12. dubna 2017

reportáž Míry Jirkovského

V královském městě Žatci a jeho okolí byl proslulý chmel pěstován již v 10. století. Spolu s místním sladem byl zárukou dobrých várek piva. V českém pivovarnictví je žatecký pivovar jediný, který má tradici vaření piva v místě původní městské zástavby delší než 700 let. V roce 1261 vznikla v Žatci společnost
právovárečníků, která vařila piva „SAMEC“ a „KOZEL“. Po požáru v polovině 18. století bylo rozhodnuto o výstavbě pivovaru
nového. Základní kámen byl položen 20 .6. 1798 na místě zaniklého královského hradu, začátek vaření je datován na 26. 7.
1800 . Pivovar byl postupně rozšiřován a modernizován. Byl
mnohokrát oceněn při různých výstavách a soutěžích. Obyvatelé žateckého regionu jsou na svůj pivovar nesmírně hrdí.
Ve středu 12.4.2017 v odpoledních hodinách se
scházíme před branami historického Žateckého
městského pivovaru, vcházíme dovnitř za účelem
exkurze. Celou akci domluvil a zorganizoval
Míra Jirkovský. Zájem byl opravdu veliký a první nedočkavci již čekali před branou pivovaru
dlouho před třináctou hodinou. Jirka Mach, který
je s pivním mokem téměř ve svazku manželském, byl u pivovaru již o den
dříve. Tvrdí, že si spletl termín, ale zasvěcení vědí své. Věnovat se nám
bude pan Miroslav Sieger, velitel žatecké Chmelobrany, který nás zahrnul
spoustou informací. Dovídáme se, že pivovar je součástí nadnárodní společnosti Carlsberg a také o historii i modernizaci pivovaru.

Sešlo se nás hodně, jmenovitě Vašek Záruba, Pepík Kolář, Jarda Rychtařík, Jirka Klíma,
Igor Smékal, Venda Liška, Maruška Ulrychová, Jirka Hudeček, Míra Jirkovský,Vláďa Kosina, Radek Voigt a Jirka Mach. A někteří si přivedli i manželky, zřejmě kvůli doprovodu.

A pak se již otevřely dlouho očekávané prostory. Od pana Miroslava Siegra
jsme se při prohlídce výrobních hal dozvěděli mnohé o technologii vaření
piva. A opravdu se bylo na co dívat, i čichové buňky si přišly na své.
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Na závěr exkurze sjíždíme do sklepení, kde má pivovar nově vybudované
zázemí, a tam jsme ochutnali výbornou „jedenáctku“, stáčenou přímo z
tanku, před její filtrací a pasterizaci. A jelikož Míra Jirkovský přinesl čerstvý chléb a škvarkové domácí sádlo, nemůžeme se divit, že se nikomu
nechtělo domů. Navíc příjemné sklepní prostředí podporovalo chuťové kalíšky a hlavně žízeň, a tak někteří nejmenovaní si přivodili potíže s chůzí, zvláště pak při vyjití na čerstvý chladivý vzduch.

Zleva: Míra Jirkovský, Jirka Hudeček,
Pepa Kolář a Jirka Mach

Zleva: Luboš Martinovský, manželé
Liškovi a Venca Záruba

Poděkování za péči o nás patří zástupcům pivovaru paní Janě Eisertové
a panu Miroslavovi Siegerovi. Starali se o nás opravdu příkladně, provedli
nás celým areálem pivovaru. Předali nám řadu informací o technologii výroby piva, o vývoji pivovaru od jeho vzniku až po současnost a vzorně se
postarali o naše pohoštění. Moc se nám tam líbilo a vůbec se nám nechtělo jít domů, zvláště pak po ochutnávce výborného piva.
Pozn: fotografie pořídil Jarda Rychtařík, upravil je Jarda Palečný

