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Dudák v Praze,  
Dudák na Šumavě...

Od posledního čísla Dudáckých novin utekly 
zhruba tři měsíce. Byla to doba, kdy nás velice 
zásáhla pandemie koronaviru. Také jemu je vě-
nována malá část novin, které držíte v ruce. Na 
dalších řádcích tohoto úvodníku už mu nebude 
patřit ani písmenko. Už o něm bylo napsáno 
dost a dost.  My se musíme dívat dopředu a vě-
řit, že se život vrátí do normálních kolejí. Opět 
budeme chodit na pivo s přáteli, na koncerty, 
do divadel, na fotbal, hokej, budeme moci bez 
obav navštívit naše příbuzné v seniorském 
věku a dělat spousty dalších příjemných věcí. 
Vydáváme pro Vás další číslo Dudáckých novin, 
které Vás opět seznámí s novinkami v našem, 
ale i Vašem pivovaru. 

Těší nás, že se začínáme čím dále více ob-
jevovat v Praze. V novinách je příběh praž-
ských restauratérů Pavla a Jirky, kteří vsadili 
na značku Dudák. Stejně tak na nás vsadil další 
provozovatel „pražského“ hostince, který ale 
stojí ve Strakonicích, či bratři Lukešové maji-
telé strakonické restaurace Na Splávku. Také 
o nich jsou tyto noviny. 

V poslední době se nám ozývají noví od-
běratelé, že by chtěli naše pivo, na to jsme 
v minulosti moc zvyklí nebyli. Dobré pivo patří 
odjakživa k české kultuře a já doufám, že se 
zastaví trend úbytku točeného piva na úkor 
piva baleného.

Přes značný útlum výroby v předchozích 
měsících nás těší, že jsme nemuseli nikoho 
propouštět, protože by to pro všechny strany 
bylo velmi těžké.

Mně osobně dělá radost, že jsme stále vidět 
na Šumavě, naše značka Král Šumavy se 
dostává postupně do povědomí lidí, zejmé-
na v oblasti Vimperska. Spolupráce s tímto 
městem, které má přízvisko brána Šumavy, 

se rozvíjí a bude pokračovat. Ale o tom třeba 
příště...

Do budoucna chceme být Dudák pozitivní, 
Dudák je naše krevní skupina D+. 

Tak na vaše zdraví!! Dnes to platí více než 
kdy jindy…

Ing. Dušan Krankus, 
ředitel pivovaru Dudák

Dudácké noviny 2/2020
Redaktor: Pavel Pechoušek
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RoZHovoR

ŘEDitEl PivovaRu  
JE DuDáK Pozitivní

Jen málokterou oblast našeho hospodářství 
zasáhla koronakrize více než pohostinství. Ze 
dne na den musely restaurace zůstat zavřené 
a pivovary prodávaly pouze pivo v lahvích. 
Situaci po zrušení nouzového stavu shrnuje 
ředitel pivovaru Dušan Krankus, který v roz-
hovoru přiznává, že je pozitivní, Dudák po-
zitivní.

Jak se během epidemie zvedl prodej lah-
vového piva?
Zvýšil se asi o 10 %, což nás velice těší. Přece 
jenom je konkurence v segmentu lahvového 
piva o dost větší, v každém obchodě je dnes 
k dispozici 10 - 15 značek různých pivovarů....

ze dne na den klesl prodej sudového piva 
téměř na nulu. Prodává se sudové pivo nyní 
po rozvolnění?

Za rozvolnění jsme velice rádi. Ale nepřed-
pokládáme, že dojde ihned k tomu, že by se 
lidé do restaurací hrnuli a dohnali tak před-
chozí výpadek. Jednak proto, že restaurace 
musí dodržovat daleko přísnější hygienická 
pravidla a jednak proto, že lidé budou zkrátka    
ještě opatrní.

Kolik hospod muselo kvůli koronaviru za-
vřít?
Zatím nemáme přesné údaje, ale bude to 
zhruba pět procent. Ono totiž je ještě důleži-
té, v jakém počtu se lidé do restaurací vrátí 
a jaká bude celá letní sezóna.......pokud by se 
to vyvíjelo špatně, může pokračovat i zavíraní 
restaurací. 

Jak koronavirus zasáhl do hospodaření 
pivovaru?

Když Vám stát zavře ze dne na den všechny 
restaurace, tak se to někde projevit musí. 
Připravené investice pro letošní rok budou 
muset počkat a my jenom doufáme, že to 
všechny gastro provozy zvládnou. Pokud by se 
podobná situace měla zopakovat na podzim, 
kdy se mluví o případné druhé vlně koronaviru, 
tak si myslím, že ekonomické důsledky budou 
strašlivé... To ale není moc pozitivní.

Po skončení koronakrize jste přišli 
s kampaní Dudák pozitivní. o co se jedná?
Pandemie brzy odezní a celý život se postupně 
vrátí do normálních kolejí, na jaký jsme byli 
zvyklí, i když to určitě chvíli potrvá.... Pivovar 
Dudák zde s Vámi bude v časech dobrých i těch 
horších. Jsme totiž Dudák pozitivní, máme rádi 
pivo Dudák a někdy s ním bývá i velká Švanda. 
Dudák je totiž naše krevní skupina D+....
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Vůbec poprvé použil sládek strakonického 
pivovaru Vlasta Matej při vaření piva čistě za-
hraniční chmel. Podle Vlastimila Mateje půj-
de o lehké, světlé pivo s výrazným chmelovým 
aroma, s obsahem alkoholu 3,0 % obj.
„Jedná se německý chmel Mandarina Bava-
ria, anglický Fuggles a americký El Dorado. 
Výsledné aroma díky použitému chmelu Man-
darina Bavaria připomíná citrusy a manda-
rinky,“ uvádí Matej.

Chmel je do piva opět přidaný 
až ve studené fázi ležení, 
tedy na poslední chví-
li, aby vynikla je-
ho původní chuť. 
Jako správné let-
ní pivo bude 
pokřtěno 20. červ-
na, což je datum 
letního slunovra-

tu, kdy Slunce sví-
tí nejdéle a noc je 
naopak nejkratší. „Je 

to pivo, které by mělo v horkých 
letních dnech osvěžit a zá-

roveň je díky použití za-
hraničních chmelů 
svou hořkostí speci-
ální,“ uvádí Matej. 
Na pivovarské 
prodejně se prodává 
od 20. června v ze-

lených skleněných lah-
vích o objemu 0,75 litru. 

Na čepu bude ve vybraných 
restauracích.  

letní pivo

lEhKé Pivo na léto

ČR v chMElaŘsKéM světě
Česká republika je 3. největším pěstitelem chmele na světě za USA 
a Německem (Velká Británie je v tomto pořadí na 6. místě). Dle ce-
losvětových statistik amerických pěstitelů se chmel ve významném 
množství pěstuje ve 22 státech světa, převážně na severní polokouli. 
U nás se chmel pěstuje na přibližně 5 000 hektarech. Dominantní 
odrůdou je Žatecký poloraný červeňák, který je významným českým 
exportním artiklem. Více než 60 % českého chmele míří na ex-
port. Mezi jeho největší odběratele v roce 2018 patřili v tomto pořadí 
Japonsko, Německo, Čína, Rusko a Vietnam dle Svazu pěstitelů 
chmele České republiky.

Co o Novém pivu říKá Jeho autoR?
Už v loňském roce jsem chtěl na léto vyzkoušet 

slabší speciální pivo. Speciální nikoliv ve smyslu 
stupňovitosti, ale použitými surovinami. Loň-
ským letní speciál pivo 1649 uvařené na počest 
370 let od založení pivovaru bylo odlišné jednak 
použitím výrazné části pšeničného sladu a také 
tím, že pro jeho chmelení jsme využili pouze  
1 chmel - a to českou odrůdu Bohemia.

Letošní Dudák Letní by měl být se svým 
obsahem alkoholu 3,0 % ještě více pitelnější 
v letních horkých dnech a večerech. Odlišné je 
díky kombinaci zahraničních chmelů. Výhradní 
použití zahraničního chmele je v dlouhé historii 
našeho pivovaru novinkou. Na začátek chme-
lovaru jsme s kolegy přidali americký chmel 
El Dorado, který se svými 15,5 % alfa hořkých 
látek patří mezi nejvíce hořké chmele na světě, 
navíc s „letním“ aroma meruněk a tropického 
ovoce. Po 25 minutách jsme přidali německý 
chmel Mandarina Bavaria s výrazným man-

darinkovým aroma, který je ze všech třech 
nejdůležitejší, jelikož jsme ho použili i na stu-
dené chmelení při dozrávání v ležáckém tanku. 

Jako poslední jsme 5 minut 
před koncem přidali tradiční 
anglický chmel Fuggles. To, 
že z tého trochu nesourodé 
a netradiční kombinace chme-
lů může vzniknout dobré lehké 
pivo lákající k dalšímu napití, 
jsem si vyzkoušel v malém.

V březnu jsme na pražské 
pivovarské Střední škole po-
travinářských technologií 
uvařili s mým bývalým třídním 
učitelem Oldřichem Kozou 
a jeho podsládkovou Ivou zku-
šební várku. Po její dubnové 
degustaci jsme se s  kolegy 
shodli, že chutná skvěle!

Věříme, že na Dudák Letní budete mít stejný 
názor!

vlastimil Matej 

DuDáK 
lEtní

světlé výčepní pivo nefiltrované 
a za studena chmelené ze 

zahraničních chmelů 
 a nízkým obsahem alkoholu 

pouze: 3,0 % obj.a. 

Použitý chMEl
Americký chmel El Dorado - chme-
lová odrůda s vysokým obsahem alfa 
kyselin a  příznivým aroma do ná-
dechu meruněk a tropického ovoce. 
německý chmel Mandarina Bavaria - pří-
jemné ovocné aroma se silnými manda-
rinkovými tóny a jemným sladkým náde-
chem. Anglický chmel Fuggles - tradiční 
anglická odrůda vynikající svým spe-
cifickým trávovitým až zemitým aroma. 
K dostání v restauracích a 0,75 l lahvích 
v pivovarské prodejně a v distribučním 
centru v Holasicích u Brna.
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Když pavel Kverka před 15 lety otevíral restauraci pět peněz v pražských 
holešovicích, lidé mu málem vylomili futra. přišlo jich tolik, že se do 
zdejších prostor nemohli vejít. Zkušený pražský restauratér je nalákal 
na neuvěřitelně nízkou cenu zaváděcího menu a hosté mu málem zbořili 
hospodu. od té doby se tu mnoho nezměnilo. Restaurace situovaná 
v širším pražském centru je stále plná, i když už jsou tu ceny naprosto 
normální. 
 

Hlavním lákadlem je vynikající kuchyně, příjemné prostředí, 
vstřícný personál a pět let si tu hosté pochutnávají na pivečku ze Stra-
konic. „Nejdříve jsme měli strach. Ale od začátku jsme překvapení. 
Všechny reakce jen pozitivní. Spolupráce s pivovarem je výborná. 
Udělali jsme dobře a nemáme si na co stěžovat,“ říkají shodně Pavel 
Kverka a jeho kolega Jirka Vosolsobě. 

Jako důkaz připojují historku z vánočního večírku. Jeden ze solvent-
ních, dlouholetých hostů si přál mít na akci pivo ze svého oblíbeného 
pivovaru. „Je to náš dlouholetý klient. Vyhověli jsme mu, ale to pivo 
téměř nikdo nepil a museli jsme sud vrátit. Všichni chtěli Dudáka 
a Klostermanna,“ uvádí Kverka. 

Dva spolužáci a kamarádi z hotelové školy se spojili před deseti lety 
a podnikají spolu. Vedle restaurace Pět peněz mají ještě restauraci 
Hamburg, která se dříve jmenovala Kapitán. Vltava není daleko. Do 
Hamburgu se vejde 70 lidí a také ji najdete v Holešovicích, Pět peněz je 
asi 500 metrů daleko. 

Na čepu mají v obou restauracích jednáctku Dudáka, Klostermanna  
v polotmavé, třináctistupňové variantě a také světlého Klostermanna za 
studena chmeleného. Rádi si berou jako doplňek některé ze speciálních 
piv, jako je například Velikonoční zelené. Nejvíce se ale vypije jedenáctky. 

V obou restauracích je stále plno, přes oběd tu lidé čekají fronty, aby 
si mohli sednout. Na oběd sem chodí hlavně lidé z kanceláří, kterých je 
všude okolo plno. 

Obě restaurace jsou tzv. Dudákovny, tedy hospody, které si vyti-
povali přímo lidé z pivovaru aby jim vtiskli svou tvář. Slouží obrazně 
řečeno jako vlajkové lodi, či vývěsní štíty pivovaru, ve kterých se čepuje 
pivo DUDÁK. Jedná se o referenční druh provozoven, které spojují 
nezaměnitelné konceptové prvky společné pro všechny provozovny. 

Mezi tyto prvky patří například interiérové osvětlení, typizované ma-
teriály stolů, židlí, obložení stěn, druh a forma použitých barev, grafické 

Do holEŠovicKého haMbuRgu 
na sKvělého DuDáKa

kAM nA dUdÁkA?

 hamburg
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Král Šumavy, to je neoficiální název Kavár-
ny „Na Šumavě“, kterou již 12 let provozuje 
v Praze na Vinohradech Jan Egner, který je 
velkým dudáckým patriotem. Podle jeho slov 
za všechno může vývěska se strakonickým 
ležákem s názvem Král Šumavy a také velice 
vhodná lokace. Kavárna Šumava se totiž 
nachází v Šumavské ulici v pražské čtvrti 
Vinohrady.

„Taky se u nás říká U pražského Krále Šu-
mavy. Štamgasti tím ale nemyslí mě, což by 
se mi líbilo, ale strakonické pivo,“ směje se 
sympatický Egner, který si otevřením této 
kavárny splnil svůj dlouholetý sen.

Od střední školy chtěl mít svůj penzion 
nebo hotýlek na Šumavě, nakonec ale plány 
změnil a po studiu na Vysoké hotelové škole 
si otevřel svůj podnik v Praze, kde Šumavu 
propaguje. „Šumavu miluju. Jezdím tam od 

šesti let. V Hodoníně u Stach máme chalupu 
a často tam jezdíme s rodinou,“ vypráví. 

Šumavská kavárna je asi pro 40 lidí, po 
stěnách jsou obrázky a artefakty připomínající 
Šumavu. Egner zde také nabízí regionální vý-
robky ze Šumavy, šumavské knihy, časopisy, 
propagační materiály a další tiskoviny.

Na čepu tu má od začátku pivo ze Strakonic 
– polotmavou třináctku Klostermann a pak 
zmíněného Krále Šumavy. Hosté se na ně těší.

„Od začátku se u nás čepuje hodně piva. 
Teď je to tak 150 za den. Z kavárny se sta-
la hospůdka. Je pravda, že hosté jsou dnes 
zhýčkanější a rádi ochutnávají nová piva. 
V poslední době většinou hořká,“ říká Egner 
s tím, že i kvůli tomu vždy odmítá nabídky 
z pivovaru, aby se jeho kavárna stala čistě 
dudáckou hospůdkou. „Strakonický pivovar 
je ale pro mě stále číslo jedna,“ uzavírá.

KRál ŠuMavy z vinohRaD

znázornění různých motivů z historie pivovaru, včetně dominantního 
výčepního pultu a prostoru za barem. 

Zatímco Hamburg je, co se prostoru týká klasická restaurace, 
která v v teplých měsících otevírá zahrádku pro 40 lidí, tak Pět peněz 
je zasazená do členitých prostor, rozdělených do několika pater. 
Specifická je zde výzdoba, která je inspirovaná podobou školní třídy 
z půlky minulého století. Na stěnách jsou fotky, vysvědčení i další 

artefekty tehdejších školáků a jídelní lístky jsou v podobě žákovských 
knížek. 

Vedle české kuchyně, které tu v době obědů nabízí formou meníček, 
tu pečou i pizzu. 

„Snažíme se a myslím, že v obou restauracích umíme vařit. Až bu-
dete procházet Holešovicemi, určitě ochutnejte! Nejen skvělý oběd, 
ale i Dudáka! 

 hamburg

 hamburg  pět peněz

 pět peněz  pět peněz

 pět peněz
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Už více jak 4 roky se o pivovarský face-
bookový profil stará sládek Vlastimil Matej. 
V současnosti mu s tím pomáhá marketingová 
agentura PRIA, která ví, jak správně propa-
govat autentické fotky z pivovaru, restaurací 
i Šumavy. Občas mu fotkami a nápa-
dy pomůže redaktor také tohoto 
čísla Dudáckých novin Pavel 
Pechoušek nebo grafikou 
ekonomka pivovaru Jitka 
Hanzlovská.

„Pivovarského facebooku 
jsem se chopil v  roce 2016 
z prostého nadšenectví. Při současné 
módě statických webových stránek je facebook 
velice užitečný informační nástroj i pro ty, kteří 
vlastní profil nemají,“ uvádí Matej.

 Pivovarský facebook překonal metu 3000 
sledujících, kteří se stávají fanoušky našeho 
pivovaru. „V roce 2018 jsem založil i pivovarský 

instagramový účet, kde se jako první objevila 
fotka z návratu z dovolené - bedna plná Dudáků 
na španělském pobřeží,“ dodává Matej.

Stabilními tématy jsou fotky ze zákuli-
sí pivovaru, vaření či stáčení speciálních 
piv nebo také fotky z chmelnic či 

sladovny. Samozřejmostí je 
i sdílení různých reportá-
ží či článků týkajících se 
pivovaru. Od letošního 
roku začal pivovar na do-

poručení agentury PRIA 
představovat vlastní za-

městnance a suroviny v rámci série 
„Příběh jednoho piva“. Nově jsou na našem 
pivovarském profilu i pravidelné soutěže 
vztahující se k pivovarským zajímavostem.

„Zpravidla příjemnou ṕovinností´ jsou 
i odpovědi na dotazy našich fanoušků. Věřím, 
že naši fanoušci ocení, že komunikují přímo 

s někým z pivovaru. Zároveň si zakládáme na 
tom, že veškeré použité fotky jsou autentické 
bez stahování ilustračních snímků z internetu. 
Při vymýšlení témat pro náš profil si občas 
uvědomím, že taková samozřejmost, jako jsou 

například schody do sklepa, je vlastně 
vzácnost, protože jsou s velkou 
pravděpodobností původní z roku 
1874 a svůj příspěvek si tím právem 
zaslouží,“ popisuje sládek.

Na instagramu mají slušný 
ohlas sládkovy fotky z rodinných 
výletů po Šumavě. „Král Šumavy, 

Otavský zlatý a Klostermanni jsou 
se Šumavou svým jménem spjati, proto když 
s manželkou a dcerou vyrážíme na výlety, 
pár lahví bereme vždy s sebou. Ne vždy zby-
tek rodiny sdílí mé nadšení z fotografických 
přestávek, ale zatím pro to mají moje holky 
pochopení,“ směje se sládek.

dUdÁk nA sociÁlnícH sítícH

PivovaRsKý facEbooK a instagRaM 
slEDuJE stálE vícE liDí

 Ladislav vondrášek (vlevo) se svým synem Richardem

tady jsou ukázky zajímavých facebookových a instagramových postů:

staňte se také fanouškem stránky: https://www.facebook.com/dudak.strakonice/

Důležité je uvařit dobré pivo, ale 

ještě důležitější je, aby  

o něm lidé věděli, což se díky 

facebooku daří. Fotka z vaření 

a kvašení našeho letošního letního 

speciálu.

Tématem soutěží jsou zajímavosti 
z prostředí našeho pivovaru. Na 
fotce jsou naše pivovarské schody 
vedoucí do sklepa a nefiltrované 
verze našich piv. Nafotit větší 
množství sklenic s pěknou pěnou je 
výzva pro každého fotografa.

Díky sérii příspěvků Příběh 
Jednoho piva představujeme fanouškům naše zaměstnance, ale i suroviny pro výrobu piva. Na fotkách je Míra Bálek, který u nás v pivovaru pracuje již takřka 40 let a z toho většinu na filtraci.
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Ideální kombinace, kdy se 

na varně vaří (dým z párníků) 

a zároveň finální pivo míří 

díky našim zaměstnancům 

z dopravy k vám, našim 

zákazníkům.

Na fotce je paní Vančurová 

na své poslední směně po 

46 letech v pivovaru. To si 

zasloužilo speciální příspěvek 

v rámci Příběhu Jednoho Piva.

Na konci května se konečně obnovila přirozená rovnováha mezi lahvovým a sudovým pivem.

Díky paní Matejové, která na kole převezla 4 lahve strakonického piva přes hřeben šumavského Poledníku, mohla vzniknout tato fotka na břehu Roklanského potoka.

Fotka z hráze nádherného 
rybníku Velká Kuš na Blatensku. 
Zajímavostí je, že prostřední 
lahev je prázdná, protože 
i sládek má někdy žízeň.

I když je tento Otavský zlatý 

vyfocený na břehu Blanice 

u hradu Hus, je stejně jako 

Strakonice samotné spjatý 

s Otavou, do níž se konec 

konců Blanice vlévá.

Dudák Premium i ostatní 

naše piva obsahují velký podíl 

poctivé lidské práce, stejně 

tak jako při jakékoliv  

práci se dřevem.

Aby vůbec strakonické pivo 

mohlo vzniknout, je zapotřebí 

hodně lidské práce a mytí 

tanků v ležáckém sklepě  

je ta nejméně oblíbená.

Pivovarské prodejně to sluší v každém ročním období, ale díky květinové výzdobě města Strakonice jí to koncem dubna slušelo úplně nejvíc.
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kAM nA dUdÁkA?

nově zREKonstRuovaný sPlávEK 
láKá na DEsítKu i KlostERManna

„poslouchejte, jak tu řeka krásně šumí, po-
dívejte na tu nádhernou přírodu. tady se to 
bude jmenovat Splávek,“ zhruba taková slova 
při pohledu na rozkvetlé vrby a hlavně tekoucí 
otavu pronesl v  roce 2008 tedhejší obchodní 
ředitel strakonického pivovaru Jiří Štěpánek 
z  terasy už tehdy vyhlášené restaurace henri 
na strakonickém sídlišti 1.máje.

Předchozí majitelé končili a noví přemýšle-
li nad názvem. Splávek byl na světě!

Štěpánek tak odstartoval další skvělou éru 
tohoto známého strakonického podniku, pod 
kterou už jsou od té doby podepsáni bratři 
Lukešové - Václav a Stanislav.

Ti zde otevírali 11. června 
a hostů sem hned od začátku 
chodilo dost, protože restau-
race byla známá a  to nejen 
mezi lidmi ze Strakonic.

„Původní majitelé, manže-
lé Šulákovi, udělali restaura-
ci výborné jméno. Pivovar se 
k  nám tehdy zachoval velice 
dobře. Do začátku nám po-
mohl půjčkou, kdy jsme po-
třebovali peníze na nutnou 
rekonstrukci, a  podporuje 
nás po celou dobu našeho fungování, a  to 
nejen skvělým pivem!“ uvádějí oba sehraní 
bratři.

Objekt tehdy rekonstruovali poprvé. Po 
deseti letech, v  roce 2018, začala druhá 
vlna oprav, která se uzavřela v červnu roku 
2020.

Tentokrát došlo i na rekonstrukci kuchyně, 
restaurace, salónku, sociálních zařízení 
a Splávek má nyní 14 pokojů. Celkově se do re-
staurace vejde až 150 lidí – 40 do salonku, 60 
do restaurace a dalších 50 na terasu.

Hosté si zde pochutnávají na strakonické 
desítce a polotmavém Klostermannovi. „Piva 
se u nás zase až tak moc nevypije. Restaura-
ci máme zaměřenou na gastronomii,“ uvádí 
bratři.

Na Splávek se totiž chodí na dobré jídlo - 
přes oběd na zvýhodněné menu, vaří se zde, 
ale i večer. Když chtějí Strakoničtí udělat ra-
dost svému životnímu partnerovi nebo pří-
buznému, pozvou je na Splávek. V kuchyni, 
kde pracuje další Lukeš, tentokrát je to bra-
tranec majitelů, Jaroslav se specializují na 
českou kuchyni.

„Naší výhodou je i  to, že máme stálý 
personál, kterému děkujeme za to, že nám 
při rekonstrukci pomohl. Nebylo to jedno-
duché,“ říká Standa, který je zapálený vče-
lař a v restauraci se prodává jeho vyhlášený 
med.

Na Splávku se také často dělají rodinné 
oslavy všeho druhu – od oslav promocí, 
životních jubileí přes zlaté svatby po smu-
teční hostiny.

Zaujme také výzdoba celé restaurace, kde 
na stěnách visí mnoho archivních fotografií 
a  starých obrazů. Je zde například mnoho 
fotografií rodiny Lukešových, ale i  dalších 
artefaktů. Vše je dílem Václava, který je celo-
životním sběratelem archiválií a  zajímavých 
starožitností.

Všichni tři Lukešové – Vašek, Standa i Jar-
da spolu mezi léty 1998 až 2008 čepovali pivo 
ve čkyňské hospodě Na hřišti, od roku 2004 
měli ještě strakonický bar Port Arthur, kte-
rý již s  povinnostmi na Splávku nezvládali 
provozovat.

Držme bratrům Lukešovým palce, ať re-
stauraci, kde Otava tak krásně šumí, zvládají 
co možná nejlépe a  hlavně ještě mnoho let! 
Dej Bůh štěstí!
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kAM nA dUdÁkA

DuDáK z hostincE u Města PRahy
hostinec u města prahy – trochu zvláštní jméno pro jednu z nejnavště-
vovanějších strakonických hospod, která je na Lidické třídě nedaleko 
sídliště máj.

S Prahou má společný pouze název, a i když si zde obchodní zástup-
ci pražských pivovarů podávají ruce, její provozovatel Stanislav Šálek, 
který se ve strakonickém pohostinství pohybuje již téměř 20 let, zů-
stává věrný Dudáku. 

„Nemá to cenu, protože v hospodách a restauracích, které jsem dří-
ve provozoval, chtějí všichni jen strakoňské pivo. Pro mě by to nemělo 
smysl,“ uvádí Šálek. 

Hostinec provozuje druhým rokem, za tu dobu z něj vybudoval ob-
líbené místo, kde se denně vaří až 150 obědů a na polední menu sem 
chodí většinou řemeslníci z širokého okolí. Večer se tu pak schází de-
sítky štamgastů na výbornou dudáckou desítku a dvanáctku. „K tomu 
máme ještě Otaváka v lahvích,“ uvedl.

V restaurací je 64 míst a na terase dalších 28. Soustředí se čistě na 
českou kuchyni. 

„Téměř po dvou letech snažení se zdálo, že vše funguje výborně. 
Zvedly se tržby, výtoč piva, přicházeli noví hosté. Pak všechno přerval 
koronavirus. Teď začínám znovu, ale věřím, že do konce roku se všech-
no vrátí do starých kolejí,“ hlásil v polovině května provozovatel Šá-
lek. Z té nějtěžší krize mu pomohl pivovar a také majitel nemovitosti 
Jiří Klas. „Na začátku krize jsem nabral hodně sudů. Pak nám stát 
zavřel hospody a  já nevěděl, co se bude dít. Pivovar bezplatně sudy 
stáhl a vyměnil za jiné. S Jirkou Klasem jsem se bez problému domlu-
vil na nájmu,“ děkuje Šálek, který v pohostinství podniká téměř 20 let.

Provozoval již několik známých restaurací po celých Strakonicích. 
Nejprve ve Hvězdě, následně na náměstí, naposledy měl v nájmu hos-
podu Na Protivínské.

 „Do budoucna bych si přál, aby se už koronavirus nevrátil v druhé 
vlně a  aby se ekonomická situace vrátila do normálu co nejdříve,“ 
uzavírá.
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nÁš ZAMěstnAnec

Jaroslav Zborník (58) pracuje v  pivovaru 
35 let, z  toho 15 let jako obchodní zástupce. 
Společně s  pivem Dudák pečuje o  stávající 
zákazníky a hledá nové. o jeho pivovarském 
životě si přečtěte v následujícím článku. 

Ve Strakonicích a  na západ od města není 
hospodský či hospodská, kteří by ho neznali. 
Tam je jeho revír! Sympatický, stále usmě-
vavý a  dobře naladěný chlapík s  příjemným 
hlasem a  elegantním knírkem pod nosem, 
kterého nikdy nepotkáte se špatnou náladou - 
to je Jarda Zborník, obchodní zástupce, který 
své jméno spojil se strakonickým pivovarem 
právě před 35 lety.

„Zažil jsem osm ředitelů a nikdy mě nena-
padlo odejít, protože v pivovaru byla a pořád 
je ta nejlepší parta,“ uvádí.

Nejprve byl zaměstnaný jako řidič a  po-
sledních 15 let pracuje jako „obchoďák“, kte-
rý za svou kariéru rozprodal miliony hekto-
litrů piva.

Rodák z  Horažďovic a  otec dvou dětí se 
do Strakonic oženil a  jako vyučený instala-
tér začal hledat nové místo. Pomohl krajan 
a  kamarád Pavel Šíma, který už v  pivovaru 
pracoval, a spolu začali jezdit nákladním au-
tem a  rozvážet strakonické pivečko. Tehdy 
byl výstav pivovaru mnohem vyšší než dnes 
a  díky „rajónizaci“ nebyla o  odbyt nouze. 

Každá hospoda měla předepsáno, jaké pivo 
má odebírat i  proto byl výstav (množství 
uvařeného a  prodaného piva, pozn.aut.) 
strakonického pivovaru o  dost vyšší, než je 
dnes.

Pánové Zborník a  Šíma brázdili svou 
pravidelnou trasu ve směru na Horažďovice, 
Sušici a Šumavu. „Točili jsme se třeba třikrát 
za den. Kdy jsme do Sušice na jedno odběrné, 
prodejní místo vezli i tři fůry,“ vzpomíná.

Pivovar měl 11 nákladních vozů vypomá-
haly i  minimálně pět Avií z  ČSAD. „I  tehdy 
reagovali hospodští a hosté na naše pivo ve-
lice kladně. Strakonické pivo bylo na západě 
žádané a hostům chutnalo,“ uvádí.

naŠE Pivo Má u hosPoDsKých 
stálE výboRný zvuK!

pivovar léta reprezentoval i ve fotbale S kolegou a kamarádem Zdeňkem Koubou a se svou dcerou

S pavlem Šímou léta šoféroval
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KobRa na DuDáKa nEzaPoMíná
Rodák ze Strakonic s přezdívkou Kobra, náš fotbalový reprezentant 
a momentálně hvězda amerického týmu FC Dallas Zdeněk Ondrá-
šek, který v říjnu loňského roku při kvalifikaci o Euro porazil svým 
památným gólem Anglii, vypráví v rozhovoru pro 
Dudácké noviny o...no o čem jiném než o pivu.

Posledním oficiálním kontaktem se stra-
konicemi bylo vaše umístění v anketě spor-
tovec strakonicka. Máte rád žebříčky, 
ankety?

Díky! Bylo to velice pěkné 
umístění. Jsem za to rád. Žebříčky 
a ankety jsou fajn pro lidi, kteří 
na sobě makají a snaží se být ve 
svém oboru nejlepší.

generálním partnerem 
ankety je pivovar Dudák. Jak 
na tuto značku, jako rodák 
ze strakonicka, vzpomínáte?

V tom nejlepším, samozřejmě. Do 
dnes, když někomu řeknu, že jsem se na-
rodil ve Strakonicích a bydlel jsem kousek 
od Strakonic, tak si každý vybaví strako-
nického Dudáka. Já mám na Strakonice 
jen ty nejlepší vzpomínky, protože tam 
mám i bráchu a několik kamarádů.

vedle budějovic jste hrál v norsku, v Polsku. chodili jste tam se 
svými spoluhráči na pivo? 

Jasně. Dali jsme si pivo po večeři. V Norsku ne-
měli dobré pivo, už ani nevím, jak se jmenovalo. 
Nemělo pěnu a vypadalo podobně nechutně jako 
pak chutnalo. Já jsem se snažil si kupovat známé 

evropské značky. V Polsku už jsem si koupil 
české pivo. 

Jak vám polské pivečko šma-
kovalo?

Ani polské pivo není moc dobré. 
Je jasné, že pivo máme nejlepší 
my, v Čechách. To se ví a moje 

zkušeností to jen potvrzují.

Jak je to v tomto ohledu 
v americe?

Tady mají mnoho druhů piv. Řekl 
bych až moc. Když přijdu do super-
marketu, tak vidím mimo jiné dlouhé 

řady různých piv z celého světa. Dudák 
tu ale nemají, hledal jsem ho.  Ale jedno 
vám řeknu: „Všude dobře, doma nejlíp. 
A platí to i o pivu.“ Mně prostě pivo 
chutná doma, tady v  Americe si na 
něj ani nevzpomenu.

Na začátku 90. let se začalo obchodní od-
dělení pivovaru teprve tvořit, státem řízená 
ekonomika regulovala vše a  obchodní zá-
stupci nebyli potřeba. Až na přelomu staré 
a  nové doby se začalo obchodní oddělení 
pod vedením Václava Kurze vytvářet. „Ven-
ca byl mistr na stáčírně, ale pak se z něj stal 
obchodní zástupce, servisman a technik do-
hromady. Dělal ještě i různou údržbu po hos-
podách, kde bylo třeba,“ popisuje Zborník.

Následně se stal obchodním ředitelem Ja-
roslav Petráš, prvními obchodními zástup-
ci pivovaru byli Jirka Štěpánek, Miroslav 
Kropáček, Marie Klímová a Ladislav Hájek.

Pak šli do důchodu pánové Petráš a Kropá-
ček a bylo za ně potřeba sehnat náhradu.

„Pan Vondřička (tehdejší ředitel, pozn.
aut.) mi dal tu nabídku, protože jsem stejně 
všechny hostinské znal. Společně se mnou se 
stal dalším obchoďákem Zdeněk Kouba, kte-
rý původně také šoféroval,“ vypráví o  svém 
dlouholetém kolegovi. „Je to dobrý parťák 

i  kluk, který každému vyjde vstříc. 
My jsme toho spolu moc a  moc za-
žili,“ pomrkává.

Jaroslav se pohybuje na území 
jihozápadně respektive západně od 
Strakonic, kde pečuje o stálé zákaz-
níky, kterých má zhruba 150, plus se 
snaží získávat ty nové. „Je to oprav-
du pořád těžší a těžší, hospodští jsou 
náročnější, mají větší nároky, navíc 
mají pořád více možností, přibývá 
pivovarů i těch mini a větší pivovary 
mají více peněz.“

Sám o sobě tvrdí, že je nejlepší re-
klamou na produkt, který prodává. 
I když byl a stále je velký sportovec, 
hrál fotbal, hokej i  stolní tenis, ne-
tají se tím, že k  Dudáku i  Kloster-
mannovi má kladný vztah.  „Všech-
na naše piva mám rád, ale kdybych 
si měl vybrat, tak snad desítku 
a Otaváka!“

také honza vondráček je Jardův kolega  
a kamarád
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AnketA

stRaKonicKé Pivo chutná 
liDEM Po cElé ČEsKé REPublicE 

ing. PavEl ŠEnK,  
40 let, odborník na 
energetiku, Praha
Pivo ze Strakonic si 
nejraději vychutnám 
po dobře vykonané 
práci nebo s přáteli 
při družných deba-
tách o nesmrtelnosti 
chrousta. Můj fa-
vorit je polotmavý 
Klostermann. Mám 
rád hutná piva, která 

zároveň „dávají“, takže po vypití pár sklenic 
tohoto pivečka mám blažený pocit na duši, 
zejména, pokud u toho je nádherný výhled na 
cokoliv krásného.....
Občas mám to štěstí, že mají Strakonické v mé 
hospodě „U Slovanské lípy“ na Žižkově.

Jan žáČEK, regionální marketingový specialista, Praha 
K pití piva jsem se vlastně dostal „nedopatřením“. Cílem našich stu-
dentských prázdninových výprav byly často jižní Čechy, Šumava. A my 
jsme tehdy hasili svou turistickou žízeň limonádou. Ale žízeň nějak 
ne a ne pominout. Až nám někdo moudrý řekl, že jedině pivo je tím 
správným nápojem na zahnání žízně a doplnění minerálů, vitamínů 
a solí. A ejhle, ono to opravdu zafungovalo skvěle. A od té doby (a že je 
to už dávno) si rád dopřeju orosenou sklenici, láhev nebo i plechovku.
Pocházím z Českých Budějovic, kam se relativně často a moc rád vra-
cím. A mým neoblíbenějším pivním místem tam je Družstevní dům, 
kde se čepuje kompletní plejáda piv ze Strakonic. A scházím se tam 
se spoustou svých kamarádů, kteří mají stejné chutě. A podobné je to 
v Rudné u Prahy, kde jsem strávil přes 20 let – tam je zas hospoda Na 

Staré, se stejným sortimentem. Teď pracuju i žiju v Praze, kde jsou také strakonické hospody …
Asi nejvíc mi chutná polotmavý Klostermann, to je opravdová lahůdka, ale nepohrdnu ani 
Dudákem, či Králem Šumavy.
Ke Strakonicím a k Dudákovi mě váže i záliba v poslechu dudácké muziky. Dudy jihočeské, 
skotské, irské či bretaňské prostě lahodí mému uchu.
Tak milí Strakoničtí – jen houšť a větší kapky (asi by se spíš hodilo říct větší výtoč).

DuDácKý sběRatEl
Co se týká pivovaru, sbírá Jan Malířský veš-

keré artefakty s ním spojené -  etikety, tácky, 
láhve, pohlednice a fotky, zejména velmi staré 
kousky. O pivovaru píše i texty, které popisují 
jeho historii. 

Ale není to tak, že by se zaměřoval pouze 
na pivovar. „„Kolem pivovaru jsem sbíral 
a dál sbírám vše, jelikož je to součástí histo-
rie města. A tak hledám stále. Sleduji nové 
etikety.  Velkou radost mi udělala ta, kterou 
Dudák loni vyrobil ve spolupráci s Čézetou,“ 
uvádí. „Zajímají mě zejména staré pohlednice 
okresu Strakonice, staré Rakousko-Uhersko, 
známky, dopisy, listiny s kolkem, účtenky 
a vojenské medaile. Vše nejraději do roku 
1918,“ doplňuje.

Sběratelem je od dětství. A sbírá vše, co 
se dá vytisknout na papír – nálepky, etikety, 
známky – ale nejraději ze všeho má pohledni-
ce.„Sbírám všechny listiny. Staré dopisy, 
razítka. Materiálů je nepřeberné množství. 
Teď už ale potřebuju do sbírek věci, které jsou 
pro mě finančně nedostupné,“ krčí rameny.

Jako chlapec ale začínal s fezovými nálep-
kami. Což byly etikety na krabicích, do kte-
rých se skládaly fezy - pokrývka hlavy nošená 
především v islámských zemích.

„Měl jsem velkou sbírku, bylo mi 18 let 
a potřeboval jsem peníze a tak jsem všechno 
prodal Slovákovi, který si jel koupit sbírku eti-
ket od sirek do Sušice,“ vzpomíná Malířský.

Jméno Malířský je pro něj omen nomen, 
protože celý život pracoval jako mistr a tech-
nolog na barevně v bývalém strakonickém 
textilním gigantu Fezko. Právě tam ho teh-
dejší ředitel oslovil, aby se stal šéfem klubu 
sběratelů  fezárenských nálepek. Vzhledem 
k negramotnosti většiny odběratelů byly vý-
tvarně zpracované. Časem stále lépe a lépe.

Tehdy se psal rok 1983 a v Janu Malířském 
se znovu probudila sběratelská vášeň, nutno 
dodat, že nebývalých rozměrů.

Tomuto klubu sběratelů šéfuje do dnes. 
I když počet členů klesl o polovinu zhruba na 
40 a Jan Malířský svou sbírku celou prodal. 
„Došel jsem do stadia, kdy bych sbírku k ome-
zeným finančním možnostem obtížně rozši-
řoval a to mě nebaví. Měl jsem 650 nálepek. 
Prodal jsem ji největšímu sběrateli, který má 
ve sbírce uloženou velkou historickou hodno-
tu. Má celosvětově unikátní kousky.“

Tento sběratelský klub ale neopouští 
a společně s ostatními například vydávají ka-
talogy svých „pokladů“. Není to ale všechno, 

šíře jeho sběratelského zájmu je obrovská – 
například je předsedou klubu strakonických 
filatelistů a zároveň nedávno napsal knihu 
o historii strakonického fotbalu a chystá 
další knihu o historii domů na strakonickém 
náměstí, obě sbírky jsou plné sběratelsky 
jedinečných snímků. Zkrátka jak sám Jan Ma-
lířský uzavírá. „Sběratel se z člověka nestane, 
sběratelství je dané. Člověk se s tím narodí 
a jde to s ním odmalička.“  
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Docent petr petr, klinický farmakolog českobudějovické nemocnice 
vědecky zkoumá pivo Dudák. výsledky, které se týkají především 
obranyschopnosti organismu, jsou překvapivé. aby bylo jasno, jeho 
obor se mimo jiné zabývá identifikací, studiem a kvantifikací zdraví 
prospěšných látek v přírodních zdrojích a hodnocením jejich účinku na 
lidský organismus.

vy pocházíte ze spůle u Čkyně, tedy z kraje, kde je doma pivo 
ze strakonic. vzpomínáte na své mládí, tancovačky, kde byl 
nektar tehdy na čepu?
Ve Spůli jsem býval jako malý hošík, ale přesto si pamatuji, že Nektar 
nesměl chybět při žádné akci, ať již soukromé, rodinné či veřejné. Peč-
livému divákovi českých filmů jistě neujde, že charakteristické lahve 
tohoto piva „hrají“ i v oblíbených filmech Zdenka Trošky, které jsou 
tak spjaty s naším rodným krajem.

Pivo Dudák bylo součástí vašeho výzkumného projektu, které se 
týká jihočeských potravin. o co šlo?
Sledovali jsme vliv umírněné pravidelné konzumace světlého ležáku 
středoevropského typu na absolutní počet lymfocytů u člověka. Zvoli-
li jsme důvtipný model akademického stresu, jehož autorkou je Prof. 
Ascension Marcosová ze Španělska. Ve zkouškovém období, v  dů-
sledku stresu, klesá u studentů počet bílých krvinek-lymfocytů. Tyto 
bílé krvinky jsou nositeli obranyschopnosti organismu. Podáváním 
fermentovaných potravin, tedy potravin, které jsou připravovány 

kvašením (mléčné kvašení – jogurty a  salámy uherského typu, kde 
kvašení vyvolávají laktobacily a kvašení pivní/vinné, kde kvašení vy-
volávají kvasinky) lze tento nepříznivý stav změnit. V uspořádaní kte-
ré jsme my zvolili, tedy podávání nepasterovaného piva Dudák, jsme 
pozorovali, že počet bílých krvinek – lymfocytů nejen, že neklesal, 
nýbrž se v průměru o 8 procent zvýšil. 

v čem umírněná konzumace piva Dudák prospívá?
Je to vždy svízelné, kladně mluvit o  podpůrném vlivu nápoje, který 
obsahuje alkohol. Ale při dodržování zásady, že maximální přívod 
alkoholu, vyjádřeno jako absolutní etanol, nepřekročí 20 gramů 
denně (průměrná spotřeba), což je průměrně jeden půllitr dvanáctky 
denně, lze u piva důvodně předpokládat příznivé dietetické účinky.

Jaké výsledky, týkající se piva ze strakonic, z tohoto projektu ply-
nou?
Tedy, závěr nechť si každý udělá sám. Já k  tomu mohu říci jen to, 
že osobně pivo Dudák pravidelně popíjím, se vzpomínkou na moji 
již zesnulou maminku, které jsem pivo Dudák pravidelně  z firemní 
prodejny přímo v pivovaru přivážel. Maminka prožila dětství a dívčí 
léta ve Strakonicích a ve Vimperku. Právě ona je mým  biologickým 

i citovým pojítkem s Podlesím, se Čkyní, Spůlí, však mi 
dobře rozumíte... (autor tohoto rozhovoru je rovněž 

ze Čkyně, pozn.red). Nicméně, lze potvrdit, na 
vlastním  původním projektu jsme dokumentova-

li, že pravidelné mírné požívání ležáku Dudák 
ze Strakonic zřejmě může zabránit poklesu 
obranyschopnosti člověka ve stresových situa-
cích. 
 
Jak dlouho již s pivovarem spolupracujete?
 Krátce po roce 1990 jsme se zúčastnili seminá-

ře, který se konal na Křemešníku, tématem byly 
možné dietetické a  zdravotní aspekty piva. Tam 

jsme se seznámili s  tehdejším vedením pivovaru 
Strakonice a do té doby jdeme, dá se říci, ruku v ruce…

dUdÁk jAko lék

JE to věDEcKy PRoKázáno! stRaKonicKý 
lEžáK PRosPívá liDsKéMu zDRaví
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Výborně nastavená spolupráce strakonické nemocnice a pivovaru Dudák pokra-čovala i během koronavirové krize. „S náměstkem Michalem Pelíškem a hlavní sestrou Editou Klavíkovou jsme absolvovali milé přijetí ve strakonickém pivovaru, při které nám ředitel pivovaru Dušan Krankus předal 300 respirátorů třídy II. Tyto pomůcky využili naši zdravotničtí spolupracovníci k péči o pacienty v době pandemie. Děkujeme za strakonickou spolupráci,“ okomentoval ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

DuDáK pomáhá

Strakonické hrdiny v první linii podpořil v době koronakrize také „jejich“ 
pivovar. Záchranáři dostali z pivovaru dostatečnou zásobu nealkoho-
lických piv Driver, která jim zpříjemnila náročnou službu.

DRiveR pRo ZáChRaNáře

Strakonický pivovar se stal partnerem prvního ročníku setinové rallye automobilových veteránů Spring Classic. Z Písku přes Šumavu a zpět se vydalo v sobotu 6. června 87 posádek automobilových veteránů převážně z 50. až 70. let. Fanouškům závodu se naskytla jedinečná podívaná na několik Jaguárů, z čehož Jaguar XK 120 OTS z roku 1952 byl nejstarším v závodě. Snad nejvíce byla zastoupena značka Mercedes, dále tu byla hojně zastoupena značka Škoda, Alfa Romeo, Porsche, Maserrati, BMW, Ford i jeden Rolls Royce, Moskvič a mnoho dalších . Jedna ze zastávek byla přímo před pivovarem, odkud si každý z účastníků odvezl tekutou památku v lahvi s etiketou Dudák.  

DuDáK byL paRtNeRem  
ZávoDu auto veteRáNů

ZO ČSOP Šumava, obec Bošice, netradiční tkalcovna Na 

vlně společně připravují Naučnou stezku jeřábka Bošíka. 

Jméno je odvozené z názvu pošumavské obce Bošice, kde 

stezka povede a jak je patrné z fotografie, malou měrou 

k jejímu vzniku přispěl i pivovar Dudák. Finančně je pod-

pořena z projektu „NET4GAS Blíž přírodě“. 

NaučNá SteZKa

Po přečtení minulého, povedené-

ho čísla Dudáckých novin dostal 

Filip Děd z Prahy chuť veršovat 

a poslal do pivovaru tyto verše 

s  fotografií. „Tam za vodou 

v rákosí je ukrytý prám. Tam za 

vodou v rákosí  je Karel Kloster-

mann.“  Sládek pivovaru Vlasti-

mil Matej mu za toto minidílko 

děkuje a posílá dárkové balení 

piva Klostermann. Pokud by 

některý ze čtenářů těchto novin 

dostal chuť veršovat, nechť svou 

báseň s fotografií pošle na email 

v.matej@pivovar-strakonice.cz. 

Nejlepší verš či báseň zveřejníme 

v dalším čísle!

KLoSteRmaNN ve veRŠíCh

SvatováCLavSKý LežáK

Na co se můžeme těšit příště? Na Svatováclavský ležák - Tradiční speciál připravovaný na počest strakonické Vác-lavské pouti. Jedná se o za studena chmelený klasický ležák z moravského sladu a českého chmele. Při vaření se používá čerstvě sklizený „zelený“ chmel. Těšit se na něj můžete v druhé polovině září!
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