Cechovní zpravodaj
květen 2019
Změny ve vedení a organizaci Cechu
Změny ve vedení Cechu už asi většina členů zaregistrovala.
Zde je přehled událostí poslední doby. Dne 30.11.2018
rezignoval dosavadní předseda Cechu a jeho zakládající
člen Radek Michel na funkci předsedy i na členství v
Cechovní radě. Rezignační dopis naleznete ZDE.
5.12.2018 na svém zasedání tuto registraci vzala Cechovní
rada na vědomí a novým předsedou jednomyslně zvolila
Romana Holoubka. Zároveň došlo ke změně sídla Cechu
a tyto změny byly zanese do aktuální podoby stanov. Zápis
ze zasedání cechovní rady naleznete ZDE.
Následně Cechovní rada průběžně pracovala na
přerozdělení úkolů při administraci Cechu a na
automatizaci evidence členů. Mírně se také změnil průběh
přihlašování nových členů tak, aby se omezila přebujelá
byrokracie s tím spojená, která byla svou pracností nadále
neúnosná. Dne 7.2.2019 byla spuštěna nová verze
automatického přihlašovacího systému. Zlepšení oproti
předchozímu systému pociťují jak nový členové, tak i
předseda Cechu, který dříve musel všechny úkony dělat
manuálně po jednom. Po přihlášení přes webový formulář
přijde novému členu automaticky mailem jeho členské číslo
a informace k platbě členských příspěvků. Člen je přijat
podmínečně až do zaplacení příspěvků a do doby, kdy ho
schválí Rada. Členské výhody lze čerpat v okamžiku
obdržení členského čísla, což je obvykle několik málo minut
po přihlášení.

Tímto bychom se rádi omluvili za zdržení členům, kteří svou
přihlášku zaslali od prosince 2018 do začátku února.
Vzhledem k předávání administrativy Cechu vyhlásil bývalý
předseda administrativní prázdniny, které skončily právě
spuštěním nového přihlašovacího systému. Díky
automatické povaze nového systému se taková situace již
v budoucnu nebude opakovat.
V lednu 2019 byla podána žádost o změnu zápisu ve
Spolkovém rejstříku – po vyžádaném upřesnění a uběhnutí
všech zákonných odvolacích lhůt byly změny zapsány
začátkem dubna 2019. Změna vedení je tedy již oficiální.
Na základě změny zápisu ve spolkovém rejstříku jsme
následně získali plný přístup k datům z cechovního účtu u
banky, což umožní automatické propojení plateb členských
příspěvků s cechovní knihou. Automatické párování plateb
je v současné době v testovacím provozu.
V nejbližší době tak můžeme dořešit problém s váznoucí
výrobou a rozesíláním členských průkazů. Zároveň
začínáme kontrolovat zaplacení členských příspěvků na
letošní rok, tudíž členové, kteří zapomněli zaplatit příspěvky
na rok 2019 (50 Kč), budou v brzké době kontaktováni
s upomínkou. Bohužel zapomínání zaplacení příspěvků se
netýká pouze několika málo jedinců, ale celých 90 případů.

Líc a rub nového designu členských průkazů, které budou již brzy rozeslány novým i starším členům Cechu. Za grafické zpracování
děkujeme našemu členu Tomáši Pauknerovi, cechovní znak je pak dílem Michala Pecky. Údaje uvedené na těchto ukázkách jsou smyšlené.
Vaše členské číslo ani osobní údaje uvedené na průkazu nikdy veřejně nesdílejte.
1

2019, Cech domácích pivovarníků, z.s.

Zahraniční spolupráce

Obnovení degustačních seminářů

Na základě skvělých výsledků své domovarnické práce,
úspěchů v soutěžích a znalosti jazyka, vydobyl si kolega
František Sýkora vysokého uznání u našich polských kolegů.
Toho Cech okamžitě zneužil a kolega Sýkora byl jmenován
Velvyslancem Cechu pro polsky mluvící země. Krátký článek
o jeho činnosti a rozbíhající se družbě s polskými kolegy
naleznete na konci tohoto zpravodaje.

Po domluvě s Dr. Olšovskou jsme se rozhodli obnovit
pořádání senzorických seminářů VÚPS pro členy Cechu.
Organizace akcí se laskavě ujal kolega Martin Altschmied
a byl proto jmenován Zástupcem Cechu pro věci
senzorické.
Prozatím začínáme Senzorickým seminářem I – Senzorika
piva, cena semináře je 3263,Další informace o semináři naleznete na stránkách VÚPS
ZDE.
Zarezervované máme dva termíny – 11.9. a 23.10. 2019
(předběžně 9:00, bude upřesněno)
V případě, že naplníme kapacitu semináře a celý jej
jednorázově zaplatíme, dostaneme 10% slevu.
Zájemci o seminář budou komunikovat přímo s kolegou
Martinem Altschmiedem (martin.altschmied@gmail.com),
uhradí zálohu ve výši 50% ceny na účet
Cechu, zbytek doplatí cca týden před seminářem. Platba je
vratná v případě, že bude k dispozici náhradník, nebo jej
na poslední chvíli odpadnuvší účastník zajistí. Fakturu za
celý seminář pak Cech zaplatí Výzkumnému ústavu.

Legislativa
V minulém roce se podařilo sehnat celých 8031 podpisů
pod petici za změnu legislativy (více info ZDE). Petice byla
předána členům Petičního výboru Poslanecké sněmovny
(PS) během semináře o domácím pivovarství, který se konal
v PS za účasti některých členů Cechovní rady, kteří
představili náš spolek a také to, o co se ohledně legislativy
snažíme. Podrobnosti se můžete dočíst v článku na str. 27,
5. číslo časopisu Pivař.
Pirátští poslanci Ondřej Polanský a Radek Holomčík
připravili novelu zákona o spotřební dani, která upravovala
část týkající se domácího pivovarství – zvýšení limitu na
2000 l/rok, zrušení povinnosti registrace na Celní správě.
Hlasování v PS o návrhu změny zákona z dílny České
pirátské strany proběhlo 21. 12. 2018. Návrh bohužel
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neprošel – hlasování skončilo s 60 hlasy pro, avšak pro
přijetí bylo potřeba 87 hlasů. Na to, jak hlasovali jednotlivé
strany a poslanci, se můžete podívat ZDE.
Krátký komentář a vysvětlení. Pro návrh hlasovala opozice
– Piráti, ODS, KDU-ČSL, TOP09 a STAN. Poslanci vládních
stran (ANO, ČSSD) hlasovali buďto proti, nebo se zdrželi.
Ve výsledku není mezi zdržením se a proti rozdíl. Poslanci
KSČM byli proti (s výjimkou poslance Kováčika) a celý klub
SPD se zdržel. Návrh tedy neprošel kvůli poslancům ANO,
ČSSD, SPD a KSČM. Pokud znáte některé z poslanců,
neostýchejte se je kontaktovat, aby třeba pro příště měli
větší ochotu podpořit naši věc.
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Detailní statistiky z hlasování o Pirátském návrhu jsou dostupné na
webu Poslanecké sněmovny.

Petice, kterou zástupci Cechu odevzdali v PS je v plném znění
dostupná na cechovních stránkách. Děkujeme všem, kteří se
zapojili do sběru podpisů

Z procedurálních důvodů bylo během hlasování klíčové, že
ministryně financí a zpravodaj dali návrhu zamítavé
stanovisko. Nedělejme si iluze o tom, že všichni poslanci
měli potřebné povědomí a vhled do naší oblasti – nepsané
pravidlo říká, že poslanci vládních stran hlasují tak, jak
doporučí ministryně. Poučení do dalších bojů tedy zní, že
dokud nebude mít návrh jasnou a pevnou podporu
ministerstva financí, tak není velká šance, aby prošel.

v podobě: roční limit 400-500 l, registrace postačující
oznámením (např. email), snížení délky vedení evidence
z 10 na 3 roky. Pirátští poslanci nám opět nabídli pomoc
s dalším vyjednáváním.

Poslancům Pirátské strany patří poděkování, že tímto
návrhem otevřeli diskuzi a povědomí o domácím vaření piva
na půdě PS, avšak bohužel nejsou v takové politické pozici,
aby mohli návrh protlačit. Díky také patří všem ostatním
poslancům, kteří návrh podpořili. Návrh byl velmi
ambiciózní a vzhledem k našim jednáním s MF a politické
situaci se dalo jen těžko očekávat, že by hladce prošel.
Rozhodně nevěšíme hlavy. Toto je teprve začátek a jednání
– ať už s MF nebo i Generálním ředitelstvím cel – budou ze
strany Cechu čile pokračovat, tak abychom krůček po
krůčku zlepšovali podmínky českých domovarníků.

Na základě těchto skutečností bude Cech nadále jednat
s MF i Piráty tak, abychom byli schopni nalézt reálnou a
politicky průchozí variantu. I když návrh MF není ve výši,
kterou by si řada z nás představovala, tak je nutno uznat,
že by se jednalo a velmi výrazné zlepšení současné situace.
Srovnání podmínek s vinaři, tak jak by si to mnozí z nás
představovali, je nereálné. Z diskuzí s dotčenými subjekty
vyplynulo, že v budoucnu se počítá se snížením limitu pro
vinaře a z toho důvodu nepřipadá v úvahu zvyšovat limit na
pivo na tuto úroveň. Tato informace zazněla během
semináře v PS z úst Ondřeje Fasora, ředitele odboru
Nepřímých daní na MF. Nutno dodat, že uvažované změny
v oblasti vína nemají s našimi snahami žádnou spojitost, což
dokazuje i fakt, že o nich pan Fasora mluvil ještě před
předáním naší petice.

Na základě zmíněné petice, obdržel Cech v únoru 2019
dopis od Petičního výboru PS, který obsahuje i stanovisku
Ministerstva financí (MF). MF se vyjádřilo, že je ochotno
jednat o nalezení kompromisního řešení, které navrhují

O dalším průběhu jednání vás budeme informovat. Věříme,
že se nám podaří legislativní podmínky zlepšit, avšak práce
je vlastně teprve na počátku, tudíž prosíme o vaši trpělivost
a podporu.
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Vyhlášení kategorií 3. ročníku
Černokosteleckého žejdlíku
Datum konání: 14.9. Kostelec nad Černými Lesy

Žejdlík se bude již tradičně konat v prostorách
Černokosteleckého pivováru. Na akci jsou srdečně zváni
nejen členové Cechu, ale i všichni ostatní.

Kategorie:
A. Světlý česká ležák (BJCP 3A, 3B), zařazeno do
Ligy českého ležáku 2019
B. ESB (Strong Bitter) podle receptu Pavla Palouše
(pivovar Cobolis, Praha), zveřejněn na konci tohoto
zpravodaje
C. Hofburg na černo, tmavý ležák, recept dle Jiřího
Matochy (Pivařka, str. 235)
D. SMaSH ejl, povoleny styly APA a IPA. Recept musí
obsahovat pouze Pale Ale slad a pouze chmel
Centennial. Voda a kvasinky jsou volné. Recepty
očividně nesplňující tyto podmínky budou ze
soutěže vyřazeny.

Pravidla
Při vaření soutěžního piva v kategoriích B, C je nutné využití
všech surovin, které jsou uvedeny ve vzorovém receptu a ve
stejných poměrech, jako je využil autor receptu. Například
pokud je v receptu uvedeno 50 % pšeničného sladu, musí
být toto zastoupení dodrženo. Přesné hmotnosti
samozřejmě vycházejí z objemu várky a vaší výtěžnosti.
Pivo by mělo mít také stejnou původní stupňovitost, jaká je
uvedena v receptu (odchylka ± 1 °P je tolerována).
Následné technologické kroky (např. způsob rmutování,
stáčení atd.) není nutné přesně dodržet, protože
disponujeme každý jiným vybavením. Nicméně vzorové
recepty jsou kvalitní a ověřené, tudíž dodržení stejné
základní technologie je doporučeníhodné. Kategorie D má
stanoveny dvě ingredience, které je nutné použít – Pale Ale
slad a chmel Centennial. Žádné další druhy sladů a chmelů
nesmějí být využity, poněvadž se jedná o tzv.
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Single Mash and Single Hop ejl (SMaSH). Kvasinky a
případně úprava vody jsou dle výběru soutěžícího. Pivo
musí spadat do pivních stylů APA či IPA (dle BJCP 18B a
21A).
Uvařená piva budou hodnocena degustační komisí
klasickým stylem dle kvality vzorků. Účast autorů vzorových
receptů je dobrovolná. Vzorky zřetelně senzoricky odlišující
se od vzorového receptu budou ze soutěže vyřazeny.
Objem vzorků je stanoven na 2× 0,5 L láhev (případně 1×
1–1,5L).

Registrace
Registrace vzorků do soutěže bude probíhat elektronicky
pomocí webového formuláře, který bude zveřejněn později.
Elektronická registrace je povinná! Přihlásit se do soutěže v
místě konání před zahájením soutěže nebude z
organizačních důvodů možné. Štítky na označení
soutěžních vzorků budou soutěžícímu zaslány během
elektronické registrace.
Registrační poplatek ve výši 50 Kč se bude hradit hotově,
na místě při předání vzorků. Poplatek slouží k pokrytí
nákladů na degustační soutěž

Na reportáž z předchozího ročníku se můžete podívat
ZDE.
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FESTIVAL DOMACÍCH PIVOVARNÍKŮ
V ČESKU ZATÍM SEN
František Sýkora

Ano, v České republice stále ještě sen, ale u našich
severních kolegů v Polsku pořádají v letošním roce již II.
ročník Festiwalu Piwowarów Domowych ve Varšavě.
Kdy: 15. června 2019, 12:00 až 23:00 hodin
Kde: Warszawa, Centrum Kongresowe EXPO XXI, hala 4,
ul. Prądzyńskiego 12/14
Vstupné: 79 PLN (cca 490 Kč), vstupné zahrnuje
festivalovou skleničku a neomezenou degustaci. Pozor
vstupenka je na jméno a lze ji zakoupit pouze on-line.
Kdo akci pořádá: Polskie Stowarzyszenie Piwowarów
Domowych

Polské sdružení domácích sládků již podruhé organizuje
konferenci Festival domácích sládků. První edice byla
úspěšná a setkala se v pivní branži s velkým ohlasem.
Letošní edice bude ještě větší, zajímavější a nabídne ještě
více atrakcí. 70 nejlepších domácích sládků z Polska, ale i
z Evropy vystaví kolem 200 autorských piv v různých
stylech, připravených speciálně pro tento den. Tato akce
spojuje svět domácích sládků, nadšenců piva, hobbystů a
beer geeků. Každý, kdo má rád pivo zde jednoduše najde
něco pro sebe. V průběhu festivalu návštěvníci vyberou
nejlepší stánek a nejlepší pivo festivalu, které bude uvařeno
v Browaru Zamkowym v Cieszynie.
Výběr nejlepšího piva a stánku není jediná atrakce festivalu.
V tomto roce na návštěvníky čeká mimo část výstavní a
prodejní také zóna školící, ve které proběhnou odborné
přednášky a workshopy týkající se domácího pivovarnictví.
Korunováním celé akce bude vyhlášení výsledků Mistrovství
Polska domácích sládků (Mistrzostw Polski Piwowarów
Domowych) 2019 o titul Grand Šampion 2019. Je to
největší soutěž domácích piv v Polsku, která se pořádá již
po sedmnácté.
Pro fanoušky dobrého jídla bude ideální zóna Food Trucků,
v které se budou servírovat vybrané gastronomické
produkty.
Cílem festivalu je propagování domácího pivovarnictví a
vzájemná výměna zkušeností. Každý muže přistoupit
k sládkovi a zeptat se ho na podrobnosti, jak pivo vyrobil.
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Do toho přednášky, workshopy týkající se domácího
pivovarnictví a vynikající jídlo. Každý z návštěvníků najde
něco pro sebe. Domácí pivo je hodně svázané s konceptem
„Slow Food“. Jestliže někdo hledá nové vůně, chutě, kořeny
a zdroje produktů, které konzumuje, pak je tento festival
ideální místem.
Nápad na pořádání festivalu vznikl při účasti Artura
Kamińskiego a Dawida Kulbickiego na norském festivalu
Publikums Favoritt, který se pořádá každoročně v lednu
v Oslu.

A to nejlepším je, že v letošním roce budou Českou
republiku a Cech domácích pivovarníků na festivalu
reprezentovat dvě české družiny:
1) TRUE BREW ve složení Jiří Matocha (pivovar
Machovský Stojan), Russell Wickwar (pivovar Ted
Beer) a Roman Jabůrek (pivovar Kudlovický Drak).
2) HRABITKÁŘI ve složení Petr Rymeš (pivovar
Náměstkovo Domácí Oný) a Tomáš Bumba
(pivovar Geograf Home Brewery).
Pánové, přejeme vám hodně štěstí a děkujeme
za přijetí výzvy polských kolegů.

Co se týče Mistrovství Polska domácích sládků (Mistrzostwa
Polski Piwowarów Domowych) 2019 o titul Grand Šampion
2019 více (česky) naleznete ZDE.
PSPD (Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych)
pořádá v tomto roce i soutěž IX Międzynarodowy
Cieszyński Konkurs Piw Domowych 2019, která se koná
v městě, které rozdělila řeka Olše na českou a polskou část.
Jak už název soutěže napovídá, jde o Český Těšín a polský
Cieszyn. V duchu, že pivovarství spojuje, polští kolegové od
roku 2017 zahrnuli do soutěže i Český ležák (náš
pivovarský poklad), Baltický Porter (piwowarski skarb
Polski) je v soutěži již podeváté. Velkým vábidlem soutěže
v roce 2017 bylo to, že vítězné pivo kategorie Český ležák
bude uvařeno Browarem Zamkowym v Cieszynie (varna
250 hl). Již v prvním ročníku se podařilo, že kategorii vyhrál
Čech. Pivo uvařené v červenci 2018 Browarem Zamkowym
2019, Cech domácích pivovarníků, z.s.

v Cieszynie získalo v listopadu stříbrnou medaili v kategorii
Czeski Jasny Lager na největší polské soutěži řemeslných
piv „KPR KRAFT ROKU 2018“. V tomto roce je opět možné
pivo s názvem Czeski Pils Cieszyński zakoupit v polských
obchodech, na etiketě se již objevil symbol stříbrné medaile
z KPR.
Velkou výhodou je opět možnost zaslat vzorky piv do této
soutěže na českou adresu: Lukasz Niemiec, Osvobození
43, Albrechtice u Českého Těšína 735 43. Pivo je možné
zaslat od 5. srpna do 23. srpna 2019 v množství 3 x 0,5
litru nebo 4 x 0,33 litru (pozor skleněné láhve bez
embosingu a pouze kovový uzávěr). Cena za soutěžní
vzorek 120 Kč.
Přihlašovat se do soutěže můžete od 5. 8. 2019 zde. Bližší
informace v češtině jsou k dispozici na homebrewmap, zde
naleznete i český překlad popisu vyhlášených pivních stylů.
I když certifikovaní degustátoři PSPD vycházejí z popisu
pivních stylů dle BJCP mají někdy na daný pivní styl vlastní
názor.
Momentálně vypsané soutěže v Polsku můžete sledovat v pravidelně aktualizovaném kalendáři ZDE.
Přeji Vám mnoho úspěchů.
František Sýkora
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JIŘÍ MATOCHA

HOFBURG
NA ČERNO
Czech Dark Lager (3D)

O PIVU

CHMELOVAR

KVASNICE

IBU

29

Saflager W-34/70

EBC

73

*možno použít i sušené

Alk v %

4,9

OG/EPM

1,053/13,2

FG/extrakt

1,019/4,8

200 ml

DEKOKCE, 2 rmuty
38 °C

30 min.

52 °C

15 min.

11 g

90 min.

Sládek

23 g

45 min.

Žatecký červeňák

25 g

15 min.

1. rmut

VODA
Várka

25 l

62 °C

15 min.

Varní voda

19 l

72 °C

20 min.

16 l

100 °C

15 min.

Vyslazovací voda

Agnus

2. rmut

SLADY
Víděňský

5,0 kg

Karamelový

0,55 kg

Pražený ječmen

0,44 kg

CHMELY
Agnus

11 g

Sládek

23 g

Žatecký červeňák

25 g

71 °C

20 min.

100 °C

15 min.

odrmutování 78 °C*
*pražený ječmen se přidá do odrmutování

FERMENTACE
9 dnů

8–10 °C

Syceno se zbytkový cukrem*
*způsob sycení není nutno pro účely soutěže
dodržet

PAVEL PALOUŠ
pivovar Cobolis

ESB
BULLION
Strong Bitter (11C)

O PIVU

CHMELY

IBU

42

EBC

CHMELOVAR

Bullion

85 g

Bullion

5g

FWH

12

Bullion

20 g

90 min.

Alk v %

5,2

Bullion

20 g

45 min.

OG/EPM

1,057/14,0

Bullion

15 g

10 min.

FG/extrakt

1,018/4,6

Protafloc

1,3 g

10 min.

Bullion

25 g

Whirl

KVASNICE
London ESB (Lallemand)*

1 bal.

*možno nahradit WY1968, či WLP013

VODA
Várka

25 l

Varní voda

20 l

Vyslazovací voda

16 l

SLADY
Finest Pale Ale Maris Otter 4,0 kg
Pšeničný

0,54 kg

Simpsons Imperial

0,54 kg

chmel Bullion a speciální slady jsou dostupné
například na pivojehra.cz, beerex.shop a
nexthop.sk

FERMENTACE

INFUZE

Zakvašeno

18 °C

68 °C

60 min.

Primární

72 °C

20 min.

Syceno se zbytkový cukrem*

78 °C

5 min.

4 dny

22 °C

*způsob sycení není nutno pro účely soutěže
dodržet

