájem by měla být v hodnotovém žebříčku 
na prvních místech. Život půjde dál a lidstvo z 
této krize vyjde nepochybně jako mnohem zku-
šenější, možná i pokornější, což vůbec nebude 
na škodu!

„Dej Bůh štěstí!“

Ing. Dušan Krankus, 
ředitel pivovaru Dudák
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Strakonickému pivovaru již třetím rokem 
stoupá výstav, tedy množství uvařeného a pro-
daného piva. Ve srovnání s rokem 2018 se loni 
ve Strakonicích uvařilo a prodalo o 120 hek-
tolitrů piva více, což je o necelé procento větší 
množství. Oproti roku roku 2017 už se jedná o 
téměř pětiprocentní nárůst. Dva roky po sobě 
rostoucí výstav pivovarští evidují naposledy 
na konci 80. let minulého století. K výborným 
výsledkům pomohly výrazně lepší exportní 
výsledky na Ukrajině a v Maďarsku. 

O téměř pět procent více piva uvařili a pro-
dali loni ve strakonickém pivovaru DUDÁK 
ve srovnání s rokem 2017. Oproti roku 2018 
se jedná o půlprocentní nárůst, který před-
stavuje zhruba 120 hektolitrů uvařeného a 
prodaného piva. Rok 2019 skončil s výstavem 
57.223 hektolitrů. Pro pivovar, který má veš-
keré své portfolio v nepasterované podobě, 
se jednalo o výjimečný výsledek. Meziroční 
nárůst, který následuje ve dvou letech za 
sebou, zaznamenali strakoničtí pivovarníci 
naposledy na konci osmdesátých let. „Na 
rostoucím výstavu se nejvíce podílel export a 
prodej vánočního speciálu, který se prodal v 
rekordním množství. Léto pro nás sice nebylo 
tak úspěšné, ale dařilo se nám především v 
závěru roku, a to zejména v prosinci. Dařilo 
se nám i první tři měsíce roku 2020, v  půlce března začal výstav ovliv-
ňovat koronavirus,“ uvádí ředitel pivovaru Dušan Krankus.

Stejně jako v předchozích letech se zvedlo množství piva, které se ze 
Strakonic exportuje. „Největší radost nám dělá především Maďarsko a 

Ukrajina, tam se zvedl export 
cca o 5 procent. V minulém 
roce jsme navázali velice 
dobré vztahy s Ruskem. Ty 
chceme dále rozvíjet a hodně 
si od nich v dalších letech 
slibujeme, ruský trh je ale 
velmi náročný,“ prozrazuje 
ředitel Krankus.

Co se druhů piv týká, pak 
se nejvíce dařilo strakonické 
světlé 11, ta si drží prvenství 
z celého portfolia značek. 
Zákazníci velmi kladně při-
jali úspěch tohoto piva na 
prestižní degustační soutěži 
v Žatci v roce 2019.

Znovu se potvrdilo, že 
strakonické pivo se výborně 
prodává na Moravě. Zejména 
v jižní části, kde má pivovar 
nového obchodního partne-
ra, který logisticky zajišťuje 
tento region. Co se restau-
rací týká, pak se strako-
nická piva nejlépe prodávají 
v designových restauracích, 
tzv. Dudákovnách. Těch má 
pivovar momentálně osm. 

Během minulého roku se jejich počet bohužel nepodařilo rozšířit. 
„Máme rozjednané dvě nové Dudákovny, ale jejich finalizaci se ještě 
nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce. Věříme, že v roce 2020 
budeme v tomto ohledu úspěšnější,“ uzavřel Krankus.
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První rok ve funkci strávil sládek strakonického 
pivovaru Vlastimil Matej. A povedl se mu nad 
očekávání, jak v rovině profesní, tak osobní! 
Nejen, že Dudák 11 zvítězil v žatecké Do-
česné, ale narodila se mu i prvorozená dcera 
Magdaléna. I tom vypráví v rozhovoru pro 
Dudácké noviny a mimo jiné také prozrazuje 
jaké plánuje složení pivních speciálů i to, jak 
se piva s neobvyklou recepturou vaří.

Rok 2019 byl vaším prvním ve funkci a hned 
jste oslavil vítězství v žatecké Dočesné. Co to 
znamená pro takto mladého sládka?
Vítězství na jedné z nejprestižnějších čes-
kých degustačních soutěží potěší asi každého 
sládka, ať je mladší nebo veterán. Je to ale 

především ocenění pro celý pivovar. Důleži-
tější ale je, aby naše pivo mělo stabilní kvalitu 
a chuť. To se nám v posledních letech daří i s 
ohledem na minimální množství reklamací.

Jak budete soutěžit letos?
Každoročně se zúčastňujeme s našimi pivy 
Zlaté pivní pečeti, Piva České republiky a ža-
tecké Dočesné, takže i letos tuto tradici dodrží-
me a pokud se nějakému našemu pivu zadaří, 
budeme jedině rádi. Zatím letošní rok začal 4. 
místem pro polotmavého Klostermanna v ka-
tegorii polotmavých piv na Zlaté pivní pečeti.

Hotové bude velikonoční pivo. Bude v ně-
čem oproti minulosti odlišné?

Velikonoční zelené má jako jediné z našich 
speciálních piv stálou recepturu. Dovolí-li 
to situace, tak se na něj můžete těšit na naší 
Pivovarské prodejně od 1. dubna do vyprodání 
zásob. S ohledem na vyhlášený nouzový stav 
předpokládáme jeho prodej pouze v lahvích. 
Pro letošní rok máme připravené důstojnější 
skleněné lahve o objemu 0,75 l.

Jaké další speciály letos chystáte?
Na léto bych rád uvařil slabší pivo chmelené 
zahraničními chmely. Do Svatováclavského 
ležáku mám pak vyhlídnutý relativně nově 
vyšlechtěný český chmel, který bude tradičně 
tzv. zelený - čerstvě sklizený hlávkový. To už 

je taková moje oblíbená 

tradice zajet si pro něj vždy na konci srpna 
přímo na chmelnici, často se to navíc kryje s 
degustacemi v rámci žatecké Dočesné, takže 
zpravidla spojím příjemné s užitečným. Na 
Vánoce mám pak v plánu opět silnější a ba-
revně výraznější pivo odlišné skladbou pou-
žitých sladů. Ale to je ještě daleko a musím si 
to ještě vyzkoušet v malém množství.

Jak se sládek rozhoduje nad recepturou?
Měl jsem štěstí, že jsem mohl být u tvorby 
receptur některých speciálních piv předcho-
zího sládka Dušana Krankuse, takže prvotní 
zkušenosti se speciály jsem získal od něj. 
Odvaha při vymýšlení speciálních piv je v 
případě našeho pivovaru limitována velikostí 

naší varny. Těžko lze v našem případě uvařit 
opravdu výstřední piva jiných pivních stylů 
či piva svrchně kvašená. Vycházím tedy pře-
devším z velikého výběrů typů sladu a odrůd 
chmele. V loňském roce jsme na speciální 
pivo 1649 použili částečně slad pšeničný a 
na Sváteční žitný speciál slad žitný. 1649 
byla navíc speciální poměrně „odvážným“ 
chmelením v podobě pouze jedné námi dosud 
nepoužité odrůdy českého chmele - Bohemie. 
Obě receptury jsme si na zkoušku uvařil v čes-
kobudějovickém univerzitním minipivovaru 
a když pak chutnalo kolegům, už jsme vařili 
najisto.

U speciálů jde často o novinku, co kdyby to 
pivo nechutnalo?
Není možné trefit se do chutě všem, ale pokud 
člověk přistupuje k vaření speciálu pokorně a 
uvaří si ho v malém množství na zkoušku, tak 
se riziko neúspěchu minimalizuje. A hlavně 
z kvalitních surovin by zpravidla nemělo 
vzniknout nic špatného, akorát by to mohlo 
být speciální až moc. (smích)

Jak hodnotíte svůj první rok na pozici 
sládka?
V kombinaci s narozením dcery to byl oprav-
du nádherný a intenzivní rok. Je to pro mě čest 
být sládkem strakonického pivovaru. Pořád 
se každé ráno do pivovaru těším, to je před-
pokládám asi i hlavní důvod „dlouhověkosti“ 
většiny mých předchůdců na pozici sládka.

Jak se Vám daří zkombinovat roli otce a 
sládka?
Snad dobře, i když má žena - paní sládková -  
by Vám možná odpověděla jinak. I když jsem 
měl předsevzetí nepřehánět to s prováděním 
exkurzí, tak ne vždy se toho držím. I nadále 
věřím, že se jednou na výstavu pivovaru po-
zitivně projeví to, že pivo vyrábíme poctivě a 
rádi a stejně tak s kolegyněmi přistupujeme 
k provádění návštěvníků pivovaru. I když lze 
exkurzi stihnout třeba za hodinu, tak pro nás 
je to zpravidla nereálné. Razíme heslo, že 
exkurze děláme tak, jak by se nám to líbilo 
v roli samotných návštěvníků. Ale pak jedu 
hned domů za rodinou, tak to snad bude kom-
binace dlouhodobě únosná. (smích)

ROZHOVOR

„TAKÉ LETOS PLÁNUJI UVAŘIT 
SPECIÁLNÍ PIVA,“ ŘÍKÁ SLÁDEK
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PIVOVAR TANČIL

V pátek 21. února tohoto roku Dudák tančil. Strakonický pivovar 
pořádal v sále zdejší Sokolovny 16. pivovarský ples. K tanci a poslechu 
hrála kapela GOOD TIMES MINIBAND. Byla připravena již tradičně 
pestrá a bohatá tombola. Hlavní cenou byla televize s úhlopříčkou 139 
cm a v losování nechybělo ani kvalitní domácí přenosné chlazení pro 
milovníky točeného piva a dále rekreační pobyty na Šumavě, pivo na 
rok zdarma a další zajímavé ceny.

„Zájem veřejnosti o náš pivovarský ples byl velmi potěšující. Ples 
byl letos vyprodán do posledního místa a všichni se velmi dobře bavi-
li. Hosté ocenili dobře fungující restauraci, bar a výčep ve vstupním 
prostoru, na sále bylo příjemné osvětlení a obří pulitr z balónků byl 
příjemným zpestřením prostoru sálu. Tanečníci si letos hudbu posí-

lenou o další dívčí hlas opravdu užili a kapela Good Times Miniband 
sklidila právem zaslouženou pochvalu,“ hodnotí organizátorka 
plesu Jitka Hanzlovská, která v pivovaru již 14 let pracuje jako jeho 
ekonomka.

Za proskleným vstupem do předsálí sokolovny naproti šatnám byl 
umístěn foto-koutek, který byl velmi kladně přijat a sklidil zaslou-
ženou pozornost a zájem až do pozdních večerních hodin. Ke každé 
utržené vstupence dostal příchozí návštěvník dárkový kupón na jeden 
snímek z foto-koutku. Téměř každý tento příjemný dárkový kupon 
využil a z plesu si odnášel na památku kvalitní snímek.  

Pro tancechtivé milovníky piva avizujeme, že další ročník se bude 
konat v pátek 12. února 2021, opět ve strakonické Sokolovně.
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Tohle hodnocení bývalého sládka strako-
nického pivovaru Štěpána Lašáka potěší 
všechny milovníky zdejšího piva. Zhruba v 
polovině února se po jednom roce zastavil na 
místě, kde rozvinul a doplnil znalosti k svému 
řemeslu, ochutnal pivo, které tu dnes vaří jeho 
nástupce Vlastimil Matej, setkal se s ředitelem 
pivovaru Dušanem Krankusem, který zde 
před Matejem sládkoval téměř čtyři roky.

„Piva jsou teď vyváženější a pitelnější. Jsem 
rád, že je pivovar v dobrých rukou. V době 
sládkování Dušana (Krankus, pozn.aut.) se 
zlepšilo např. kvasničné hospodářství, zázemí 
okolo spilek a další technické změny, na pivu 
je to znát,“ uvádí Štěpán Lašák.

Pracoval v pivovaru do roku 2008, když ale 
může, do Strakonic vždy rád zajede. „Nikdy 
jsem s pivovarem neztratil kontakt, dodnes tu 
pracuje několik lidí, které mám rád a navště-
vuji je,“ uvedl.

Jeho kariéra v pivovarnictví je velice bohatá. 
Střední školu zakončil v roce 1996 a pracoval 
v Rýmařově v minipivovaře Excelent a potom 
ve sladovně Bruntál.

Do strakonického pivovaru přišel v roce 
2001 z minipivovaru Dražíč, který leží nedale-
ko Bechyně. „Vlastně jsem se ve Strakonicích 
byl ptát poprvé v roce 2000, ale tehdy tu ne-
bylo místo. Pivovar byl státní podnik a fungo-
val jako jedna velká rodina v tom nejlepším 
slova smyslu,“ uvedl.

V pivovaru nastoupil původně na oddělení 
filtrace, následně vystřídal několik pozic ve 
výrobě - pracoval na varně i stáčírně, zastával 
i funkci obchodního zástupce pro Moravu.

Na začátku roku 2008 nastoupil do pozice 
sládka, kde střídal nestora strakonického 
pivovarnictví Jindřicha Vondřičku.

Kvůli osobním neshodám, ke kterým se ani 
po letech nechce vracet, z pivovaru odešel 
a pracoval rok jako podsládek v pivovaru 
Tambor ve Dvoře Králové nad Labem. Už ho 
ale táhla cizina. Proto následně zamířil do 
Ruska. I tam vystřídal několik zajímavých 
pozic - nejprve například rozjížděl pivovaru v 
Surgutu, což je město na Sibiři.

Dnes pracuje jako sládek v pivovaru Kuzni-
ca v Samaře, což je šesté největší město Ruska. 
„Minulý rok jsme měli výstav 40.000 hekto-
litrů. Každý rok stoupáme o 5.000 hektolitrů. 
Naším cílem je vařit asi 70.000 hektolitrů 
ročně,“ uvádí.

Majitelé Samarského pivovaru mají ambice 
stát se výrazným tzv. craftovým pivovarem. 
„Špatně se to překládá do češtiny, ale zna-
mená to něco jako minipivovar. Tedy ne prů-
myslový, velký pivovar, ale malý, kde je každá 
várka trochu jiná a specifická,“ vysvětlil. 
Samara je podle něj městem piva, ve kterém 
je 52 minipivovarů (minipivovar v Rusku se 
počítá do 30.000hl/rok) a také Žigulovský 
pivovar s výstavem 300.000 hektolitrů ročně. 
Tento pivovar dal název pivu pro celé Rusko.

„Já v Samaře vařím jedenáctku, dvanáctku, 
tmavou třináctku, v posledních měsících 
i světlou desítku, což jsou piva typu český 
ležák. Polotmavý májový speciál, americký 
ležák, pivo z amerického chmele, 14°APA, 
stout, 21°Imperial stout, pšeničné Berliner 
weisse jmenuje. Veliké popularitě se těší jeho 
pšeničný ležák. Veškeré pivo se stáčí jen do 
sudů.

Život v Rusku si nemůže vynachválit, a to 
nejen v pivovaru. „Všichni máme zafixováno, 
že Rusové jsou kořalečníci, pijáci vodky, alko-
holici. To se ale změnilo. Chlapi mají hodně 
rádi pivo, já neznám nikoho v mém okolí, 
kdo by preferoval tvrdý alkohol před naším 
pivem,“ uzavírá.

JSEM RÁD, ŽE JE PIVOVAR 
V DOBRÝCH RUKOU

BÝVALÝ SLÁDEK
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KAM NA DUDÁKA?

Rodina Vondráškových z Budilova na Prachaticku, která zde více než 
100 let provozuje zdejší stejnojmenný hostinec, čepuje strakonické pivo 
snad nejdéle ze všech. Na Dudáka i Klostermanna jsou tu pyšní. Jiné 
pivo nepřipadá v úvahu. 

Čerstvý sedmdesátník Ladislav Vondrášek, který tu stojí za pípou 
více než 25 let, pro Dudácké noviny zavzpomínal na dobu, kdy hospodu 
vedl jeho otec a dědeček, kdy hospoda praskala ve švech a každý den 
se tu vypilo i osm sudů „Strakonického“. A také na to, jak toto typicky 
vesnické zařízení poznamené protikuřáckým zákonem, EET a, jak sám 
Láďa říká, další šikanou státu, přežívá dnes.

„Můj táta i děda byli typičtí hospodští. Byli zábavní, oblíbení a 
vstřícní. Já jsem se od nich hodně naučil, byli perfektní a já na ně 
nemám. Táta například dělal v pět ráno snídaní cestářům, dali si pivo 
a jeli do práce. Otec pak šel spát, vystřídala ho mamka, tak to šlo celý 
den, do noci tak mohli nosit pivo. Hospoda byla plná neuvěřitelných 
lidí, takových figurek. Semlelo se tu tolik příběhů,“ vypráví Láďa Von-
drášek, který přiznává, že se pomalu rozhlíží po svém následovníkovi.

„V hospodě jsem s mojí druhou ženou Lídou, která je spíše v kuchyni 
a výborně vaří. Nemůžeme tu být ale věčně.“

Dodává, že toto povolání, při kterém je třeba umět komunikovat 
se všemi lidmi, má v krvi i jeho mladší syn Richard. Ten je ale v kraji 
velice známým a zavedeným kameníkem a svoje řemeslo se nechystá 
opustit. Nebo?

Byl by čtvrtým Vondráškem v řadě, jeho rodina hospodu provozuje 
od roku 1913, kdy ji získala Ladislavova babička svatebním darem. 
Rodina k tomu ještě hospodařila. V 50. letech jim hostinec zabavili 
komunisti, to už byl Láďův dědeček v důchodu. Jeho otec dostal 
ultimátum, že v hospodě zůstane, ale pouze jako provozovatel pod 
státním podnikem Jednota. V opačném případě půjde do fabriky a on 
se samozřejmě rozhodl pro výčep.

Ladislav Vondrášek sám přiznává, že kdyby ho okolnosti nedonutily, 
hospodským by se nestal. Pracoval ve strakonické zbrojovce. Na začátku 
90. let nebyl nikdo, kdo by podnik převzal. Za více než 25 let restauraci 
zrekonstruoval, přistavěl toalety, které vystřídaly původní suché. Navíc si 
zde zadaptoval byt a do Budilova se přestěhoval ze Strakonic, kde bydlel.

Ještě v 90. letech hospoda fungovala velice dobře a na nezájem hostů 
si nemohl stěžovat. Kvůli vstřícnému výčepnímu a příjemné atmosféře 
se sem stahovali lidé nejen z Budilova, ale i z okolních vesnic. Často zde 
pořádali taneční zábavy.

V dalších letech zejména díky protikuřáckému zákonu, EET, nízkým 
cenám lahvového piva a v neposlední řadě i společenským změnám se 
počet návštěvníků zmenšuje. „Někdy se mi zdá, že se lidi neumějí se-
tkávat. Nebo se kupují laciné lahváče a potkávají se v garážích. Vymírají 
nám taky štamgasti. To jsou lidi, kteří tady chybí, figury které dělaly 
atmosféru. Budilov i okolní obce se vylidňují. Hodně nemovitostí mají 
lidé z velkých měst, kteří sem jezdí na víkendy či dovolenou.“ 

Právě tito hosté dnes tvoří velkou část jeho tržeb. Chodí sem na 
večeři, dají si pivo. Výraznou část klientely tvoří kolaři, ale také zdejší 
zájmové spolky – myslivci a hasiči, kteří zde pořádají schůze a zábavy. 
U Vondrášků je totiž i taneční sál, kam rádi chodí zdejší i turisté a také 
sem jezdí muzikanti ze širokého okolí, kteří tu pořádají různé country 
zábavy. Občas také zajde zkontrolovat a pochválit kvalitu piva sládek 
strakonického pivovaru Vlastimil Matej, který zde poslední roky bydlí.

Na čepu tu má desítku Dudáka a polotmavého Klostermanna. S obě-
ma pivy je spokojený a podle jeho vyprávění má každé své spokojené 
konzumenty. 

Nejvěrnějším hostem je Vondráškův pes Eda, kterému sice pivo 
nechutná, ale jinak by život v hospodě nemohl fungovat. Jedná se o 
typického českého voříška, po otci, jeho matka ale pochází z Kanár-
ských ostrovů. „Má svoje oblíbené hosty, u kterých vydrží celý večer. 
Poslouchá je, jen občas si vyběhne ven, aby zjistil co dělají ostatní psi 
ve vsi,“ uzavírá Vondrášek. Snad bude mít Eda  i v dalších letech koho 
poslouchat. Takové hospody, jako je ta U Vondrášků, patří do kulturního 
dědictví našeho národa.  

V BUDILOVĚ U VONDRÁŠKŮ
ČEPUJÍ PIVO JIŽ PŘES 100 LET

 Ladislav Vondrášek (vlevo) se svým synem Richardem
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Sládek Měšťanského pivovaru Dudák 
Vlastimil Matej má nejen v šumavském 
kontextu jedno zajímavé specifikum. Kloster-
manna nejen vaří, ale i čte. „Knihy Karla 
Klostermanna jsem velice rád četl už na gym-
náziu, ale v posledních letech jsem se vrátil 
nejen k těm nejznámějším, ale i dalším méně 
známým jako například Světák z Podlesí a 
mohu vřele doporučit. Ideální kombinací 
na dlouhé zimní večery je pak četbu 
Klostermanna spojit i s ochutnáním 
našich stejnojmených piv,“ uvá-
dí jednatřicetiletý Matej, který 
je ve funkci druhým rokem. 
(rozhovor s ním si můžete pře-
číst na straně 4 tohoto čísla 
Dudáckých novin) 

Díky spolku Karel Kloster-
mann-spisovatel Šumavy má teď 
plán na volné večery jasně daný. Spolek se po 
letech rozhodl obnovit vydavatelskou činnost, 
naplánoval novou edici věnovanou právě spi-

sovateli, jehož jméno mají v názvu. Jako první 
vlaštovku uvádí na trh knihu Skláři.

DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice 
je generálním partnerem knihy, kde se pivo 
Klostermann již dlouhé roky vaří, a to jak v 
polotmavé, tak světlé, za studena chmelené 
variantě.

Archaický text prošel skutečně velmi cit-
livou a pečlivou kontrolou editorů kloster-
manologů Tibora Vargy a Evy 
Waldmannové. Cílem tex-
tových úprav bylo to, aby 
byl text čtivý a zají-
mavý pro sou-
časné čtená-
ře. Kniha má 
poutavě a moderně 

zpracovanou obálku a navíc je tištěna na 
recyklovaném papíře.

„Není to první spolupráce s tímto šumavský 
spolkem. Společně již jsme vytvořili originální 
lavičku, která již slouží turistům ve Zhůří na 
Šumavě. Umístění další lavičky plánujeme i le-
tos,“ uvádí Dušan Krankus, ředitel pivovaru.

Skláři jsou nyní v prodeji v pivovarské 
prodejně, kde budou také v nabídce ve speci-
ální dřevěné odnosce, která je dílem šumav-
ského řezbáře ze Zátoně Vladimíra Šimona.

„Jedná se o ruční práci a od toho se odvíjí i 
cena. Rozhodně se ale bude jednat o luxusní 
suvenýr pro všechny milovníky Šumavy,“ 
doplňuje Krankus.

Román Skláři bude první 
z edice, kterou chce spolek 
a pivovar vydávat. „Půjde 

o ucelenou ediční řadu knih 
Karla Klostermanna. Každá 

kniha bude mít svoji barvu, ale 
jednotný design tak, aby byly 

čtenáři snadno identifikovatelné,“ 
uvádí Petr Kuncl ze Spolku Karel 

Klostermann spisovatel Šumavy.

KŘEST KNIHY

SKLÁŘI
Prvně se román objevil v roce 1896. Na-
posledy kniha vyšla v v roce 2015, čtenáři 
ji ale vykoupili a na pultech knihkupců 
nyní chybí. Šumava tvoří pevný regionální 
rámec většiny Klostermannových děl. Ve 
Sklářích jde však podle znalců o mnohem 
víc. Osobní dramata dvou rodin, které 
spojuje sklářská profese, vykreslují nejen 
tvrdý život na staré Šumavě, ale i mnohé 
skutečné příběhy a postavy ze spisovatelovy 
rodiny. Středobodem děje je dnes již zaniklá 

obec, Hůrka u Prášil (Jezerné). Témata, 
která autor nastoluje, obdivuhodně 
rezonují právě s dnešní dobou. Tato 

kniha čtenáře zavede do zadumaných 
šumavských hvozdů, kde může v klidu a 

tichu přemítat o osudu, vině, cti, smyslu 
lidského snažení, nestálosti úspě-

chu i pomíjivosti života. 

KNIHU OD KLOSTERMANNA POKŘTILI 
POLOTMAVÝM KLOSTERMANNEM

 Ladislav Vondrášek (vlevo) se svým synem Richardem

Uprostřed předseda spolku Karel Klostermann spisovatel Šumavy Václav Sklenář

Skláři se prodávají 
ve speciální dřevěné odnosce

V roli Karla Klostermanna se při křtu 
představila šumavská legenda Emil Kintzl
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DÍKY PIVOVARU VYROSTE U VIMPERKA 
7 000 STROMŮ

Zhruba 7.000 stromů na jaře vysadí společnost Městské 
lesy Vimperk díky nově navázané spolupráci s Měšťanským 
pivovarem Strakonice. Pivovar se rozhodl prodejem svého 
piva Král Šumavy přispět na obnovu kůrovcem zpustošených 
vimperských lesů. 

Zájem o akci s názvem Kup si Krále Šumavy a my zasadíme 
strom, která se týká pouze lahovového piva a začala na začátku 
prosince a skončila s posledním březnem, byl nečekaně velký. 
Prodej lahvového Krále Šumavy se oproti stejnému období mi-
nulého roku zvedl o téměř 30 procent. 

„Největší nárůst prodeje jsme zaznamenali na Šumavě a 
hlavně ve Vimperku. Jsme tak rádi, že část zisku z prodeje se do 
Vimperka znovu vrací,“ okomentoval ředitel pivovaru Dudák 
Dušan Krankus. 

Za prosinec, leden, únor a březen skončilo na vimper-
ském kontě „Kůrovec“ téměř 70.000 korun. To podle ředitele 
společnosti Městské lesy Vimperk Stanislava Hlavy představuje 
zhruba 7.000 sazenic.

Volba obyvatel Vimperka, kteří stále častěji hasí žízeň Králem 
Šumavy, je logická. Chutný ležák s přídavkem mnichovského 
sladu se od roku 2008 vaří přímo pro Vimperk. Tato dvanáctka 
má obsah alkoholu 5,1 % objemových.

Společnost Městské lesy Vimperk pečuje o 1 368 hektarů. 
Loni museli lesníci pokácet více než 8.000 m3 kůrovcem napa-
deného dřeva na ploše téměř 15 hektarů. Finanční podpora tak 
přijde vhod! 

STRAKONICKÉ PIVO A ŠUMAVA

ŠUMAVA ZNOVU NA ETIKETÁCH
Jako jediný pivovar v České republice zdobí 

Dudák své lahve piv Král Šumavy a Kloster-
mann zadními etiketami, na kterých jsou foto-
grafie či kresby. Od začátku března se do oběhu 
dostaly etikety, na nichž jsou snímky poskytnu-
té Fotografem Šumavy Vladislavem Hoškem 
ze Čkyně. Vláďa má vedle dalších kvalit i tu 
dobrou vlastnost, že je velkým milovníkem 

piva ze Strakonic. Co je ale důležité - je jediný 
fotograf, který za svůj bohatý život dokázal 
prodat více než milion pohlednic s motivem 
Šumavy. Co myslíte, prodá se stejné množství 
dudáckých lahví?  Těžko říct, ale etikety vypa-
dají skvěle, posuďte sami na obrázcích.

Vladislav Hošek a Emil Kintzl v roli Karla Klostermanna  »
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Grafický manuál pro restauraci ČEZETA
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DUDÁK SE BUDE 
ČEPOVAT I VE 
STRAKONICKÉ ČEZETĚ
Město Strakonice úspěšně rekonstruuje tamní 
kulturní dům. V první fázi zde vznikla zcela 
nová restaurace Čezeta, kde teď bude na čepu 
Dudák i Klostermann. Architekt Jan Zákoste-
lecký ideově propojil restaurační prostory s bo-
hatým odkazem strakonického moto průmys-
lu. Více informací se čtenář dozví v rozhovoru s 
předsedou představenstva pivovaru Rudolfem 
Oberfalcerem, který je také místostarostou 
města a rekonstrukce kulturního domu je jeho 
srdeční záležitost.

Vy jste s projektem rekonstrukce kulturního 
domu a restaurace spjatý od samého začát-
ku. Jak se vám následně líbila finální podo-
ba restaurace?
 S projektem rekonstrukce kulturního domu je 
spojeno mnoho lidí jak z radnice, tak z prostře-
dí pivovaru či kolektivu samotného kulturního 
domu. Klíčové bylo rozhodnutí zadat prově-
řovací studii celého objektu, kde jsme chtěli 
oslovit někoho z  řad strakonických architek-
tů. Volba padla na pana architekta Zákoste-
leckého, se kterým měla radnice již dobrou 
zkušenost při budování městského infocent-
ra. Prověřovací studie nám umožnila objevit 
možnosti celého objektu, kterých bylo možno 
dosáhnout správně připraveným projektem 
rekonstrukce kulturního domu. Projekt první 

etapy pak mohl vycházet z této studie a držet se 
cílů, kterých jsme si před rekonstrukcí společně 
vytýčili. Atmosféra přípravy byla dělná a bez 
konzultací se samozřejmě neobejde. 

Jak znám architekta Zákosteleckého, muse-
la být spolupráce velice inspirativní...
Je to velice komunikativní člověk, který rád 
věci detailně předem s  investorem prodis-
kutuje. To samé platí i o jeho kolegovi arch. 
Zdeňkovi Hromádkovi, takže tím se prakticky 
vylučuje nějaký nenadálý moment překvapení. 
Jsem přesvědčen, že nikdo ze zástupců radni-
ce a investora obecně neměl potřebu takří-
kajíc vést architektovi tužku a určovat mu 
představy, jak by mělo dílo vypadat. V tomto 
ohledu měli dle mého soudu páni architekti 
volnou ruku. Nicméně myšlenka spojení his-
torie kulturního domu a zbrojováckých tradic 
v podobě skútru Čezeta 501 patří samozřejmě 
beze zbytku tvůrcům projektu. Nápad a finální 
podoba restaurace se mi velmi líbí, stejně tak 
celému představenstvu.

Vy jste již pátým rokem předseda předsta-
venstva strakonického pivovaru. Co je vaším 
úkolem?
  Společně s  ostatními členy představenstva 
je vést podnik po ekonomické stránce k  zis-

SKÚTR
jak šel čas

1950
První krůčky k československému skútru
Česká zbrojovka Strakonice (ČZM) zahajuje 
na pokyn státních plánovačů vývoj česko-
slovenského skútru. Již roku 1947 před-
stavil konstruktér Jaroslav František Koch 
vizi moderního skútru (tzv. Vlaštovka), 
tehdejší továrny ale neměly o výrobu tohoto 
typu strojů zájem. Dobře totiž profitovaly z 
prodejů malých levných motorek a chyběla 
jim potřebná technologie.

1956
Čezeta se představuje v prvomájovém 
průvodu
Po letech vývoje a testování prototypů se 
veřejnosti poprvé představuje skútr ČZ 
501/01 konstruktéra J. F. Kocha. Nejprve 
vzbudí rozruch v „domovských“ Strakoni-
cích, kde se objeví v prvomájovém průvodu. 
Se vší slávou je pak oficiálně prezentován na 
podzim téhož roku na II. výstavě českoslo-
venského strojírenství v Brně.

1957
K prvním zákazníkům
V Českých Budějovicích startuje kompleta-
ce prvních sériových kusů Čezety. Ty se 
nejprve dostávají do oficiálních organizací, 
teprve v říjnu je začne Mototechna nabízet 
široké veřejnosti. Výrobě ještě schází 
některé díly, první kusy tak nemají nosič 
zavazadel na nádrži ani pětidenní hodiny 
Prim, místo nichž bylo na přístrojové desce 
jen plechové víčko.

1960
Čezety se montují na Novém Zélandu
Už rok po uvedení do prodeje se Čezeta vy-
váží do více než padesáti zemí. Skútr zažívá
mimořádný zahraniční úspěch, který koru-
nuje zahájení montáže Čezet v novozéland-
ském Wellingtonu v roce 1960. Většina dílů 
je zpočátku na Zéland dodávána z našich 
továren. Do ukončení spolupráce roku 
1963 bylo na ostrově smontováno asi 4.000 
skútrů Čezeta pojmenovaných N•Zeta.

1964
Náhlý konec výroby
Začátkem 60. let představuje Čezeta 
inovované modely, tříkolovou variantu i 
postranní vozík a vše nasvědčuje další-
mu úspěšnému rozvoji. Roku 1964 je 
však vyhlášen útlumový program výroby 
motocyklů, který znamená konec produkce 
skútrů. Ve Strakonicích dál zůstává jen 
výroba motorek, historie Čezety se uzavírá 
úctyhodnou bilancí cca 120 tisíc vyro-
bených strojů.

2018
Elektrické znovuzrození
Jedenáct let po ukončení výroby motorek ve 
Strakonicích ožívá aspoň zdejší legendární
značka. Kochovo „Prase“, jak se skútrům 
Čezeta přezdívalo, uhranulo britského 
podnikatele Neila Smithe, který v roce 2018 
uvádí na trh nový model Čezety na elek-
trický pohon. Čezeta se vrací jako stylová 
a prémiová značka a píše novou kapitolu 
české motocyklové historie!

WC ženy

WC
ženy

WC muži

WC
muži

Tvarově se inspirujeme v designu Čezety.

T V A R Y

G r a f i c k ý  m a n u á l  p r o  r e s t a u r a c i  Č e Z e t a  >  l o G o
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Zleva Rudolf Oberfalcer, architekt Jan Zákostelecký, 
místostarosta Strakonic Josef Zoch a starosta Břetislav Hrdlička
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kovosti, po technické stránce k  postupné 
modernizaci celého výrobního provozu a po 
obchodní stránce k  zvyšování odbytu stra-
konického piva. To samozřejmě je primárně 
společným úkolem všech pracovníků na 
jednotlivých pozicích, představenstvo je však 
zodpovědné za celkové plnění těchto úkolů a 
zodpovídá se za toto plnění svému vlastníkovi 
– městu Strakonice.  

Jak pomáhá měšťanský pivovar při rozvoji 
Strakonic?
  Strakonický pivovar je obchodní společnost 
jako každá jiná a musí plnit především zá-
kladní úkol, a tím je přinášení zisku svému ma-
jiteli. Nicméně unikátnost, jakým je vlastnictví 
pivovaru městem, přináší i jiné povinnosti 
vůči svému vlastníkovi, a tím je podpora 
společenského života ve Strakonicích. Takže 
pivovar spolupracuje s  místními sportovními 
oddíly, kde vynakládá finanční prostředky na 
podporu jejich činnosti výměnou za reklamní 
podporu svých výrobků. Specifickou záležitos-
tí pak je městské vlastnictví několika gastrono-
mických zařízení, které si od radnice převzal 
pivovar Dudák do pronájmu. Chceme všechna 

tato zařízení postupně modernizovat a vytvo-
řit v těchto zařízeních příjemné prostředí pro 
všechny příznivce našeho strakonického piva.     
 
Gratuluji vám k již třetím rokem stoupající-
mu výstavu. Jak ho letos může ovlivnit ko-
ronavirus?
  Meziročně stoupl výstav zatím jen dvakrát 
– v  roce 2018 a 2019. Byť lednová a únorová 
čísla výstavu byla velice příznivá, současná 
situace kolem epidemie koronaviru má velice 
negativní dopad na celé pivovarské odvětví. 
Omezením a následném uzavření provozu re-
stauračních zařízení  a vyhlášením nouzového 
stavu se samozřejmě snížil domácí odbyt a tím 
také optimistické vyhlídky na letošní rok rych-
le vzaly za své. Situaci, která nastala, chápeme 
a podporujeme, ale čím déle potrvá, tím horší 
může mít důsledky pro celkové letošní hospo-
daření strakonického pivovaru.

Jaké máte jako předseda představenstva 
strakonického pivovaru přání v tomto roce?
 Pivovaru a samozřejmě nám všem, aby ode-
zněla co nejdříve současná epidemie koro-
naviru a život se vrátil do normálních kolejí. 
Doufejme, že to všichni přečkají ve zdraví, bez 
něho pak stejně mnohé nemá cenu. A pivova-
ru, když přečkal vlnu EET a protikuřácký 
zákon, aby přečkal bez následků i vyhlášený 
nouzový stav. Přečkáme-li všechna tato sou-
časná protivenství, pak samozřejmě přeji 
pivovaru Dudák co nejvíce spokojených zá-
kazníků a hostů našich obchodních partnerů 
– hostinských a restauratérů po celé republi-
ce i v zahraničí. Plánů máme několik, ale pro 
Strakoňáky bych rád vypíchl připravovanou 
rekonstrukci restaurace Palermo na měst-
ském zimním stadionu. Chtěli bychom ji 
otevřít ještě v letošním roce. O všem ale roz-
hodne koronavirus.

Grafický manuál pro restauraci ČEZETA
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KULTURNÍ DŮM
jak šel čas

1949
Zrod jihočeského Stavoprojektu

Architekti Jan Řehoř, Josef Štamberk a 
Josef Vítů zakládají v Českých Budějovicích

Stavoprojekt, který se na více než čtyřicet 
let stane předním architektonickým projek-

tovým pracovištěm v jižních Čechách. 
V roce 1954 provádí Josef Vítů orientační 
průzkum lokality na pravém břehu Otavy 

ve Strakonicích (dnes ulice Na Ohradě) pro 
stavbu Závodního klubu ČZM.

1956
Rozbíhají se projektové práce na kul-

turním domě
Pro Závodní klub ČZM je definitivně zvole-

na dnešní lokalita. Projektové práce ve
Stavoprojektu se rozbíhají na plné obrátky, 

podílejí se na nich hlavně architekti Josef 
Vítů a vedoucí ateliéru Jaroslav Škarda. 

Společně s dalšími kolegy upravují ideový 
vzorový projekt kulturního domu podle spe-
cifik lokality. Realizace stavby je naplánová-

na na roky 1957–1958.

1958
Začíná se stavět

Stavoprojekt dokončuje technickou doku-
mentaci Kulturního domu ČZM 30. dubna 

1958. Dodnes patrný základní kámen je 
slavnostně položen ke 13. výročí konce 

druhé světové války, v pátek 9. května 1958. 
Stavba má být dokončena a slavnostně 

otevřena přesně za tři roky. Už 1. června 
1958 jsou zahájeny přípravné 

stavební práce.

1961
Slavnostní otevření

Kulturní dům se otevírá veřejnosti s pěti-
měsíčním zpožděním oproti plánu 7. října 

1961. Celkové realizační náklady jsou vyčís-
leny na 7 065 150 Kčs. V průběhu října se do 
novostavby stěhuje ze sálu U Lišků loutkový 

soubor Radost. Ten zde v průběhu první
divadelní sezóny 1961/1962 odehraje 
celkem 37 představení, které navštíví 

3 210 dětí.

1965
Rodí se přehlídka Skupovy Strakonice
Ve Strakonicích se koná se první ročník 

přehlídky loutkového divadla, která nese 
jméno po slavném strakonickém rodákovi 

a autorovi loutek Spebla a Hurvínka Josefu 
Skupovi (1892–1957). Záštitu nad pře-

hlídkou přebírá Skupova manželka Jiřina. 
Skupovy Strakonice představují dodnes 

stálou součást kulturního kalendáře města.

2017 a dál
Nový život kulturního domu

V roce 2017 si město Strakonice nechává 
zpracovat prověřovací studii využití 

Kulturního domu, který je na hranici své 
životnosti. Výsledkem je vize budoucího 

fungování domu a plán jeho postupné 
rekonstrukce. V první etapě, zahájené roku 

2019, procházejí proměnou část přízemí. 
Vzniká restaurace s jídelnou, multifunkční 

sál, potřebné technické zázemí 
a zásobovací dvůr. 

Na přelomu února a března 2020 jsme 
dokončili první etapu rekonstrukce Kulturní-
ho domu ve Strakonicích - což by všechny 
“Strakoňáky” mohlo zajímat.
Novou - do přízemí přesunutou - restauraci 
jsme nazvali ČEZETA podle legendárního 
skůtru J. F. Kocha a zajistili možnost použití 
této ochranné známky.
Prolínání paralelních příběhů vzniku a oži-
vení objektu a ikonické motorky bylo hlavním 
tématem interiérů dále volně inspirovaných 
strojařským detailem a designem i barevností 
konce padesátých a začátku šedesátých let.

Ing. arch. Jan Zákostelecký
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NÁŠ ZAMĚSTNANEC

Za jednu směnu přemístí ve svých rukou až 
několik tun sudového piva, které sundává z 
linky. Měří téměř dva metry, váží okolo 130 
kilogramů a jmenuje se Mlíčko, Miloš Mlíč-
ko. Libozvučné jméno pro největšího siláka 
pivovaru, který je Dudáku věrný již 25 let, od 
svých osmnácti.

„Do pivovaru mě přivedl táta. Přimluvil se 
za mě. Znal jsem se z kuželek s Pavlem Ší-
mou a Jardou Zborníkem. Hrál jsem aktivně 
několik let,“ vypráví dnes 44 letý Miloš. Šíma 
a Zborník byla sehraná dvojka z dopravního 
oddělení pivovaru.

Tehdy se psal rok 1994. Miloš za tu dobu 
pracoval na spilce, ve skladu, ve sklepě, na 

filtraci, nakonec zakotvil na sudové, stáčecí 
lince, kde je možné využít jeho fyzické před-
poklady.

Sudy sice nezvedá nad hlavu ani je nenosí 
po skladu na ramenou, ale i tak je vždy celkem 
komplikované sehnat při jeho dovolených fy-
zicky podobně zdatnou náhradu - vždyť za 
den sundá ze stáčecí linky několik set 20, 30 
i 50l sudů.

Samozřejmostí je to, že je pak ve spoluprá-
ci s kolegou Milanem a Honzou „Hagridem“ 
musí rozvozit po skladu. Miloš je zároveň 
stěžejní postava pro fungování systému skla-
dové metody FIFO (first in, first out), kdy za 
pomoci prken s nápisy „NEBRAT!“ hlídá, 

aby naši řidiči či odběratelé brali vždy to pivo, 
které je dříve uvařené. Jedná se spíše o dů-
ležitý princip, vzhledem k tomu, že i v zimě 
je nepasterované pivo na našem skladě maxi-
málně týden od stočení.

„Pořádek být musí. Mám svoji práci moc 
rád a hlavně lidi okolo mě. Jsme dobrá par-
ta. Občas pomáhám klukům na rampě na-
kládat sudy do aut, občas zase na stáčecí 
lince,“ jmenuje pivovarský srdcař, který má 
obrovskou sílu, ale podle svých slov nikdy 
neublížil ani mouše.

„Jirka Kotlík o mně říká, že kdybych něko-
mu jednu plesknul, tak ho zabiju,“ říká. 
Podsládek Jiří Kotlík je Milošův nadřízený a 
chválí si ho také pro jeho pracovitost a píli. 
Na pomyslné vysvědčení dává jedničku s 
hvězdičkou a při vzájemném rozhovoru žer-
tuje, že Miloš měl mlíčko naposledy tak ve 
dvou letech. Miloš se hlasitě směje, přikyvu-
je. Že Mlíčko není nomen omen ví ti, kteří si 
s Milošem dali nefiltrovaného Sklepáka nebo 
prémiovou dvanáctku. „Mám radši silnější 
piva,“ pomlaskává si rodák ze Strakonic, kte-
rý nejradši chodí do známé dudákovny Jiskra.

Když je Miloš doma, tak se rád dívá na te-
levizi, je nadšeným divákem sportovních 
přenosů z ledního hokeje, tenisu a biatlonu. 
Sám již se nevěnuje ani zmiňovaným ku-
želkám. Loni ho trápily problémy s nohami, 
ale letos už se všechno vylepšilo. Snad bude 
pivovarský silák ještě dlouho zvedat sudy, kte-
ré pak nákladní auta vozí do dudáckých hos-
pod a restaurací.

ZA DEN MILOŠ MLÍČKO SUNDÁ 
NĚKOLIK TUN PIVA
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„Díky spermobance občas mám i na kus žvan-
ce.“ „Sviť měsíčku sviť, ať vidím i řiť.“ „Chci k 
Vánocům pejska, jmenuje se Brok, ale máme 
kapra, jako každý rok.“ Nebo další vysloveně 
zimní říkanka – „Tak volal Kája, zmrzla včelka 
Mája“. Takové a jiné veršíky, hlavně pokaž-
dé jiné, se objevují na reklamní tabuli před 
restaurací Štampach, která stojí v šumavské 
obci Stachy.

Veselé slovní hříčky či bonmoty tu každý 
den pro zábavu i místních i turistů, kterých 
je tu obzvláště v letní a zimní sezóně dost, 
píše na dudáckou ceduli majitel restaurace 
Svatopluk Štampach.

„Inspiraci čerpám z každodenního cvrkotu 
v hospodě. Někdo něco řekne nebo si něja-
kou myšlenku přečteme v novinách a to pak 
rozvedeme. Ty nejpovedenější nejsou publi-
kovatelné,“ směje se Svatopluk Štampach. Za 
jednu svou „hlášku“ dokonce dostal medaili. 
Dala mu jí sousedka a předtím ji vyrobila z 
moduritu. Verš narážel na českého miliardáře, 
který má na nedaleké Modravě postavené své 
sídlo. „Moje milá plakala, že jsem Štampach 
a ne Bakala.“ Verše si píše na účtenky od piva 
a schovává je v krabici, kde jich jsou tisíce. 

„Řada místních na to čeká. Jeden štamgast 
si dokonce vše přepisuje do sešitu,“ popisuje 

hostinský. Na jeho šprýmy se těší i turisté, 
kteří tudy na jedou na centrální Šumavu.

„Dokonce tu staví i autobusy a turisté si 
jdou básničku přečíst. Nedávno u nás při-
brzdil řidič a z okýnka na mě křičel básnič-
ku, kterou jsem psal na tabuli před několika 
měsíci. Lidi to asi baví,“ usmívá se vousatý 
hospodský. Rodák z Prahy přišel na Šumavu 
před 15 lety, hostinec otvíral v roce 2005. 

„Šumava je krásná a já chtěl hospodu na 
Šumavě. Mám chalupu v Blatné a provozoval 
jsem hospodu v nedalekých Lažánkách, ale 
to nebylo ono. Přes inzerát jsme si pak našli 
tenhle podnik,“ vypráví.

Hostinec Štampach sloužil svému účelu 
odjakživa, dřívější název byl hotel U Lva. 
Hostinské pokoje dnes slouží jako byt majitele. 
„Když jsme sem přišli, tak prostory restaurace 
sloužily jako výrobní dílna, kde se šily záclo-
ny,“ vzpomíná. To byla ale jen krátká epizoda a 
do tradiční restaurace, kde podle současného 
majitele prý sedával i Karel Klostermann, 
opět chodí hosté na pivo stejné značky nebo 
strakonického Dudáka. Kuchyně, kterou tu 
vaří, je pak ryze česká.

A na místě, kde sedával Spisovatel Šumavy, 
je dnes i pamětní deska. O správném místě 
respektive židli řekl Svatopluku Štampachovi 
místní asi devadesátiletý dědeček a dřívější 
majitel, který sem přijel s kronikou plnou 
zápisků o hostech tohoto hostince. 

ŠTAMPACH LÁKÁ HOSTY 
NA DUDÁKA A NA VERŠE
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DUDÁK A KLOSTERMANN 
BAVÍ, POMÁHÁ A CESTUJE

„DOBRÝ PÍVO OD STRAKONICKÝHO 

KLOSTERMANNA,“ UVEDL ŠVEJK

V rámci propagace turismu nejen v jižních Čechách dorazil do Strakonic 

i Přemysl Kubišta. Plzeňský herec, který jako legendární voják Švejk často 

vystupuje a má i skupinu„ŠVEJK c.k.ŠRAML“. Ta působí již od roku 

2000 na scénách v Čechách a na Moravě, tak i v zahraničí.  

„Poslušně hlásím, že ze mě Češi udělali „Patrona dobrýho českýho píva“ 

a tenhlencten mok vod strakonickýho Klostermanna do týhle mojí sorty 

rozhodně richtig patří. Tak PROSIT!“ uvedl při návštěvě Strakonic Švejk.

OTUŽILÝ REDAKTOR

Pivo není nápojem k zahřátí, když se ale pije s láskou, umí i to. Důkazem je redaktor také tohoto čísla Dudáckých novin Pavel Pechoušek (uprostřed). Když se s kamarády otužilci - Pavlem Opletalem a Filipem Dědem v zimě společně noří do vln řeky Volyňky, nikdy si s sebou nezapomenou vzít pivo ze Strakonic. Fotografie pochází z městečka Čkyně, kde bydlí.

SLAVIE A DUDÁK... 

TO JDE DOHROMADY

Strakonická odbočka Odboru přátel SK Slavia Praha, která je 

v České republice vůbec tou největší, pořádá po celý rok řadu zají-

mavých akcí, které nenavštěvují jen fanoušci v sešívaném dresu. 

Na všech těchto akcích je provází pivo ze strakonického pivovaru. 

DUDÁK SE NEZTRATÍ U NÁS ANI V EVROPĚ

Na cestách po České republice i po Evropě můžete nově 
potkat i tyto krasavce mezi autobusy společnosti PELLA.  
VAROVÁNÍ!: Delší jízda s takovýmto výhledem však 
může pravděpodobně vést ke zvýšené chuti na pivo.
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DUDÁCKÁ VÝHRA

Pivovar Dudák úzce spolupracuje s lokálními i celostátními médii. Na snímku předává ředitel pivovaru cenu čtenářům Týdeníku Strakonicko. Ve vydání, které vyšlo 1. dubna byly jako příloha vloženy i tyto Dudácké noviny.

STRAKONIČTÍ RYBNÍKÁŘI S DUDÁKEM NA DRESU

Na skvělém šestém místě skončila šestice mužů reprezentující Stra-

konice na světovém šampionátu v rybníkovém hokeji. To se konalo v 

polovině února 2020 v kanadské provincii Nový Brunšvik, na jezeře 

Roulston. Jedná se o mezinárodní hokejový turnaj hrající se na 
menším hřišti bez brankářů. Každé družstvo má na ledě čtyři hráče. 

Strakonice reprezentovali vojáci z 25. protiletadlového raketového plu-

ku - nadrotmistr Jaroslav Koubek, rotný Aleš Dlouhý, desátník David 

Pavlíček, rotný Ondřej Kubíček, četař Ondřej Dlouhý a František 

Mála. „Děkujeme městu Strakonice i Měšťanskému pivovaru Dudák 

za podporu, díky které jsme se mohli zúčastnit!

DUDÁK CUP 

ANEB ŠTĚDRÝ SPONZOR

Po více než deseti letech se ve Strakonicích hrál zimní fotbalový turnaj 

s názvem DUDÁK CUP. Prvního ročníku DUDÁK CUPu, který byl 

největším turnajem svého druhu na Strakonicku, se účastnilo pět 

mužstev. Pořadatelé byli nadmíru spokojeni a v dalších letech plánují 

jeho rozšíření o další mužstva z okolí. Za Dudák Cupem stáli ti, kteří 

v roce 2013 resuscitovali tehdy umírající strakonický fotbal – Tomáš 

Kostka, Stanislav Šíp a Luděk Cimrhanzl. Tentokrát se ale přidal 

i pivovar Dudák, který věnoval ceny zúčastněným mančaftům a 

částečně se podílel na organizaci a propagaci.

BÝVALÝ MINISTR V PIVOVARU

Pivovar DUDÁK navštívil současný prezident 

Hospodářské komory a v 90. letech mi-

nistr průmyslu a obchodu Vladimír 

Dlouhý. Při přednášce pro stra-

konické podnikatele spokojeně 

popíjel pivo a vzpomínal, jak do 

Strakonic poprvé přijel v roce 

1989. “ Mám rád Klostermanna, 

když je příležitost, tak si ho dám 

a dávám mu přednost. 

I ostatní piva jsou 

dobrá, navíc je celé 

portfolio nepaste-

rizované. Máte se 

s čím chlubit!” uvedl.

DUDÁK 
Z DUDÁK ARÉNY
Velkou radost strakonickému 
pivovaru v letošní fotbalové sezóně 
udělali katovičtí fotbalisté, kteří 
výborně zvládli podzimní část 
fotbalové divize. Během zimní pauzy 
zavítali fotbalisté do pivovarské 
degustovny a společně se sponzory i 
realizačním týmem spřádali plány 
na jaro, ale také se odreagovali. Na 
snímku je Jindra Kadula, šikovný 
středopolař s bohatými zkušenost-
mi z budějovického Dynama, z 
mládežnických reprezentací a 
účastník světového šampionátu 
osmnáctiletých v Mexiku. Příprava 
byla opravdu kvalitní a sil měl na 
rozdávání...



Tajenku mohou úspěšní luštitelé zaslat do konce května na adresu DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s., Podskalská 324, 386 01 Strakonice,
k rukám Jitky Hanzlovské nebo na mail - j.hanzlovska@pivovar-strakonice.cz.
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.

Jaké 
vlastnosti 
má pivo 
Sklepák?


