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l putouání po minipivovarech
5LÁDKOVÁ HRADNÍHO PIVOVARU V HUSTOPEČÍCH NA BŘECLAVSKU iiARCELA I|ATOCHOVÁ V SERIÁLOVÉM ROZHOVORU DENIKU ROVNOST VYPRÁVÍ:

Zkrátka vařím pivo. A snažím se o to nejlepší
LUKÁŠ IVÁNEK Pod pěnou
Hu§topeč€ o pjvu mluvl s
nadšenim. které se dostaviLo
poté, co s mdnželem opus,
tila zdravotnictví i stávebnl
byznys. od ]oňského jara je
sládkovou, jejíž řukopis je
patrný na yýsledcí€h Hrad
niho pivovaru Hustopeče,
Marcela Matochová,

s poimem ,,pďtí §ládtová" §e
poji firm PoBťřiny. Jak mo.
5e s.házi tamni rcMĎticky
vyličéné prodtředi Pivovaíu
§ laždodenni 3kut€čnGti?

Reálita ie úptně iiná, Paní
stádková ve filmu vedla jen
spráVcovu domácnost, U nás
pivo vařim a V€du hospůd
ku Dělám všechno. od zá
sobovače až po obs]uhu.

(ouk žcn v blizkém okoli

Ni Eřo.1ávsku nevim o
žádné. Ve Vyškově sládkova
manželka pomáhá, ale ne

JaL ište s€ k tomu dostala?
Manžel je stavař a dříve

jsme tady měli stavebniny,

jsme s nim od začátku, leho
součásti je v létě velká za-
hŤádka. kterou s vnitřní
hospodou propojujeme díky
velkým ote!,řeným dveřim.

v€ BrovDánl 3itnýht ElÍrpt-
vovary Fte hodEě ókttňl na
Fa.eboolu. 

'dG 

o dfl€atou
marketlngovou .e!tu?

]de, Hodně lidi nás přes
Facebook sleduje, Je to
vlastně reklama zadaímo,
Navic rychlá. v tomto jsotl
sociálnl sitě velké plus,



Placovaia jsem v obchodé,
PostuDné vznikla velká
konkúIence a obrhod šel
dojů, Proto jsme hledali
novou pflležitosl MeLi jsme
k dispozlci velkou nemovi
tost a zíovna začal boorň
minipivovarů, Říkala jsem,
co kdybychom to s nim
zkusili uprostřed vinařského
kraie?

( tomu §e určltě do§tan€ňe,
zajímá mě ale, zda j§t€ už
nětdy pla td€álĎí piÝo?

lsou piva, které mi velmi
chutnají. Vždycky mě ale
dokáže překvapit něco no
vého, jiného, Nemám napity
všechny druhy a typy piv.
Vznrkají VeLka množ§tvl
ruznych pilchutl boruvko
vá, pepřová.,, To mě moc
neláká, jsem na klasické pi
vo plzeňského t}pu. LeŽák,

Četal j§em, že řekn€te, že
ideálnlm pivem je to vaše..,

(úsměv) Podle ohlasů vi
dim, že lidem chutná, takže
bude doblé, Ráda si je dám,
Mám ráda naši desitku,
Nejde o žádnou nachmel€
nou hořkou vodu, Naše pivo
má tělo,

'eště 

to doPlnitn. Č€kal j,em,
ž€ id€ální piýo i€ to vaše a
tim Pádem by(h se zeptal,

zdá j€ umlt€ udělat ještě lé-
Pé, ň€bo už j3te nataziu itá

U stropu nejsme, Poiad se
máme co util Nedovoljm sj
Vůbec řict, že jsme nějaci
machň. Vařime rok a pŮl,
vždycky nás něco překvapi,
Pivo ie iako živé, Vždy isou
třeba jiné kva§nice. Je třeba
Ieagovat a stale se o pivo
starat,

vraiine se ještě k vašemu
někdejšimu rozhodováni.
vaikĎout u ýfu mohlo téměř

cokollv, proč rovna Pivovar?
Přemýšlela jsem, že misto

pronajmeme néjakému ob
chodu. Hustopec€ jsou však
dostatečně krvté, Nabídka ie
široká, Pivovai byl Zkrátka
nápaal. sice jsme ve vinař
ském kraji, ale pivovar má
potenciál.

Měť igte s múželem k Ptvo-
Ýmt(ttl nějaký vztáh?

Vůbec. Manžel je stavař,
já jsem zdravotni se§tra,

yzpoúenete, jak složité prc

vá3 tedy byly zaČát}y v no-

Dost, Všechno bylo nové,
spousta infoŤmacl J€n !ryři
dlt vš€chny požadavky úia
dů nebo celniků dalo zabřal

Byl to pro Ýág ekonomt(}ý

Byl. Je třeba bojovat o
zákaznlka. U začínajíciho
podnikán| je to a]e risk
vždycky, Pokud nemáLe kd
Ditál, kterv nékde leži a vy
je; porrze invesrulete, rist to
zkrátka je.

Jak se vám .laň mczt nnoha
vtnaň?

Jsme na dobrém mlstě,
v€dou tudy cyklostezky- Lé
to bylo výborné, všechno
pivo, kter€ uvarime. se Vy
piie. zatim nemáme kapa
citu na to, abychom doká
zali celoíočně zásobovat ji
nou hospodu- snažime se
proto o rozšiření skladú.

Řekněte, le k DiDiptÝoÝÁru
nutný taxé vl8tnt \ýčeP?

Není, Nedovedu si to ale
bez něi představit, Počitati

NapoYldá to něco l o vaa.m
dlovém zákárnltovt? r€dy že
jd€ sprye o rrdl z rtraďt a

Je to tak, Když Lo ale řek-
nu lidově. plaLj. že (o hubá.
to chuť,

HurtoPďe Fou hámé |ako
město Erándlonl a vína. lrou
Ýaše aEbice takové, aby ..
staly lrě§t€m maíďonl, vlna

7áleží na vedenl mě§ta.-.
Takové ambic€ ale nemám,
Zkrátka vařím pivo a sna-
žim se to dělat Co nejlépe,
Pokud ná5 město podpořl,
budu jen ráda, stejně jako
to dělá třeba u vinařú.

I(de v§ude lzé vaše plvo

U nás a občas jsme k do,
§táni v Brně, Některé tamní
hospody si u nás objedná-
vail na rúzne ochutíávky.
Dodavah isme už i do osL
raly nebó PIosLéjoVa, ULáhli
j§me také letni hospúdku ve
strachotině-

co .h<eté dělat dál?
vyrešit hlavně kapacitu

skl€pa, chc€me nakoupjL
další tanky, no a pak se
uvidí,

s úg,liĚvEii, V hustopečském hladniín pivoVa ru je 5pol! májit€Lkou a stád koVo! Ma rcela 
^]]atochoVá 

5poteČ ně s rrranŽetern VybUc]oVat
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