Exkurze v Jelínkově vile
Exkluzivně pro nás, žáky základů přírodních věd, proběhla 3. prosince 2015 pivní exkurze
v Jelínkově vile. Našim průvodcem nebyl nikdo jiný než sládek Josef Zatloukal, s výsledky
jehož práce jsou jistě všichni zletilí studenti dobře obeznámeni.
Prohlédnout jsme si mohli jak mosazné kádě viditelné i z interiéru restaurace, tak i podzemní
prostory vily, kam se běžný zákazník jen tak nedostane. Zde jsme kromě sládkova království
navštívili i část sklepa věnovanou rybám, hlavní specialitě restaurace. Ty jsou zde chovány
v nádržích s proudící vodou – to abyste si mohli krom vychlazeného Harracha vychutnat i
čerstvou rybu.
Výklad doprovázející prohlídku se rozhodně nezastavil pouze u výčtu chemických procesů
provázejících vznik piva. Dozvěděli jsme se i různé zajímavosti z pivní říše – například
o zdravotní prospěšnosti pití piva, které obsahuje celou škálu vitamínů, ale na rozdíl od
vitaminových doplňků i skvěle chutná. Dostalo se i na naše dotazy a my tak zjistily třeba to,
že Harrach se nevyváží pouze do blízkého okolí, ale zájem o něj má i například Maďarsko či
Anglie. Samozřejmě jsme se zajímaly i o unikátní rys pivovaru – sezónní speciály. Jejich
recepturu vymýšlí sám sládek, jenž nám dokonce prozradil tajemství kouřového speciálu,
který byl společně se speciálem vánočním ve vile momentálně k dostání. Sládek nám sdělil
i svůj poněkud ostřejší názor na různá piva s ovocnou příchutí. Pokud jste se tedy těšili, že
v budoucnu možná ochutnáte Harracha banánového nebo borůvkového, můžete si rovnou
nechat zajít chuť. Zajímavé bylo i zjištění, že pokud jste do vily zavítali letos v létě, v pivovaru
se pár metrů od vás zrovna připravovaly speciály na letošní Vánoce.
Protože jsme měli po všech těch dotazech trochu sucho v krku, bylo nám poskytnuto
i osvěžení v podobě menší ochutnávky všech druhů piva z aktuální nabídky. Tato část exkurze
oslovila bezesporu všechny její účastníky a spolužáci, kteří tou dobou seděli ve škole, mohli
jen závidět.
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