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LITOVELSKÝ OTVÍRÁK 11. 8. 2018
POZVÁNKA

SECOND HAND –
KABÁT revival

HLAVNÍ SCÉNA
ANETA LANGEROVÁ
s kapelou

19.30

13.00

3 scény a program
od 12 do 24 hod.
Do povědomí posluchačů se skupina dostala
v rámci tzv. „keltské vlny“, která před několika
lety zaplavila českou hudební scénu. Místo
aby dál následovali irskou tradici, překročili Happy To Meet hranice žánru, zaměřili se
na vlastní tvorbu a pro jejich osobitý sound je
dnes keltský nádech nejen kořením, ale i vítanou inspirací.

ZPÍVÁNKY STRÝČKA
LÍČKA

15.00

Dětský hudební program

Vážení a milí přátelé
a příznivci Pivovaru Litovel,
náš pivovar slaví letos už 125 let od
svého otevření a Vy jeho kulaté výročí můžete oslavit s námi na 14. ročníku
již legendárního festivalu Litovelský
Otvírák. Letos si Otvírák užijeme 10.
a 11. srpna 2018.

Při poslechu této jedinečné revivalové show
sami uznáte, že se jedná o jeden z nejlepších
revivalů legendární skupiny Kabát v Čechách
i na Slovensku. Užijte si toho správného
rockového nářezu.
Záhy po vítězství v soutěži Česko hledá SuperStar 2004 se stala jednou z nejpopulárnějších českých zpěvaček. Být interpretkou
jí ale nestačilo. Ve snaze o ryzí autenticitu se
vydala na cestu k psaní vlastních písní.

STRACENÉ RÁJ

TŘI SÉGRY Banditos

V sobotu 11. srpna si kromě festivalu
hudby budete moci na exkurzi prohlédnout některé naše výrobní prostory a nahlédnout tak pod pokličku
litovelského sládka. Nádherná varna
postavená v r. 1938 slouží k vaření litovelského piva již 80. let
Litovelský Otvírák je znám svou pestrostí nabídky piv, která je pro litovelský
pivovar charakteristická již spoustu
let. Společně s litovelskými pivovarníky, jsme pro Vás připravili celou řadu
skvělých piv, ať už klasických spodně
kvašených ležáků a speciálů nebo naopak piv svrchně kvašených, která se
v poslední době stávají pevnou součástí portfolia výrobků Pivovaru Litovel a.s.. Nebudou chybět ani osvěžující
míchané nápoje z piva s rozličnými příchutěmi. Na některých pípách samozřejmě najdete novinku letošního roku
– Hasičskou 11°, pivo uvařené nejen pro
příslušníky hasičských sborů, ale i pro
širokou veřejnost.

Koncerty devítičlenného bandu nejsou jen
oslavným polaskáním uší zlidovělými třísestrovskými šlágry, ale především energickým
cirkusem s plejádou vtipných skečů, pohybových kreací mexických tanečnic a divácky
vděčných soutěží o trička a sombrera s kosodélníkovým logem.

Kapela vznikla v roce 1994 ve vsi Mezice
u Olomouce. Většina jejich skladeb je napsána v hanáckém nářečí. Jejich hudba zasahuje
do mnoha žánrů a kapela sama svůj styl nazývá jako hanácké bigbít. V roce 2014 kapela
pozastavila na neurčito svoji činnost a nyní
se na hanácká jeviště vrací v plné parádě.
Máte se na co těšit!

TURBO

WOHNOUT

22.15

V repertoáru mají písničky poprockových
současných hvězd jako Katy Perry, Shawn
Mendes, Ed Sheeran a další, které sestry
Adamcovy zahrají v zajímavých akustických
aranžmá na klavír, baskytaru a akustickou
kytaru. V poslední době začaly psát také
vlastní písničky, které začínají mít úspěch
na hudebních přehlídkách převážně ve stylu
folk a country.

KATAPULT
COVER BAND

17.45

Zažijte atmosféru a energii písní, které všichni znáte. „KAŤÁCI“ zahrají legendární supersongy.

16.15

Wohnout je česká punk-rocková skupina
z Prahy a okolí, která vás baví již 22 let. Můžete se těšit na zásadní hity partičky kolem
bratří Homolů a nebudou chybět i kousky
zcela nové. Kdo by neznal písně Svaz českých
bohémů, Volali, Banány, Gramofón…

Česká pop-rocková legenda! Úspěšný účastník Litovelského Otvíráku 2008 a 2013, jehož
některé hity takřka zlidověly. Kapela Turbo
vznikla v roce 1981 a velice rychle si získala
příznivce. Její cesta končí v roce 1990. Na
celých dlouhých devět let ustupuje do pozadí
a před zraky diváků opět předstupuje v roce
1999 a působí velmi úspěšně dosud.

SCÉNA NÁDVOŘÍ
A.M.ÚLET

12.30

MARION

19.00

FOFROVANKA

20.30

Kapela FOFROVANKA vznikla v roce 1990,
a to spíše z hecu kamarádů. V současné době
se snaží vyhovět jak mladším, tak i starším
posluchačům, při jejich vystoupeních můžete
tedy slyšet od dechovek přes slaďáky, country, rock ’n’ roll, 60.–90. léta až po současný
tuzemský i zahraniční pop rock.

BLACK SABBATH
DIO TRIBUTE

22.15

Současný repertoár středomoravské kapely
popisuje Honza Adamec jako „folk s přesahem do akustického popu a rocku“. Texty jsou
podle kapelníka „o obyčejných, ale i nevšedních zážitcích ze života a jsou prošpikovány
i duchovním rozměrem. Prostě trocha umírněné filozofie se špetkou nadsázky“.

ROCK&ROLL BAND
MARCELA WOODMANA 18.00

Bude mi potěšením, pokud Vaše chuťové pohárky budou uspokojeny, tak
jako každý předešlý ročník Otvíráku.

HAPPY TO MEET

13.45
Black Sabbath DIO Tribute je skupina pěti
muzikantů z Olomouckého kraje v projektu
s výběrem nejznámějších skladeb hudební
formace Black Sabbath s legendárním frontmanem Ronniem Jamesem Diem. Hlavním
záměrem je co nejvěrněji naživo připomenout jejich slavné období a fanouškům vytvořit příjemný a nezapomenutelný zážitek
se vzpomínkou na tohoto nejslavnějšího
amerického metalového zpěváka s italskými
kořeny.

Příjemnou zábavu s pivovarským pozdravem „Dej Bůh štěstí!” a na viděnou
na Otvíráku!

Ing. Petr Kostelecký
sládek Pivovaru Litovel

16.15

14.20

Dveře našeho pivovaru se otevřou už
v pátek 10. srpna ve 14:00. Kdy bude
návštěvníkům otevřena naše jedinečná muzeální expozice s kmentovanou
prohlídkou a k tomu bude hrát skupina
Hubertus až do 17:00.
Litovelský pivovar je totiž živou historií pivovarnictví. Dvě stě litovelských
pivovarníků si zakládá na tom, že vyrábí klasicky vařené české pivo stejně
jako vlastenci, kteří pivovar na sklonku
19. století zakládali.

21.00

THE ADDAMS SISTERS

Rock-and-rollové hity, americké limuzíny,
černé brýle, vytupírované vlasy, pomáda a šílící davy. Nic z toho nesmí chybět na koncertu
českého nefalšovaného rock ’n’ roll bandu.
Máte-li rádi rock ’n’ roll, dostane se vám ho
plnými doušky.
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Pivovar Litovel: tradice, úspěchy, ale
i osud zápasníka Frištenského
Před více než sedmi sty lety, kdy král Václav II. udělil městu
právo mílové, se začala psát historie přípravy zlatého moku
v Litovli. Královské privilegium opravňovalo výhradně litovelské měšťany vařit a šenkovat pivo v okruhu jedné míle (středověké), tedy v okolí přibližně sedmi kilometrů. Později se zde
díky Josefu Svozilovi zrodil první ryze český vlastenecký pivovar se sladovnou v celém regionu. Tento pivovar, dnes známý jako Pivovar Litovel, byl slavnostně otevřen 12. listopadu
1893 a jeho prvním sládkem se stal Josef Elleder.
A právě Josef Elleder se zde v roce 1906 setkává s Gustavem
Frištenským, slavným zápasníkem, který vybojoval na 10 000
vítězných zápasů ve stylu řeckořímském a volném a přijel svůj
um ukázat i Litovli. Návštěva hanáckých Benátek se mu stala
osudnou, neboť zde poznal kromě místního piva i dceru Josefa Elledera Miroslavu, se kterou se posléze oženil a strávil po
jejím boku celý život. Devět let bydleli přímo v pivovaru a následně ve vilce s výhledem na pivovar. Od té doby je neodmyslitelně spjat s pivovarem i městem Litovel.

nových postupů a chutí. Stále hledají nové kombinace surovin
do pivních speciálů, které by uspokojily pivní gurmány, z nichž
některé, jako právě Gustav, získaly své vlastní místo v pravidelné nabídce.
Za popularitou piva Litovel Gustav 13° stojí také fakt, že Pivovar Litovel vaří svá piva stále tradičními metodami z nejlepších místních surovin. Ty čerpá především ze svého úrodného
okolí, ať už se jedná o vodu z Litovelského Pomoraví, ječmen
na slad pěstovaný na hanáckých polích či chmel pocházející
z místní vyhlášené tršické anebo žatecké oblasti.

Odkaz Gustava Frištenského ve městě žije i nadále, 140 let
od jeho narození. Dodnes je symbolem síly a šlechetnosti. Na
jeho počest bylo proto uvařeno pivo, které nese jeho jméno.
Litovel Gustav 13° je pivní speciál, který v litovelském minipivovaru vytvořil současný sládek Petr Kostelecký s litovelskými pivovarníky. Toto polotmavé nefiltrované pivo zraje
v ležáckém sklepě celých sto dní. Milovníci zlatavého moku si
ho oblíbili pro jeho příjemnou, déle doznívající hořkost, chmelové aroma a typickou jantarovou barvu, kterou mu dodává
smíchání několika druhů sladů. Hustá bílá pěna a správný říz
umocňují výsledný dojem.

Znamením, že je správné nevzdávat se svých tradic, jsou
i mnohá ocenění z prestižních tuzemských i světových anonymních degustačních soutěží. Litovelská piva se pravidelně
umísťují mezi nejlepšími, a to i ve stále rostoucí konkurenci.
Nejčerstvějšími přírůstky jsou zlatá a dvě stříbrné medaile
ze Zlaté pivní pečeti 2018. Pivo z Litovle opět zaujalo porotce
i na Pivexu 2018, odkud si odvezlo hned čtyři medaile. I díky
ročnímu výstavu, který se pohybuje pouze okolo 200 tisíc hektolitrů, se mu daří udržovat kvalitu svých piv, která by určitě
znovu okouzlila i Gustava Frištenského.

Litovel Gustav 13° vznikl v minipivovaru, který je nedílnou součástí pivovaru. Litovelští pivovarníci ho používají při zkoušení
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ORIENTAČNÍ PLÁN AREÁLU PIVOVARU LITOVEL

Pivovar Litovel a. s., Palackého 934, Litovel, GPS 49°41‘40.704“N, 17°4‘35.271“E
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Jeden pivovar – tři významná výročí
Gustav nebo Černý citron a další. Tyto a další druhy piv jsou
ověnčeny řadou ocenění na celostátních i světových anonymních degustačních soutěžích. Přijďte si je i Vy u příležitosti
125. výročí vychutnat i s neopakovatelnou atmosférou Litovelského Otvíráku.

125 let pivovaru
Když byl před 125 lety 12. listopadu 1893 slavnostně otevřen
Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli, netušil zemědělec, novinář a poslanec, jeho zakladatel Josef Svozil, do
jakých rozměrů se pivovar rozroste. Vždyť hned na začátku
museli čeští pivovarníci čelit nelítostnému konkurenčnímu
národnostnímu boji, který se rozpoutal mezi českými vlastenci a německými právovárečníky z původního německého
Měšťanského pivovaru v Litovli. Také druhý pivovar ve vedlejší vesnici v Haňovicích byl spravován německy smýšlejícími nájemníky bratry Wintrovými, kteří za žádných okolností
nechtěli připustit vznik českého pivovaru. Úsilí zakladatele
Josefa Svozila, prvního sládka Josefa Elledera a dalších spolupracovníků bylo korunováno vítězstvím v konkurenčním
boji, když bylo v německých pivovarech v Haňovicích r. 1899
i měšťanském pivovaru v Litovli r. 1910 vaření piva ukončeno.
Litovelský pivovar překonal také období I. i II. světové války,
ekonomické krize, minulý režim i těžkosti současné etapy.
Zdejší pivovarníci neváhali v průběhu více jak století zavádět
pokrokové technologie jako např. strojní chlazení, vytápění
technologických zařízení parou, rozšiřování výrobních kapacit, používání nových materiálů nebo instalování moderních
stáčecích linek na sudy a lahve a dalších výrobních zařízení.
Vždy však bylo zásadně dbáno, aby nebyl narušen klasický
technologický postup výroby, aby byly k vaření piva používány ty nejlepší suroviny úrodné Hané a Litovelského Pomoraví.

80 let varny

A protože pivo vaří lidé, tak byl vždy kladen důraz na vysoké
odborné vzdělání pivovarníků i dalších pracovníků v profesích,
bez kterých se pivovar neobejde, např. údržba, energetika,
doprava, ekonomika atd. K tomu všemu je třeba přidat srdce
a nadšení a to litovelským určitě neschází.
Své zkušenosti a znalosti pivovarníci předávají při odborné
praxi také mladé generaci sladovnických a pivovarnických
učňů, kteří se tomuto oboru učí na místním středním odborném učilišti, kde byl tento učební obor znovu otevřen před
pěti lety.
Výrobní program pivovaru je velmi široký. Zahrnuje piva spodně i svrchně kvašená, piva světlá, polotmavá i tmavá, ležáky,
speciály a také osvěžující míchané nápoje z piva. Kdo by neznal dnes už legendárního Moravana, Ležák Premium, speciál

Není varna jako varna. Ta litovelská v pivovaru je překrásná.
Po právu byla vybrána mezi Sedmero divů českého pivovarnického světa. Byla postavena v roce 1938 a tehdejší Škoda
Hradec Králové, dodavatel technologie, zasadila měděné
kotle a kádě do kardinálského mramoru. Pocit dokonalosti
umocňuje symetrické rozložení pěti varných nádob v prostoru a také vysoká vitrážová okna. Dokonale se zde snoubí práce českých řemeslníků – kameníků, mědikovců a sladovníků,
z nichž ti poslední zde po celé generace vaří tolik oceňované
litovelské pivo.

30 let muzeální expozice

V březnu roku 1988 byla v Pivovaru Litovel slavnostně otevřena první muzeální expozice pivovarnictví na Moravě.
O této ojedinělé události napsal i tehdejší oblíbený časopis
„Mladý svět“. Nejednalo se tenkrát o nic velkolepého, ale byl
položen základ současné expozice, která byla za 30 let trvání
obohacena o mnoho strojů, zařízení, nástrojů a dokumentů,
které mapují historii pivovarnictví nejen v Litovli. „Založit
muzeální expozici mě napadlo počátkem osmdesátých let,“
říká zakladatel expozice, tehdejší sládek Pivovaru Litovel
a dnes jeho předseda představenstva Miroslav Koutek. „Řada
předmětů a nástrojů nenávratně mizela v propadlišti dějin
a bylo by škoda tyto předměty neuchovat jako ukázku pro
příští generace. Já sám jsem ještě pamatoval a pracoval jako
učeň např. s dřevěnými transportními sudy nebo oral klíčící
hromady ječmene wohlgemuthem. Samotnou expozici jsem
několikrát stěhoval, až si konečně asi před pěti lety našla stálé, důstojné místo na humnech sladovny. Návštěvníci, kterých
je ročně přes 10 000, jsou překvapeni exponáty, které mohou
vidět na živo nebo na něž si mohou i sáhnout. Někteří starší
nostalgicky vzpomínají na zašlé časy, jiní donesou nebo pošlou
historické předměty, fotografie a dokumenty týkající se pivovarnictví nebo čepování piva,“ dodává autor expozice Miroslav
Koutek. Sbírky byly letos doplněny novými vitrínami, kde jsou
vystaveny jedinečné dokumenty, fotografie a předměty, které
byly uloženy dlouho v depozitáři. Expozice bude volně přístupná pouze v pátek 10. 8. 2018 v odpoledních hodinách v rámci
Litovelského Otvíráku.
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