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SLOVO ÚVODEM

Tak nám opět rychle utekl celý rok a my 
vám posíláme poslední předplatné roku 
2022. V něm najdete všechny naše 
vánoční piva i malý dáreček navíc. Příští 
rok dozná naše předplatné dvou malých 
změn, o kterých se dozvíte na dalších 
stránkách.
 
V pivovaru pomalu uzavíráme rok 
a už je zřejmé, že jsme vyrostli na 
horní hranici velikosti malého pivovaru 
(9900 hl). Trvalo nám to 10 let a moc 
děkujeme všem, kteří s námi tuto cestu 
sdílejí. Příští rok už se tedy s největší 
pravděpodobností proměníme na střední 
pivovar, ale nebojte, pro nás ani pro vás 
se vůbec nic nemění a na kvalitě piv to 
rozhodně nepoznáte.
 
Blížící se konec roku svádí k bilancování, 
ale toho vás prozatím v tomto vydání 
magazínu ušetříme.

Přejeme vám, abyste si vánoční svátky 
i následné silvestrovské oslavy užili 
v pohodě a ve zdraví, obklopeni 
těmi nejbližšími. Děkujeme za přízeň 
a podporu v tomto roce a těšíme se, až 
vás v tom příštím opět potěšíme pivními 
novinkami, nebo se potkáme na některé 
z mnoha akcí, které již začínáme plánovat. 

Tým pivovaru
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Změny v předplatném
Na začátek bychom vás rádi seznámili se 
dvěma změnami v obsahu předplatných 
pro příští rok, které potřebujeme zavést, 
abychom se lépe poprali se vzrůstajícími 
cenami různých aspektů předplatného 
a zároveň nemuseli navyšovat jeho cenu. 
Jedná se o papírové magazíny a speciální 
infuze pro Gold předplatné.
 

Magazíny máte opravdu rádi a my je 
i nadále pro vás chceme psát. Co ale 
začalo být opravdu těžké, je zvládání jejich 
papírových podob, jak cenově, tak výrobní 
dobou. Od ledna se proto chystáme přejít 
na elektronickou verzi magazínů, která 
bude nejen ekologičtější a ekonomičtější 
variantou, zároveň i nám přinese možnost 
tvořit magazín co nejvíce aktuální. 

Rádi bychom optimalizovali i tvorbu infuzí, tedy speciálních várek pro předplatitele. Se 
skokově rostoucími cenami surovin je to pro nás momentálně neudržitelné. I nadále vám 
zaručujeme přednostní přístup pro piva vydaná v malém množství, jako třeba speciální 
barely. Tvorba infuzí se už ale stala repetitivní a nemyslíme, že stále plní svojí původní 
funkci (nové neotřelé chutě) a tak se s ní rozloučíme. Počet piv se nijak nezmění a i dál 
se můžete těšit na všechny novinky, které vydáme a na které budeme mít díky vypuštění 
infuzí více času.
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TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY 
Vánoce jsou za dveřmi a trocha inspirace přijde vždycky vhod. 
Ať už s předstihem, nebo na poslední chvíli, na našem e-shopu 
pivovarzichovec.cz je vždy na výběr. Pojďme se tedy podívat, čím 
můžete udělat radost nejen svým blízkým, pivním fandům, 
ale konec konců i sami sobě. 

V bedně s prosincovým předplatným najdete naše vánoční stálice, které vaříme každý 
rok už více než tři roky. Vánoční piva jsou naší největší emisí roku, a tak si vždycky 
oddychneme, když je vypustíme do světa. Tak si také oddychněte a připijte si s námi na 
klidné Vánoce. Vánoční piva jsou navíc perfektním dárkem.

Vánočka je lehoučká Session IPA, která 
je chmelená chmely Citra a Simcoe. To 
je dnes už osvědčená kombinace, která 
společně přináší vyváženou citrusovou, 
pryskyřičnou chuť a příjemnou ostrou 
hořkost.
 
Ježíšek je pomrknutí po éře silných ale 
pitelných Double IPA. Tahle dvacítka 
vás překvapí svojí suchostí, pitelností 
a příjemnou melounovou chutí díky 
velkému množství chmelu ve whirlpoolu.
 

V Nadílce jsme pro vás spojili oblíbené 
chmely Amarillo a Mosaic do hutné silné 
dvacetistupňové New England IPA, která 
vás ponoří do víru bohatých ovocných 
chutí.
 
A poslední z naší tradiční vánoční 
čtveřice je Rohlíček, silný stout s laktózou 
a vanilkou, ve kterém si spolu hraje 
vyvážené krémové tělo a citelná praženost 
a hořkost. Vanilku jsme léto pořídili trošku 
voňavější, tak schválně jestli to poznáte.

e-shop

Vánoční piva



Každý měsíc to nejlepší z naší pivní nabídky, to je předplatné ve dvou variantách 
– Silver a Gold. Na své si tak přijdou jak milovníci klasiky, tak pivní nadšenci, navíc 
z pohodlí domova bez nutnosti hlídat, jaké novinky jsme právě vypustili do světa. Krom 
pravidelného přísunu našich stálic, pivních speciálů, ale také limitek, se mohou členové 
pivního klubu těšit také na dárky v podobě merche, nebo volných vstupů na akce, které 
pořádáme. Nyní můžete obdarovat své blízké poukazem na předplatné na tři nebo 
šest měsíců a prodloužit tak radost z dárku nejen pod stromečkem, ale po celou dobu 
pravidelné zásoby pivního potěšení. 

Víte, že dotyčný, kterého chcete obdarovat, miluje naše pivo, ale netušíte které? Vytvořili 
jsme pro Vás dárkové poukázky, kterými můžete překvapit své blízké a oni sami si mohou 
vybrat, co si u nás zakoupí. Poukázky doručíme až do vašich schránek, a také do 24 hodin 
v elektronické podobě. Pokud tedy patříte mezi ty, co nákupy vánočních dárků nechávají 
na poslední chvíli, poukázka je jasná volba.

Pivní předplatné 

Dárkové poukazy
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Trpělivé čekání, intenzivní péče, ale i luštění budoucnosti, to vše jsou dovednosti, které 
naši sládci potřebují k vytvoření naší nejpropracovanější série piv. Začátek života našich 
stařených stoutů je dost podobný standardnímu procesu výroby, nevaříte ale pivo, které 
má být dobré hned, ale až za dva roky… 
 
Po zhruba 3 měsících kvašení staříme pivo ve vybraných sudech po dobu minimálně 
osmnácti měsíců.  Sudy po americkém bourbonu, skotské whisky i jamajském rumu pak 
všechny do jednoho přechutnáme a rozdělíme do několika blendů. Ty nejlepší sudy jdou 
do čistých blendů bez přidaných surovin, další pak obohatíme například kokosem, kávou, 
javorovým sirupem, ale třeba i arašídy. Součástí této edice je i naše nejsilnější pivo – 
vymražovaný EIS STOUT. 

Etiketu pro každé ze série piv vytvořili přední nezávislí umělci, a tak se piva nabízí jako 
perfektní vánoční dárek nejen pro milovníky silných piv, ale i moderního umění a designu, 
navíc jsou vhodná k archivaci. Tímto exkluzivním dárkem nešlápnete vedle. 

Barelová piva 



Unikátní spojení piva a vína, které potěší každého a zároveň bude skvělým společníkem 
při novoročním přípitku. Výchozí saison zrál 2 roky v sudech po červeném víně, jeden 
sud pak další 3 měsíce zrál na slupkách a druhý se šťávou vína odrůdy Cabernet Moravia. 
Poté jsme oba sudy spojili v jednom nerezu, kde spolu stárly dalších 18 měsíců, aby se 
nakonec spojily a po dalším tříměsíčním zrání v lahvích skončil před vámi. Čtyřletá cesta 
je konečně u konce.

Náš e-shop krom široké pivní nabídky skrývá i parádní módní kousky. Trička, mikiny, 
čepice, šaty, tašky z kvalitních a velmi příjemných materiálů, to je nabídka, ze které 
si vybere každý. V průběhu prosince navíc naskladníme další novinky. Krom oblečení 
najdete na našem e-shopu i pivní sklo, které perfektně doladí chuťový prožitek.

Grains & Grapes – hybrid piva a vína

merch
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Máme za námi první velkou schůzku 
v rámci společného projektu s výzkumným 
ústavem pivovarským a sladařským 
(VÚPS), který nese název Wilda. Naší 
snahou je hledání, izolace a použití 
kvasinek a mikroorganismů přírodně 
se vyskytujících v severních Čechách. 
Pro tu příležitost jsme se spojili s několika 
organickými sady v okolí našeho pivovaru 
a nyní dokončujeme fázi, ve které probíhal 
rozsáhlý sběr z květů, plodů, kůry, vody 
a další ploch.

Projekt poběží ještě několik let a na 
jeho konci doufáme, že bude minimálně 
jedna široce dostupná kultura nebo 
blend mikroorganismů určený pro 
divoké kvašení. Pokud budeme úspěšní, 
věříme, že si něco jako „Czech Wild Ale“ 
bude moci uvařit každý pivovar nebo 
domovarník, který se rozhodne. Tak držte 
palce.

wilda



Po roce v předplatném vítáme znovu Vaška Vomáčka a jeho uhnízděný létající pivovar 
Černý potoka. Ten už totiž trvale vaří na technologii pivovaru Jungberg, kde Vašek 
dělá sládka. Černý potoka byl založený v roce 2016 a proslavil se hlavně moderními 
interpretacemi svrchně kvašených piv, ve kterých se stal jednou z českých špiček.
 
I proto tedy v prosincovém předplatném ochutnáte New England IPA Cloud Scanner, 
tentokrát v úplně nové sestavě chmelů - Idaho 7 a Simcoe. Oba tyto chmely disponují 
neprvoplánovou komplexní chutí, která spojuje pryskyřičný a citrusový charakter starších 
chmelů s vyváženou hořkostí a šťavnatostí těch moderních.
 
Tak ochutnejte a určitě nepromarněte degustaci s Vaškem Vomáčkem, o jejíchž detailech 
se dozvíte na našem facebooku.

HOST PŘEDPLATNÉHO
ČERNÝ POTOKA
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NADÍLKA 20 
DOUBLE DRY HOPPED DOUBLE NEIPA  
(ALK. 9 % OBJ.)

PRO ČLENY NAŠEHO 
PIVNÍHO KLUBU
Pokud jste předplatitelem jednoho ze 
dvou druhů pivních předplatných, ať už 
SILVER či GOLD, na následujících řádcích 
se můžete dočíst něco málo o pivech, 
které vám tento měsíc v balíčku dorazí.

Některé produkty jsou pro obě verze 
společné, proto je zahrnujeme do textu 
pouze jedenkrát. Pro ty, kdo zatím pivními 
předplatiteli nejste, doporučujeme 

podívat se na naše webové stránky 
pivovarzichovec.cz a přečíst si  
o službě něco více. Třeba se vám  
zalíbí. A nyní už k samotným pivům.

Den várky fresh hopů je velmi výživný, vždy koordinujeme 
várku se sklizní tak, aby chmel z rostliny do piva cestoval 
maximálně několik hodin. Jde tedy o úzkou komunikaci 
s farmářem, který nám brzy ráno oznámí „dnes budu 
sklízet.“ My pak začneme vařit várku tak, aby se přídavek 
chmele do piva plus téměř potkával s jeho příjezdem. 
Chmelení čerstvým mokrým chmelem je skvělá zkušenost, 
při které celý proces provází neuvěřitelná vůně. Použití 
hlávek si vyžaduje nadstandardní množství chmele a díky 
vlastnostem chmelových šištic i výraznou část díla ztratíte. 
Výsledná chuť vám je ale opravdovou útěchou za všechnu 
tu práci. 

FRESH HARMONIE 12  
SVĚTLÝ LEŽÁK S ČERSTVÝM CHMELEM 
(ALK. 5,1 % OBJ.)

Pro ty z vás, jimž v dospělosti chybí těšit se na 
vánoční nadílku, každý rok vaříme jednu z našich 
nejnachmelenějších New England IPA vůbec, abyste 
měli stále co vyhlížet. Nadílka je po okraj plná extrémně 
voňavých chmelů Amarillo a Mosaic, které báječně voní po 
tropickém ovoci, melounech, peckovinách. Prostě přesně 
těmi všemi vůněmi, pro které jsme všichni tomuto pivnímu 
stylu propadli.

 



ježíšek 
DOUBLE DRY HOPPED DIPA  (ALK. 9 % OBJ.)

Abychom vám v tekuté formě přiblížili chuť toho asi 
nejslavnějšího vánočního cukroví, uvařili jsme hutný a silný 
milk stout. Stout s laktózou není žádný výmysl moderní doby, 
vyrábí se už sto let a má to důvod – laktóza, mléčný cukr, je pro 
pivní kvasinky nekvasitelné a tak si pivo zanechá vyšší sladkost. 
Přídavek velkého množství vanilky dotváří celkový úmysl. 
Rohlíček tak bude skvělým partnerem k cukroví vaší babičky.

Abychom vás na Vánoce nezásobili pouze těmi nejsilnějšími 
pivy, vaříme i Vánočku. Lehkou IPA, elegantně chmelenou 
chmelem Citra do whirlpoolu a poté chmely Simcoe a Nelson 
Sauvin na studené chmelení. Očekávejte tedy výrazný 
chmelový charakter. Vánočka je díky vyššímu prokvašení krásně 
lehoučká a skvěle poslouží jako osvěžení při smažení řízků nebo 
při rozpálených debatách nad štědrovečerním stolem.

VÁNOČKA 13 
MILK STOUT (ALK. 9 % OBJ.)

Náš každoroční tradiční vánoční speciál. Ježíšek si nebere 
servítky, obdaruje váš vánoční stůl dvaceti-stupňovou, 
extrémně chmelenou a pořádně hořkou IPA, která si i přes 
9% alkoholu ponechává překvapivou pitelnost. Bude vám tak 
nepochybně dalším důvodem, proč se těšit na Vánoce.

ROHLÍČEK 20 
MILK STOUT (ALK. 9 % OBJ.)
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SOUR ROSEHIP 12 
sour ale (ALK. 5,1 % OBJ.)
Kyseláčem pro letošní podzim je šípková verze našeho 
klasického Sour 12. Šípek, souplodí šípkové růže, je pro 
Česko tradiční surovina pro výrobu čajů na podporu zimní 
imunity. Vitamíny určitě pivem nenahrazujte. Ale náš nový 
sour rozhodně ochutnejte, jemná chuť šípku vás zahřeje 
u srdce.

REBEL SOUR 12  
SOUR ALE WITH CASCARA (ALK. 5,1 % OBJ.)

Tenhle tmavý ležák byl mezi prvními 4 pivy, které náš 
pivovar nabízel a časem se z něho vyvinul vámi oblíbený 
speciál Bounty s kokosem a kakaovými boby. Teď před 
Vánoci jsme se rozhodli před přidáním kokosu a kakaa 
kousek stočit stranou pro pár našich spřátelených hospod. 
A při té příležitosti jsme naplnili plechovky pro naše zlaté 
předplatitele. Příjemná suchá pražená záležitost. 

Spolupráce iniciovaná brněnskou pražírnou výběrové kávy 
Rebelbean dala za vznik tomuto kávovníkovému kyseláči, 
který není vyroben z kávových zrn, ale z dužiny kávových 
třešní – cascary. Jedná se o chuťově unikátní ovoce, 
do nedávna off-produkt výroby kávy, který se do zemí 
Evropské unie může legálně importovat teprve od ledna 
roku 2022.

ČERNÉ 13 
TMAVÝ LEŽÁK (ALK. 5,5 % obj.)

gold expericence



CLOUD SCANNER 15 
neipa (ALK. 6,6 % OBJ.)

COFFEE MAPLE SYRUP 
STOUT 2021 
stout (alk. 14,5 % obj.)

Po roce v předplatném vítáme znovu Vaška Vomáčka a jeho 
uhnízděný létající pivovar Černý potoka. Ten už totiž trvale 
vaří na technologii pivovaru Jungberg, kde Vašek dělá sládka. 
Černý potoka byl založený v roce 2016 a proslavil se hlavně 
moderními interpretacemi svrchně kvašených piv, ve kterých se 
stal jednou z českých špiček.

I proto tedy v prosincovém předplatném ochutnáte New 
England IPA Cloud Scanner, tentokrát v úplně nové sestavě 
chmelů - Idaho 7 a Simcoe. Oba tyto chmely disponují 
neprvoplánovou komplexní chutí, která spojuje pryskyřičný 
a citrusový charakter starších chmelů s vyváženou hořkostí 
a šťavnatostí těch moderních.

Tak ochutnejte a určitě nepromarněte degustaci s Vaškem 
Vomáčkem, o jejíchž detailech se dozvíte na našem facebooku.

Po osmnácti měsících ležení, jsme vybrali bourbonové barely 
pro blend, do kterého přijde javorový sirup a káva z naší 
spřátelené pražírny Doubleshot. Výsledný stout je jemný, sladší 
s lehkým kávovým aroma. Jasná krbová záležitost, která vás 
zahřeje ve studených měsících.

Na ilustracích pro naší barelovou sérii spolupracujeme s 
nezávislými umělci, tak aby kvalita a rozmanitost etiket 
odpovídala obsahům lahví.

Etiketu vytvořil: PAUSER

FACEBOOKOVÁ SKUPINA 
PRO PŘEDPLATITELE:  
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