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Vá�ený ètenáøi,
jen pro Tvé oèi

je pøipraven dal�í
Byltén, jedna 
z perel èeské lite-
rární tvorby. 
V èísle, je� právì
dr�í� v rukou
jsme pro Tebe
pøipravili jedineè-
nì aktuální vy-

právìní z poslední akce, která se ode-
hrála ve stínu na�ich køídel - 4. roèníku
Memoriálu Romana F. To je také dùvod,
proè jsme tak dlouho váhali s vydáním
Tvého oblíbeného poèteníèka. Tento
fakt pak vede je�tì k jedné skuteènosti,
proè je právì toto èíslo tak originální.
Neustálým èasovým posunem vznikl ja-
kýsi retro Byltén, na jeho� stránkách si
mù�e� pøipomenout události bezmála
rok staré, a vrátit se tak do èasù dávno
minulých, a to pøeci stojí za poèkání.

Tak�e, milý ètenáøi, chop se nového
Bylténu a usedni s ním na nìjaké poho-
dlné místo, nejlépe do hospody, nebo�
pouze tam bude� moci plnými dou�ky
vychutnat originalitu a brilantní styl na-
�ich pøispìvatelù.
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Redakce

ZZZZ     oooo bbbb ssss aaaa hhhh uuuu

Pod køídly perutì
2 Tam u Jindøichova Hradce
4 Super fotbal extra speciál
6 �alozpìv na tì�ký �ivot kvìtin
7 Poslední výstraha pøed popravou
9 Pøíprava absolventské exkurze do

Chodska
10 Èornaja Sotòa r. p. i.
11 4. Memoriál Romana F.
16 �ifrovník

Z èeských sudù a hájù
19 Sovièka si pøeèetla
20 Mìsto �i�kovo: Grandhotel Braník

Kam peøí nedolétne
21 Expedice Tatry 98
22 Z bulharských lesù, hor a strání

Z kurníkù aneb 
Co zaslechla sova

24 Z knihovnièky KAKu
27 Recenze
28 Otazníky mládí intelektuála 

B. Raníka èást 4. a 5.
31 B. R.: Mùj »pøítel« Georg Weiß
32 Smlouva Sobìnova a Blanského

Pøíloha 
Internetovská pípa



Tam u Jindøichova Hradce

Odbornì i lidsky nároèné exkurze konané kolem poloviny záøí se u� staly v prostøedí
na�í katedry svébytným pojmem. Pomlouvaèné hlasy, které tvrdí, �e jde o akci v pod-
statì antifeministickou, musely by s hanbou umlknout pøi pohledu na prostor smíchov-
ského nádra�í, zaplnìný v den odjezdu z podstatné èásti studentkami. Jen kolegynì pe-
dago�ky zde kupodivu zcela scházely.

Organizátoøi exkurze, v záøí 1997 znovu smìøující na èeský jih, správnì tu�ili, �e in-
tenzita zá�itkù v Ratmírovì a okolí nebude nijak zaostávat za okolnostmi pobytu v �u-
mavském Arno�tovì. U� skvìle vymy�lená cikcakovitì vedená trasa ve smìru Praha-Pí-
sek-Tábor-Jindøichùv Hradec uspokojila nejnároènìj�í pøíznivce netradièního zpùsobu
cestování nalezením co nejslo�itìj�ího a co nejménì pravdìpodobného pøediva místních
komunikací. Ty nás v�dy nìkam dovedly, ale èetná pøekvapení nás doprovázela témìø
neustále.

Zlatým høebem se v�ak stala náv�tìva Bohem zapomenuté osady �títné, jistì pojme-
nované po jednom z pøedhusitských velikánù. Jeho památník v obci ti�e chátral - do-
konce i plùtek kolem nìj ji� z nemalé èásti zmizel. Bylo zjevné, �e zvlá�tì doc. Vlnas do
sebe v této osadì vpíjel tiché �umìní místního genia loci.

To u� jsme se ale tì�ili do Ratmírova, který sice nebyl vybaven �ádným místním veli-
kánem, ale poskytl ��astné útoèi�tì pro na�e dlouhé a hluèné veèery. Chatky umístìné
u skvìle zatáèejícího rybníka nás pøivítaly jako snad poslední hosty sezóny. Tím byla asi
motivována a� okázalá úcta prokazovaná nám star�ím pánem, který s neuvìøitelnou tr-
pìlivostí doplòoval stále znovu ubývající zásoby nápojù.

Pokud se nìkdo vydal na del�í veèerní procházku, mohl pozorovat neuvìøitelnì pìk-
ný mìsíc na nebi nad rybníkem. Noèní chodec mù�e svìdèit o tom, �e radostné hlaho-
lení studentù historie i jejich star�ích kolegù absolutnì naplòovalo noèní krajinu smìrem
k silnièce míøící na Jindøichùv Hradec. Zmínìná komunikace i samotný Ratmírov pùso-
bily v�ak veèer jakýmsi tìsnì poodsunovým dojmem - místní obyvatelstvo nebylo k za-
hlédnutí. Mìli jsme zkrátka kousek Jindøichohradecka sami pro sebe.

K zajímavé atmosféøe doèasného útoèi�tì charakteristického vzorku KDDD pøispívala
také skupina jakýchsi maringotek umístìných na okraji chatového tábora. Nìkteøí úèast-
níci exkurze je pova�ovali za místo, kde se nalézají sprchy, jiní naopak pøesvìdèivì do-
kazovali, �e jde o úly. Byli i tací, kteøí se pokusili obì teorie logicky spojit. Nemìli jsme
v�ak èas pøiblí�it se k pøíslu�ným objektùm - ná� pøece jen pøíli� krátký pobyt neumo�nil
proto rozøe�ení tohoto zvlá�tního regionalistického tajemství.

S obvyklou profesionalitou i láskou zpracovaný itineráø exkurze bohu�el výraznì pod-
cenil zajímavost �eleznièní zastávky na úzkokolejce v Kun�aku u Jindøichova Hradce.
Její objekty svým umístìním a celkovým øe�ením areálu pøímo volaly po detailnìj�í a do
hloubky jdoucí prohlídce. Snad se hlavní tvùrce programu pouèí a pøi exkurzi na sever-
ní Plzeòsko dopøeje v�em zastavení u �eleznièní zastávky Strachovice nebo Trojany na
trati Rakovník-Mladotice - tím spí�e, �e její èást byla pøednedávnem zru�ena.

Kromì zastávek na �eleznièních stanicích klapalo v�echno perfektnì. Nezapomenu-
telná zùstane pro úèastníky napø. mnohanásobnì opakovaná zkou�ka mírových pistolek,
kolektivnì opatøených v sousední zemi a vybavených sadami pomìrnì laskavì dopada-
jících gumových projektilù.

Je�tì více je tøeba ocenit aktivitu nového odbornì-pedagogického pøírùstku katedry,
který se ukázal být skuteèným pøínosem. Díky jeho trpìlivé vysvìtlovací skuteènosti jsme
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pochopili, jak mnoho se v�ude kolem nachází skuteèných i mo�ných vzdu�ných boji��, 
o jejich� existenci jsme dosud vùbec nic netu�ili, nemluvì o pohøebi�tích spadlých mes-
serschmittù a jiných strojù, pokrytých bahnem a obeplouvaných jihoèeskými kapry a ji-
nými vodními tvory.

Pøipojíme-li ke v�emu dosud øeèenému náhlé zatmìní Mìsíce, zpùsobené nenahradi-
telným Velikým Guru Franti�kem Parkanem nedaleko za Svìtlou nad Sázavou, není nut-
no u� vùbec nic dodávat. Jmenovaný zde dokázal mobilizovat v�echny své bezedné re-
zervy. Vynahradil si tak chybìjící vhodný vodní tok, pøes který tentokrát nemohl podnik-
nout s ve�kerou svou výstrojí (obsahující tradiènì pøedev�ím mnoho desítek plánkù hra-
du Hus) klasický pøebrod Blanice.

Není tøeba se divit, �e nìkteøí ménì zku�ení úèastníci exkurze dojí�dìli po v�ech zá-
�itcích na smíchovské nádra�í ve stavu naprosté du�evní vyèerpanosti a doèasné ne-
pou�itelnosti. Pøí�tì mají �anci v�e zvládnout lépe, ale ne u� tam u Jindøichova Hradce...

Proto�e záøijové exkurze jsou neopakovatelné a nenahraditelné, naskýtá se nejbli��í
pøíle�itost letos v záøí v �irokém okolí mìstysu Plas. Na bøezích øeky Støely neboli �alot-
ky svùj bojový køest opìt podstoupí (jistì úspì�nì) také nìkteøí pøíslu�níci nejmlad�ího
roèníku.

Ignotus
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Pøíjmy:
Z minulého roku pøevedeno bylo ___260
Majklùv doplatek za nezaplacenou útratu

na Vánoèní besídce 97, z ní� se sám
usvìdèil ______________________50

Pivní zbytek, tj. to, co zbylo ze vstupenek
na narozeninovou párty s doc. Èorne-
jem a Mgr. Kalouskem__________174

Pøíspìvky tì�ce vymo�ené _______2000
Sponzor hlavní pan Èornej _______2000
Sponzor nic moc pan Majkl_________50
Sponzor tajný �uMiFe____________100
Celkem tedy __________________4634

Výdaje:
Dary pro rozveselení vedoucích 

urèené ______________________933
Kazeta ke zvìènìní výletu PPPPP 

do Anglie ____________________100
Nákup a �ití slavnostních odìvù PPPPP

firmou Anièka_________________400
Obnova razítka, zcizeného 

Pavlíèkovi, zakoupením nového 
i s pol�táøkem ________________427

Podpora benáteckého fotbalového doros-
tu míèem ____________________500

Podpora pra�ského Svazu hluchonìmých
schválená podnapilým Pøedsednictvem
na jeho schùzi v Kotvì __________50

Poøízení obøadního utínacího meèe k po-
rá�ení pivních pohanù __________650

Raketová zábava pøi III. oslavách zalo�e-
ní PPPPP____________________288

Zapùjèení veselých kostýmù Santa Klau-
se k dokreslení atmosféry èeských vá-
noc 97 a vstrèení pana B. Pitauera do
nich horem a spodem pak ven ___250

Xeroxové kopie pozvánek a vstupenek
na akce PPPPP_______________150

Ostatní dùle�ité výdaje ___________437
Celkem pak ___________________4185

Do roku 1998 se tedy pokladnice
PPPPP pøenesla skokem ______449

Expokladník

Pokladnice 97 formou výpravnou
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Kapitán FC PedF UK
Profesors známý jako Èornoj
panter o zápase po zápase
Dvojici nejzku�enìj�ích fotbalistù tak-

zvanì »dìlajících« hru FC PedF UK Pro-
fesors tvoøí spoleènì s doc. Vlnasem doc.
Èornej. Je opravdovou osobností nejen
výkony na høi�ti, ale také ve fotbalovém
zákulisí. Je obklopen hlavnì mladými a ta-
lentovanými hráèi, pro které se stal záøi-
vým vzorem. »Sna�ím se klukùm radit, ale
také je obèas pochválit,« popisuje své po-
stavení lídra mu�stva. »Já osobnì jsem
hlavní dirigent a samozøejmì nejlep�í hráè
mu�stva!« dodává skromnì stále usmìva-
vý kapitán u sklenice Regenta po skonèe-
ném zápase proti PPPPP v Ratmírovì.
»Dne�ní prohru svého mu�stva neberu
vùbec tragicky. Soupeø nebyl lep�í jen mìl
více �tìstí. Pøi prvním gólu mi podklouzla

noha, tak�e jsem ve skluzu netrefil míè 
a soupeøùv hráè skóroval. Pøi druhém gólu
jsem hráèe a míè ani nevidìl, tak�e to
opìt nebyla moje chyba. Svoje spoluhráèe
mohu za dne�ní výkon pouze pochválit,
hráli opravdu skvìle a jsem hrdý na to, �e
jsem jedním z nich. Ná� brankáø si po celý
zápas zachoval stoický klid a i pøes dva
obdr�ené góly byl na�í hlavní oporou.
Ho�i v obranì byli jako apo�tol Petr, byli
toti� jako skála, stejnì nepropustní 
a drsní. Na�e záloha byla spí�e útokem,
tak mocnì toti� dotírala na soupeøovi hrá-
èe. Útok bych pak srovnal s tì�kou pan-
skou jízdou, pod jejími� kopyty se obrace-
lo v prach ve�keré soupeøovo sna�ení.
Bohu�el pøesto jsme prohráli 2:0.«

S kapitánem Profesors hovoøil-nehovoøil
Uchelele. 

Uchelele

Super fotbal extraSuper fotbal extra
speciálspeciál

V�e se zmìnilo po první brance
Malý Ratmírov, Èeská Kanada - Dvoubrankovým vítìzstvím nad celkem FC PedF

UK Profesors se fotbalová reprezentace PPPPP rozlouèila s fotbalovými trávníky 
a �kvárou pro rok 1997.

V oboustrannì výbornì sehraném zápase, plném dramatických zvratù, skvìlé hry in-
dividuální stejnì jako kolektivní, sehrála roli rozhodujícího faktoru vìt�í dravost mládí.
Obrana Profesors mìla velké potí�e s rychlonohými útoèníky PPPPP. Ve støedové
øadì se pøíli� nedaøilo mírnì mimo formu hrajícímu prvnímu dócovi, jeho� v�ak na po-
stu hlavního �pílmachra skvìle zastoupil dóca druhý. Bohu�el ne v�ichni jeho spolu-
hráèi oplývali takovou iniciativou, pohyblivostí a rychlostí. Bìhem celého zápasu byla
Liberátorova branka neustále napadána rychlými brejky Pìtipéèkaøù, kteøí nejdøíve
prvním gólem na�típli vaz do té doby skvìle hrajícím Profesors, aby jej pak druhým gó-
lem definitivnì zlomili. Celý zápas byl pøená�en lokální Pospí�il TV SPORT Company
s.r.o., která nedovolila vstoupit na høi�tì konkurenèním televizím spoleènostem TV
NOVA a ÈT 1 ke �kodì miliónù pøíznivcù sportu s bílým kulatým míèem (golf, volejbal,
pingpong, fotbal).

Sportovní pøíloha Bylténu
Uvnitø pøílohy: Krev a pot na trávníku

NNoovviinnkkaa
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Zeptali jsme se Alexandra
Karolyiho pøedsedy
disciplinární komise ÈMFS
*Bìhem zápasu PPPPP proti FC

PedF UK Profesors do�lo na obou
stranách k nìkolika diskutabilním fau-
lùm, které nebyly potrestány. Co vy
na to?

Hráèi, kteøí faulovali, jsou prasata 
a zaslou�í si smrt, ale na rovinu, ti hráèi,
kteøí si po faulu lehli do trávy a mlátili bo-
lestí hlavou o zem, jsou zas na druhou
stranu simulanti a herci, a zastøelil bych
je proto taky.

*Co jste jako delegát ÈMFS øíkal na
zpùsobilost terénu na høi�ti?

�e stojí za h...o a �e takto upravenou
plochu by nepøijala ani prasata za svoje
rochni�tì. Správce stadionu bych proto 
i s celou rodinou a mo�ná i s celou vsí
Malý Ratmírov nechal zastøelit.

*Pøed zápasem a po nìm se proslý-
chalo, �e jste pøijal od èlenù PPPPP
úplatek 1 000 000 $ výmìnou za zfal-
�ování výsledku v jejich prospìch.
Hodláte se k tomu nìjak vyjádøit?

Je to le� a nejapná pomluva mých ko-
legù z ÈMFS a èlenù pøedstavenstva
klubu FC PedF UK Profesors. Nemohu
reagovat jinak ne� tím, �e je v�echny ne-
chám zastøelit.

*Dìkujeme za rozhovor. 

Uchelele

Nezvedení fanou�ci 
zase øádili
Smutnou teèkou za krásným sportov-

ním zá�itkem, kterým bezesporu zápas 
v Malém Ratmírovì byl, se stalo noèní
øádìní raudies v místní kempové restau-
raci, kde byl tì�ce postøelen gumovým
projektilem hráè mu�stva Profesors, zá-
lo�ník B. Z., který svému zranìní a alko-
holu na místì podlehl.

Uhrin zatím o zmìnì sestavy
pro Rijád nepøemý�lí
Trenér reprezentaèního mu�stva ÈR

Du�an Uhrin nehodlá mìnit svoji nomi-
naci pro turnaj FIFA v Rijádu. Na otázku
reportéra redakce Byltenu ohlednì zaøa-
zení hvìzd PPPPP do reprezentace od-
povìdìl: »Sestavu nedoplním ani o Mi-
kesku ani o Grunta, jenom chlastaj
pivo.« Dále se ná� první trenér vyjádøil 
i k celému utkání v Malém Ratmírovì.
»Obì mu�stva hrála mizernì, jako repre-
zentaèní trenér jsem v�ak závidìl skvìle
pøipravený terén høi�tì. Podobnou úpra-
vu plochy bych uvítal i v Rijádu, nebo�
moji chlapci jsou na takovýto terén zvyklí
a, jak ukázalo nìkolik na�ich zápasù 
s Maltou, jsou schopni plnì vyu�ít jeho
výhod a následnì pak zvítìzit.«

Uchelele 

Zápas byl hlavnì vìcí brankáøù
Výhrou 2:0 PPPPP nad FC PedF UK Profesors skonèil v�emi fanou�ky netrpìlivì

oèekávaný zápas roku. Hráèi nastoupili kolem �esté hodiny na ne zrovna nejlépe pøi-
pravený trávník, za nìj� si domácí ratmírov�tí poøadatelé vyslou�ili pøísné napomenu-
tí hráèù obou mu�stev. Rozhodèím zápasu byl Nejvy��í, který na celý zápas shùry
bedlivì shlí�el. Pøi útoèné høe obou mu�stev se vyznamenali zejména oba brankáøi,
kteøí si nìkolikrát vyslou�ili potlesk nìkolika desítek (jedné) pøihlí�ejících divákù (di-
vaèek).

Uchelele



�e �ivot plyne jak voda a �e smrt je
jako moøe, o tom zpívá moudrá a trefná
píseò pánù Voskovce a Wericha. O prav-
divosti jejího textu se mù�eme pøesvìd-
èit dennodennì na nespoèetném mno�-
ství pøíkladù. Vezmìme si za vzor tøeba
takovou kvìtinu-sluneènici, která se 
z nevzhledného a odpudivého semene
pomalu pøemìòuje, nejprve v ji� nepo-
mìrnì hezèí zelený stonek s listy, aby
následnì naplno zazáøila ve v�í kráse
svým jasnì �lutým kvìtem. Svùj �ivot
pak sluneènice konèí s podzimem, kdy
po splnìní svého poslání, zachování
rodu v semenech, hyne a vrací se zpìt
do lùna matièky zemì, kde je jako na �i-
viny bohatý humus svìdkem vzniku �ivo-
ta nového.

Takovouto, ne-li je�tì hezèí, sluneènicí
byl i bývalý Náèelník PPPPP Tomá� 
Mikeska. Obdobnì jako zmínìné suché
semeno nejdøíve klíèil v pùdì domovské
katedry, kde s ubíhajícími mìsíci sílil 
a rostl, aby pak s nìkolika dal�ími slu-
neènicemi ze stejného pole dal naplno
zazáøit své kráse jako Náèelník novì
vzniklé organizace PPPPP. Semeny 
v jeho pøípadì jsou jednotliví pøíslu�níci
PPPPP a jasným �lutým kvìtem pak je
jeho práce plná nìhy a citù, které jsou
Tomá�ovi tak vlastní.

Bohu�el i Náèelník se svojí tvùrèí pra-
cí vyèerpal, a tak postupnì chøadl a chøa-
dl, a� byl skoro úplnì uchøadlý. A tak z
posledních sil splnil svoji poslední povin-
nost - dát �ivot novému Náèelníkovi-kvì-
tinì. Aè svou podstatou despota, podvo-
lil se a nechal probìhnout demokratické
volby, v nich� byl tajnou volbou pod do-
hledem bedlivé volební komise zvolen

nový Náèelník. Volby se mohli úèastnit
pouze legitimní pøíslu�níci PPPPP, kteøí
se 8. 10. 97 do hospody Na hrádku do-
stavili v hojném poètu, docenty a jiné
èestné funkcionáøe nevyjímaje. O kandi-
dátech na nejvy��í funkci se v kuolárech
u piva �ivì diskutovalo. Volební kampaò
naèasovaná pøesnì na èas veèeøe pak
probíhala na ostøí no�e, kdy si bìhem
samotného jídla nemohl být nikdo jistý
svým sma�ákem, dokud ho nemìl dù-
kladnì protrávený na dnì �aludku. Bo-
hu�el nutno dodat, �e v�ichni kandidáti
do funkce u�ívali spí�e nátlakových me-
tod (napø.: »jsme z jednoho roèníku, tak
mì koukej volit, nebo ti...«), a opomíjeli
tak osvìdèené metody, jakými jsou vo-
lební gulá�, panák nìèeho ostøej�ího èi
malá roztomilá mandarinka.

Samotný akt volby pak byl vìcí èistì
osobní podobnì jako náv�tìva toalety.
Po vykonání voleb se osazenstvo sálu
vrátilo zpìt z politickomocenských vý�in
na zem k pivu, jeho� konzumace po
opadnutí volební nervozity rázem rychle
vzrostla. Volební komise se odebrala do
ústraní, aby mohla v poklidu seèíst (nebo
zfal�ovat) volební lístky. Hosté se pak
postupnì zaèali rozcházet domù èi do ji-
ných hospod, tak�e volba nového Náèel-
níka slavnostnì skonèila. Toho veèera
se je�tì Náèelník Tomá� Mikeska pak
samou radostí, �e splnil, co si pøedse-
vzal, promìnil, jako sluneènice zmínìná
na poèátku, v humus a s vizí posledního
svého aktu (mínìno slu�nì), kterým bylo
pøedání náèelnické funkce v Benátkách
nad Jizerou, spokojenì zvadl.

Uchelele
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Zpráva o slavnostním aktu volby nového Náèelníka PPPPP
aneb 

�alozpìv na tì�ký �ivot kvìtin



!POSLEDNÍ VÝSTRAHA PØED POPRAVOU!

Èlánek tento jest vìnovaný v�em neplatièùm roèních poplatkù
do chudé pokladnièky bohulibé organizace PPPPP. Jest pouze
mírným varováním a je spí�e cílen na vyvedení tìch nebohých
høí�níkù ze scestí.

K sepsání tìchto nìkolika øádkù jsem byl inspirován vìrnou podobností kme-
nového zøízení novoguinejského lido�routského kmene Batakù s kmenovou or-
ganizací PPPPP. První velkou shodou mezi obìma komunitami jest, �e obì mají
ve svém èele v�emocného a krutého náèelníka-pohlavára. Druhým styèným bo-
dem pak jest bezesporu víra neb nábo�enství: Batakové vìøí v krvavého Boha
války Mik�u, který jest svým odpudlivým zobrazením i èarami, kterými disponu-
je, velmi podobný Mìsíènímu Guru sektáøù PPPPP. Poslední tøetí velkou shodou
obou skupin jest témìø závislostní obliba jedné dominující pochutiny. Zatímco
u pìtipéèkaøù jest touto bo�skou manou pivo v jakémkoliv mno�ství, barvì èi
stupni, u Batakù jest zmínìnou nejmilej�í po�ivatinou maso lidské na v�echny
známé zpùsoby uklohnìné. Vedle podobností jsou v�ak i rozdílnosti mezi obì-
ma seskupeními. Tou, která� se jako první ponejvíce neznalému poukazuje, jest
geniální právní systém Batakù a zejména pak mo�nost bleskového pøenesení
rozsudku nad lumpem do praxe, k zachování míru a blahobytu celku vedoucí.
Je bez nejmen�í pochybnosti, �e pøevzetí podobného systému, jak bude dále
zmínìn, by bylo velkým pøínosem pro PPPPP. V následujícím textu je zøízení Ba-
takù psáno písmem normálním, návrhy na mo�né u�ití u PPPPP jsou vedeny 
v kulatých závorkách.

Batakové jsou lidojedi, av�ak pøi pojídání masa zachovávají urèitá, podáním
zasvìcená pravidla. Jedí pouze lidi øádným soudním øízením k smrti odsouzené,
aneb pøi urèitých zloèinech posti�ené. Snìdí je slavnostnì v hromadné schùzi
lidu (Mikulá�ská besídka, výroèí vzniku PPPPP, docentské narozeniny). Snìde-
ní po utnutí hlavy je pøiostøením trestu (za neplacení roèních pøíspìvkù, hanìní
piva a organizace).

Rozsudek je vykonáván takto - odsouzence vedou za vesnici (hospodu), tam
ho pøivá�ou ke kolu a zezadu pohlavár utne mu hlavu �avlí rázem. Vesnièané
hned je�tì z teplé mrtvoly kousky masa odøezávají dle jistého poøádku a nad
ohnìm vesele plápolajícím je rychle opéci nechávají a polykají, nìkteøí i syrové
kousky hltají (zde si myslím, �e nebudou pra�ádné vìt�í obtí�e, likvidace sviò-
ky Kristýnky pìtipéèkaøi byla provedena s obdobnou dùkladností a precizností).

Variace na základní schéma jsou ov�em�e mo�né. Kdy� se napøíklad odsou-
zenému �e�ulka neusekne, nýbr� nechá. Následuje pak výjev velice rozru�ující.
Pohlavár mohutným hlasem oslovuje vesnièany, hledì jejich mstivost a krve-
laènost proti ne��astníku a� k zuøivé �ílenosti roznítiti: »To� nejvìt�í padouch 
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z na�í dìdiny, on usiloval o záhubu nás v�ech...,« volá zvuèným hlasem, i prv-
ní na nìho na �ivého se vrhne, kus masa z jeho pøedloktí nebo z tváøe mu vy-
øízne a krev kapající z masa vysrkne, v tom ji� ostatní - jest jich velký dav - jako
dravé �elmy na ne��astníka se sápou s køikem velikým. Ka�dý máchá malým,
schválnì k té hostinì dobøe nabrou�eným no�em a z tìla jeho si uøízne kousek
masa tak velký, aby jej pohodlnì mohl spolknouti. V�e se dìje neobyèejnì rych-
le. Do toho povyku zaznívá tlukot jejich hudebních (Pivol), velmi hrubých døevì-
ných nástrojù (hlasù). Pøi popravì je v�dy velký hømot a vøava hem�ících se mezi
sebou útoèníkù. Ne��astník je�tì �ije a mù�e pøi úplném vìdomí sám vidìti, jak
jeho maso pojídají. Upírá na své vykonavatele vytøe�tìné oèi, pozoruje radost-
né posuòky a výkøiky zuøivcù rozdivoèelých pohledem na �ivou, vøelou, kouøící
krev. Ne��astník je snìden nadobro, maso od hnátù odøezáno, tak�e holé kos-
ti z nìho trèí. Ohlodané kosti jako trofeje zavì�ují se na památku v obecném
domì (na katedøe, nebo v prostoru auly).

Pohlavár, jen� v èele vesnièanù odsouzence naèíná, má právo odøezat si 
z nìho nejlep�í kousky, to jest ty partie, které mu nejvíce chutnají, nìkdo jí rád
u�i a tváøe, jiný dolej�í èást bøicha, jiný maso z vnitøní strany nadloktí a ruky atd.
Vnitønosti házejí psùm (nováèci PPPPP), kteøí svou porci s nemen�í hltavostí
jedí jako jejich páni. I pánùm a psùm velmi chutná. Aby ne, kdy� mnohdy mlsají
tyto pochoutky s citrónovou ��ávou, nebo osolené, aneb aby byla pikantnìj�í,
posypané èerveným na prá�ek rozetøeným pepøem.

Pro labu�níky je pøíprava obøadem velmi vá�ným a� slavnostním. Ponejprv kù�i
z masa stáhnou, naèe� vaøí maso v hrncích s rozlièným koøením. Nìkdy snìdí
celého zajatce i jeho mozek, nìkdy jedí pouze maso z dlaní a ramen, ostatní
maso ponechávají guru (�éfkuchaøi), aby z nìj urobil léky (pa�tiky) a talismany
(sulc).

Aè se to na první pohled nezdá, Batakové doká�í i odpustit, nic v�ak není za-
darmo, a tak odsouzený po slo�ení finanèní kauce, má-li na ni, pøijde pouze 
o jednu ruku. Doufám, �e pøede�lá vlídná slova oslovila ty, je� se svojí vinou do-
stali vùèi PPPPP do situace odpadlíka vùèi zbytku kmene. Apeluji na nì, aby se
polep�ili a zaplatili, nebo budou snìdeni pøi pøí�tí plenární schùzi èlenstva.

Uchelele

PS. Pro ty, co neví, jak chutná lidské maso:
Tepelnì upravené (vaøené) lidské maso ztrácí na svém objemu a èásteènì 

i chuti, která je za syrova mírnì nasládlá. Napø. z flákoty lidského lýtka dosta-
ne stolovník po zpracování jednohubku velikosti dlanì, navíc velmi hutnou. Pou-
�ití pøíboru na pøedkrojení je tak takøka nezbytné. Vùnì lidského masa, kdy� se
z nìj kouøí, je ne nepodobná vùni hovìzího. Teplá pára vystupující z èlovìèiny je
tak vlahá a lahodná, �e kdo to neví, nikdy by netu�il, z kterého savce maso toto
pochází.
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Nápad na poøádání absolventských
exkurzí se zrodil v hlavièkách souèas-
ných pá�ákù. Jeliko� exkurze, poøáda-
né katedrou dìjepisu, jim po skonèení
�koly budou chybìt patrnì více ne�
semináøe z pedagogické psychologie,
rozhodli se v nich alespoò symbolicky
pokraèovat. Ka�dý rok o prázdninách
tak vyrazí partièka vá�ených magistrù,
doktorù, docentù, atd. pod pøísným
dohledem svých bývalých studentù na
pìtidenní výjezd, který se zdánlivì ne-
bude li�it od tìch klasických. Na druhý
pohled ov�em oko zku�eného alkoho-
lika zjistí, �e v itineráøi je ménì místa
vìnováno historickým pamìtihodnos-
tem, ale o to více aktivnímu odpoèin-
ku. Té� odpadnou nároèné dopolední
dvacetikilometrové �treky, které bu-
dou redukovány co do poètu, to do
vzdálenosti. První absolventská ex-
kurze probìhne letos v srpnu a pod
zá�titou její pøípravy se vypravilo nì-
kolik èlenù PPPPP prozkoumat terén.
Potenciální absolventy exnáèelníka
Tomá�e Mikesku a exkaplana Majkla
doplnil Martin Majer s Bohou�em 
a Bobanem. Pouze dva pá�áci se dají
vysvìtlit tím, �e zbylí trpí nedostatkem
èasu ve snaze absolventské mety vù-
bec dosáhnout. 

Ubytování bude zaji�tìno v rekreaè-
ní budovì plzeòského pajïáku ve vís-
ce Rybníky, coby kamenem do Nì-
mecka dohodil. Velmi pohodlné spaní
nám naru�ovala jediná vìc: Exèelòa
stra�livì chrápal a nezabralo ani to,
�e Martin kleèel u jeho postele hodinu
s prosíkem o chvilièku klidu. To je jed-
na z vìcí, která se musí rozhodnì do-
ladit. Druhou je jídlo. Snídanì, které
se skládaly s dvou krajíèkù a kusu nì-

èeho (nepodaøilo se identifikovat),
jsme je�tì v kocovinì rádi o�eleli.
Ov�em u páteèních veèerních �unkof-
lekù a sobotních bramborákù musíme
vìøit, �e se kuchaøkám náhodou ne-
povedly.

Co se ov�em týèe pivního zázemí,
je vynikající. Hospoda le�í strategicky
50 metrù od ubytovny. Gambáè za
pìtku, panáky jednotnì za �estnáct,
�ipky, kulábr a hlavnì flegmatický vý-
èepák, který zùstane, dokud se kalí. Ti
nejotrlej�í pak mohou pokraèovat v jí-
delnì ubytovny, kde jsme si i v pátek
udìlali neplánovanou diskotéku 
s úèastníky zde probíhající konferen-
ce. K tanci a poslechu hrál na klavír
Majkl, který k nìmu musel být díky
svému stavu doslova dovleèen. Jak
se pozdìji pøiznal, pletly se mu èerné
a bílé klávesy, ale proto�e jsme na
tom nebyli o nic líp, nikdo nic nepo-
znal. 

Tlumoèníkem srpnové výpravy se
po pøedvedených výkonech stal prá-
vem Martin Majer. Jeho znalost róm�-
tiny ve svém východoslovenském dia-
lektu se ukázala být skuteènì nepøe-
konatelnou. Veselé historky z cikán-
ského prostøedí nejhùøe sná�el Bo-
hou�, který aè dosahuje vojenské
míry pouze s vysokými podpatky, nì-
kolikrát se smíchy pra�til hlavou 
o strop Felicie. Své polyglotské do-
vednosti dokázal pak Martin na tr�i�ti
v Doma�licích, kde si s nìkolika viet-
namskými stánkaøi popovídal v jejich
mateø�tinì.

A abych nezapomnìl, je tady v oko-
lí spousta památek...

Robert de Vuillant

Pøíprava absolventské exkurze do Chodska
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Zatímco v Intergalaktickém chrámu hømí rekviem za rok
1997 a pozùstalých dvanáct mìsíèkù polyká slzièky, autor
tìchto øádkù jednou rukou otevírá dobøe vychlazený èer-
ný Gambrinus a druhou vytlouká do klávesnice svého sta-
ro�itného kompjutru zprávu o èinnosti ÈS za minulý rok.

Devadesátý sedmý nebyl v na�í organizaci zrovna ro-
kem bouølivým; ba mo�no dokonce øíci, �e se vlastnì ne-
dìlo takøka nic. Teprve detailní, skoro mikroskopický po-
hled odhalí nìkolik dùle�itých událostí, které si zaslou�í
zmínku. Pøedev�ím do�lo k dokonèení a publikování Sta-

nov ÈS, které byly pøipojeny jako pøíloha ke Stanovám PPPPP. Pro jejich autory
(známého státoprávního odborníka doc. PhDr. JUDr. et ThDr. Josefa Baxu, DrSc.
a èernopivistického blouznivce A. K. K. K.) tak skonèilo tøíleté období tì�ké døiny pøi
jejich koncipování a vyznavaèi èerného zázraku mohou koneènì pít na solidním le-
gislativním základì.

Dal�í novinka vyplývá ze smutného zji�tìní, �e nejstar�í bossové na�eho gangu
(nebo alespoò nìkteøí z nich) odejdou koncem tohoto akademického roku na za-
slou�ený odpoèinek do pivní Valhaly, kde jim bude k dispozici pivo s ohøíváèkem 
a budou moci (mo�ná u� trochu nemohoucnì) la�kovat se statnými valkýrami, tak-
�e vyvstala potøeba obsadit alespoò køeslo nejvy��í nìkým mlad�ím. Kým, o tom
byly vedeny dlouhé spory, ale v tuto chvíli u� je jasno. Tak jako první �enou ve ves-
míru byla soudru�ka Valentina Tìre�kovová, tak první �enou v èele èernopivistù
bude sleèna Kamila Kuèerová, nebo� tak rozhodla vùle lidu. God save the Kamila!!!

A co Èerný Pi�ha? ptají se jistì ti, kteøí ba�í po cenách, trofejích a vyznamená-
ních? Pouze vrozená skromnost brání ní�e podepsanému pøiznat, �e tentokrát byl
ocenìn on sám, tak�e vìzte, �e dr�itelem Èerného Pi�hy za uplynulý rok se stal èlo-
vìk, který stál u zrodu na�eho hnutí a kterého jistì v�ichni dobøe znáte. Je�tì mu-
sím podotknout, �e tradièní tvùrkynì na�eho vyznamenání Anièka Huliciusová ten-
tokrát zøejmì dosáhla svého umìleckého vrcholu - proti jejímu loutkovému Pi�hovi
vypadá Michelangelùv David jako �ebrák z pøedmìstí Bombaje.

Tak, a to je v�echno. S prázdnou lahví v ruce se s vámi louèí vá� dobrý strýèek
Kry�tof, pro nìho� je tento elaborát zøejmì posledním pøíspìvkem do Bylténu, ne-
bo� pokroèilé stádium staøecké demence mu brání v dal�í novináøské èinnosti. Jest-
li bude tato rubrika je�tì nìkdy pokraèovat, to u� závisí na nìkom úplnì jiném. 
A proto sbohem! (S pivem!) Nebo je�tì lépe: SKOL!

Kry�tof Pivomysl Kudláè-Jirenský

ÈORNAJA SOTÒA radí, pije, informuje



15. èervna 1998 Pod køídly perutì Strana 11

Opìt za pivem tam 
a zase zpátky 
aneb 
4. Memoriál Romana F.

Vá�ení hostin�tí, buïte tak hodní
a tomuto opilci zapi�te do vybrané-
ho okénka jméno své hospùdky
(mù�e být i razítko) a poèet vypi-
tých piv. Pokud zapí�ete i èas,
u�etøíte nás spousty pozdìj�ích
nesrovnalostí, které plynou z nedo-
statku mozkových bunìk, proèe�
se v ranních hodinách nejsme
schopni upamatovat, kde a kdy
jsme pøede�lý den byli a co jsme
tam dìlali.1)

Dovolte mi tedy, abych potrápil
tìch pár zbylých pamì�ových bunìk
a vyprávìl vám pøíbìh, který se sku-
teènì udál mezi Mladou Boleslaví 
a Benátkami nad Jizerou. Jedno pá-
teèní ráno, v slavný to den pracují-
cího lidu, se�li se na jednom pra�-
ském autobusovém nádra�í poutní-
ci, aby vykonali svojí ka�doroèní
pou� za krásami na�í vlasti a tro-
chou piva. Od prvního pùllitru je èe-
kalo padesát kilometrù, a tak vyu�i-
li slu�eb místních pøepravcù a naja-
li si autobus. Problém byl v tom, �e
podobný nápad dostalo dal�ích asi
sedmdesát cestovatelù, a tak do-
pravní prostøedek pøecpán byl 
a celá skupinka si nemohla po ná-
roèné èarodìjnické noci odpoèinout
a nasbírat nové síly. Byli v�ak silní a

vydr�eli, do-
konce obèas
prohodili i vtip-
nou glosu nad
ostatními sedí-
cími. Po výsad-
ku na mlado-
boleslavském
nádra�í se po
nìkolika neús-
pì�ných poku-
sech usadili na
místní komuni-
kaci, dr�íce 
v ruce u� za-
slou�enou od-
mìnu za nároè-
nou cestu v po-
dobì velkopo-
povické desítky
za deset penìz.
V�ichni byli 
v naprosté po-
hodì, pouze vý-Studená desítka lep�í teplé dvanáctky



èepní z obèerstvení pronesl pøi razít-
kovaní pivometrù jedovatou po-
známku: »Chtìl bych vás vidìt ve-
èer!?« K jeho velké �kodì se mu vy-
slovené pøání nesplnilo. Od tohoto

pána se
pak celé
procesí vy-
dalo na
dlouhý, asi
stometro-
vý, pøesun
do dal�í ob-
èerstvovny
- restaura-
ce U Bièí-
kù, kde
chvilenku
èekali na
zachrastì-
ní klíèe 
v zámku, 
a pak moh-
li v klidu »vychutnat« dvanáctku
Klá�ter, sladkou jako turecký med.
Start do celodenního putování se
jim tedy vydaøil a pokraèovali do
místního kulturního zaøízení, kde je

pøivítaly èistì prostøené stoly a bílé
ubrusy. Jeden z nich, øíkali mu Ku-
belík, vyu�il ihned znalosti místního
prostøedí a po detailním zopakování
celé abecedy je usadil k jakémusi

béèku.2) Dvanáctka z Budìjovic
jim zamotala hlavu tak, �e po
odchodu z tohoto lokálu se celé
procesí rozpadlo na nìkolik
skupinek a dohromady se
prakticky dalo a� kdy� nový
den klepal na dveøe. Poèetnìj�í
èást se vydala do místního
grandhotelu, dva nejmenovaní
jedinci3) pak zmizeli na jednu
stranu, dal�í dva na stranu
druhou.4) Zmizení prvních dvou

bylo posléze vysvìtleno velice prag-
matickými dùvody, nav�tívili toti�
schùzi jedné èeské parlamentní
strany, kde jeden z nich zneuctil
svého kolegu historika, který se ke
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Byl to nároèný pochod



v�emu kdysi zajímal o stejnou peri-
odu èeských dìjin,5) tím, �e po jeho
slavnostní øeèí na nìj slavnostnì vy-
strèil svou krásnou prdel a zmizel.
Nepøítomnost dal�ích dvou se v�ak
zjistit nepodaøilo. V�ichni poutníci
se pak alespoò na chvíli setkali 
v hospùdce, nesoucí název Ko-
canda, na kterou jen
tak nezapo-
m e n o u ,
n e b o �
j i m

tam bylo moc a moc dobøe. Uvnitø
toti� nejen �e mìli dobré pivo, ale 
i hrací skøíòku, z ni� se po vhození
nìjaké té mince linula hudba, jakou
si pivomilové pøáli. To je uchvátilo
natolik, �e sedìli a pili a posloucha-
li a tancovali, a� se zapoèalo stmí-
vat, co� byl, vzhledem k tomu, �e
byli sotva ve tøetinì svého putování,
dosti záva�ný problém. A opìt se za-

èali tøí�tit do skupinek, jedna �la
pì�ky po jedné stranì øeky, druhá
po druhé a tøetí, nejpoèetnìj�í (os-
mièlenné), se podaøilo naskládat do
jednoho jediného autíèka a velice
hbitì se pøemístit do Benátek. Za di-
vokou jízdu dostal øidiè slu�nì za-

placeno, tak�e spokojenost byla
na obou stranách.

Trpìl pouze
samotný

R. F.,
z a -

vøený v kufru. Takto dojeli do Bom-
by, kde jeden druhého zaèali kousat
do ucha a válet se po sobì, mìli na
to toti� dosti místa na mezi, kde po-
píjeli dal�í z nespoètu pivek. Po ero-
tických hrátkách a pøesunu do ja-
kési tmavé, nehezké krèmy, ji� ná-
sledoval v�emi uznávaný Pièi bar,
kde se skupinka rozrostla o nìkolik
dal�ích èlenù a o nìco vìt�í pak vy-
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razila k Samcovi. V krásném podve-
èeru se jim zachtìlo zpívat, vybrali
si v�ak takový repertoár,6) který se
nelíbil místním �tamgastùm, a ti
pak chtìli v�echny pìjící poutníky
zmlátit. Je�tì �e i tady mìli své zná-
mosti, a k fyzické konfrontaci tak
díky jednomu doèasnému mrzákovi
na�tìstí nedo�lo.7) Ji� notnì spole-
èensky unavení cestovatelé a cesto-
vatelky, nesmím zapomenout na tøi
pøíslu�nice opaèného pohlaví, které
na sebe vzaly nelehkou úlohu spo-
leènic, pøe�li Burzu8) a odebrali se 
k poslední �taci, na místní fotbalové
høi�tì. Nutno je�tì dodat, �e díky ry-
chlému startu a Kocandì byly vyne-
chány takové benátecké skvosty,
jako jsou lokály U Horvátù, U Vola

èi U Srba. Na místním sportovním
areálu je u� èekala Skrèená Hana,
dobrá to du�e, nejen toèící o pùlno-
ci pivo, ale i na �ádosti vìt�iny pøí-
tomných ohøívající párky. Na høi�ti
se také v�ichni ��astnì setkali 
a mohli tak spoleènì zakonèit dlou-
hý den. Ten pro vìt�inu konèil na
postelích fotbalistické ubytovny,
nìkteøí pak je�tì do ranních hodin
obdivovali krásu noci a hvìzd nad
hlavou. Po nìkolika hodinách spán-
ku následovala spoleèná snídanì 
a kulturnì - sportovní program 
v podobì zápasu malých fotbalistù 
a místních volejbalistek. Po poledni
se pak zaèali vìrní poutníci pomalu
rozcházet, ka�dého pak provázela
nìjaká ta pøíhoda. Jednoho domù
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dopravily jepti�ky a bìhem cesty ho
osvítil duch svatý, nebo� se jal za-
sednout s prázdnou kapsou do jed-
né z nejluxusnìj�ích restaurací ve
Staré Boleslavi a jeho svatozáø pak
vyvedla místní servírky zcela z míry
a ty mu nejen �e odpustily úplatu,
ale je�tì mu orazítkovaly pivometr,9)

druhému se pak stala nehoda 
v autobuse, kde potupnì vrhl, dal�í

pak chlastal a� do
dal�ího dne. 

To byl tedy pøí-
bìh, kde hlavní roli
hrálo pivo. Kdo se
neúèastnil, pro-
hloupil, nemusí
v�ak zoufat, nebo�
zase pøijde kvìtno-
vé ráno a na ne-
jmenovaném nád-
ra�í se sejdou
poutníci, aby vyko-
nali pou� za pivem
tam a zase zpátky.

Aragorn

1) Úvodní slovo k pivo-
metru 4. Memoriálu R.
F.
2) Stùl místními ozna-
èovaný jako B, pøed-
chází A, následuje C.
Tak alespoò pravil Ku-
belík.
3) Boban a Majkl
4) Sluníèko a Cynik 
5) Historik M. Ransdorf
mimo jiné Kapitoly z
geneze husitské ideo-
logie, Praha 1986 nebo
Vztah Prahy a Tábora
v bádání o Jakoubkovi
ze Støíbra, FHB 9,
1985, s. 33-88.

6) Internacionála apod.
7) Mrzákem jest Petr �. díky noze v sádøe.
8) Tak se v Benátkách øíká autobusovému

nádra�í.
9) Na tomto místì plním slib a zmiòuji res-

tauraci Rybáøská ba�ta ve Staré Bolesla-
vi, abych dostál slibu dotyèného hladov-
ce, �e za poskytnutí stravy se dotyèná
restaurace dostane do èasopisu. Chudá-
ci netu�ili do jakého.
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Tramvaj è. 9 pomalu uhání dopravní �pièkou ucpanými ulicemi Prahy, za okny se míjí
popraskané fasády �i�kovských èin�ákù. V�ude je a� moc �ivo, hlavní mìsto si u�ívá. 
U kostela na Sladkovského námìstí v restauraci Crazy Horses hraje hudba a vrchní roz-
táèí prvního Lobkowitze pro pøíchozí hosty. Usmìvavé oèi pøíchozích pøikyvují pøi dotazu
jestli si dá panstvo pivo. Rty se �pulí do trychtýøkù a pìnivý mok mizí ve vyschlých ús-
tech. Pøichází energeticky vyhlí�ející mladík, kterému jdou v�ichni v ústrety. Buï po-
zdraven Náèelníku, tví vìrní ji� èekají, aby s tebou vèele oslavili narozeniny dvou star-
�ích na�eho kmene. Dva vráskami a jizvami z bojù posetí staøe�inové ji� skuteènì za-
sedli na vyvý�ený kopec odkud obklopeni dal�ími ctihodnými mu�i a �enou kmene se 
slzou v oku shlí�í na mohutný ryèící dav, který si �ádá jejich slov. Pìtipéèkaøi pøiná�í dary
svým otcùm, pro star�ího z nich docenta Èorneje nesou krásný husitský klobouk, pro
mlad�ího staøe�inu Kalouska vycpaninu jeho rodového zvíøete. Pùllitry letí ke stropu stej-
nì jako narozeninový dort, který zanechává nesmazatelnou �lehaèkovou stopu pìtipéè-
ka na stropu restaurace a tudí� i v dìjinách. Atmosféra je jako dìlaná pro náv�tìvu Ha-
liny Pavlovské, pøi kytaøe rozjetí prváci hlaholí z plných plic a rozhání u star�ích pøíslu�-
níkù PPPPP temné chmury o budoucnost organizace. V�ichni se cpou jako nezjednaní
u studeného obèerstvení a la Boban, Blanka, Hanka a Jadviga. 

Tramvaj è. 9 pomalu uhání liduprázdnými, prázdnými ulicemi Prahy, za okny se míjí
popraskané fasády �i�kovských èin�ákù. V�ude je mrtvo, hlavní mìsto spí. U kostela na
Sladkovského námìstí v restauraci Crazy Horses hraje hudba a vrchní roztáèí poslední-
ho Lobkowitze pro odcházející hosty. Ospalé oèi mizejících jsou hluché na dotaz jestli si
dá je�tì nìkdo z panstva pivo. Rty se køiví do opileckých grimas a pìnivý mok rozlitý na
zemi mizí ve vlhkém hadru na podlahu. Odchází troskovitì vyhlí�ející mladík, kterému
jdou v�ichni z cesty. Buï sbohem Náèelníku, tví vìrní na tì nepoèkali, aby s tebou vèe-
le doslavili narozeniny dvou star�ích na�eho kmene. Uchelele

-eb-: Eduard Burget; Zpráva o zalo�ení
KAKu, II/1, s. 4.; Advent ve stylu
KAKu, III/1, s. 9-10;

-fa-: Franti�ek Grunt; Exkurze do Itálie.
Pøed branami vìèného mìsta, III/3,
s. 3-4;

-jn-: Jitka Nohejlová; Ètyøi zásady konzu-
mentek rumu aneb Proè je rum lep-
�í nì� chlap, III/1, s. 15;

-jpk-: Jana Koèi�ová; ITINERÁØ OSLAV
NAROZENIN DOC. ÈORNEJE 
A MGR. KALOUSKA, konaných 26.

�ifrovník, zkratkovník a rozlu��ovník
Tento suchý výèet jmen a �ifer, jimi� jsme se podepisovali v dosud vydaných èíslech

Bylténu, byl veden pøedev�ím snahou vyjasnit tu slo�itou sple� znaèek, kterou si poøádnì
nepamatoval ani leckterý z èlenù redakce. Byl to tedy zøetel pamì�ový, av�ak u� pøi sa-
motném sestavování seznamu vy�ly najevo takové zajímavosti jako je napø. kouzelná hra
významù jednotlivých �ifer, snaha zmást ètenáøe zámìrným prohozením �ifry dvou auto-
rù, a naopak nìkdy nic neøíkající zkratka poèáteèních písmen autora, který jako by po-
strádal fantazii. Vìøím, �e aèkoliv pro »zdravé jádro« PPPPP jsou v�echny pou�ité pseu-
donymy, zkratky a �ifry ji� dávno známé, najde se je�tì nìkdo, komu jejich odtajnìní ko-
neènì umo�ní jít si to s autorem vypoøádat. Jan �uma



3. 1997 v bøevnovské restauraci Na
Hrádku, III/2, s. 4;

-krk-: Antonín Karel Kry�tof Kudláè; Fle-
kovská akademie, III/1, s. 8-9;

-kufa-: Jakub Cenek, Franti�ek Grunt; Ex-
kurze do Itálie. Florencie, III/3, s. 3;

-lè-: Tomá� Mikeska; Oslava prvního vý-
roèí zalo�ení PPPPP, II/1, s. 1-3;
Supertajné volby probìhly, II/1, s. 8;

-maj-: Michal Øezáè; Ve stínu køídel, niko-
liv pivních, II/3, s. 19; Zoufalost 96,
III/1, s. 10;

-nèl-: Tomá� Mikeska; Inspekèní cesta do
Arno�tova, II/2, s. 1-2;

-p�-: Petr �ámal; Èekají nás nové ruko-
pisné boje?, II/2, Pøíloha de Byltén,
s. II-IV; Èeská mytologie podruhé,
II/3, Pøíloha de Byltén, s. II-IV;

-tp-: Tomá� Pavlíèek; Sovièka si pøeèetla,
II/3, s. 16-17; Sovièka si pøeèetla,
III/1, s. 11-12; Sovièka si pøeèetla,
III/2, s. 16-17; Sovièka si pøeèetla,
III/3, s. 15-16;

007: Jan Chodìjovský; Pou�tí a prale-
sem, III/3, s. 17;

Anna Huliciusová, Michal Øezáè; Mým
magnátùm, III/3, s. 18;

B. E. Nátký: Roman Ferstl; Otazníky mlá-
dí intelektuála B. Raníka. 1. Úvodní
inspirace, III/1, s. 14; Otazníky mlá-
dí intelektuála B. Raníka. 2. První
polibek múzy, III/2, s. 21-22; "Vá�e-
ný Ruby Cohne�", III/2, s. 22;
Otazníky mládí intelektuála B. Raní-
ka. 3. První polibek lásky, III/3, 
s. 22-23;

B. Raník: Roman Ferstl; Zpráva o Memo-
riálu Romana Ferstla, I/2, s. 1-3;
"Uvedený dopis Paulanera�", II/3,
s. 20; "Pivaøi" ze svatojiøské stìny,
III/1, s. 16; "Cesty ve znamení køí�e"
a piva?, III/2, s. 23; Opilé jaro náro-
dù, III/3, s. 23-24;

Beef&Eater: Tomá� Pavlíèek, Michal Øe-
záè; Anglie, III/3, s. 6-12;

Boban: Robert Novotný; KLADSKO 96,

II/2, s. 7-8;
Civil: Petr �ámal; Konferenèní horeèka 

v podání 5P, III/2, s. 2-3;
Dóca: Petr Èornej; Z italského skicáøe,

III/3, s. 5;
Doktor: Jakub Tùma; 2. výroèí vzniku

PPPPP oèima doktora, II/3, s. 2;
Kauza ATB, III/2, s. 21;

Dr. R. As: Jan �uma; "Milá Romano�",
II/1, Pøíloha de Byltén, s. 7;
Roman Ferstl; "Ji� dlouhou
dobu�", III/1, Pøíloha de Byltén, 
s. II;

Geofrey: Franti�ek Grunt; �umived do-
hrál, III/1, s. 3-4;

Jan Oèená�ek & Josef Baxa; Hospoda
Boleslavská, III/2, s. 14-15;

Jan �uma; Pár slov o hospodaøení, I/1, 
s. 2-3; Nad prvotinou Jana Buryán-
ka, III/1, s. 13;

K. K. K. & Majkl: Antonín Karel Kry�tof
Kudláè, Michal Øezáè; NOVÝ PIVNÍ
KALENDÁØ NA ROK 1997, II/3, 
s. 11-15;

Kap. Ján �umived: Jan �uma; Vìc: Zprá-
va o letním pivním putovním táboøe
96 (dále jen LPPT) diverzní skupiny
První Pra�ské Pedagogické Pivní
Peruti (dále PPPPP), II/2, s. 9-13;
Vìc: Zpráva o letním pivním putov-
ním táboøe 96 (dále jen LPPT) di-
verzní skupiny První Pra�ské Peda-
gogické Pivní Peruti (dále PPPPP),
pokraèování, II/3, s. 5-8;

Krùta: Jana Koèi�ová; Chrám i tvrz aneb
Pan Eisner by urèitì jel s námi, II/3,
s. 9-10;

Kry�tof ´Pivomysl´ Kudláè-Jirenský: Anto-
nín Karel Kry�tof Kudláè; The Gent-
le Art of Black Beer Drinking aneb
Obrana èernopivismu, I/2, s. 3-4;
Èornaja Sotòa radí, pije, informuje,
II/1, s. 3-4; Pivo a pivisté v severské
mytologii, II/3, s. 17-19; ÈORNAJA
SOTÒA radí, pije, informuje, III/1, 
s. 6; Pivo jako magický prostøedek
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èili Struèný prùvodce dìjinami pivní
magie, III/2, s. 18-19; O sektì "piv-
nièníkù" v kraji Královéhradeckém,
III/3, s. 19-20;

Kubelík: Tomá� Pavlíèek; Roztomilá jízda
aneb Polskými rovinami, II/2, s. 3-7;
�ivot pro razítko (ad Nejasná zprá-
va o konci PPPPP), III/2, s. 10;

Legolas: Franti�ek Grunt; Za pivem tam 
a zase zpátky, III/2, s. 11-12;

Majkl & Anièka: Michal Øezáè, Anna Huli-
ciusová; Pøátelé, Kamarádi!, II/2, 
s. 15;

Marek Ïurèanský; Tomá� Hindl (1784-
1869). Chvála piva, III/1, s. 15;

Martin Sekera; Ze slavné hospodské mi-
nulosti, III/2, Pøíloha Pivologie aneb
Tudy kráèelo pivo, s. I-VII; "Slavné
redakci Bylténu PPPPP v Praze�",
III/3, s. 19;

Maru�ka Kecavá: Jitka Nohejlová; ***
Prùzkum ***, III/3, Pøíloha de Byltén,
s. IV;

Michal Øezáè; Co se chystá v PPPPP, I/1,
s. 3-4;

Milo� Sládek; O moci piva, III/2, Pøíloha
Pivologie aneb Tudy kráèelo pivo, 
s. VII-VIII;

Mirek Spáèil: Michal Øezáè; O my�ích 
a pivech aneb Den závislosti, III/1,
s. 5;

Mirek: Miroslav Flieger; Vzpomínka na
Opoèno, II/3, s. 10;

MUDr. Cvach: Michal Øezáè; "Vá� pro-
blém Drahou�ku zdá se�", II/1, Pøí-
loha de Byltén, s. 7.;

MUDr. L. Ant: Roman Ferstl; Za slu�by se
platí, II/2, Pøíloha de Byltén, s. II;
"Pí�i Vám kvùli�", II/3, Pøíloha de
Byltén, s. II; "Vá�ená sexuální po-
radno�", III/2, s. 20;
Jan �uma; "Vá�ený teame�", III/1,
Pøíloha de Byltén, s. II;

MVDr. Men. Gele: Jitka Nohejlová; "Pane
doktore�", III/3, Pøíloha de Byltén,
s. III;

Náèelník: Tomá� Mikeska; LPPT - Týden
pivních snù aneb Putování po vlas-
tech èeských I. (8.-15. 7. 1995), I/2,
s. 7-9; - POZOR - POZOR -, II/1, 
s. 2; Mým pivaøùm !!!, III/2, s. 8-9;

nepodepsáno: Tomá� Pavlíèek; Deník
Rafaela Tomá�ka. I. Boj o deník -
reportá�, II/3, s. 2-4; Zpráva o dení-
ku Rafaela Tomá�ka, III/1, s. 2-3;

O´Bidiah & Uchelele: Franti�ek Grunt, Fi-
lip Velímský; Lid versus� Zpráva 
o stavu zoufalcù druhého roèníku,
III/1, s. 10;

OBa: Jan Oèená�ek, Josef Baxa; �edý
losos a Pra�ská krysa aneb Krajem
Gambrinusu, Nektaru a Platanu,
III/3, s. 13-14;

Pavel Va�ák; Ta krásná léta �edesátá 
s Pivonýrem, III/1, s. 7-8;

Pokladník: Jan �uma; Ekonomický kou-
tek, II/1, s. 5; Trocha èísel, II/2, 
s. 13-14; Kasa 96, III/2, s. 13;

PPN: Robert Novotný; Vidìno z druhého
konce stolu aneb Nejasná zpráva 
o konci PPPPP, III/1, s. 4-5;

Roman Ferstl; Geneze PPPPP aneb Co
se dìlo, I/1, s. 1-2;

Ruby Cohn: Antonín Karel Kry�tof Kud-
láè; "Dear Mr. B. E. Nátký�", III/2,
s. 22;

Svìtlana Lazarová; Co pøineslo "èeské
pivo" Bulharsku?, III/2, s. 18;

T. P.: Tomá� Pavlíèek; Exkurze snù (sub-
jektivní faktografický koncentrát),
I/2, s. 4-6;

Tizi: Jitka Nohejlová; Vita Jituli aneb Jak
svízelná mù�e být cesta do PPPPP,
III/1, Pøíloha de Byltén, s. III-IV;

Uchelele: Filip Velímský; Exkurze do Itá-
lie. Pøíjezd, III/3, s. 2; Exkurze do
Itálie. Návrat, III/3, s. 4;

Vít Vlnas; VZPOMÍNKA NOVOKØTÌN-
COVA, III/2, s. 6-8;

Y. �uma: Jan �uma; Ekonomický koutek,
I/2, s. 6;



Pivo pro Venezuelu vaøí více ne� pùlstoletí Èech Roubíèek
Kdy� si chce dát Venezuelan v hospodì pivo, objedná si Polar. Má jistotu, �e si po-

chutná. Podle znalcù chutná jako nìco mezi pivem z Plznì a Kru�ovic. Není divu, na
jeho výrobu toti� u� víc ne� pùlstoletí dohlí�í Èech Karel Roubíèek.

Vysoký jedenaosmdesátiletý mu� dojí�dí do své kanceláøe v caracaské ètvrti Los
Cortijos jenom tøikrát týdnì. »Teï u� moc nepracuji, na konci roku toho nechám úpl-
nì. Po Novém roce budu radìji cestovat, u� se moc tì�ím,« plánuje mu�, který léta
stojí v èele bezkonkurenènì nejvìt�ího pivovaru ve Venezuele. »Patøí nám devadesát
procent trhu. Pokou�el se sem prorazit Heineken, ale neúspì�nì, musel zase odejít,«
pohupuje se Roubíèek spokojenì v ko�eném køesle a oèi se mu vesele blýskají.

Do Ji�ní Ameriky utekl Roubíèek jako sládek z kutnohorského pivovaru pøed nacis-
ty spoleènì se svou sestrou krátce po zaèátku války. V Polaru se pøed pìtapadesáti
lety zjevil skoro náhodou. Na inzerát, kterým èerstvì zalo�ený pivovar shánìl sládky,
Roubíèka tajnì pøihlásil jeho �vagr. Pøes druhého a prvního sládka se vypracoval na
technického øeditele. Pak se stal øeditelem generálním. »Mìl jsem �tìstí a nebál jsem
se práce,« shrnuje Roubíèek svùj zázraèný recept na oslnivou kariéru.

Jeho pivovar roènì vyrobí sedmnáct milionù hektolitrù piva, co� je témìø navlas to-
lik, kolik jich za rok vyprodukují v�echny èeské pivovary dohromady.

Na zaèátku, v roce 1943, byl Polar jen bøeèka nevalné chuti i povìsti .

»To pivo se nedalo pít, chybìly mu bublinky. Dali jsme hlavy dohromady a jeden in-
�enýr na kolenì vyrobil takový strojek, který vhánìl do piva kyslièník uhlièitý. Taky
jsme dìlali pivo hoøèí a správnì ho vychladili,« vzpomíná na zaèátky Roubíèek. Do-
dnes se Polar prodává vychlazený na teplotu tìsnì nad nulou. Èí�níci obèas musí lah-
ve ohøívat nad párou, aby mohli hosty vùbec obslou�it.

Jakmile se pivovar rozjel, zaèal se Roubíèek ohlí�et po jiné práci. Vrhl se na kukuøi-
ci. »Postavili jsme továrnu na kukuøièné lupínky, ale ty ne�ly moc na odbyt, tak jsme je
pomleli a prodávali jako kukuøiènou mouku. Ta se prodává moc dobøe,« usmívá se
Roubíèek� V�echny produkty, je� Roubíèkovy továrny vyrábìjí, má vystaveny na
dlouhé polici ve své luxusní kanceláøi, která díky tomu trochu pøipomíná koloniál.

Nejvìt�í celo�ivotní láskou pro Roubíèka zùstává jeho jedenáctistupòové pivo Polar.
Experimentuje s tmavým pivem, jako novinku nyní do výroby zavádí pivo light, vyrábí
i limonádu. »Je hroznì sladká, vùbec ji nemám rád. Dìti ji ale zbo�òují,« podivuje se
naoko Roubíèek. Ví dobøe, �e kdy� si dìti v mládí oblíbí znaèku Polar, budou ji chtít 
i v dospìlosti. O dal�í konzumenty mrazivého piva se ve slunné Venezuele Roubíèek
nemusí strachovat ani v penzi.

(MF Dnes 8, 1997, è. 297, s. 1,8, 19. 12.; podepsáno Daniel Zásmìta)

-tp-
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Mìsto �i�kovo: 
Grandhotel Braník

Ka�dý, kdo nav�tíví mìsto �i�kovo 
a ubírá se od nádra�í pøes Husùv park
rovnì za nosem, dojde nakonec na Sta-
ré mìsto, které skýtá pamìtihodnosti
obdivované laickou i odbornou veøej-
ností. Ten náv�tìvník Tábora, který
v�ak hodlá mìsto poznávat po v�ech
jeho stránkách, mìl by hned na zaèátku
této jistì pouèné, i kdy� ponìkud únav-
né trasy odboèit za autobusovým nád-
ra�ím doleva (my�leno geograficky, ni-
koli politicky - pozn. autora) a nechat se
vést svým nosem tam, kde je cítit onu
bo�skou, nahoøklou a ètenáøi jistì dob-
øe známou vùni píp. Za malý okam�ik
dorazí na roh ulice, kde se s elegancí
antického chrámu a s majestátností go-
tiky tyèí svatostánek táborských pivopij-
cù - »Grandhotel« Na Braníku.

Pøi první náv�tìvì zdá se být docela
obyèejný, ale hned napodruhé zde èlo-
vìk rád zùstane o nìkolik hodin déle. 
V modro�edém pøítmí lokálu svi�nì pro-
plouvá trojice èí�níkù s plnými korbely
piva (chamtivìj�í hosté jistì ocení, �e
se zde obvykle èepuje správná míra) 
a jemnì nachové nosy �tamgastù se
pravidelnì noøí do pìny. Hlasitý hovor
(tématem jsou, jako snad v�ude u nás,
fotbal a �eny) a tu a tam i zpìv dotváøí
spoleènì s vøískáním hracích automatù
celkovou atmosféru putyky, která
houstne stejným tempem jako tma za
okny. Okolo osmé hodiny je výèep v�dy
zaplnìn a zaèínají se objevovat tzv.
»nemodøí« (vojáci z místních kasáren),
kteøí tu tráví pøíjemnìj�í èást svého ze-
leného údìlu a z dlouhé chvíle vyvolá-
vají potyèky s domácími. A� do zavíraè-
ky je tu proto zapovìzená kritika fotba-
lových klubù FC Sparta Praha a Dukla
Tábor. Jakékoli slovní otírání se o èest

tìchto klubù se trestá mírnou dùtkou,
sprostou dùtkou nebo pìstní dùtkou.

Tábor�tí starousedlíci jsou v�ak obvy-
kle spí�e vlídní a k bli��ímu seznámení
s nimi samými nebo jejich penì�enkami
je nejlep�í sehrát tu nìkolik partií mari-
á�e, ferbla èi jiných neménì u�iteèných
a ducha osvì�ujících her. Pøed nìkolika
lety se tu poøádaly dokonce i velkolepé
�achové a kuleèníkové turnaje, ale pro
hluk v sále se od toho upustilo.

Veselou zábavu ukonèuje Na Braní-
ku, podobnì jako jinde, vrchní po desá-
té hodinì tím, �e u� nedá pivo ani
�kemralùm, a pro ty, kteøí nemohou
odejít po svých, milosrdnì objedná ta-
xík. 

Aby byl popis »Grandhotelu« Braník
kompletní, zbývá je�tì dodat jednu his-
torickou èi literární zajímavost. V pade-
sátých letech se Braník stal hlavním
stanem pétépákù. V jejich øadách byl
v�em notorùm notoricky známý vojín
Kefalín, který ve zdech »Grandhotelu«
udatnì bojoval za vìt�í popularitu piva
ve spoleènosti a za vìt�í oblibu tohoto
nápoje. Patøí tak k duchovním pøed-
chùdcùm PPPPP, a proto se doporuèu-
je uctít na tomto místì jeho památku
nìjakým dùstojným zpùsobem. Návrhy
zasadit zde na poèest vojína Kefalína
pamìtní desku v�ak táborské mìstské
zastupitelstvo a okresní vojenská zprá-
va pod nicotnými záminkami odmítají.
Doufejme, �e se alespoò v budoucnu
podaøí uctít tohoto na�eho velkého pi-
vopijce nìjakým pøijatelným zpùsobem.

Restaurace Na Braníku, Tábor, Kollá-
rova (pivo Regent 10° - 9.50, Budvar
12°- 12.50 kè).

PIVU ZDAR!

-h�-
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Expedice Tatry 98

Pøesto�e se tato akce nekonala pod
køídly perutì a ani nebyla tolik o alkoho-
lu, vìt�inu posádky tvoøili vìrní èlenové
PPPPP, a proto se s jejím zhodnocením
odva�uji vystoupit právì zde. Nápad
pøejít høeben Nízkých Tater v únorovém
mrazu se zrodil v hlavì horského vùdce
Pe�ana a k této �ílenosti se pøipojili zby-
lí èlenové výpravy: lékárník Jakub, zná-
mý ètenáøùm Bylténu pod umìleckým
jménem Doktor, tahoun a pro�lapávaè
snìhu �í�a a pomocný uèitel Boban.

Teprve v pátek 13. února v oèekávání
odjezdu mezinárodního rychlíku Labo-
rec jsme si uvìdomili stra�livý fakt, �e
budeme celý týden odøíznuti od v�ech
zdrojù alkoholu. Pokusili jsme se je�tì 
s �í�ou nakoupit nìco malého na cestu,
ov�em vzhledem k èasové tísni se nám
to nepodaøilo. Trn z paty nám vytrhl ka-
marád Pepan, který cestoval stejným
vlakem se svými pøáteli do Popradu. 
S plechovkovejma Starou�ema si ne-
chal pomoc celkem s ochotou. Hor�í to
bylo s èerveným vínem, které se sna�il
obhájit vytáèkou, �e si chce zítra udìlat
svaøák. Neobhájil. S fla�kou Becherov-
ky, kterou vezl jako dárek své slovenské
hostitelce, si poté taky nechal øíct a tak
jsme se docela slu�nì upravili. Asi ve tøi
v noci u� nebyla v kupé ani kapka alko-
holu a poslední mo�nost pøedstavovalo
dobytí jídelního vozu. Po absolvování
nároèného pochodu (ten vlak mìl snad
tøi kilometry) v�ak úsilí nepøineslo ovoce,
proto�e jídelák se prostì nìkam ztratil.
Dodnes nechápu kam.

Probuzení bylo kru�né. Pøestupní
spoj, který nás mìl dovézt do základní-
ho tábora, byl zru�en, a tak jsme se 
k nìmu museli dostat »nábli�kou« pøes
Margecany, co� je mìsteèko kus od Ko-
�ic. K polednímu jsme stanuli koneènì 

v Telgártu a èekalo nás víc jak kilomet-
rové pøevý�ení na Královu Holu. Po
tøech hoïkách spánku nic moc. Zpoèát-
ku se �lo docela v pohodì, ov�em s pøi-
bývajícími metry jsme se zaèali boøit do
tajícího hluboèáku a pøíjemné sluníèko
vystøídala vichøice a mlha. Odmìnou pro
nás byla meteorologická stanice s malou
pøedsíòkou, která èekala na vrcholu.
Zde jsme mohli pøenocovat a naposled
dosu�it vìci.

Poèasí ráno odpovídalo tìm nejhor-
�ím pøedstavám. Vidìt bylo tak na pat-
náct metrù, øádil El Nino a je�tì k tomu
Celsiova ruèièka ukazovala nulu, tak�e
se tì�ký hluboèák pìknì boøil. Poprvé
jsme ztratili cestu asi po sto metrech 
a pak je�tì nespoèetnìkrát. Odpoledne
se trochu vyjasnilo, tak�e aspoò bylo vi-
dìt pøed sebe a celkem bez úhony jsme
dorazili na chatu Andrejcovku. Její ko-
mín ov�em nìkdo zabednil a my se mu-
seli spokojit se zimou, co� by tolik neva-
dilo, ov�em pøi vlhkosti vzduchu 101%
nemìly na�e vìci �anci doschnout. Kdy�
se druhý den rozednilo, byly mokré úpl-
nì stejnì.

Intenzita sluníèka, které se v pondìlí
objevilo, nás naplòovala zoufalstvím,
nebo� na�e kroky stále tì�kly. Za celý
den namáhavé chùze jsme u�li asi tøeti-
nu plánované cesty a mohli jenom vzpo-
mínat na zavr�ený nápad vzít si snì�ni-
ce. Aby nebylo smùly málo, chaty na-
znaèené na mapì u Kolesárové (nikdy
nevìøte slovenským mapám!) zèistajas-
na zmizely, asi jako ten jídelák. Museli
jsme tedy hodit bivak, který k usu�ení
na�ich vìcí rozhodnì nepøispìl.

Po ránu jsme se pro jistotu hned nì-
kolikrát ztratili (nikdy nevìøte slovenské-
mu znaèení!). Sice brzy vysvitlo sluníè-
ko, ov�em místo tepla do na�ich srdcí
pøineslo jen zoufalství. V tajícím snìhu
jsme jeden stometrový úsek zdolávali

15. èervna 1998 Kam peøí nedolétne Strana 21



dokonce hodinu, kdy ka�dý krok zname-
nal propadnout se po pás a jak to Pe�an
pøíznaènì nazval, »je to morál«. Ve vy�-
�ích polohách byl na høebeni na�tìstí
sníh sfoukaný a tak jsme mohli nasadit
pro nás neskuteènou rychlost normální
chùze. Øádil sice takový vítr, �e jsme
museli jít v úhlu 45°, ale to nám vùbec
nevadilo. Alespoò nám do�lo, jak toèí
bo�ský Majkl své klipy. Èasovou ztrátu
jsme ale u� nedohnali a vytou�ená cha-
ta Ram�a pro nás zùstala v nedohlednu.
Bivak znamenal díky sná�ejícímu se
mrazu docela katastrofu. Rtu� teplomìru
klesala ke dnu závratnou rychlostí 
a v�echny vìci, které byly dosud jen
mokré, zaèaly kamenìt. 

Témìø probdìlá noc nám moc sil ne-
pøidala. Je�tì hùøe ale dopadly na�e

boty, ze kterých zmrzlá voda udìlala kus
�elezobetonu. Asi po hodinì rozmrazo-
vacího úsilí se nám podaøilo do nich do-
stat, i kdy� jejich pohodlí bylo zhruba
stejné jako u obuvi sicilského mafiána,
putujícího na dno Støedozemního moøe.
V tuto chvíli padlo koneèné rozhodnutí,
�e to dneska zabalíme, nebo� výstup na
Ïumbier a Chopok by byl za tìchto pod-
mínek sebevra�dou. V poklidu jsme do-
�li do sedla Èertovica a zde pokoøili prv-
ní vytou�ené pùllitry. K radosti nám pøi-
spìlo i zji�tìní, �e na�i porazili Ameriku
a hned jsme to oslavili. Dotyk s civilizací
v�ak byl celkem bolestný a zbytek cesty
do Prahy jsme strávili s pìkným bolehla-
vem.

Robert de Vuillant
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Na pøelomu èervence a srpna leto�ní-
ho roku byla povìøena úderná èeta
PPPPP terénním prùzkumem bulhar-
ských pohoøí a intersticiálních mìst. Po
výsadku v Sofii jsme zajali obèana Bul-
harské republiky a chytøe volenými otáz-
kami jsme vyzvìdìli souøadnice nejbli��í
hospody. Po vyzrazení koordinátù bylo
tøeba zajistit neru�ený prùbìh operace,
pøièem� se zmínìný obèan ukázal býti
ponìkud pøebyteèným, ba pøeká�ejícím.
Jako by stále nechápal dùle�itost na�í
akce, vytrvale se nás dr�el a sna�il mást
rùznými protichùdnými informacemi.
Rozhodli jsme se ho zbavit. Vzali jsme
situaci do vlastních rukou a taktickými
úskoky jsme na�emu prùvodci zmizeli.
Za pár minut se ukázal cíl, v nìm� na�e
èeta urychlenì vyhledala pøíslu�né zaøí-
zení a s jasným mozkem a èistými støe-

vy usedla za stùl. Netu�ili jsme, �e boj
je�tì neskonèil. Lstivá ztepilá obsluha
nám pøedlo�ila zakódovaný jídelní lístek,
na nìm� na�e lu�titelské schopnosti se-
lhaly. Co nám v�ak neèinilo problémy,
byla objednávka tak dobøe známého zla-
tavého moku. Bylo to poprvé a napo-
sled, co nám bylo doneseno toèené
pivo, k na�emu pøekvapení v klasických
pùllitrech a ke v�emu od Budvaru. Jeden
z na�ich èlenù si vzpomnìl, �e si vzal ar-
mádní pøíruèku od gen. Jakovleva Kódy,
�ifry a piva na nepøátelském území, kte-
rá nám umo�nila bìhem krátkého èaso-
vého limitu identifikovat znaèku piva ja-
ko�to KAMENICA. Kamenica je svìtlé
pivo nevalné kvality a nezvyklé chuti. 
Z následných zku�eností jsme vyvodili,
�e toèená Kamenica je lep�í ne� lahvo-
vá Kamenica, která je svìtlé barvy, ne-
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valné kvality a nezvyklé chuti. Ze Sofie
se na�e úderná èeta pøesunula na jiho-
východ do Kostence a po prùzkumu po-
hoøí Rila, kde sice neteèe pivo, ale zato
se tu hojnì vyskytují horské prameny
svìtlé barvy, nevalné kvality a nezvyklé
chuti. Prùzkum byl úspì�nì zakonèen
obsazením Rilského monastýru, kde
jsme donutili vzpupné mnichy k vydání
toho nejcennìj�ího, co v klá�teøe bylo.
Doèkali jsme se milého pøekvapení 
v podobì orosených lahví piva pod kry-
cím názvem ZAGORKA. Lahvové pivo
Zagorka, toèené jsme v prùbìhu výsad-
ku nezískali, je svìtlé pivo, podle Bulha-
rù dobré kvality a pøi na�í �ízni i obstoj-
né chuti. Pøi výbìru mezi Kamenicou 
a Zagorkou volte Zagorku. Z Rily jsme
se rychle pøesunuli do Blagoevgradu.
Prozkoumali jsme mìsto a pøi pøípravì
na obsazení autobusu smìr Razlog
jsme se posilòovali Zagorkou. Zde jsme
navázali spojení s nenápadnou agent-
kou Bulharského hnutí odporu proti Ra-
kii (BHOPR) a pokusili se infiltrovat èe-
kající dav na autobusové zastávce. Byli
jsme odhaleni øidièem, jen� byl zøejmì
èlenem Bulharské protichmelové brigá-
dy (BPB), a na jeho povel nás rozvá�-
nìný dav, za køiku hesla Ni chmelni
pivo, s láhvemi od vína v rukou vyhnal 
z nádra�í. Na�tìstí nás v pravou chvíli
vý�e zmínìná agentka Eva vtáhla do
nedaleké hospody, kam se rozvá�nìný
dav obával vkroèit. Tím zaèaly dokonalé
chmelaøské orgie, které skonèily a� bøin-
kotem rozbitého skla lahví a zpìvem po-
øezaných ptáèkù. Kromì Zagorky a Ka-
menice na�e chu�ové pohárky zakusily 
i nové pivo s na�tìstí dlouho utajova-
ným názvem PLEVEÒ. Pleveò je svìtlé,
a� nebezpeènì svìtlé, pivo, bídné kvali-
ty a pøí�erné chuti. Pøi chemickém roz-
boru se ukázalo bíti na�inci jedovatým.
Nicménì agentka Eva si ve spoleènosti

Plevenì cítila jako doma, za co� prav-
dìpodobnì vdìèila tvrdému výcviku 
u bulharské kontrarozvìdky. Následují-
cího rána probìhl neru�ený pøesun do
rodné vísky agentky Evy Razlogu a od-
tamtud na Pirin. Po prùzkumu Pirinu
jsme vzali pì�ím útokem na pùllitry lá-
zeòské mìsto Sandanski, kde jsme mìli
tu èest poznat v bulharských podmín-
kách pivo netu�ených kvalit a rozmìrù.
Tímto pivem »par exellence« jest mínì-
no pivo s lehko rozlu�titelným kódem
ASTIKA. Pivo je svìtlé barvy, velmi dob-
ré kvality a výteèné chuti, kdy nám pøi
prvních dou�cích na mysli vytanul obraz
rodné matièky Staropramen land. Peèli-
vým prùzkumem jsme zjistili od na�ich
informátorù, prodávajících na tr�i�ti dù-
vìøivým Bulharùm radioaktivní melouny,
souøadnice hospody se skuteèným to-
èeným pivem, kterého jsme se stejnì
nakonec nedoèkali, jeliko� minutu pøed
na�ím pøíchodem do�lo. Následoval
rychlý transport do Blagoevgradu na taj-
nou schùzku s agentkou Evou. Agentka
Eva nás zavedla do konspiraèního sídla
BHOPR, kde jsme byli opìt pøivítáni vý-
teènou Astikou, která k na�emu zklamá-
ní a s na�ím pøièinìním brzo do�la, a tak
jsme byli nuceni pokraèovat Zagorkou.
Zdaøilou akci jsme zakonèili v rokovém
klubu U Rakie, co� je krycí název pro
hlavní velitelství Bulharského hnutí od-
poru proti Rakii, kde jsme paøili do bøin-
kotu rozbitého skla a køiku poøezaného
pana výèepního. Tímto jsme zakonèili
terénní prùzkum urèených sektorù a po
mnohých a mnohých dobrodru�stvích
dojeli domù.

Doktor & �í�a 

Dne 14. 12. 1997 Nad Rozhlasem
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Aktivity 5P v�dy smìøovaly tak tro-
chu proti zastáncùm zásad zdravé vý-
�ivy a snahám i prohlá�ením minis-
terstva zdravotnictví. V dobì hyste-
rických výpadù proti kuøákùm, vyka-
zovaným mnohdy na samotnou peri-
ferii spoleènosti, se znovu ozývá Klub
aktivních kuøákù. Volné sdru�ení
tìch, kteøí si obèas zapálí a pøesto se
cítí být lidmi. Sdru�ení, je� perutní
sovièka hýèká a høeje na své statné
hrudi ji� déle ne� rok.

O èeských 
po�ívaèích nikotinu

Cigareta, jak dokládá následující
pøíspìvek, mù�e být ve chvílích ner-
vového vypìtí pozitivním, témìø rela-
xaèním èinitelem.

Neznámý kuøák � zoufalec 
(Od dveøí ke dveøím)

»3. záøí 1997, 1045 AM � Z. s ná-
mahou otevøel masivní dveøe a ráznì
vykroèil z oprýskané budovy. Pøim-
houøil oèi prudce oslnìné ostrými pa-
prsky doznívajícího léta, zpomalil 
a do koutku úst vsunul zapálenou ci-
garetu. Pøe�el k blízkému stromu 
a opøel se o nìj. Vlahý vìtøík zazna-
menával tep ru�ných ulic a rozná�el
jejich zvuky nad støechy domù. Z. se
zaposlouchal do skøípotu a zvonìní

tramvají, smí�eného se zvuky auto-
mobilù a hovorù chodcù.

U� je po v�em. Koneèky prstù do-
sud neklidnì se chvìjící ve zvìt�ují-
cích se krou�cích svazovala nitka
dýmu zapálené cigarety. Úplnì po
v�em. Hlas tichounký a hebký uvol-
òoval strnulá kolena. Z. teprve nyní
ucítil bolest rozpraskaných rtù, vy-
prahlost hrdla, �krtící pøi pouhém na-
dechnutí. Zahledìl se do listoví stro-
mu, v záklonu slastnì potáhl a ohý-
nek na �pièce cigarety zazáøil. Na zá-
dech ucítil v nìkolika místech lepivý
chlad propocené ko�ile. Stále se
tøesoucí rukou otevøel ta�ku a zálibnì
zalistoval indexem. 

Bezmy�lenkovitì zavøel ta�ku, ru-
kou zkontroloval uzel kravaty a vy-
kroèil okolo výkladních skøíní bìlost-
nì záøícího domu k pøechodu pøes
tramvajovou dráhu. Probdìlé noci,
zoufalé telefonáty známým� je to
pryè. Nevnímal kolemjdoucí, nesly-
�el zvonící tramvaje, houpavou chùzi
se pøibli�oval ke dveøím, za jejich�
sklenìnou výplní zahlédl dýmem
zmatnìlou známou postavu. Usmál
se. U� dlouho se tak neusmál. Pravou
rukou energicky sevøel kliku a otevøel
dveøe. Zvíøený vzduch rozhýbal
prou�ek kouøe ji� témìø dohasínající
cigarety. Dveøe zaklaply, elegantní
smyèka �edomodrobílé barvy se
vznesla pra�nou ulicí nad tøí�� hlasù 
a zvukù zarámovanou paprsky dosud
dost silnými a høejivými a zvolna se
rozplynula.«

15. èervna 1998 Z kurníkù aneb Co zaslechla sova Strana 24

Z knihovnièky KAKu



I mezi významnými osobnostmi
èeské kultury najdeme øadu kuøákù.
Málokdo v�ak dokázal svùj vztah 
k cigaretì popsat tak barvitì jako
Václav Èerný ve svých kontroverz-
ních Pamìtech. Vá�nivì, elegantním
stylem s nezbytným odkazem na
vìci obecnìj�í, pøedev�ím na otázku
lidské svobody, pí�e o své druhé in-
ternaci na Pankráci:

Václav Èerný 
(Já, svoboda a cigarety)

»Nezbohatl tedy z té práce, »mat-
ky pokroku«, mezi námi sice �ádný,
ale také se nikdo nevzpíral, ponìvad�
nám bylo zároveò dovoleno pøilep�o-
vat si z penìz, které na�e rodiny
vìznici poskytovaly na na�e �aláøní
konta, nevím u� èím v�ím k jídlu, ale
hlavnì nìkolika cigaretami dennì.
Kouøilo se dovolenì pùl hodiny veèer
od �esté hodiny, a ponìvad� v na�í
cele sedìl samý nekuøák � ka�dý nic-
ménì cigarety objednával -, kouøil
jsem v koutku za dveømi ��astnì 
a vlastnì hlavnì já, a ponìvad� zase
jsme vlastní sirky mít nesmìli a jen
dozorce nám úderem �esté poprvé 
a naposled z prahu zapalovaèem
pøipálil � dal�í cigareta se pak zapa-
lovala od posledního uhlíku pøede�lé
-, potahoval jsem z jedné, témìø ne-
koneèné, asi dvanáctinásobné vlasty
v jediném tahu po celou pøípustnou
dobu. Zato jsem skoro vùbec nejedl,
a jíst ani nemusil, a proto�e mi jídlo

nikdy moc neøíkalo, ani jsem si nikdy
na vìzeòskou stravu nestì�oval a je-
jím nedostatkem netrpìl, mne by
bylo dost nesnadné muèit a lámat
hladem. Na pekelnou nìmeckou
�lichtu z konce války na Pankráci si
vzpomínám bez hrùzy a mstivých po-
citù, nevìdìl bych ani, k èemu pøes-
nì takové mstivé pocity upnout, ni-
kdy jsem nedbal ani nerozpoznat, 
z èeho se das Dreck zu fressen, jak
øíkal o na�em jídle scharführer Jenne,
vlastnì skládá. Ta hodinka tìch poly-
kaných vlast v koutì za okovanými
dveømi cely pøedstavovala skoro ja-
kési fale�né chraplavé blaho. Vedle
nìho snad je�tì noc, chci øíci spánek,
byl-li to spánek »jako by tì do vody
hodil«, bleskový, kolmý pád do pro-
pasti naprostého sebezapomenutí.
Míval jsem takové, bezpochyby 
z èiré nutnosti sebezáchovy. Tu ne-
platily ver�e Dziadù:

Noc smutna w wiezeniu �
i ty �
jako prorok na pustyni
dumaj o twem przeznaceniu �

Ale i s cigaretami � buïte po�e-
hnány, dobrodìjky, zùstanu vá� a� do
posledního dechu, a� do toho karci-
nomu plic! � i s hodinami bezvìdo-
mí v propadli�tích spánku jsem ve
vìzení tál jako svíce a uvìdomoval
jsem si, staèilo mi podívat se na zá-
pìstí nebo pøejet rukou po vlastní tvá-
øi, tu pøímo dìsivou zákonnost èi ne-
zbytnost své povahy. Strávil jsem �i-
vot pøemý�lením o svobodì, celé
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moje pùsobení se nikdy nepøestalo
tak èi onak toèit okolo svobody jako
skuteènosti, která èlovìka zakládá, 
i ve�kerou jeho kulturu.«

(Václav Èerný: Pamìti III (1945-
1972), Atlantis, Brno 1992, s. 411-
412).

Dal�ím slavným nikotinistou literár-
ní generace narozené kolem roku
1900 byl autor dodnes právem re-
spektovaný a obdivovaný. »Vìncesla-
vem Kritickým« v citovaných Pamì-
tech napadaný »básník metafyzièna«,
havran, samotáø z Kampy Vladimír
Holan. Sám prozradil Vladimíru Just-
lovi, �e v septimì (1924) dostal øedi-
telskou dùtku za kouøení pøi cestì se
�kolou do kina. Justl na první setkání
s básníkem vzpomíná:

»Nabídl mi víno, bylo to zøejmì to
nejlacinìj�í, které mohl sehnat; odpo-
vìdìl jsem cigaretami. S chutí si bral
banální cigarety znaèky Lípa, byly
pøece jen lep�í ne� to, z èeho si
kroutil cigarety on: vypadalo to ne-
vábnì a vydechovalo to smìs pod-
øadného tabáku a náhodnì posbíra-
ného listí. Bylo mi stydno. Mìl jsem
je�tì jednu desítku lip v kapse, pøed
odchodem jsem ji nepozorovanì vsu-
nul do stojacího kalendáøe. Pøi pøí�tí
náv�tìvì � a bylo to a� za nìkolik
mìsícù, nebo�, pøesto�e pozván, od-
vá�il jsem se pøijít a� po opakovaném
vyzvání � mnì za ty ubohé lípy neza-
pomnìl podìkovat�

(Vladimír Justl: �ivotopis Vladimíra
Holana, in: V. Holan: Bagately. Se-

brané spisy XI, Odeon, Praha 1988, 
s. 515).

Pí�e také:

»Od mládí byl Holan vá�nivý kuøák
(ale mìl rád i sladkosti, pøedev�ím èo-
koládu; ze staniolového obalu si sklá-
dal prou�ky jako zálo�ky do knih) � 
a zùstal jím a� do konce �ivota. Po
válce nejradìji kouøil americké ciga-
rety, zapaloval jednu od druhé, sedìl-
li dlouho do noci nebo spí� do ran-
ních hodin, vykouøil jich dobøe �ede-
sát a èasto i víc. V první polovinì pa-
desátých let kouøil v�echno, i spada-
né listí ze stromù míchal do nejpod-
øadnìj�ího tabáku. Kdy� mu zaèaly
vycházet ver�e v cizinì, promìnil
valnou èást honoráøù za americké ci-
garety.«

(Vladimír Justl: Útr�ky vzpomínek
editora Holanových spisù, tamté� 
s. 331).

Tolik jen namátkou a struènì o zná-
mých i neznámých kuøácích, drazí
ètenáøi. Máte-li zájem podpoøit akti-
vity KAKu èi naopak, chcete-li proti
ohavné nikotinové závislosti bojovat
a zhovadilé pøedchozí øádky i jejich
autora potøít perem v jedu namoèe-
ným, napi�te do Bylténu pár stránek,
rádi je otiskneme. 

1 (nìm.) � svinstvo k �rádlu.

Kubelík
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Je�tì pøed Vánoci nadìlil Je�í�ek v�em pivaøùm sborník z konference, která se
konala v záøí 1994 (tedy ji� více ne� pøed tøemi roky) pod taktovkou Ústavu pro èes-
kou literaturu AV ÈR v dejvické pivnici Formanka (obsáhleji o ní informoval napø.
Jan Urban v ÏaSu è. 6/1994).

Celkem tøicet sedm publikovaných statí je rozdìleno do ètyø oddílù podle aspek-
tù pøístupu k danému tématu. Vzhledem k organizátoru konference je více ne� po-
chopitelné, �e pøeva�ují lingvistické a zejména pak literárnìvìdné studie, filologic-
kým pøíspìvkem k tématu hospodského hovoru z pera Jiøího Krause poèínaje 
a vztahem rùzných spisovatelù (Neruda, Winter, Kudìj, T. R. Field a dal.) k pivu 
a hospodskému prostøedí konèe.

Tématu, které je obvykle pova�ováno za takøka monopolnì pánskou zále�itost,
se zde vìnuje i nìkolik �en. Zdá se, �e pivo a hospody jsou v oèích nìkterých èes-
kých spisovatelek vìcí krajnì podezøelou, jak dokládá ve svém èlánku Dobrava
Moldanová. Podobnì osvìtluje Dagmar Mocná absenci kladného vztahu k chme-
lovému moku v dílech tzv. Èervené knihovny.

Za zcela zásadní pova�uji referát Vladimíra Macury, který odhaluje nejedno-
znaèné a do znaèné míry rozpolcené chápání prostoru hospody v èeské vlastene-
cké kultuøe 19. století. Mnohem optimistiètìji vyznívá podobnì syntetizující pohled
Jiøího Raka na pivo jako na stmelující prvek vlastenecké ideologie (zásluhy dra
Raka v této oblasti jsou ostatnì obecnì známy).

�e pivo není zále�itostí výhradnì èeskou a vztah k nìmu mù�e mít pøímo mezi-
národní dimenze potvrzuje pøíspìvek Vídeòaèky Christy Rothmeierové o antago-
nismu piva a vína. V podobném duchu provádí Jana Hlou�ková ètenáøe vídeòský-
mi emigrantskými hospodami a Martin Pilaø pøichází s nìkolika tezemi o vztahu
anglických bohemistù k pivu. A aby nebyla konference zamìøena pouze jedno-
strannì na literární a spoleèenské dìjiny, byli pøizváni také øimsolog Julius Hùlek,
psycholog Michal Èernou�ek a muzikolog Ale� Opekar.

Ponìkud zvlá�tní místo ve sborníku zaujímá pøíspìvek Jiøího Pokorného o èes-
kém abstinentním hnutí. Na první pohled by se mohlo zdát, �e v tomto pøípadì do-
�lo k dramaturgickému omylu, nicménì nutno pøiznat, �e je tøeba poznat i odvráce-
nou stranu na�í kultury a uvìdomit si, �e existují lidé, kteøí svùj odpor k alkoholu do-
vedou patøiènì ideologicky zneu�ít. Vysloveným omylem editora je v�ak podle mì
zaøazení èlánku Blanky Hemelíkové o »kávovém svìtì« Popelky Biliánové, nebo�
nìco takového nemá s pivem ani hospodami opravdu nic spoleèného.

Na své si pøijde i ètenáø-pivaø bez vìt�ího zájmu o vìdu, kdy� zamáèkne slzu pøi
nostalgické vzpomínce Jaroslava Vejvody na pra�ské hospody, �asne pøi výkladu
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Recenze



Václava Vokolka o luèanském pùvodu Èechù (o bhivu nemluvì) a poci�uje sympa-
tie k vyznání polského velvyslance Jacka Balucha, jak se v Èechách nauèil pít pivo.

Lze opravdu jen litovat, �e se ve sborníku neobjevil referát Víta Vlnase, jeho� ná-
zev Trunkgeschichte als Geistgeschichte slibuje mnohé. Ostatnì neexistence pøís-
pìvkù historikù výtvarného umìní k pivní tematice je jedním z velkých dluhù nejen
této konference, ale èeské historiografie vùbec.

Dejvické setkání naznaèuje dal�í perspektivy v oblasti pivního bádání u nás. Jako
nejefektivnìj�í se jeví zde akcentovaný interdisciplinární pøístup, procházející na-
pøíè v�emi humanitními obory; nebylo by ostatnì na �kodu poøádat podobné pivní
konference èastìji. Podpora jednotlivých badatelských projektù ze strany pivovarù
by v budoucnu mìla být (i v jejich vlastním zájmu) samozøejmostí. Nezapomínejme
na to, �e »pivo [je] jedním z mála produktù této zemì, který dosáhl skuteèné svì-
tovosti« (J. Rak).

Hospody a pivo v èeské spoleènosti (ed. V. Novotný). Praha, Academia 1997.
259 s. Náklad neuveden. Cena 168 Kè.

-krk-
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Na Vánoce roku 1913 dostal Raník
krom pravidelného froté prádla neoby-
èejný dárek. Sládek starobenáteckého
pivovaru a sladovny Milivoj Mo�na toti� 
k nabídce svého èerného 18° Wertha
pro Gottstrafeho su�enský zájezdní hos-
tinec pøidal i pozvánku pro dvì osoby na
tøídenní silvestrovské oslavy v prosto-
rách pivovaru Rudolfa Ferdinanda kní-
�ete Kinského ve Starých Benátkách s
neomezenou mo�ností konzumace
v�ech produktù benáteckého pivovaru.

Uvìdomíme-li si, �e pod starobenátecký
pivovar spadala krom sladovny také vi-
nopalna a pro mìsteèko zcela nezbytný
lihovar, oceníme teprve lukrativnost
Mo�novy nabídky. Gottstrafe obì po-
zvánky s volnou vstupenkou bez osty-
chu a s nesèetnými díky pøijal a rozhodl
se, �e do Starých Benátek pøibere na sil-
vestrovskou veselici svého chránìnce
Raníka. Ten na�el pozvánku se vstu-
penkou na �tìdrý den pod stromeèkem
hned vedle nového cínového korbele,

Otazníky mládí intelektuála B. Raníka

4. Otèímovo poslední sbohem
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kterým mìl nejspí�e dle pøání opatrov-
níka oslnit na kní�ecím Silvestru. Raník
ve svém památníèku vzpomíná, �e se
radostí z neoèekávaného dárku málem
»pomoèil, ale snad i pokálel.« Pln vdìku
a radosti pomáhal plných pìt dní Gottst-
rafemu v jeho hostinci a� do úmoru.
Nedoèkavostí vyná�el prázdné sudy ze
sklepení, na které obyèejnì staèili ales-
poò dva statní chasníci. Pln oèekávání
dokonce i vymýval �lábek na hostin-
ském prévetu a bezosty�nì vybíral
dámské hygienické potøeby ze �tìrbin
mezi prkny podlahy. Toto martyrium
hospodského poskoka jej v�ak neèeka-
nì rychle pøiblí�ilo k vytou�eným osla-
vám.

Brzy ráno 29.prosince 1913 zaøehtali
pod okny Gottstrafeho velkostatku pivo-
var�tí vala�i podkováòského povozníka
Matìje Zloveského, který odjí�dìl do
Starých i Nových Benátek doplnit vìènì
prázdná hospodská sklepení. Gottstrafe
i Raník spì�nì nasedli na vùz a moc-
ným rykem pivovarských valachù se
ubírali smìrem k benáteckému návr�í.
Obìd byl ji� souèástí oslav konce roku 
a su�en�tí hosté jej stihli jen tak tak, ne-
bo� koèí Matìj se stavil u svého bratran-
ce v chotìtovském hostinci a zbytek
cesty do obojích Benátek musel dokoèí-
rovat sám Gottstrafe. Ovarové koleno
ale zastihli právì v okam�iku, kdy se
dávalo spolu s d�bány plnými èerného
Wertha na prohýbající se dubové stoly.
Raník tou nádherou omdlel. Vzbudil jej
a� po nìkolika hodinách zcela vypitý
opatrovník ruku v ruce s kní�etem Kin-
ským, kterému ji� dùvìrnì pøezdíval
»Rudla-Ferdy�«.

Netrvalo dlouho a nezku�ený Raník
své nové kamarády z mokré ètvrti 
v nechutnosti dohnal. Okam�itì se za-

èal opíjet v�emi tìmi nádhernými atrak-
cemi, které prostory pivovaru nabízely.
Hned vedle ulevování si do várnic se
mu ze v�eho nejvíce líbila kopulace 
s cikánkami v kádích plných kvasnico-
vého piva. Sám to nìkolikrát zkusil, ale
kdy� jej zaèalo svrbìt ochlupení a øinulo
se mu z nìho mno�ství malinkatých
�elvièek, zaèal se vìnovat pouze konzu-
maci a vyluèování. Sám si ji� nevzpo-
mnìl, bylo-li to 30. nebo 31. prosince,
kdy vidìl svého opatrovníka naposledy.
Mìl v�ak jednu jistotu, �e Gottstrafe
ode�el na vìèný, nejspí�e abstinentský,
odpoèinek jen díky nìmu.

Stalo se tak pøi jednom z nesèetných
moèení, kdy si Raník ulevoval do nejvz-
dálenìj�í várnice, kde se vaøilo speciál-
ní 20° pivo Berka urèené výhradnì pro
zájezdní hostinec v Su�nì. Gottstrafe,
kdy� Raníkovo poèínání spatøil, jal se jej
bít, ale ve svém po�ehnaném stavu
dobøe mínìnou ranou minul a sklouzl do
várnice, kterou Raník v nepochopitel-
ném záchvìvu støízlivosti hermeticky
uzavøel. Sly�el jen tlumené opatrovníko-
vo lamentování, volání, potom klení... 
a pak u� nic. Neèekanou, ale léty vypro-
�enou událost hbitì oslavil s cikánkami
v kádích plných kvasnicového piva, ne-
dbaje malých potvùrek v podbøi�ku. 
Vrcholem slasti byla Raníkovi novoroèní
snídanì, po které s nahým Mo�nou 
a kní�etem moèil do inkriminované
kádì.

Pohøbu opatrovníka se nezúèastnil,
nebo� zrovna dlel na lyském zámku 
v pohostinství kní�ete Kinského, se
kterým se dùvìrnì spøátelil právì pøi no-
voroèním vyluèování.

B. E. Nátký



Na jaøe 1918 se v Mladé Boleslavi roz-
mohl èerný obchod s cigaretami a tabá-
kem, který z mìsta odvádìl ono tolik �á-
dané zbo�í. Raníka se toto poèínání ke-
�asù týkalo hned ze dvou dùvodù. Jako
silný kuøák �patnì nesl tragický nedosta-
tek svých oblíbených cigaret Sport a jako
student, který bydlel u dohli�itele Josefa
Hölzela, setníka vojenské policie, se ne-
mohl pøes nekoneèné lamentování za-
slou�ilého vojáka øádnì pøipravovat do
hodin. S útìchou pøivítal zásah svého do-
hli�itele Hölzela proti cigaretovému kon-
trabandu 25. dubna na boleslavském
hlavním nádra�í a nad�enì pøijal Hölzelo-
vu nabídku napsat o situaci s kuøivem 
v Mladé Boleslavi èlánek do týdeníku Ji-
zeran. Èlánek vy�el u� 27. dubna (Jizeran
17, roè. 37/1918, s. 3.) a Raník jej pode-
psal zcela prùhlednou �ifrou B. R - k.

Proè nemáme v Ml. Boleslavi 
co kouøit?
Ji� del�í dobu stopovali kuøáci, kteøí byli

pobouøeni tím, �e se na nì kuøiva nedo-
stalo, poèínání majitele zdej�ího c. k. ta-
bákového skladu Herm. Kaufmanna. V�u-
de jinde byla také nouze o kuøivo, ale se-
hnalo se pøece nìco. Jen v Ml. Boleslavi
marnì kuøák shánìl cigaretu, doutník neb
tabák. Rovnì� venkov�tí trafikanti stì�o-
vali si na to, �e dostávají buï málo, ane-
bo nic a dostanou-li nìco, �e musí kupo-
vati je�tì vìci z koloniálního a galanterní-
ho zbo�í, pak �e teprve malièkost dosta-
nou. »Kam se v�echno to kuøivo dìje?«
tázali se kuøáci a bylo hubováno po stra-
nì i pøed obchodem Kaufmannovým, kde
èasto docházelo ke kravalùm. Kontrola
kuøákù stávala se ostøej�í. Nìkolikráte byl
vidìn sluha fy. H. Kaufmann, jak odná�í
balíky zbo�í buï na hlavní nádra�í neb na
zastávku. Zvìdaví sice pøedpokládali, �e

v balíkách jest kuøivo, ale nedalo se to
nikterak zjistiti. Koneènì upozornìna byla
mìstská policie i èetnictvo na tyto pode-
zøelé pøíznaky. Od Vánoc dáváno pozor,
ale teprve teï podaøilo se vojenské policii
pod vedením pana setníka Hölzela do-
padnouti sluhu Hermanna Kaufmanna -
Josefa Jirkù právì v okam�iku, kdy� ten-
to dne 25. t. m. do odpoledního ku Praze
jedoucího vlaku podával dva balíky. Balí-
ky pøijímány byly oknem tøemi osobami:
polským �idem, vojínem a dámou. V tom
okam�iku skoèila do vozu vojenská poli-
cie a zavazadla zabavila. Souèasnì byli
zatèeni vojín Rudolf Reich a polský �id
Osias David Pasternak, který se od roku
1916 zdr�uje v Praze a provozuje øetìzo-
vý obchod. �en�tinì podaøilo se uniknou-
ti. Reich, který jest ve vojenské nemocni-
ci v Nymburce, patrnì pomáhal Paster-
nakovi zbo�í odná�eti. Balíky byly rozdì-
lány a nalezeno v nich 170 krabic cigaret
Sport (po 100 kusech) a 1000 portorik 
v úhrnné cenì K 17.480 -. Pak má zùsta-
ti v Ml. Boleslavi cigareta, kdy� najednou
p. Kaufmann jednomu èlovìku prodá
17.000 cigaret. Tak pan Hermann Kauf-
mann, který jest jako vojín vyreklamován
pro vedení c. k. skladu tabáku, »ke�asu-
je« s polskými �idy! (...) Po takovémto
odhalení domníval by se ètenáø, �e Kauf-
mannovi ji� na partikování pøejde chu�.
Ale chyba lávky! Drzost tohoto èlovìka
jde tak daleko, �e svoje partiky provádí
hned druhý den. Bylo zji�tìno vìrohod-
ným zdej�ím obèanem, který si �el pro ci-
garety, �e èlovìk, kterého potkal, nesl si
50 cigaret, ale obèan ná� nedostal nièe-
ho.

Kdy� si èlánek pøeèetli spolu�áci z ok-
távy gymnázia, stal se Raník nejpopulár-
nìj�í osobností, èím� velice ublí�il mladé-
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Otazníky mládí intelektuála B. Raníka

5. První novinový èlánek
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mu Kalistovi, nebo� zastínil jeho tøídílný
fejeton o skladateli J. C. Sychrovi z bøez-
na 1918. Kalista Raníkovi sesazení z trù-
nu popularity nemohl odpustit, a proto jej
vyzval na pìstní souboj. Ten pro nìho ne-
dopadl dobøe, odnesl jej pøera�eným no-

sem, dvìma øezáky, vyra�eným dechem
a zlomenou klíèní kostí, a proto se o Ra-
níkovi v Kalistových pamìtech nemù�e-
me nic doèíst.

B. E. Nátký

B. Raník: Mùj »pøítel« Georg Weiß

V roce 1938 jsem se zaèal zabývat postavou vojevùdce tøicetileté války - Janem 
z Werthu, který mì lákal ji� od mládí, nebo� mìl ve svém dr�ení panství, na jeho�
okraji se nalézalo mé rodi�tì. Domácí a vìt�inu nìmeckých materiálù jsem zpracoval
do pùli roku 1940, kdy mì stihla první mrtvice a znemo�nila mi celkem radikálnì na
dlouhou dobu pohyb, a tudí� i mo�nost vycestovat za hledanými materiály. Po�ádal
jsem proto svého dávného pøítele Georga Weiße, se kterým jsem je�tì za studií pro-
lezl vatikánský archiv, kvùli Tovary�stvu Je�í�ovu. Napsal jsem mu tedy s prosbou 
o pomoc pøi vyhledávání archivních materiálù v Staatliche historische Archiv v Kolínì
nad Rýnem, kde Georg pùsobil na katedøe výchovy k obèanství místní univerzity. Se-
známil jsem jej struènì s problematikou Werthovou a nastínil mu mo�nosti kolínského
archivu v tomto smìru, jak se mi jevily z døívìj�ích náv�tìv a korespondence s tímto
archivem. Odpovìï na sebe nenechala dlouho èekat a 23. èervence 1940 mì do�el
Georgùv dopis. Byl jsem z nìj v�ak natolik konsternován, �e jsem se rozhodl, �e jej
ihned po válce vydám jako memento pro budoucí historiky. Dovolil jsem si jej svou
skromnou nìmèinou pøelo�it:

Liebe Ranik!
Velice mì potì�il Vá� list z Böhmen und Mähren a jsem velmi rád, �e stále tak pil-

nì pracujete. Pøekvapil mì Vá� zájem o osobu Jana z Werthu, o nìm� mi právì pøed
rokem vy�la v brémském nakladatelství Jungweltidee obsáhlá kniha, kde popisuji 
i Werthova léta strávená ve va�em protektorátì. Ale proè tak �adoníte o na�e archiv-
ní materiály? Myslíte si, �e jsem snad s ka�dou malièkostí bìhal do Prag, Jung Bunz-
lau nebo Neu Benatek? Nikoli! O materiálech v protektorátu jsem urèitou pøedstavu
mìl, a proto jsem se neobtì�oval je pøesnì poznat. Myslím si, �e to není vùbec nutné
a staèí zachytit jen jejich stì�ejní my�lenku. Citoval jsem tedy dle svého nejlep�ího
svìdomí, a proto mìla má kniha Johann von Werth. Persönlichkeit und Zeit [Jan 
z Werthu. Osobnost a doba] tak obrovský úspìch. Mých 278 stran Werthova �ivota
sklidilo v dne�ní pøeslavné dobì nepopiratelný, �ivý zájem, který pramení, dle mého
názoru, z Werthových prací a dopisù, mnou hojnì u�itých. Doporuèuji Vám proto stej-
ný postup, který Va�í pøipravované knize zaruèí úspìch, co� Vám srdeènì pøeji. 

A propos. Opravdu se ve vsi Neu Benatek nachází zámek?
Ihr Georg Weiß
Na dávného pøítele jsem rychle zapomnìl, a kdy� mì ve 44. roce nav�tívil, zastáva-

je funkci inspektora øí�ského úøadu pro archivnictví a muzejnictví, nechal jsem se pro
nemoc zapøít. Bohu�el jsem díky zku�enosti s Georgem Weißem zanevøel i na Jana 
z Werthu, k jeho� monografii se pro jistotu ji� nikdy nevrátím, abych nebyl naøèen ze
spolupráce s autorem nìmecké práce o tomto císaøském vojevùdci.

(In Boleslavica I. Mladá Boleslav 1983, s. 72 � 73. � pozn. B. E. Nátký)



Smlouva dvou jihoèeských obcí zde oti�tìná vrhá zvlá�tní svìtlo na hospodáøské po-
mìry v tomto regionu pøi samých hranicích království. Ulo�ena je v zámeckém archivu
v Èeském Krumlovì. Originál je nebývale zachovalý, jen peèeti jsou utr�eny.

B. Raník
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Smlouva obcí Sobìnova a Blanského 
o spoleèném u�ívání pivovaru z 15. století
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Historie piva v Plzni

Slavný a vlast-
nì i ponìkud ta-
jemný je pøíbìh
piva známého po
celém svìtì pod
názvem plzeò-
ské, èi pøesnìji
Pilsner Urquell.
Okolnosti jeho
vzniku, stejnì
jako suroviny èi
utajená receptu-
ra, to v�e spolu 
s dlouholetou
tradicí a nepøe-
konaným vìhla-

sem spoluvytváøí fakt, �e ve støední Evropì,
v západní èásti Èeské republiky najde ka�dý
náv�tìvník hlavní mìsto svìta piva - Plzeò. 

Plzeò je stará pøes sedm set rokù. A pivo
se zde vaøilo odedávna. Ve støedovìku, jak
známo, patøilo právo vaøit pivo k význam-
ným výsadám, je� panovník mìstùm a mì�-
�anùm udìloval. Øeknìme v�ak rovnou, �e
jak �la staletí, v Plzni se vaøilo pøibli�nì stej-
né pivo jako kdekoli jinde v èeském èi nì-
meckém okolí. Poèátkem devatenáctého
století dokonce je�tì hor�í. Pivovarnictví
zde bylo ve skuteèné krizi. 

V té dobì se vaøilo pivo dvojí - nadkvas-
né, nebo jinak øeèeno pivo s vrchním kva�e-
ním, jeho� charakteristickým znakem byla
men�í trvanlivost, proto�e hlavní kva�ení
probíhalo bouølivì a rychle - a podkvasné,
vyznaèující se volnì probíhajícím kva�ením,
ponìkud jinou chutí a daleko vy��í trvanli-
vostí. V Plzni se vaøilo pivo nadkvasné.

Ostatnì v celých Èechách koncem tøicátých
let devatenáctého století existovalo 1052 pi-
vovarù, z nich� 938 vaøilo pivo nadkvasné. 

Na dvì stovky nejpodnikavìj�ích plzeò-
ských mì��anù, majitelù právováreèných
domù, se v roce 1839 rozhodlo, �e tento ne-
pøíjemný stav plzeòského pivovarnictví ne-
budou dále trpìt. Po mnoha obtí�ích se jim
nakonec podaøilo zalo�it Mì��anský pivo-
var, v nìm� se mìlo vaøit výhradnì pivo ba-
vorského typu, tedy podkvasné. 

Stavitel Stelzer, který mìl pivovar vybudo-
vat, se zhostil svého úkolu vá�nì a odpo-

vìdnì. Vydal se za zku�enostmi nejprve do
okolních zemí, pøedev�ím do Bavorska.
Tady v�ude se u� vaøilo prakticky výhradnì
jen podkvasné pivo a Stelzerùv úkol pøece
znìl: postavit co nejmodernìj�í a nejvýkon-
nìj�í pivovar. »Studijní cesta« v�ak pøinesla
i nìco mimoøádnì cenného navíc. Stavitel
nedovezl jen potøebné zku�enosti, ale z Ba-
vor pøivedl i prvního sládka Josefa Grolla. 
A byl to tedy právì on, kdo mìl v novém pi-
vovaru uvaøit jemu známé podkvasné ba-
vorské pivo - jen�e vaøené výhradnì z èes-
kého sladu, chmele a z plzeòské vody. 

Josef Groll byl svérázný mu�, s ním�

V této novì zavedené rubrice, její� materiály jsou k získání na stále více se rozmá-
hajícím médiu - internetu, budete prùbì�nì seznamováni s obsahem webovských strá-
nek na�ich významných pivovarù (není jich v�ak zatím mnoho, které výu�ívají tìchto
slu�eb). Napoprvé jsou to stránky pivovaru z nejznámìj�ích, plzeòského, které nalez-
nete na adrese: www.pilsner-urquell.cz/.

Text je bez jazykové úpravy, pouze grafická podoba je lehce zmìnìna.

Pivomil
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osobnì málokdo vy�el, ale jako sládek byl
geniální. Pochopil, �e k úkolu nemù�e pøi-
stoupit tradiènì, a dopustil se øízené techno-
logické »chyby«. Snad ani sám nevìdìl,
jaké pivo vznikne, ale to, které uvaøil, bylo
bájeèné! Takové, jaké tu je�tì nebylo! A tak
se na svìtì zjevila tajemná receptura, která
se od té doby dìdí po generace ze sládka
na sládka. Bylo právì 5. øíjna 1842. Mì�-
�anský pivovar v Plzni zahájil své triumfální
ta�ení èeským i svìtovým pivovarnictvím.
Jméno Pilsner Urquell vymysleli krátce nato
pro plzeòský le�ák bratøi Camphausenové,
obchodní zástupci pivovaru v Berlínì. 

Technologický pokrok 
Od poèát-

ku si pivovar
u d r � o v a l
n e j v y � � í
m o � n o u
technologic-
kou úroveò,
pøi úzkostli-
vém støe�e-
ní a uchová-
vání zku�e-
ností, které
posbíral po
d e s e t i l e t í
svých výji-

meèných tradic. V�echny dobové technolo-
gické novinky zde rychle nacházely uplatnì-
ní. U� v roce 1863 se napøíklad zaèaly pou-
�ívat gumové hadice a pivní kolovrátky ke
stáèení piva do le�áckých sudù. Je�tì vý-
znamnìj�í v�ak byl fakt, �e zde v roce 1881
in�enýr Køi�ík instaloval své slavné oblouko-
vé lampy. Podnik se tak stal jedním z vùbec
prvních elektricky osvìtlených ve støední
Evropì. 

Od konce 18. století, kdy se pivo pøestalo
vaøit »po støídì« a zaèaly vznikat první sku-
teèné pivovary, stala se klíèovou rovnì�
otázka správné a rychlé distribuce vyrobe-
ného nápoje, nejen do nejbli��ího okolí, ale
èasto i do vzdáleného zahranièí. Èeská zá-
padní dráha, otevøená slavnostnì v roce

1861, znamenala nejen propojení Plznì 
s Prahou, kde od poèátku byl o plzeòské mi-
moøádný zájem, ale rovnì� otevøela cestu
do Vídnì, do Nìmecka a dál a dál. U� v roce
1865 byly více ne� tøi ètvrtiny produkce spo-
tøebovány mimo Plzeò a o osm let pozdìji
mìl pivovar u� dobøe tisíc stálých odbìrate-
lù v Èechách i za jejich hranicemi. K pøepra-
vì po �eleznici pøibyla posléze nákladní
auta a koneènì i vysoce výkonné cisterny. 

Technický a technologický
rozvoj versus tradice.
I to je jedna z podstatných kapitol pøíbìhu

plzeòského piva od poèátku a� do dne�ních
dnù. Napøíklad deset kilometrù podzemních
pískovcových sklepù, v nich� donedávna
zrálo pivo v døevìných sudech, bylo jedním
z míst, o nich� náv�tìvníci pivovaru soudili,
�e jsou èástí tajemné receptury - a hle: v po-
sledních letech pivovar pøe�el na nejmoder-
nìj�í technologii, která ze sklepù a døevì-
ných sudù uèinila cosi jako skanzen, a chu�
ani kvalita piva se pøitom ani v nejmen�ím
nezmìnily. V pøípadì tak podstatných zmìn,
jako je ná� pøíklad se sudy, pak pro jistotu 
v malém pokraèuje i výroba pùvodní techno-
logií, aby bylo v pøípadì potøeby mo�né po-
rovnat výchozí produkt se souèasným.

Pivní a stolní spoleènosti v Plzni 
Pivo nepøedstavovalo nikdy jen pouhé

pití, ale znamenalo a znamená také spoleè-
nost a spoleèenský �ivot. Pivo plzeòské pak
odev�dy symbolizovalo spoleènost po v�ech
stránkách pøíjemnou a zajímavou. 
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Nejznámìj�í stolní spoleènost se jmeno-
vala Mha. Byla zalo�ena 31.5.1907 a jejím
sídelním místem byl hostinec v Sedláèkovì
ulici v Plzni. Naproti tomu stolní spoleènost
Paseka vznikla u� v roce 1893, sídlila v hos-
tinci U Fialy v Andìlské ulici v Plzni. Titulní
list knihy »Frantova práva« � zákoníku piv-
ního bratrstva. Jejich autorem byl Jan Fran-
ta, plzeòský lékaø a milec piva. Unikátní tisk
vy�el èesky v roce 1518 v Norimberku. Jedi-
ný zachovalý originální výtisk je uchován 
v Petrohradì. 

Turistická trasa - pozvání k
prohlídce pivovaru Plzeòský
Prazdroj 
Prohlídky pivovaru Plzeòský Prazdroj za-

hrnují náv�tìvu varny, historických sklepù,
prohlídku moderního pivovaru a videopro-
jekci o nejslavnìj�ím èeském pivovaru. Pro-
hlídky jsou dennì podle po�adavkù klientù,
výklad je provádìn ve 4 svìtových jazycích.
Souèástí mù�e být i ochutnávka 12% Plzeò-
ského Prazdroje. Objednávky u paní Krsové
telefonicky na èísle 019/706 28 88 nebo fa-
xem 019/706 27 15.

Doba prohlídek 
Skupiny: pondìlí - pátek 8:00 - 16:00, so-

bota, nedìle, svátek 8:00 - 13:00 
Jednotlivci a malé skupiny: ve v�ední dny

ve 12:30 u historické brány Prazdroje bez
pøedbì�né rezervace.

Trasy prohlídek 
Trasa A zahrnuje videoprojekci »Sférický

k a l e i d o -
s k o p « ,
doba trvání
je 20 minut,
cena 20
Kè/osobu.

Trasa B
zahrnuje vi-
deoprojek-
ci, prohlíd-
ku varny 
a sezná-
mení s tra-
dièní výro-
bou 12%
Plzeòské-
ho Pra-
z d r o j e ,
doba trvání je 60 minut, cena 70 Kè/osobu.

Trasa C zahrnuje videoprojekci, prohlídku
varny a seznámení s tradièní výrobou 12%
Plzeòského Prazdroje, prohlídku moderní
výroby piva provozu cylindrokonických tan-
kù, doba trvání je 80 minut, cena 80 Kè/oso-
bu.

Trasa D zahrnuje videoprojekci, prohlídku
varny a seznámení s tradièní výrobou 12%
Plzeòského Prazdroje, prohlídku lahvovny
(nutné vyjít 180 schodù), doba trvání je 100
minut, cena 90 Kè/osobu.

Trasa E zahrnuje videoprojekci, prohlídku
varny a seznámení s tradièní výrobou 12%
Plzeòského Prazdroje, prohlídku moderní
výroby piva provozu cylindrokonických tan-
kù, prohlídku lahvovny, doba trvání je 2 ho-
diny, cena 100 Kè/osobu.

Okruh zahrnuje prohlídku pivovaru - trasa
B, mìsta a Pivovarského muzea. Cena 170
Kè/osobu vèetnì vstupù do pivovaru a mu-
zea.

Zvlá�tní slu�by 
Prohlídka v sobotu, nedìli a ve svátek,

pøíplatek 30 Kè/osobu ochutnávka piva za-
hrnuje pullitr Plzeòského Prazdroje a skleni-
ci se znakem pivovaru - suvenýr, ochutnáv-
ka je podávána v historických prostorách pi-
vovaru, cena 50 Kè dárkové balení 12%
piva Prazdroj (4 lahve 0,50l), cena 99 Kè re-
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Druhy plzeòských piv

Pilsner Urquell 12%
JEDINÝ  ORIGINÁL Z PLZNÌ 
Vlastní výroba piva byla v Plzni zapo-

èata v roce 1295 udìlením váreèného prá-
va králem Václavem II. K zásadní zmìnì
ve výrobì piva v Plzni dochází v 40. le-
tech 19. století, kdy vìt�ina plzeòských prá-
vováreèníkù pøijala rozhodnutí spoleènì za-
lo�it a vystavìt nový pivovar. Mì��anský pi-
vovar zapoèal výrobu 5.10.1842. Pivo 
z Mì��anského pivovaru získávalo stále
více pøíznivcù nejen doma, ale i v zahrani-
èí. V roce 1859 èepovalo toto pivo ji� 35 vel-
kých pra�ských pivnic a v 70. letech bylo ji�
dodáváno do v�ech velkých evropských me-
tropolí od Lvova a� po Londýn. Øada dodá-
vek putovala té� do Ameriky. 

Plzeòské pivo se stalo natolik populární,
�e se rychle po celém svìtì roz�íøila tech-
nologie výroby, pokou�ející se vyprodukovat
pivo stejné chuti a typ piva stal nejpopulár-
nìj�ím a nejprodávanìj�ím pivem na zemì-
kouli. Pilsner Urquell v�ak zùstává jediným
a nedosti�ným originálem.
Typ piva svìtlé
Typ kva�ení spodní
Obsah alkoholu 4,4 % obj.
Barva 10�12 j. EBC
Chu� harmonická, lahodnì hoøká   
Balení KEG sudy, lahve, plechovky

Pilsner Urquell 10% 
Ménì alkoholické pivo rodiny Pilsner 

Urquell urèené pøedev�ím pro milovníky
znaèky Pilsner Urquell, kteøí z jakýchkoliv
dùvodù po�adují sní�ený objem alkoholu pøi
zachování chu�ových charakteristik Pilsner
Urquell. 

V èem vlastnì tkví tajemství výjimeènosti
piva Pilsner Urquell? 

Tato otázka zajímá odborníky a laiky 
z celého svìta ji� od dob, kdy se Pilsner
Urquell stal pojmem a díky tomu, �e Pilsner
Urquell je pova�ován za pravzor v�ech svìt-
lých le�ákù na celém svìtì. Nejdùle�itìj�ími
aspekty jsou dlouholeté, po generace pøedá-
vané, zku�enosti plzeòských sládkù, pùvod-
ní technologie výroby, kvalita vstupních su-
rovin a jedineèné místo vzniku piva � mìs-
to Plzeò.
Typ piva svìtlé
Typ kva�ení spodní
Obsah alkoholu 3,9 % obj
Barva 10�12 j. EBC
Chu� èistá sladová, lahodná hoøkost
Balení KEG sudy, lahve

Gambrinus Premium
Svìtlý le�ák z Plznì
Svìtlý le�ák Gambrinus, vyznaèující se

sytì zlatou barvou a bohatou pìnou, je ty-
pický svou lahodnì hoøkou plnou chutí. Ne-
napodobitelnost této chuti je dána pou�itím

klamní videokazeta o Plzeòském Prazdroji 
v èeské, anglické a nìmecké verzi, cena
160 Kè bezplatné parkování autobusù pøímo
v pivovaru prohlídku pivovaru dodporuèuje-
me spojit s náv�tìvou nejvìt�í pivnice v Èe-
chách restaurace Na spilce ve�keré infor-
mace o Pivovarském muzeu najdete na
stránkách Pivovarské muzeum 

Pivovarská restaurace Na spilce
Restaurace »Na spilce«, znaèková pivnice

pøímo v areálu pivovaru Plzeòský Prazdroj v
prostorách bývalého kvasného sklepa � spil-
ky s 580 místy u stolu. 

Otevøeno dennì od 10 do 22 hodin, v ne-

dìli od 11 do 21 hodin. Parkování pøímo 
v areálu pivovaru. 

Gastro Plzeòský Prazdroj, a.s.
Nabízí zaji�tìní konferenèních, gastrono-

mických a jiných slu�eb v novì zrekonstruo-
vaných reprezentaèních prostorách pøímo 
v areálu Plzeòského Prazdroje s kapacitou
od 10 do 150 osob, prezentace firem, valné
hromady, jednání, �kolení, konference, kon-
certy, gastronomické slu�by.

Bli��í informace a objednávky na telefon-
ních èíslech 019/706 27 55, 019/706 27 56.
Objednávky je také mo�né zasílat na faxové
èíslo 019/706 27 03.
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nejkvalitnìj�ích domácích surovin, proslave-
né plzeòské vody a po generace rozvíjený-
mi zku�enostmi místních sládkù. Není tedy
náhodou, �e se toto pivo honosí jménem
Gambrinus po vévodovi brabantském, po-
va�ovaném za patrona sladovníkù, který byl
pradìdeèkem nejvýznamnìj�ího èeského
panovníka Karla IV.  

Svìtlý le�ák Gambrinus je významným
exportním artiklem akciové spoleènosti
Plzeòský Prazdroj a je k dispozici ve vrat-
ných lahvích NRW o obsahu 0,5 l, v ple-
chovkách o obsahu 0,5 l nebo 0,33 l, v cis-
ternì a v cirkulaèních sudech KEG.
Typ piva svìtlé
Typ kva�ení spodní
Obsah alkoholu 5,0 % obj.
Barva 9�13 j. EBC
Chu� plná, sladce sladová,

splývající s pøíjemnou støední
hoøkostí a harmonickou esterovou vùní

Balení KEG sudy, lahve,
plechovky, cisterny

Gambrinus Premium
Bílé z Plznì 
Bílý Gambrinus navazuje na historickou

výrobu tzv. svrchnì kva�ených piv. Má vý-
raznou svìtlou barvu, typickou jemnou chu�
a bohatou pìnu. Specifické druhy kvasinek
a technologie dozrávání v lahvích dávají
bílému pivu osobitou vùni a zvlá�tì osvì-
�ující øíz. Díky sedimentu tvoøenému nejlep-
�ími kulturami pivovarských kvasinek do-
stává pùvodnì èiré pivo opalizující vzhled.
Rozptýlené kvasinky jsou nejlep�ím pøírod-
ním zdrojem vitaminù B a pùsobí velmi
pøíznivì na metabolismus. Pivo je nutno
uchovávat pøi teplotì do 10°C, nebo� není
pasterizované a vy��í teplota skladování
mù�e mít neblahý vliv na jeho kvalitu. 

Bílý Gambrinus je k dispozici ve vrat-
ných lahvích NRW o obsahu 0,5 l.
Typ piva svìtlé
Typ kva�ení svrchní
Obsah alkoholu 5,1 % obj.
Barva 7�9 j. EBC
Chu� silná esterová
Balení lahve

Gambrinus Premium
Èerné z Plznì 
Èerný Gambrinus je speciální tmavé

pivo, které vyniká jemnou karamelovou hoø-
kosladkou chutí a vùní. Jeho nezamìnitel-
ná plná chu�, díky ní� se odli�uje od ostat-
ních tmavých piv, spoèívá v utajovaném po-
mìru mísení nìkolika druhù sladù pod do-
hledem nejzku�enìj�ích sládkù, v pou�ití
proslavené plzeòské vody a nejlep�ích èes-
kých chmelù. 

Èerný le�ák Gambrinus je k dispozici
v tìchto baleních: vratná lahev NRW 0,5 l,
cisterna a cirkulaèní sud KEG. 
Typ piva tmavé
Typ kva�ení spodní
Obsah alkoholu 4,2 % obj.
Barva min. 80 j. EBC
Chu� sladce plná karamelová s velmi

jemným chmelovým aroma
Balení lahve, KEG sudy, plech., cisterny

Gambrinus Desítka
Svìtlé pivo z Plznì 
Svìtlé pivo Gambrinus charakterizují

v�echny hlavní pøednosti piv vaøených 
v Plzni, jimi� jsou pøedev�ím lahodnì naho-
øklá chu�, sytá barva, bohatá pìna a správ-
ný øíz. Díky uvedeným atributùm je právì
toto pivo nejprodávanìj�ím pivem v celé
Èeské republice. Nejvýznamìj�ím potvrze-
ním jeho kvalit je hodnocení spotøebitelù,
kteøí tomuto pivu pøiøkli titul Desítka roku
1997 a dále 1. místo v soutì�i piv Zlatý
pohár na mezinárodním veletrhu pivovar-
nictví a sladovnictví PIVEX´97.  

Svìtlé pivo Gambrinus je k dispozici
v tìchto baleních: vratná lahev NRW 0,5 l,
plechovka 0,5 l nebo 0,33 l, cisterna a cir-
kulaèní sud KEG. 
Typ piva svìtlé
Typ kva�ení spodní
Obsah alkoholu 4,1 % obj.
Barva 8�12 j. EBC
Chu� støední, s harmonickou, vyvá�enou 

sladovou a chmelovou vùní
Balení KEG sudy, lahve, 

plechovky, cisterny
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Gambrinus Desítka
Èerné pivo z Plznì 
Èerné pivo Gambrinus je charakteristické

karamelovou hoøkosladkou chutí. Nezamì-
nitelnost a odli�nost jeho chuti v porovná-
ní s ostatními tmavými desetistupòovými
pivy je dána pøedev�ím zvlá�tním pomìrem
mísení nìkolika druhù sladù a dále v pou-
�ití proslavené plzeòské vody a nejlep�ích
chmelù. Kombinací Èerného Gambrinu se
svìtlým pivem Gambrinus vzniká velice po-
pulární »øezané« pivo. 

Èerné pivo Gambrinus Desítka je k dis-
pozici v tìchto baleních: vratná lahev
NRW 0,5 l, cisterna a cirkulaèní sud KEG. 

Typ piva tmavé
Typ kva�ení spodní
Obsah alkoholu 3,8 % obj.
Barva min. 80 j. EBC
Chu� støednì plná, karamelovì

sladová s jemnou hoøkostí
a vùní po karamelu a chmelu

Balení lahve, KEG sudy,
plechovky, cisterny

Gambrinus Osma
Toto pivo doplòující øadu svìtlých piv

znaèky Gambrinus je urèeno zvlá�tì pro
místa a pøíle�itosti vy�adující ni��í obsah
alkoholu. Sní�ený obsah alkoholu v�ak ne-
ubírá pivu na kvalitì a to ve své kategorii
pøedstavuje �pièkový produkt. 

Gambrinus Osma je balen do vratných
lahví NRW o obsahu 0,5 l.

Typ piva svìtlé
Typ kva�ení spodní
Obsah alkoholu 3,0 % obj.
Barva 6�8 j. EBC
Chu� mírnì nahoøklá
Balení lahve

Gambrinus Master 
Nealkoholické pivo Gambrinus Master je

urèeno pøedev�ím øidièùm, rekonvalescen-
tùm a ostatním, kteøí z jakéhokoliv dùvodu
nemohou nebo nechtìjí pít pivo alkoholické

a zároveò dobøe vìdí, �e pouze pivo doká-
�e zahnat �ízeò. Je vyrobeno tradièním var-
ním postupem za pou�ití nejkvalitnìj�ích
domácích sladù a chmelù a proslavené pl-
zeòské vody. Osvì�í organismus a neo-
vlivní mysl. 

Gambrinus Master je balen do vratných
lahví NRW o obsahu 0,5 l a do plechovek
o obsahu 0,33 l.

Typ piva svìtlé
Typ kva�ení spodní
Obsah alkoholu max. 0,5 % obj.
Barva 10�12 j. EBC
Chu� jemná, sladovo-karamelová

sladìná s chmelovým aroma
Balení lahve, plechovky

Primus 10% 
Relativnì mladá znaèka vyrábìná 

v Plzeòském Prazdroji, a. s., která si získá-
vá pøedev�ím v lahvovém balení �irokou
skupinu konzumentù. Jedná se o svìtlé pivo
vyrábìné nejmodernìj�í technologií na
�pièkových zaøízeních. Jde o typicky èeské
svìtlé pivo s typickou sladovou chutí a la-
hodnou hoøkostí charakteristickou pro 
plzeòská piva. 

Název znaèky pøedurèil podobnì jako 
u Gambrinu brabantský vévoda Jan I. zva-
ný Jan Primus, který byl podle povìstí prv-
ním sladovníkem a je i ve svìtì nazýván
patronem sladovníkù. Kvalita tohoto piva,
standardní balení vèetnì distribuce dává
ka�dému konzumentovi piva pøíle�itost
ochutnat tuto znaèku z rodiny plzeòských
piv.

Typ piva svìtlé
Typ kva�ení spodní
Obsah alkoholu 3,3 % obj.
Barva 7�10 j. EBC
Chu� støednì plná, slabá a� støednì

esterová s postøehnutelnou
jemnou vùní po chmelu

Balení KEG sudy, lahve,
plechovky, cisterny
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Akce Pivovarského muzea 

Pivovarské muzeum poøádá velké mno�-
ství výstav, koncertù a dal�ích akcí. Po-
drobnìj�í informace jsou uvedeny v Kalen-
dáriu.

Základní informace 
o Pivovarském muzeu 
Nejstar�í muzeum své-

ho druhu na svìtì je
oznaèováno odborníky za
vrchol oboru. Stovky uni-
kátních exponátù sledují
historii vaøení a kulturu
piva od nepamìti po sou-
èasnost. Pùvodní právo-
váreèný dùm s gotickou
sladovnou, staroèeskou
hospodou, le�áckými
sklepy a obrazovou galerií
roènì nav�tíví 50 000 lidí.

Délka prohlídky 60 mi-
nut

Prùvodce: �ivý - èesky,
anglicky, nìmecky, píse-
mný - v 11 jazycích

Otevøeno
Jednolivci leden-bøezen prohlídky dennì

v 11:00 a 14:00 hod, duben-prosinec dennì
od 10:00 do 18:00 hod, skupiny po celý rok
na základì pøedbì�ného objednání

Vstupné 20,- Kè, pøíplatek za jazykový
pøeklad 20,- Kè 12,- Kè dìti, studenti a in-
validé 20,- Kè dìti, studenti a invalidé s pøí-
platkem za jazykový pøeklad

Parkování parkovi�tì Plzeòský Prazdroj
(500 m), parkovi�tì �truncovy sady (100
m), pøilehlé ulice

Informace a objednávky Pivovarské mu-
zeum, Veleslavínova 6, 304 14 Plzeò, tel.
019/7224955, fax. 019/7235574

Zajímavosti o pivì 
U� v Chammurapiho kodexu je zmínka 

o kvetoucí pivovarské èinnosti. Obsah mla-
diny v pivì i jeho cena se stanoví zákonem,
poru�ování se trestá smrtí utopením. Prý
sám bùh Ré nauèil èlovìka pøipravovat
pivo. Egyptská bohynì Hathor se opila pi-
vem tak, �e ani lidí nerozeznávala. Anglièa-
né pøipravovali pivo odedávna, dokonce ve
13. století byli ustanoveni zvlá�tní dohlí�ite-
lé nad pivovary a chmelnicemi. Roku 1530

Jindøich VIII. zapovìdìl
chmelení piva, ale po 22
letech byl zákaz zru�en.
Edda, sbírka povìstí se-
verních národù z 9. století,
pova�uje medovinu i pivo
za dar bohù a vìøí, �e po
smrti budou mu�i ve Val-
hale z rukou krásné dívky
pít pivo. V �ivotopise sv.
Otty se uvádí, �e druhùm
tohoto svìtce chutnalo 
v Pomoøansku slovanské
pivo lépe ne� zahranièní
víno. U kádì pøi karbování
se za starých dob zpívaly
písnì vá�ného obsahu.
Panovala povìra, �e by se
bez zbo�ného zpìvu várka
nezdaøila. Nebo se prý

zpívalo proto, aby se pøemohla ospalost,
aby nikdo nespadl do kádì. Chmel byl 
u nás roz�íøen u� v 11. a 12. století a pì-
stoval se dokonce i v Praze napø. na Støe-
leckém ostrovì Tìlesný lékaø Ferdinanda I.
Mathiolus ve své zprávì o chmelu uvádí:
»Odvar z kvìtu a �i�ek chmele u�ívá se 
s dobrým prospìchem co protijed proti
svrabu, úmoru a v�em ostatním zevnìj�í
kù�i naka�livým nemocem, jako li�ej, pra�i-
vina apod.«

Vybráno z publikace Velikovský,V., Dìji-
ny zemìdìlského prùmyslu v Èeskosloven-
sku, Praha 1936 

Sbírky pivovarského muzea 
Pivovarské muzeum v Plzni, jediné svého

druhu v Èeské republice, soustøeïuje ve
svých sbírkách doklady spojené s výrobou
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a konzumací piva v minulosti. Je umístìno
ve støedovìkém domì stojícím v historic-
kém jádru Plznì nedaleko hlavního námìs-
tí. První písemná sbírka o této budovì po-
chází z roku 1492 a a� do roku 1814 se 
v ní vystøídalo ètrnáct majitelù, z toho sedm
sladovníkù. Pozdìji byla v domì hospoda 
a ve 30. letech tohoto století známá Tázle-
rova pivnice. 

Dùm, pùvodnì gotický a renesanènì
upravený, byl v roce 1804 klasicistnì pøe-
stavìn do dne�ní podoby. V interiéru se
v�ak zachovala pozdnì gotická sladovna,
ve které se od støedovìku pøipravoval slad
pro místní pivovary a pro Mì��anský pivo-
var od jeho zalo�ení do roku 1867. 

My�lenka na zalo�ení pivovarského mu-
zea se zrodila v roce 1929 a o pìt let po-
zdìji byl ustanoven muzejní výbor, který
zaèal sbírat staré pivovarnické pøedmìty.
Druhá svìtová válka a následné události
zpùsobily, �e muzeum bylo zpøístupnìno
veøejnosti a� 8. kvìtna 1959. Základním
fondem expozice se staly pøedmìty, které
èlenové muzejního výboru nashromá�dili 
z darù starých mì��anských rodin a z pivo-
varù v Plzni a jejím okolí. Získáním vhod-
ných prostor se mohla sbírkotvorná èinnost
rozvíjet systematicky a s potøebným odbor-
ným zpracováním, tak�e muzeum dnes
vlastní významné a èasto ojedinìlé doklady
o výrobì piva a pøidru�ených profesích. 

Na pøelomu let 1991 - 92 bylo muzeum
rekonstruováno a modernizováno a vytvo-
øena nová expozice muzejních sbírek. Ve�-
keré náklady hradil Plzeòský Prazdroj, a.s.,
který je i zøizovatelem této ojedinìlé kultur-
ní instituce. 

V prvních dvou místnostech, které byly
pùvodnì �enkem a kuchyòkou, jsou expo-
náty dokládající historii èeského pivovar-
nictví, kopie starých listin, støedovìká kera-
mika, památky sladovnického cechu a dal-
�ích povolání vztahujících se k výrobì piva.
Dvì dal�í místnosti jsou vìnovány zaøízení
starých hospod. Interiér typické mìstské
hospody z pøelomu 19. a 20. století skvìle
pøibli�uje dobu ji� dávno minulou. Sladovna

je tvoøena jedineèným dvoulodním pozdnì
gotickým prostorem, zaklenutým na ètyøi
hranolovité pilíøe. V této významné archi-
tektonické památce evropské úrovnì se
zachovala støedovìká 18 m hluboká stud-
na. Ve valèce v 1. patøe, která slou�ila 
k ulo�ení a dosou�ení zeleného sladu (vá-
lení) je vystaveno staré beèváøské a bed-
náøské náøadí, mìøicí pomùcky a ukázky
výroby tìchto øemesel. Samostatná míst-
nost je vìnována historii a zaøízení pivo-
varských laboratoøí, laboratorním pøístro-
jùm a knihovnì s odbornou literaturou. Zá-
vìreèným prohlídkovým okruhem jsou
dvoupatrové støedovìké sklepy vysekané 
v pískovcové skále. Slou�ily k ulo�ení
kvasných kádí, le�áckých sudù a ledu, kte-
rý prostor chladil.

Slu�by pivovarského
muzea veøejnosti 
Prohlídky stálé expozice Pivovarského

muzea nejsou jedinou zajímavostí této in-
stituce. Historici a badatelé zde mohou
nav�tívit specializovanou vìdeckou kniho-
vnu, která se svými knihami a spisy orien-
tuje pøevá�nì na pivovarnictví. Tato kni-
hovna slou�í jako zdroj informací pro zá-
jemce o historii piva a s ním spojená od-
vìtví. 

Plzeòský Prazdroj, a.s. jako zøizovatel
této kulturní instituce zahrnuje Pivovarské
muzeum do jedné ze svých prohlídkových
turistických tras. Tzv. OKRUH provede zá-
jemce jak pivovarem Plzeòský Prazdroj 
a Pivovarským muzeem, tak i historickými
památkami mìsta Plznì. Cena OKRUHU
je 170,- Kè/osobu vèetnì vstupù do pivova-
ru a muzea a je jej mo�né objednat na 
adrese Plzeòský Prazdroj, a.s., U Prazdro-
je 7, 304 97 Plzeò, tel. 019/706 28 88, fax:
019/706 27 15 u paní Krsové.


