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úvodník SLÁdkovo okÉnko

Videoklip k Letnímu speciálu se zobrazí po načtení QR 
na jeho etiketách. Dozvíte se v něm od sládka o výhodách 
tohoto jedinečného piva a velice pravděpodobně díky zá-
běrům zobrazujícím letní pohodu dostanete chuť vyrazit 
někam na grilovačku či na výlet, samozřejmě za účasti 
našeho Letního. Klip natočila marketingová agentura 
DFMG. Jako kulisy posloužil sklep strakonického 
pivovaru, krb na zahradě u sládkových rodičů a rozhled-
na Velký Kamýk u Velkých Nepodřic. Jako komparz jsme 

využili pivovarské kolegy Davida Chvostu, Jana Vondráčka a Jeronýma Skopce, ale 
i děvčata z agentury DFMG.

Dovolte, abychom vám představili nové logo pivovaru, s kterým se budete postupně 
setkávat na našich reklamních materiálech a výrobcích. Cílem bylo obsáhnout vše, čím 
se náš pivovar a naše piva vyznačují. Řemeslnou výrobou, tradičními postupy, dlouhou 
historií a nakonec siluetou, kterou uvidíte při pohledu od řeky Otavy. Ta se objevuje již na 
historických fotkách pivovaru. 

Nové logo bude zastřešovat všechny naše značky Dudák, Klostermann, Král Šumavy, 
Otavský zlatý a bude součástí i  jejich reklamních materiálů. Jsme na něj patřičně hrdí 
a věříme, že i vy při pohledu na něj budete vnímat dlouhou historii strakonického piva 
a oceníte jeho řemeslnost, která dává naším pivům vlastní jedinečnost.

Vážení čtenáři našich novin, 
rok 2022 se pomalu přehoupnul do 2. čtvrt-

letí a my věříme, že se stoupajícími teplotami 
bude stoupat také vaše chuť na naše piva. 
Kromě už tak pestré nabídky našich piv si již 
v těchto dnech můžete opět vychutnat naše 
speciální Letní pivo, které pro vás vaříme již 
třetí sezónu. Letní pivo se vyznačuje svou 
lehkostí a výraznější hořkostí. 

V tomto vydání novin vám představíme 
spoustu změn, které právě probíhají nebo se 
k nim chystáme. Tou nejdůležitější z nich je 
určitě nové logo pivovaru, které jsme v těchto 
dnech začali používat např. na zadní etiketě 
letního piva. Nové logo se bude v budoucnu ob-
jevovat na propagačních materiálech pivovaru 
a bude doprovázet všechny námi prodávané 
značky, Dudák, Klostermann, Král Šumavy 
a Otavský zlatý. Další novinkou je také rebran-
ding značky Král Šumavy. V nejbližších dnech 
se můžete těšit na nové etikety na lahvové pivo, 
kde zaznamenáte celkem výraznou změnu. 
Nová grafika značky Král Šumavy byla inspi-
rována, jak již vyplývá z názvu piva, Šumavou, 
objevují se zde především přírodní motivy. 

Výše zmíněné investice do marketingu do-
plní v tomto roce také investice do nového ná-
kladního auta, které bude dodáno do pivovaru 
v nejbližších dnech. Další významná investice, 
která nás čeká na podzim, bude investice 
do výroby, a to do výměny scezovací kádě 
na varně, kde počítáme s částkou 6 mil. Kč. 
Dále také plánujeme investici do fotovoltaické 
elektrárny ve výši 4 mil. Kč. Výkon elektrárny 

pokryje potřeby pivovaru. Vzhledem k rostou-
cím cenám energií je tato investice pro pivovar 
velmi důležitá. 

Na závěr bych vás ráda pozvala na 
Pivovarskou pouť, která se bude konat po-
slední červnovou sobotu a bude probíhat na 
parkovišti před pivovarem. Vstup bude opět 
zcela zdarma. V areálu pivovaru bude probíhat 
Den otevřených dveří a na řece Otavě oblíbená 
Neckyáda. V letošním ročníku Pivovarské 
poutě zaznamenáte několik změn jako např. 
nové vratné kelímky s novým logem pivova-

ru nebo platbu piva formou žetonů, které 
si každý návštěvník zakoupí při vstupu na 
pouť. Všechny podrobnosti k pouti se dozvíte 
na stránkách těchto novin nebo na našich 
facebookových stránkách. Věřím, že si letošní 
ročník Pivovarské poutě a Neckyády užijete 
a že nám bude přát počasí.

Přeji vám krásné léto

Jitka Hanzlovská
hlavní ekonomka pivovaru

PiVoVaR Má NoVé LoGo

Stalo se již tradicí, že v té nejteplejší části 
roku můžete ochutnat náš Letní speciál. Je to 
originální pivo, které v kategorii klasických 
pivovarů nemá mnoho konkurentů.

Obsahuje totiž pouze 3,0 % alkoholu. Navíc 
je chmelené pouze zahraničními odrůdami 
chmele - německou Mandarinou Bavarií, aus-
tralskou Enigmou a anglickým chmelem Fug-
gles. Chuťově dominantní je právě Mandarina 
Bavaria, která tomuto pivu dodává chmelové 
aroma připomínající mandarinky a citrusy, což 
je obzvlášťě osvěžující kombinace.

Již tradičně se část tohoto chmele přidává 
i za studena přímo do ležáckého tanku, což 
ještě zvýrazní poměrně intenzivní hořkost 
tohoto piva. S hořkostí 37 IBU je nejvíce 
hořkým strakonickým pivem.

Letos ho vaříme již potřetí, a to se stejnou 
recepturou jako v loňském roce. Tehdy totiž 
jeho prodeje předčily i naše nejoptimističtější 
očekávání a nakonec se prodaly tři várky, tedy 
více než 100 000 piv. A jedná se tak o náš 
nejúspěšnější speciál.

Věříme, že i letos vám Letní zachutná a bu-
dete si tak moci zpříjemnit horké letní dny od 
května až do srpna.

V sudech a lahvích s patentním uzávěrem 
bude klasicky v nefiltrované podobě. V půl-
litrových lahvích je pak toto pivo filtrované 
kvůli delší trvanlivosti a snadnější skladova-
telnosti, ale i tak je stejně jako všechna stra-
konická piva nepasterované. Zakoupit ho 
můžete na naší pivovarské prodejně, v dis-
tribučním centru v Holasicích u Brna a také 
ve vybraných prodejnách COOP po celých 
jižních Čechách. 

 Vlastimil Matej, sládek

LEtNí SPECiáL JE NašíM NEJVíCE 
hořKýM PiVEM

Chmel: Mandarina Bavaria (Německo)
 Fuggles (Velká Británie)
 Enigma (austrálie)

hořkost: 37 iBU    alkohol: 3 % obj.
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Po dvouleté pauze zaviněné pandemií a s tím 
spojenými omezeními se opět můžete těšit 
na naši Pivovarskou pouť. I v tomto roce vám 
chceme nabídnout kvalitní hudební program, 
možnost ochutnat naše skvělá piva a k tomu 
zakousnout něco dobrého. Hudební program 
začne ve 12:00 na parkovišti u pivovaru. Po-
stupně se na pódiu v přibližně dvouhodinových 
intervalech vystřídají hudební skupiny v tomto 
pořadí: Scéna, Mr. Loco, Jaksi Taksi, Civilní 
Obrana, Trautenberk a na závěr Parkán. 

    Novinkou, se kterou se setkáte v tomto roce, 
budou vratné kelímky s naším logem a pivo na 
žetony za jednotnou cenu. Žetony si budete 

moci vyměnit za hotovost hned při příchodu 
na Pivovarskou pouť.        

  Všechny informace o výše uvedených 
změnách a novinkách budou k dispozici na 
místě. 

Věříme, že přijdete a společně si tento den 
užijeme. Vstup je zdarma.

Martin Man,  
obchodní ředitel 

Pivovarská PouŤ pivovarSkÁ prodejna

Spolu s Pivovarskou poutí jsme pro vás připravili „Den 
otevřených dveří“, na kterém vám kvalifikovaní průvodci ob-
jasní proces výroby našeho nepasterizovaného piva. 

Exkurze budou mít začátek v 8:00 a poslední prohlídka 
proběhne ve 14:00. Každá skupina může mít z důvodu bez-
pečnosti maximálně 20 účastníků, a proto budou vydávány 
časové vstupenky v tomto množství na každou půlhodinu. 
Vrátnice pivovaru s výdejem časových vstupenek bude k dis-
pozici od 7:30. 

Vezměte prosím na vědomí, že nebude v naších silách 
vyhovět všem, kapacita bude omezená v souladu s výše po-
psanými pravidly.

LEtNí SPECiáL JE NašíM NEJVíCE 
hořKýM PiVEM

„Jednu basu desítky, já mám Sklepáka, tři bedny Krále Šumavy, 
propisku, otvírák a sklenici s Otavákem, prosím tričko s Kloster-
mannem.“ 

Každé přání zákazníků plní v pivovarské prodejně na Podskalí dvě 
milé dámy - Ivana a Pavla. 

Ivana Domorázková pracuje v pivovaru od roku 1988, kdy nastoupila 
na lahvovou linku. Během několika let vystřídala různé pozice, pra-
covala například i na filtraci piva. Nakonec nastoupila do tehdejšího 
dřevěného prodejního stánku.

V roce 2018 postavil pivovar reprezentativní prodejnu, která stojí 
přímo před vjezdem do pivovaru. 

 „Dřevěný stánek, který byl postaven v roce 2005, již rostoucímu 
zájmu o naše produkty nevyhovoval. Současná prodejna splňuje 
požadavky na komfort nakupování, zákazníci mohou nyní využívat 
samoobslužný prodej a vybrat si zboží, které je zaujme,“ uvádí Ivana.

Zákazníci tu mohou nakupovat po celý den. „Jsou nám věrní. Je 
vidět, že chtějí podpořit pivovar. Stálý se nám vracejí a nový přibývají,“ 
uvádí její kolegyně Pavlína Majerová, která je zde od března minulého 
roku. Nejdříve si práci v prodejně vyzkoušela v rámci brigády. Nakonec 
zde zůstala natrvalo.

Nejnáročnější jsou pro obě prodavačky páteční odpoledne a ob-
dobí před Vánocemi a Velikonocemi. V létě zase do Strakonic jezdí 
nejvíce turistů, což je znát i na tržbách. Prodejnu také rádi navště-
vují vodáci, kteří si zde často kupují nefiltrovaného Sklepáka a Letní 
speciál. V těchto obdobích pomáhají s prodejem také „brigádníci“, 

většinou studenti. V současné době jsou zde 
dva stálí brigádníci. Jedním z nich je Barbora 
Hanzlovská, která vypomáhá s prodejem již od 
studií na gymnáziu. Nyní je v předposledním 
ročníku vysoké školy. A dále Jan Kačírek, který 
zde pracuje více než dva roky.

Pokud jste u nás ještě nebyli, rádi vás tu 
přivítáme. Zakoupit si zde můžete nejenom 
všechny druhy našich nepasterovaných piv, 
ale i různá dárková balení včetně speciálů. 
Samozřejmostí je i nabídka reklamních ma-
teriálů, jako jsou trička, pivní sklo, keramické 
podtácky a vše, co k pivu patří. Budeme rádi 
za Vaši návštěvu.

PiVoVaRSKá PRoDEJNa SLaVí 
ČtYři RoKY V NoVéM

otEVíRaCí DoBa
PO-Pá:  7.30 - 17.30
SO-NE:  7.30 - 12.00

Skupina nadšenců se i letos pokusí poslední sobotu před prázdninami 
zpříjemnit letní odpoledne tím, že vyrazí na řeku Otavu na báječných 
plavidlech, která se někdy stěží udrží nad hladinou, a v kostýmech jež 
většinou pobaví diváky všech věkových kategorií, kteří přihlížejí na 
obou stranách řeky Otavy od Katovic až po strakonické Podskalí u jezu 
s lávkou mezi pivovarem a špejcharem. Startuje se v poledne v Katovicích 
v kempu Otavský Ráj, okolo jedné se doráží ke strakonickému Ostrovu, 
v prostorách občerstvení na Ostrově se postavičky posádek občerství, 
aby mezi 14. a 15. hodinou mohli dokončit svoji jízdu vyloděním u špej-
charu. V 15:30 se na parkovišti před pivovarem vyhlásí výsledky letošní-
ho ročníku. Všechny zájemce srdečně zveme.

DEN otEVřENýCh DVEří

KURiózNí PLaViDLa SJEDoU 
otaVU z KatoViC K PiVoVaRU 

těštE SE Na PiVoVaRSKoU PoUť
sobota 25. června 2022 od 12:00

SCÉNA   MR. LOCO   JAKSI TAKSI
CIVILNÍ OBRANA   TRAUTENBERK

PARKáN
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distribuční sklad naŠe HoSpodY

Již deset úspěšných let funguje v Holasicích u Brna distribuční sklad pivova-
ru. Odtud se expeduje pivo do více než stovky podniků nejen v okolí Brna, ale 
i na Jižní Moravě, Slovensku nebo Maďarsku. Nakupují tu ale i jednotlivci.   

Jedná se o naše druhé nejvýznamnější distribuční místo hned po pivovaru. 
Majitelé či provozovatelé restaurací si tu nakupují sudové či lahvové pivo, 
půjčují výčepní technologii, nebo další pivovarské vybavení. Zároveň je zde 
také sklad propagačních materiálů.

„Zájem o nepasterované pivo ze Strakonic je i díky vstřícnosti celého 
našeho teamu stále větší. Mezi našimi odběrateli jsou opravdoví vyznavači 
poctivého řemeslného piva,“ uvádí Šustáček.

I když i tady výrazně zasáhla do fungování skladu pandemie, počet zákaz-
níků se postupně zvedá, díky ochotě a vstřícnosti a zároveň skladování piva 
v zachlazeném skladu, který pomáhá udržet jeho vysokou kvalitu. „Jedná se 
o restaurace, cukrárny, hospůdky na hřištích, kurtech, strakonické pivo pijí 
také v různých spolcích, jako jsou myslivci, hasiči, v neposlední řadě také na 
hodech a hodových zábavách. Naše pivo se na Moravě čepuje i na hudebních 
festivalech,“ uvádí Mira Šustáček.

Nejoblíbenějším pivem je i na Moravě jedenáctka, která je nejpro-
dávanějším pivem celého pivovaru.

Moravští pivaři se také často ptají a mají velký zájem o nefiltrovaná piva, 
proto se aktuálně v Holasicích prodává nefiltrovaná výroční desítka v 1l PET 
lahvích se speciální etiketou.

Restaurace Stadion v Zastávce u Brna má dokonce dohodu se sládkem 
pivovaru a je stálým odběratelem nefiltrovaných piv. Zastávka je dvoutisí-
cové město, kde je naše pivo na čepu pět let. „Začátky byly těžké. Štamgasti 
byli zvyklí na pivo z Brna a z Plzně, ale dnes jsou všichni moc spokojení 
a nemůžou si strakonické pivo vynachválit. 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, do které se i s venkovní terasou v létě vejde více 
než 200 lidí, provozuje.

DiStRiBUČNí SKLaD hoLaSiCE 
SLaVí 10 LEt

V dubnu oslavil Antonín Hlinka z Úlehle, 
malé vesničky nedaleko Čestic na Strakonicku 
85. narozeniny a k tomu hned další významné 
výročí - svých 70 let za pípou.

„Musel jsem začít brzy. Táta byl hospodský, 
ale k tomu hrál na harmoniku a zpíval. Měl jiné 
úkoly. Já, když jsem byl k tomu, musel jsem ho 
velice brzy zaskakovat při čepování, roznášení 
půllitrů i ostatních úkolech hostinského,“ 
jmenuje veselý senior. Rodina jeho matky 
hospodu vlastní od konce 19. století a od roku 
1904 je tu na čepu pivo ze Strakonic.

To z hospody U Hlinků činí nejstarší podnik, 
kde je na čepu Dudák.

„Dřív u nás bylo plno každý den. V zimě 
v létě, o svátcích, pořád. Obzvláště v létě jsme 
měli plný lokál. Když se založilo JZD, tak 
v Úlehli žilo 200 lidí, dnes je to 60. Každej chlap 
hrál karty, hrály se ale i šachy a kulečník. Za 
týden se vypilo i 10 hektolitrů piva,“ vzpomíná.

„Když jsme netopili, tak seděli štamgasti 
s pivem u nás v kuchyni. Ani jsem si ko-
likrát nevšiml a byla jedna v noci a já jsem 
vstával v pět ráno na autobus do fabriky.“ 
doplňuje vitální chlapík, jehož receptem na 
dlouhověkost je vedle stále dobré nálady taky 
zdejší pivečko.

„Mám u pípy svou sklenici, do které si stále 
čepuju Dudáčka a celý večer ho popíjím,“ 
usmívá se.

V hostinci U Hlinků, kterou založil jeho 
dědeček na počátku minulého století, vyrostl. 
Také jeho otec ale měl hospodu „jen“ jako ko-
níček, živil se jako kameník. V roce 1954 jim 
byl lokál znárodněn a stal se součástí Jednoty. 
Rodina tu ale mohla dále bydlet a pracovat.  
Po revoluci jim byla hospoda opět vrácena. 
Antonín a jeho otec pracovali na směny a na-
stavili si je tak, aby vždy jeden mohl být na 
place, kde si během večera nesedli.

 Antonín téměř 42 let pracoval ve strako-
nické zbrojovce. V důchodu je od roku 1996. 
„Já jsem končil v pátek a babička v sobotu,“ 
vypráví vesele o své o pět let mladší manželce 
Jarušce, která mu celý život pomáhá. Mají 
spolu tři děti, společně se těší z pěti vnoučat 
a čtyřech pravnoučat.

Jeho největší koníček je jeho hospůdka, 
kde, jak sám říká, mají otevřeno každý den. 
Otevírací doba není pevně stanovená a stra-
konickou jednáctku vám tu natočí kdykoliv 
během dne.

„Já nemám problém s časem. Já mohu 
čepovat pořád. Já nebo babička každého ob-
sloužíme, ale nejsou lidi,“ uvádí s tím, že přes 
léto sem zavítá i dostatek turistů.

Na ty, co přijdou, čeká velký zážitek v podo-
bě neobyčejného hospodského, jehož jedi-
nečná restaurace nemá svou originalitou 
a zachovalostí srovnání.

Za celý strakonický pivovar přejeme hodně 
zdraví, pohody a ještě mnoho vlastnoručně 
načepovaných jedenáctek!

JEho RECEPtEM Na 
DLoUhoVěKoSt JE StRaKoNiCKá 11

zEMřEL JaRoSLaV BENEš 
V  květnu nás opustil dlouholetý kolega a kamarád Jaroslav Beneš. Do strako-
nického pivovaru chodil už jako dítě za tátou zedníkem. Pracovně sem pak po 
několika letech v humpoleckém pivovaru nastoupil v 70. letech. V roce 1988 se 
pak stal na takřka 20 let podsládkem a pravou rukou sládka pana Vondřičky.

PoKUD MátE Na MoRaVě ChUť Na DUDáKa
BRNěNSKá 289,  664 61  HOLASICE   

PO – Pá  8-16
tELEFoN:  602 703 103
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Král Šumavy patřil mezi má oblíbená piva 
už za mých pivovarských brigádnických let, 
kdy vznikl. Kombinace příjemné hořkosti, 
krásné skoro až jantarové barvy a plné sladové 
chuti Krále Šumavy vždy řadila mezi origi-
nální a výjimečná piva. 

  Základem receptury je od samého začát-
ku poměrně výrazný podíl mnichovského 
sladu. Hořkost Králi Šumavy vždy dodávaly 

české odrůdy chmele Premiant a Žatecký 
poloraný červeňák. K nim se v letošním roce 
přidal ještě německý chmel Hallertau Blanc, 
který je charakteristický opravdu originální 
hořkostí připomínající hroznové víno a výraz-
ným ovocným aroma. Za obě tyto vlastnosti 
vděčí svému původu, vznikl totiž šlechtěním 
tradičního německého chmele a americké 
odrůdy Cascade. Se svou hořkostí 30 IBU se 
řadí k nadprůměrně hořkým ležákům a se 
svou barvou se pohybuje na pomezí svět-
lého a polotmavého piva, patří však stále 
mezi světlé ležáky. Tomu odpovídá i hodnota 
4,9  % alkoholu s již dlouholetou stupňovitostí 
11,8  % EPM.

   Stejně jako všechna strakonická piva ho 
vaříme na 2 rmuty a na původní stupňovitost 
dle originální receptury. Kvasí v otevřených 
kádích na spilce a dozrává minimálně 40 dnů 
v  ležáckých tancích. Samozřejmě je ne-
pasterovaný.

Vlastimil Matej,
sládek

KRáL šUMaVY V NoVéM
Již pět let čepuje František Štěcha Krále 

Šumavy na území, kde kdysi „vládl“ Král 
Šumavy. I když pochází z Novohradska, Šu-
mavu si zamiloval. Pracovně se propojil s Ku-
bovou Hutí a potom, co pracoval jako vrchní ve 
zdejším hotelu Kristián, se nyní stará o provoz 
hospůdky Durandl. 

Dřevěný, útulný srub stojí hned pod zdejší 
sjezdovkou a v něm je na čepu Král Šumavy, 
exkluzivní dvanáctka z našeho pivovaru. 

„Já jsem velký patriot a propagátor stra-
konického piva. Výborná je desítka i Král Šu-
mavy. Já sám preferuju desítku,“ uvádí s tím, 
že na čepu je tu i polotmavý Klostermann.

Jedná se o  sezónní provozovnu, takže 
zde mají nastálo otevřeno přes léto a zimu. 
O víkendech sem je ale možné zajít po celý rok.

„To držíme především kvůli místním, kteří si 
strakonické oblíbili. Měli jsme tu jiný pivovar, 
ale pak jsem dostal na zkoušku malý soudek 
Dudáka zdarma a místní si ho sami schválili,“ 
uvádí Štěcha.

Vaří se zde vždy několik jídel, které při-
pravuje sám František. Rád v kuchyni využívá 
zdejší zdroje, a tak se tu na talíři hodně objevu-
je zvěřina nebo třeba jehněčí. „Ale připravil 
jsem například i řízky z lamy Alpaka.“

Do hospody se vejde zhruba 30 lidí, na 
venkovní terasu více než 50. Během sezóny je 
zde většinou narváno. Durandl profituje také 
z toho, že stojí na úpatí Boubína v atraktivním 
a hojně navštěvovaném prostředí Národního 
parku Šumava.

Hosté tu jako atrakci oceňují výběh pro ovce 
a kozy, který stojí hned vedle restaurace. Její 
provozovatel má pro letošek v plánu výběh 
rozšířit a pro zvířata připravit více pohodlí. 
„Pro návštěvníky je to super. Některé děti 

z měst mají málo příležitostí vidět živá zvířata. 
Leckdy je vidí úplně poprvé.“

Důležitější investicí ale bude stavba ven-
kovní terasy, kde budou mít hosté více pohodlí, 
aby si vychutnali svého Krále Šumavy.

KRáL šUMaVY a StEaK z LaMY aLPaKa

Král Šumavy, pivo které je dobré poznávat nejen chutí, ale i srdcem tak jako Šumavu, největší oázu zeleně uprostřed Evropy. Roman-
tika i nostalgie pohoří, kam se rádi vracíte, tak, jak se budete vracet i k našemu pivu. To vše mají společné. I z tohoto důvodu vznikla po 
14 letech nová vizuální podoba etikety. Ta odráží přesně to, čím se Šumava vyznačuje, čistotou zeleného pohoří a dřevem, které se zde 
historicky plavilo Schwarzenberským kanálem. Symbolicky můžete na přední etiketě také vidět věrnou siluetu pohoří při pohledu od 
Strakonic s kopci Bobík a Boubín. Zachován byl i vimperský zámek a znak města Vimperk jako pomyslné brány Šumavy. Veškeré tyto 
prvky budou použity i na reklamních materiálech, které bude sloužit k podpoře prodeje tohoto výjimečného ležáku.

Martin Man, obchodní ředitel 
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Dát si v oblíbeném italském letovisku Lido di 
Jesolo čepovaného Dudáka Premium? Žádný 
problém! Když zajdete do útulného baru Verdi, 
který je součástí stejnojmenného hotelu, můžete 
si tu v parném létě pochutnat na oblíbené stra-
konické dvanáctce. 

Hotel patří dvěma bratrům, Nikolovi a Car-
lovi Coppe, a na čepu tu mají strakonické již 
sedmým rokem.

„Bar Verdi je příjemný, stylově zařízený bar v rustikálním stylu, 
kam se vejde asi 70 lidí. Je součástí hotelu, ve kterém je 200 lůžek. Bar 
bývá stále plný a pivo chutná jak turistům, tak i místním, kteří sem 
na Dudáka pravidelně chodí,“ vypráví s úsměvem Roman Homola.

To je majitel cestovní kanceláře Amico Travel, která do této 
oblíbené destinace vozí každé léto mnoho turistů.

„Měli tu italské pivo, které nebylo dobré. Vyprávěl jsem majite-
lům o našem pivu ze Strakonic, kteří mi řekli, abych ho dovezl,“ vy-
práví o začátku spolupráce. Zkušební soudek Italům chutnal, a tak 
přišla na řadu první objednávka. Nyní sem v létě vozí až 250 sudů.

„Toto pivo si získalo svojí kvalitou hodně spokojených hostů. 
Jsem rád, že jsem pomohl zajistit tuto spolupráci. Je to moc hezký 
pocit a pohled na spokojené hosty baru Verdi, kteří si pochutnávají 
na pivu ze Strakonic,“ uvádí Homola, jehož cestovka se specializuje 
na pobytové i poznávací zájezdy po Evropě.

Bratři Nikola a Carlo si koupili v Lido di Jesolo další hotel s barem, 
a protože jsou s Dudákem Premium spokojení, budou ho mít na čepu 
i zde.

„Zdravíme do Strakonic, kde vaří 
naše výborné pivo,“ uzavírá Carlo.

Protože do Lido di Jesolo jezdí 
mnoho turistů, všimli strakonické 
hospody nedaleko Jadranu i milovní-
ci Dudáku či Klostermanna.

„Občas se někdo při exkurzi ze-
ptá, jestli do Lido di Jesola opravdu 
vozíme Dudáka, nebo je šálil zrak. 
Každopádně máme radost a jsme 

pyšní na to, že Dudáka kromě Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a Ra-
kouska můžete ochutnat i v Itálii. Vždy mě potěší, když majitel Carlo 
na konci sezony napíše, že byl s pivem moc spokojený a že se těší na 
další spolupráci,“ říka sládek Vlastimil Matej.

ČEPoVaNoU DVaNáCtKU Si MůžEtE Dát 
i VE zNáMéM itaLSKéM LEtoViSKU

Na dohled od Písku, uprostřed přírody a na 
cyklotrase, která vede z Písku přes Malé Nepod-
řice do Zátaví, leží Ranč Esadera. Sportovně 
relaxační areál v malebné krajině na levém 
břehu řeky Otavy. Esadera je rozlehlý podnik 
se dvěma travnatými hřišti ležící v klidném 
prostředí u lesa, který může být ideálním cílem 
zastávky při pěší túře nebo výletu na kole. 
Dostat se k němu je možné i autem po příjez-
dové cestě právě z Malých Nepodřic.

„Otevřeno máme denně, na čepu jsou na-
raženy minimálně tři druhy strakonického piva, 
Dudák 10, Klostermann světlý a polotmavý.  
Jídlo vaříme z kvalitních surovin od regio-
nálních dodavatelů. Dbáme na to, aby se k nám 

zákazníci vraceli pravidelně,“ říká majitel Mar-
tin Valenta.

Každý den zde jsou pro ubytované hosty při-
pravené dvě hotovky, z nichž jedna je bezmasá. 
Ochutnat je zde možné například nakládané 
sýry, grilovanou panenku na hříbkách, candáta 
nebo třeba Caesar salát a další dobroty z ak-
tuální nabídky. Nechybí ani domácí dip třeba 
k batátovým nebo zeleninovým hranolkám.

Samozřejmostí jsou domácí dezerty, jako 
Panna Cotta, ovocné koláče, tvarohové po-
háry nebo horké maliny a borůvky. Zaujmout 
mohou návštěvníky také například domácí 
limonády.

„Lidé, kteří si nejsou jisti, co je u nás čeká, by 
se měli podívat na recenze, které nám hosté píší 

na Facebooku nebo na Googlu,“ říká Martin 
Valenta.

Otevírací doba restaurace je od 11 do 
22 hodin (často i déle).

Majitelé Easadery lákají hosty také na ne-
všední podívanou v podobě kynologického vý-
cviku. „Areál je hojně využíván kynologickými 
skupinami, takže když budete mít štěstí, lze 
zde vidět nácvik atraktivních psích disciplín,“ 
jmenuje Valenta.

V areálu je navíc dostupné ubytování v poko-
jích a chatkách, celkem je tu 90 lůžek „Chatky 
jsme zrekonstruovali tak, že i v minus 20 °C 
v nich udržíme pokojovou teplotu. Areál je 
proto ideálním místem například pro firemní 
akce, večírky, školení nebo teambuilding,“ říká 
Martin Valenta.

Historie objektu, kde dnes funguje Ranč 
Esadera, sahá do 70. let minulého století, kdy 
zde fungoval dětský tábor. V roce 2010 došlo 
k výrazné rekonstrukci a přestavbě objektu na 
moderní rekreační areál.

RaNČ ESaDERa – iDEáLNí zaStáVKa  
Při VýLEtU PěšKY i Na KoLE

„Do Itálie vozím strakonické pivo 
už sedmým rokem. Toto pivo si svojí 
kvalitou získalo hodně spokojených 
hostů. Jsem rád, že jsem pomohl 

zajistit tuto spolupráci. Je to moc hezký pocit a po-
hled na spokojené hosty baru Verdi, kteří si pochutnávají na 
pivu ze Strakonic,“ uvádí Roman Homola, jehož cestovní kan-
celář se specializuje hlavně na pobytové i poznávací zájezdy po 
Evropě, hlavně do Itálie a Chorvatska. Účastníky poznávacích 
zájezdů vozí i do Švýcarska, Holandska a Slovinska. 

www.rancesadera.cz
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Zní to neuvěřitelně, ale pandemií prošel 
David Ondriš bez větších problémů. Oblíbenou 
budějovickou restauraci Družstvení dům, 
kterou provozuje, podrželi zdejší skvělí hosté. 
Ti sem chodí na výbornou, především českou 
kuchyni a na naše pivo.

„Když jsme mohli prodávat z okénka, tak 
jsme neměli problém. Nebyl to žádný větší 
výpadek. Lidé si chodili pro obědy, brali 
si pivo do petek, protože se jim po strako-
nickém stýskalo. Tady to jelo jako na lahvárně 
v Dudáku. Dokonce jsme Dudáka s pizzou 
rozváželi po městě,“ popisuje Ondriš.

Díky mnohým štamgastům si na nedostatek 
práce nemohl stěžovat. Ani tehdy v době krize 
a dnes již vůbec ne!

„Máme výborné hosty, kteří nás podpořili 
v té nejhorší době. Je vidět, že k nám chodí 
rádi. Nedokážu si představit lepší důkaz.“

Ondriš si chválí spolupráci s pivovarskými, 
kteří mu podle jeho slov vždy vyjdou vstříc. 
Dříve tu měli na čepu pivo z jednoho velkého 
nadnárodního pivovaru. Dnes nad tím jen 
kroutí hlavou.

„Zvednu telefon, zavolám a pivovar mi 
maximálně vyjde vstříc. To tak jinde není. Je 
znát, že si mě strakonický pivovar váží, to by 
jinde nebylo možné. Dokonce i pan ředitel 
občas zajde na pivo,“ komentuje.

V době covidu sem pivovar zapůjčil stan, 
ohřívací zařízení, a když to bylo možné, 

chodili sem hosté na pivo do kelímku. „Před 
hospodou bylo třeba 50 lidí s pivem. Nestačili 
jsme čepovat.“

Během loňského léta, v pauze mezi vlnami 
covidové pandemie, tu dokonce vybudovali 
terasu se slunečníky, kam se vejde až 60 hos-
tů. „Terasa byla nabušená od rána do večera. 
Ta se nám povedla!“

„Lidi chodí na jedenáctku. Klostermann 
je výborný, speciály super, a co se prodá ze-
leného, je neskutečné. Dva týdny dopředu se 
ptali, jestli ho budeme mít,“ shrnuje.

David Ondriš začal Dudáka čepovat před 
osmi lety a za tu dobu z Družstevního domu 
vybudoval strakonický ostrůvek uprostřed 
Českých Budějovic.

„Reakce mám výborné. Nikdo nám nevě-
řil, já ano. Pivo znám a vím, jak chutná, když 
se o něj dobře postarám.“

Jestli se to sympatickému Davidovi a jeho 
kolegům a kolegyním stále daří, se přijďte 
sami přesvědčit do českobudějovické čtvrti 
Suché Vrbné, kde ale sucho není ani ná-
hodou.

BUDěJCKý DRUžSťáK DěKUJE SVýM 
SKVěLýM hoStůM Jeho cesta ke gastronomii byla klikatá, nakonec ale tu správnou 

trasu našel a dnes je spokojený. Devětadvacetiletý Lubomír Běhunčík 
vystudoval střední školu se zaměřením na IT, ale celý život ho to táhlo 
do  kuchyně nebo do restaurace. Proto už v 17 letech po brigádách 
roznášel pivo, pak si pronajal kemp, bistro a před pěti lety si rodák 
z Dolního Dvořiště koupil druhý nejstarší dům ve středověkém městě 
Rožmberk nad Vltavou. Tady provozuje Krčmu u Ševce, kde podle 
pověsti nocoval i Petr Vok, známý šlechtic a majitel zdejšího panství.

Hospoda, která je hned vedle kostela svatého Mikuláše, je zatím 
výhradně letní provozovnou. Navštěvují ji hlavně turisté a vodáci, kteří  
od května do září sjíždí Vltavu. Právě na břehu této frekventované řeky 
krčma stojí. „Pět měsíců v roce se nezastavíme, Vltava bývá většinou 
plná, což je dobře. Dudák i Klostermann vodákům chutnají, máme 
i takové recenze, že je to nejlepší pivo na Vltavě,“ popisuje. Kuchyni tu 

nabízí výhradně českou. Hosté si tu pochutnávají na řízku, moravském 
vrabci, svíčkové a dalších národních jídlech.

 Vnitřek krčmy její majitel přes zimu a na jaře částečně rekonstruoval.
Opravil například sociální zařízení, bar, koupelny. „Vše děláme po-
stupně a svépomocí. Teď tu připravujeme nové apartmány. Chceme si 
prodloužit sezónu od začátku května do konce října,“ uvádí s tím, že má 
štěstí na partnerku, která mu odjakživa se vším pomáhá. „Pomáhá mi 
plnit si sen o skvělé hospodě a za to jí moc děkuji.“ 

Lubošův sen o skvělé hospodě uprostřed našeho nejmenšího města 
mu s radostí pomáhá plnit také náš pivovar. Držíme mu palce do dalších 
let podnikání!

NEJLEPší PiVo Na VLtaVě

Na snímku s přítelkyní Terezou, která mu s krčmou velice pomáhá. Luboš 
Běhunčík si nemůže vynachválit i své brigádníky, kteří s ním zvládají 
každoroční nápory vodáků.

Do dalších let plánuje stavbu nové dvoupatrové pergoly, která bude sloužit 
především vodákům, kterých sem po Vltavě připlují tisíce.
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aMbasadoŘinaŠe piva

  1. Na PátEČKU (Sušice)
  2. VoDáCKé táBořiště (Sušice)
  3. PLoVoUCí BaR (Čepice)
  4. REStaURaCE PohoDa (Velké hydčice)
  5. táBořiště (Velké hydčice)
  6. VoDáCKý KEMP (horažďovice-Lipky)
  7. hoStiNEC KozLoV (Kozlov)
  8. KoNiBaR (Střelské hoštice)
  9. oBČERStVENí U JEzU (Poříčí)
10. hoStiNEC U RoUBaLů (horní Poříčí)
11. KEMP otaVSKý RáJ (Katovice)
12. hoSPoDa Na MYSLiVNě (Dražejov)
13. KEMP PoDSKaLí (Strakonice)
14. oBČERStVENí oStRoV (Strakonice)
15. zaVaDiLKa (Strakonice)
16. REStaURaCE SPLáVEK (Strakonice)
17. VoDáCKé táBořiště (Slaník)
18. VoDáCKý KEMP (štěkeň)
19. KULtURa a SPoRt (Čejetice)
20. REStaURaCE oStRoV (Písek)
21. CaiSKa (Vojníkov)

StaňtE SE NoVýM NáJEMCEM 
REStaURaCE ČEzEta

NašE PiVo ChUtNá VšUDE
Jaroslav Chlanda, starosta obce škvořetice
Nejčastěji piji Dudáka 11. V letních vedrech kvůli menšímu obsahu alkoholu si dám i desít-
ku, když si chci udělat „hezkej večer“, naplním ledničku Otavským zlatým. Když jednou za 
čas vyrazím do našeho okresního města, častokrát navštívím pivovarskou prodejnu a jen 
tak ze cviku si koupím jinou značku z vašeho portfolia, abych si domů přivezl kousek exotiky 
a dalekých krajů, jako třeba Klostermanna nebo Krále Šumavy. Upřednostňuji světlá piva 
a když je příležitost, nefiltrem rozhodně nepohrdnu.
Počítám se mezi generaci Husákových dětí, takže když jsem začal polehku pocucávat svá 
první piva, ve většině hospod v tehdejší době byly na čepu regionální značky. Jelikož jsem 
studoval v Písku, při čekání na autobusový spoj se nešlo vyhnout Platanu, při čekání na 
další spoj v Blatné už to byl Dudák (tehdy samozřejmě Nektar). Víkendové rockové zábavy 
i tzv. vesnické pouťové se nesly v duchu strakonického piva. 
Zůstávám značce Dudák věrný a užívám si tři v jednom: výborná chuť, dobrá cena a pod-
pora regionálního produktu. 

SVatoVáCLaVSKý LEžáK za StUDENa 
ChMELENý ČERStVě SKLizENýM ChMELEM

oblíbenou tradicí našeho sládka je každoroční výjezd na žateckou 
Dočesnou. tam se koná jedna z největších českých degustačních soutěží 
a sládek Vlastimil Matej si tam pravidelně vyzvedává čerstvě sklizený 
chmel pro náš Svatováclavský ležák. Do něj se přidává nejen tradiční 
chmel na varně, ale i  tento čerstvě sklizený, a  to přímo do ležáckého 
tanku. říká se tomu studené chmelení.

Každý rok si sládek vybírá jinou odrůdu chmele. V minulosti jsme tak 
mohli ochutnat české odrůdy Kazbek, harmonie, Gaia či Saturn. Pro 
letošní rok padla volba na nově vyšlechtěnou českou odrůdu Uran. ta 
bude letos poprvé tvořit i výrazný podíl klasické hořkosti dodané při 
chmelovaru.

Na toto speciální pivo se můžete těšit v polovině září!

andrea, Niccolò, Edoardo z Firenze (itálie)
Abbiamo provato le birre Dudák e Klostermann 
presso il ristorante Ostrov a Pisek. Le birre hanno 
un sapore veramente ottimo! Sono perfette per 
ogni occasione, soprattutto per una serata in 
compagnia di amici. Noi siamo grandi fan delle 
birre Dudák e Klostermann!

Vyzkoušeli jsme piva Dudák a Klostermann v re-
stauraci Ostrov v Písku. Piva chutnají opravdu 
skvěle! Hodí se pro každou příležitost, hlavně 
na večer s přáteli. Jsme velcí fanoušci piv Dudák 
a Klostermann!

Otava patří mezi vodáky k nejoblíbenějším českým řekám. Ať už je 
důvodem této oblíbenosti její horní úsek nad Sušicí protékající pod 
divokými stráněmi šumavských kopců, krásné výhledy na zříceninu 
hradu Rábí přímo z říční hladiny nebo rozmanitá krajina Prácheň-
ského kraje, není možné vynechat zmínku o četných kempech, 
restauracích a hospodách, které vám dokáží zpříjemnit chvíle nejen 
po doplutí. A právě ty, kde najdete naše pivo zobrazuje tato mapa. 

Přestože i v letních měsících bývá často sjízdný i úsek nad Sušicí, 
mapa začíná tam, kde vystupuje většina vodáků z vlaku a začíná svo-
ji říční pouť, tedy v Sučici. Při kombinaci hezkého počasí a dostatku 
času pak lze doplout až do Písku, kde určitě doporučujeme navštívit 

restauraci Ostrov, kterou řeka z obou stran obtéká. Pokud bude-
te mít čas a chuť si plavbu zpříjemnit návštěvou strakonického 
pivovaru, který stojí přímo na břehu řeky, neváhejte kontaktovat 
našeho sládka na tel. 727 852 335 (ideálně pár dnů předem) a určitě 
nebudete litovat. 

I když většina Strakoňáků už řeku určitě sjížděla, tak za doporučení 
stojí například jednodenní projížka ze Střelských Hoštic, obzvlášť 
koncem srpna, kdy na řeci již tolik vodáků nebývá a máte ji tak skoro 
jen pro sebe. 

Přejeme příjemnou plavbu a teplé večery s naším Letním pivem 
nablízku.

Jaké jsou podmínky nájmu?
■  zajištění denního provozu restaurace a občerstvení v rámci kulturních akcí 
■  nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Kterých prostorů se to týká?
■  kompletně zařízený restaurační provoz po celkové rekonstrukci v roce 2019 včetně vybavení 

interiérů a kuchyně,  venkovní terasa,  bary přiléhající ke kulturnímu sálu
Důležité: 
Veškeré informace ohledně výše nájmu, celkových nákladů na provoz budou sděleny osobně 
na základě přihlášky do výběrového řízení. Přihlášky zasílejte na email  
m.man@pivovar-strakonice.cz. Pro případné dotazy můžete využít i telefonický kontakt:  
724 134 307.
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