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Nebojím se
zeptat, jak
pivo chutná,
říká sládek

Hejtmanka:
S Rathem bych do
toho znova nešla

V reklamě objíždějí dva sládci hospody a ptají se
štamgastů, jak jim chutná pivo. Krušovický sládek
Tomáš Kosmák říká, že to tak dělá i ve skutečnosti.
KRUŠOVICE „Ten příběh je pravdivý. Jsme sládci a jdeme s kůží na
trh,“ říká Tomáš Kosmák, sládek Pivovaru Krušovice, který hraje v reklamě sám sebe.
Jaké bylo natáčení? Dařilo se
vám zahrát to, co režisér chtěl?
Bylo to zajímavé. Třeba scénu,
když hledám motorku, jsme natáčeli asi na čtrnáct záběrů.
V krušovických reklamách se objevuje slogan Chutná jako tenkrát. Kdy to je tenkrát?
Proto tam je i osoba Václava Klouba, který byl ředitelem a sládkem v
pivovaru v osmdesátých letech,
kdy Krušovice byly na výsluní českých piv. To je tenkrát.
Jak si člověk může pamatovat,
jak to chutnalo tenkrát?
Dobrá otázka. Chuťová paměť je
velmi krátká, jedna z nejkratších.
Musíte být velmi dobře trénovaný
degustátor, abyste si zapamatoval
chutě. Pokud budete sládkem ně-

kolik let, zapamatujete si minimálně profil piva tak, jak jste ho navrhoval. Z toho usuzuji, že Václav ví,
co říká, když říká, že chutná jako
tenkrát. Nicméně je to subjektivní.
Pro mě je důležité, že chutná.

žeme sednout s hosty ke stolu a
dát s nimi pivo. Podebatovat...

Bývá to jako ve skeči, kde s napětím čekáte na odpověď jednoho
drsného pivaře?
Kdo chodí do hospody,
„Hlavním
Jde vůbec udržet
tak ví, že jsou takzvaní
úkolem je
stejnou chuť piva
opinion lídři. Ti když řekdodržet roky či
v každé várce?
nou, že to chutná, tak to
desetiletí stejnou
chutná. A zbytek se veze.
To je nejtěžší. Hlavchuť piva.“
U štamgastského stolu je
ním úkolem je dodrvětšinou jeden nebo dva
žet roky, desetiletí
Tomáš Kosmák
takoví. Ti přicházejí s hodstejnou chuť. Mohou
krušovický sládek
nocením. A jako je to v žise vám trochu změvotě, majorita čeká na to, co řeknou.
nit suroviny. Procesy však musí zůstat stejné.
Nebojíte se těch štamgastů?
Stejnou chuť napořád?
Ne. Já se nebojím zeptat. Dostával
To rozhoduje zákazník. Nemůže
jsem spíše negativní odpovědi,
to být sládek. Od zákazníka vyžakdyž jsem přišel do Krušovic. Podujeme zpětnou vazbu. Proto jezkud někdo řekne, že mu to nechutdím po hospodách, tedy ne na moná, ptám se co. Řekněte co, ať
torce, ale škodovkou. Jezdíme a
vím, na čem máme dělat.
ptáme se lidí, jak jim chutná.
Většina velkých pivovarů včetně
To přijedete večer do hospody...
Krušovic má zahraniční vlastníVětšinou máme řidiče, takže si můky. Je to pivo ještě vůbec české?

Samozřejmě, že je. Velké pivovary,
pokud to nebyly národní podniky
za socialismu, vždy vlastnily různé
skupiny a nebyli to pokaždé Češi.
Ale vařily české pivo, protože se
dělá tady, z našich surovin, z naší
vody a dělají je Češi podle tradiční
české technologie. To je české pivo.

Sudy z Krušovic

Tomáš Kosmák je v sedmatřiceti
jedním z nejmladších sládků v
Čechách. Foto: Radek Cihla, MF DNES

Celníci zadrželi téměř dvě desítky cizinců, kteří v Nymburce vyráběli padělky bot. Na to měli zařízenu celou
výrobní linku. Škoda, kterou svým
„podnikáním“ způsobili, přesahuje
dvacet milionů korun. (iDNES.cz)

» Video na strednicechy.iDNES.cz

RAKOVNÍK

Sokolovna dostala
milion a půl na opravy
V reklamě Sládek Kosmák řídí

starou Jawu, v sajdkáře se veze
sládek Václav Kloub, ten vařil
pivo v Krušovicích před lety.
Foto: Pivovar Krušovice

PRAHA (ap) Lidé, kteří cestují po
Praze tramvajemi, by si měli nastudovat nové trasy linek, protože jinak by mohli při cestě narazit na
potíže. Opravuje se několik tramvajových tratí. Čety dělníků se zaměří na trať vedoucí do Hostivaře, která se musela už zhruba před měsícem uzavřít kvůli naprosto havarijnímu stavu kolejí.
Zároveň se pracuje na dalších
tratích po Praze – provoz změní

FAKTA

Kudy se nepojede
Letenské náměstí – Špejchar
Uzavřeno: do 1. září
Průběžná – Nádraží Hostivař
Uzavřeno: do 1. září
Olšanské náměstí – Flora –
Radhošťská a Olšanské hřbitovy –
Šumavská
Uzavřeno: do 8. srpna

na Letné, Floře i v Braníku. Je potřeba počítat se změnami tras linek 1, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 20, 22, 24,
25, 26 a nočních spojů. Tramvaje
6, 15, 19 a 21 nebudou v provozu.
Cestující však mohou počítat s náhradní dopravou.
Začátkem července se také mění
jízdní řády po celé Praze kvůli prázdninám. Přesné trasy tramvajových linek a aktuální jízdní řády lze najít
na www.dpp.cz.

» Pokračování ze str. B1

„Fyziologický porod může nastat
kdykoli během čtyř týdnů a pro lékaře, který se má dostavit k porodu, je to velký závazek,“ upozorňuje Urbánek.
Jeho oddělení nabízí dva nadstandardní pokoje s vlastním příslušenství za 900 korun za noc a tři
se společným příslušenstvím za
600 korun za noc. „Jeden porodní
box máme rozšířený o další vybavenou místnost, kde po dobu porodu
může pobývat až čtyřčlenný doprovod,“ popisuje Urbánek. Cena za
službu je dva tisíce korun za noc.

Koupím

Pro svého klienta hledám cihl. byt 3+1, 2+1
do 5 mil. v Praze. Volejte 222 251 346.

Nemocnice přistupují vstřícně i ke
konkrétním požadavkům žen, jakým způsobem porod vést či v jaké
poloze. Příbramská porodnice nabízí například možnost rodit v poloze

KAŽDÝ DESÁTÝ Z NÁS JE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ

RK Vít Kadlec hledá RD v Praze 9, Prahavýchod. info@realityprodej.cz 607 526 834

250000 - 750 000 Kč zaplatím (cena podle
námětu, rozměru malby atd.) za obraz od
autora: V. Radimský. Nejlépe s námětem
řeky, slepé říční rameno, tůně apod. Zprostředkovatele odměním 20 000 Kč - 50 000
Kč. Platím vyšší ceny než v katalogu. Mám
zájem i o jiné autory. Fota prosím na email:
sberatelumeni@seznam.cz Přijedu kamkoliv v ČR. Tel.: 224 222 697

Pro svého klienta hledám chatu, chalupu do
80km od Prahy. Ing.Vrbová, 775355223.

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Nemovitosti-koupě

Činžovní dům a bytový projekt koupí investiční společnost, tel: 723 255 255

Nájmy

Cestování a rekreace
www.novazivohost.eu

Pro manažera z IBM hled. hezký větší byt v
širším centru Prahy. T: 221620219.
Pro japonského manažera s rod. hled. byt v
novost. nebo po rekonstr. T:241481656.

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

heute

hoy

www.mfdnes.cz

v polosedu, na porodní stoličce či
na žíněnce. Plně přitom podporuje
přirozené porody, stejně jako porodnice v Brandýse, kde porody císařským řezem na přání nevidí moc
rádi. Možnost vybrat si polohu nabízejí i Neratovice a Hořovice.
Za přítomnost partnera či jiné
osoby se ve většině porodnic již neplatí, v případě poplatků se částky
pohybují kolem pěti set korun.
Kateřina Havránková

Z automatů mají
víc peněz
Do kutnohorského rozpočtu půjde
za první čtvrtletí letošního roku
přes 3,4 milionu korun z výherních hracích automatů. Je to zhruba o dva miliony více než za stejné
období loni. Peníze se rozdělí do
oblasti sportu, kultury a na sociální záležitosti. Město se ale snaží postupně počet heren a automatů
snižovat.
(buš)

Porodní stolička i žíněnka,
rodička si může vybrat

INZERCE

Byty-koupě

KUTNÁ HORA

Přibližně každý desátý obyvatel České republiky (dle dat ČSÚ z r. 2007) má přiznaný status osoby se zdravotním postižením (OZP). Zdravotní postižení přináší řadu omezení.
Zvláště v okamžiku vstupu na pracovní trh se toto omezení stává vážnou překážkou.
Zaměstnavatelé vnímají tuto skupinu často jako potenciální problém a ohrožení výkonnosti své firmy. Situaci zaměstnávání OZP proto dlouhodobě věnuje zvláštní pozornost
jak stát, tak i řada profesních organizací a zájmových sdružení.
Skupina zdravotně postižených je velmi rozmanitá a kromě vozíčkářů, nevidomých
a neslyšících zahrnuje také skupinu lidí, jejichž postižení není na první pohled příliš
patrné. Astmatici, diabetici nebo třeba lidé s duševním onemocněním - i takoví lidé
obtížně hledají pracovní uplatnění. Významnou pomoc jim může nabídnout pracovní rehabilitace, kterou zabezpečují a financují krajské pobočky Úřadu práce České
republiky (ÚP ČR).
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného
zaměstnání pro OZP. Právo na pracovní rehabilitaci má nejen každý člověk uznaný
orgánem sociálního zabezpečení jako invalidní (OZP), ale také ten, kterému byla
invalidita odebrána v posledních 12-ti měsících či člověk dočasně práce neschopný na
základě doporučení ošetřujícího lékaře. Žádost o pracovní rehabilitaci může OZP podat
na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR příslušné podle místa jejího bydliště.
Cílem projektu MPSV ČR, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, je
podpořit rozvoj pracovní rehabilitace v ČR a změnit systém posuzování zdravotního
stavu OZP stanovením okruhu jejich funkčních schopností (ergodiagnostika) a systému
využití jejich disponibilního pracovního potenciálu. Snahou je propojit v tomto regionu
významné partnery podílející se na procesu pracovní rehabilitace (krajská pobočka ÚP
ČR, zaměstnavatelé, zdravotnické zařízení, poradenské a vzdělávací organizace, neziskové organizace a další subjekty).
Pro více informací se obracejte na dodavatele veřejné zakázky projektu „Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ (zkr. PREGNET) Vzdělávací společnost
EDOST, s. r. o., www.edost.cz, nebo na internetové stránky www.pracovnirehabilitace.cz

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 78 18 60
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Tramvaje jezdí po jiných trasách

„koupit“ nemohou. Zatím

více na www.zdjc.cz
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13. hodinou. Jde zejména o Národní třídu, Smetanovo nábřeží či Křížovnickou ulici u Karlova mostu.
Řidiče navedou na objízdné trasy
šipky či policisté. Pravý břeh Vltavy objedou přes Malou Stranu.
Změny v dopravě zájemci najdou na www.dpp.cz nebo na infolince 296 191 817.

Sokolovna Rakovník dostala od
Středočeského kraje dotaci 1,47 milionu korun na rekonstrukci. Jde o
peníze z Fondu kultury a obnovy
památek Středočeského kraje.
Město musí k dotaci přispět pěti
procenty. Sokolovna by měla kromě jiného dostat nová okna a dveře, na zakázku právě probíhá zadávací řízení.
(fil)
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dičním aktem začne šestidenní program XV. všesokolského sletu, který vyvrcholí ve čtvrtek večer a v pátek odpoledne hromadným vystoupením cvičenců na fotbalovém stadionu Slavie ve vršovickém Edenu.
Řidiči i cestující v tramvajích se
musí připravit na čtyřhodinovou
uzavírku ulic v centru mezi 10. a

Krátce
Cizinci vyráběli
padělky bot

Ochutnávání piva je součást vaší
každodenní práce. Jak to děláte?
Degustace není bohapusté pití. Je
potřeba projít provozem a v různých fázích výroby zkontrolovat,
namátkově nebo účelně, některou
ze šarží. Od sladiny na varně, což
je první meziprodukt, po finální filtrované pivo, než se stočí do obalů. Jsou to malá množství, třeba
deci.
Štamgasti si určitě myslí, že tady
pijete pivo na litry.
Každý se může přijet podívat do pivovaru a já mu to vysvětlím. Vysvětluji to, kudy chodím. Venku
stále jen vyprávím, jak se dělá pivo
a jak se degustuje.
Martin Filip

STŘEDNÍ ČECHY (rok) Hejtmanka
kraje Zuzana Moravčíková byla
včera hostem v pořadu Fakta Barbory Tachecí na Prima family. Ve
dvacetiminutovém rozhovoru připustila, že kdyby věděla, že exhejtman David Rath nebude svůj
tým radních a náměstků o některých věcech informovat, a kdyby
předem znala důsledky, jaké jeho
vedení kraje bude mít, asi „by do
toho znova nešla“.
„Překvapily mě třeba mandátní
smlouvy uzavřené Davidem Rathem. Měli jsme o nich vědět,“
uvedla v pořadu. Ačkoli připustila,
že za ní část středočeské sociální
demokracie nestojí, doufá, že se
na novou kandidátku do krajských
voleb dostane. Uvedla také, že je
přesvědčená, že určité zadání policie v případě kauzy Rath dostala.

NYMBURK

Průvod sokolů uzavře střed Prahy Porodníka si ženy v kraji
PRAHA (švc) Ulice v centru Prahy zítra zaplní deset tisíc sokolů při tradičním slavnostním průvodu. Další tisíce diváků budou stát podél
trasy. Sokolové vyrazí v 10 hodin
z dolní části Václavského náměstí
směrem k Vltavě a dále po levém
nábřeží zpátky do středu města na
Staroměstské náměstí. Tímto tra-

B 3

září – prosinec 2012

Připravili jsme pro Vás 5 abonentních skupin.
Abonentní vstupenky jsou v prodeji od 18. 6. 2012.
ABO vstupenky si můžete rezervovat na www.zdjc.cz.

