Zpravodaj
Cech má k dnešnímu dni
118 členů z toho je 117 mužů
a 1 žena.
Počet členů v krajích
je následující:
Kraj
Středočeský
Zlínský
hl.m. Praha
Jihomoravský
Ústecký
Pardubický
Vysočina
Moravskoslezský
Jihočeský
Královéhradecký
Olomoucký
Plzeňský
Karlovarský
Liberecký
SR – Bratislavský

Počet členů
20
18
13
10
10
9
9
7
6
5
4
3
2
1
1

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE:
KONTAKT:

cech.pivo@gmail.com

WEB:	https://www.homebrewmap.com/cs/
cech-domacich-pivovarniku
Zde najdete veškeré informace o Cechu –
přihlášku, aktuální stanovy, pravidla udílení
hodností, členské výhody apod.

FCB:

https://www.facebook.com/cech.pivo/

Uzavřená skupina:	https://www.facebook.com/
groups/1299982210012373/

J e zřízena POUZE PRO ČLENY Cechu
a slouží ke komunikaci členů mezi sebou
a s Cechovní radou.

Členský příspěvek: 50 Kč/rok.
Na účtu Cechu je 7 050 Kč, přičemž členský
příspěvek dosud zaplatilo 112 členů. (Výdaje 0 Kč.)
První větší akcí, kterou Cech organizoval bylo setkání
ve Sladovně v Záhlinicích, kde jsme absolvovali přednášku
a exkurzi vedené panem Přinosilem a ochutnali nespočetně
vzorků, které si členové s sebou přivezli.

Pokud máte účet
na homebrewmap.com,
tak si můžete u svého profilu
nastavit, že jste členem Cechu.

V lednu proběhne degustační školení ve VÚPS,
které zorganizoval Cech a členové díky tomu mohli využít
10% slevu z ceny školení.

Členové mají
8% slevu na nákup
na vyrobtesipivo.cz.

Pokud budete mít zájem o organizaci dalšího semináře,
tak napište mail na cech.pivo@gmail.com.
(Termín semináře je plně v kompetenci VÚPS a seminář
vždy pobíhá ve všední den.)

Zahájen příjem přihlášek
o udělení hodnosti
Máte-li zájem o udělení hodnosti, tak registrace členů probíhá on-line na tomto odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/1ukuONKOIy3jLI4V46s9NKBb_
gaMT6StZdmHghXXyBSQ/viewform?edit_requested=true
Předání vzorků k hodnocení je v režii uchazeče. Je možné je zaslat doručovací službou (možné adresy
dostanete po registraci), můžete předat osobně na akcích, které budou vždy uvedeny přímo ve formuláři
nebo můžete předat osobně (možnosti jsou součástí formuláře a upřesněny budou po zaslání přihlášky).
Výňatek z pravidel udílení cechovních hodností.
Celé znění naleznete na https://www.homebrewmap.com/cs/cech-domacich-pivovarniku-2/o-nas/item/24-podminky-udileni-hodnosti
Učedník
1) Ten, který chce být povýšen, musí vařit
pivo ze sladového výtažku a kvalitu své
produkce ověřit jedním z následujících
způsobů:
A. předložit vzorky 2 různých piv (nemusí
být předložena zároveň, ale v libovolném
čase dle uvaření) spolu s popisem výroby
minimálně jednomu cechmistrovi nebo
členu cechovní rady, který provede
zápis do hodnotícího listu a ten předloží

cechovní radě ke schválení povýšení nebo
B. využít hodnocení schválených
hodnotitelů kvality a dosáhnout
u 2 různých piv (nemusí být předložena
zároveň, ale v libovolném čase dle
uvaření) spolu s popisem výroby výsledku
odpovídajícímu minimálně 50 % použité
škály nebo
C. mít u 2 různých piv na homebrewmap.
com průměrné hodnocení minimálně 5

od 5 a více registrovaných ověřených
uživatelů a tuto skutečnost oznámit
cechmistrovi nebo předsedovi, který
po ověření předloží cechovní radě návrh
na povýšení.
2) Hodnocení členem rady je neveřejné,
při volbě schválených hodnotitelů bude
hodnocení piva zveřejněno na webových
stránkách cechu.

Tovaryš
1) Ten, který chce být povýšen, musí
vařit pivo ze sladového výtažku nebo
ze surovin a kvalitu své produkce ověřit
jedním z následujících způsobů:
A. předložit vzorky 2 různých piv (nemusí
být předložena zároveň, ale v libovolném
čase dle uvaření) spolu se záznamem
o várce minimálně jednomu cechmistrovi
nebo členu cechovní rady, který provede
zápis do hodnotícího listu a ten předloží

cechovní radě ke schválení povýšení nebo
B. využít hodnocení schválených
hodnotitelů kvality a dosáhnout
u 2 různých piv (nemusí být předložena
zároveň, ale v libovolném čase dle
uvaření) spolu s popisem výroby výsledku
odpovídajícímu minimálně 60 % použité
škály nebo
C. mít u 2 různých piv na homebrewmap.
com průměrné hodnocení minimálně 6

od 7 a více registrovaných ověřených
uživatelů a tuto skutečnost oznámit
cechmistrovi nebo předsedovi, který
po ověření předloží cechovní radě návrh
na povýšení.
2) Hodnocení členem rady je neveřejné,
při volbě schválených hodnotitelů bude
hodnocení piva zveřejněno na webových
stránkách cechu.

Mistr
1) Ten, který chce být povýšen na tuto
hodnost, musí vařit pivo ze surovin a být
držitelem hodnosti Tovaryš po dobu
minimálně 2 měsíců a kvalitu své produkce
ověřit jedním z následujících způsobů:
A. využít hodnocení schválených
hodnotitelů kvality a dosáhnout
u 3 různých piv (nemusí být předložena
zároveň, ale v libovolném čase dle
uvaření) spolu s popisem výroby výsledku
odpovídajícímu minimálně 70 % použité
škály nebo

B. mít u 3 různých piv na homebrewmap.
com průměrné hodnocení minimálně 7
od 10 a více registrovaných ověřených
uživatelů a tuto skutečnost oznámit
cechmistrovi nebo předsedovi, který
po ověření předloží cechovní radě návrh
na povýšení.
2) Jedno z hodnocení je možné nahradit
doložením umístění na 1.-3. místě
ve schválené domovarnické soutěži.
3) Mistr musí i nadále vyhledávat zpětnou
vazbu na svá vyrobená piva, tak aby bylo

patrné, že si zachovává kvalitu produkce
a zároveň se snaží své schopnosti
zvyšovat. Proto musí jednou ročně
poskytnout cechovní radě krátkou zprávu
o své činnosti – o účasti na soutěžích,
o vařených pivech a plánech na zlepšení.
4) Cechovní rada může 1x ročně
požádat o předložení 1 nového vzorku
pro posouzení udržení kvality vařených
piv.
5) Hodnocení piva bude zveřejněno
na webových stránkách cechu.

Velmistr
1) Ten, který chce být povýšen na tuto
hodnost, musí vařit pivo ze surovin
a být držitelem hodnosti Mistr po dobu
minimálně 6 měsíců a kvalitu své produkce
ověřit jedním z následujících způsobů:
A. pri žádosti předložit 1 pivo
schválenému hodnotiteli kvality spolu
s popisem výroby a dosáhnout výsledku
odpovídajícímu minimálně 80 % použité
škály nebo
B. mít u 5 různých piv na homebrewmap.
com průměrné hodnocení minimálně 8
od 10 a více registrovaných ověřených
uživatelů a tuto skutečnost oznámit
cechmistrovi nebo předsedovi, který

po ověření předloží cechovní radě návrh
na povýšení.
2) Podmínkou udělení je pravidelná účast
v domovarnických soutěžích a minimálně
jedno umístění na 1.-3. místě ve schválené
domovarnické soutěži.
3) Velmistr musí i nadále vyhledávat
zpětnou vazbu na svá vyrobená piva,
tak aby bylo patrné, že si zachovává
kvalitu produkce. Velmistr se musí
aktivně podílet na dění v cechu a musí
prokazatelně dosahovat vysokých kvalit
člena cechu a pomáhat ostatním méně
zkušeným domácím sládkům a zasazovat
se tak pravidelně o zlepšování úrovně

domácích sládků. Tyto snahy mohou mít
rozmanitou formu od pomoci začínajícím
domovarníkům, tvorbu článků o vaření
piva, pořádání workshopů, seminářů,
soutěží aj. Naplnění těchto požadavků
posoudí cechovní rada na základě
informací, které jí žadatel poskytne
v každoroční zprávě o činnosti.
4) Cechovní rada může 1x ročně
požádat o předložení 1 nového vzorku
pro posouzení udržení kvality vařených
piv.
5) Hodnocení piva bude zveřejněno
na webových stránkách cechu.

