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DNES NA ČEPU:
Gambrinus Originál 10°
z pivních tanků

PIVNICE ORIGINÁL 1869 V PLZNI:
HOSTÉ OCEŇUJÍ ORIGINÁLNÍ, STYLOVĚ ČISTÝ
INTERIÉR A TANKOVÝ GAMBRINUS

Milovníci českého piva jistě ocení
Gambrinus Originál 10°, který jsme
vyrobili tradičním varným způsobem
splňujícím požadavky chráněného
zeměpisného označení České pivo.
Přidali jsme více sladu a chmele, takže
vaše chuťové pohárky ocení plnější,
lahodně nahořklou, osvěžující chuť
a správný říz, zatímco vaše oči potěší
sytá barva a bohatá pěna.

Restaurační
prostory plzeňského
kulturního domu Jas
získaly díky konceptu
Plzeňského Prazdroje
zcela nový interiér.
Stylové prostředí
pivnice Originál 1869
a tankový Gambrinus
si ihned získaly mezi
hosty velkou oblibu.
Restaurace zařazené do konceptu restaurací
podporujících značku Gambrinus poskytují
svým hostům prvotřídní kvalitu piva značky
Gambrinus a stylové prostředí, které ilustruje
suroviny využívané pro výrobu tradičního
českého piva. Provozovatelé těchto restaurací
mohou naopak využít marketingový potenciál
nejprodávanější značky českého piva a
vsadit na jednotný, atraktivní interiér. Nově
nesou jednotné označení Originál 1869, které
odkazuje k dlouhé a slavné historii značky
Gambrinus.

Budova nese název Kulturní dům Jas a byla
postavena v 30. letech minulého století.
Do dnešní doby si zachovala svůj původní
architektonický ráz s funkcionalistickými
prvky. Objekt byl součástí velkého sportovního
areálu tehdejší Dělnické tělovýchovné jednoty
(DTJ II) na Pražském předměstí – Petrohradě.
Restaurační prostory však až do nynější změny
nesly výrazné stopy 70. let dvacátého století.
Interiér již přestal vyhovovat nárokům hostů na
prostředí, kde by se cítili dobře, a tak došlo k
výrazné proměně.

„Pivnice Originál 1869 nepřináší
originalitu jen v názvu, ale nabízí
zcela nový, originální interiér

s prvky, které odkazují na tradiční
suroviny používané při výrobě
nejoblíbenějšího českého piva
Gambrinus,“

Jaký má pivnice přístup k hostům? „Naším
krédem a filozofií je pouze a jen spokojený
zákazník, který si pochutnal jak na kvalitním
jídle, tak na výborně ošetřeném čepovaném
pivu,“ říká Mirek Řehout.

„Máme to z pivovaru kousek,“ reaguje
obchodní sládek Plzeňského Prazdroje Pavel
Zítek a dodává s úsměvem: „A tak tu bude
jistě vždy zcela čerstvé, výborně ošetřené a
načepované pivo. Asi sem občas ´na jedno´
zajdu. Vždyť pivnice v KD JAS získává
pravidelně nejvyšší ohodnocení v kvalitě
čepovaného piva a s tím spojených služeb.
Nebylo náhodou, že už v roce 1994 obdržela
Nové stylové prostředí plzeňské pivnice Originál tato vyhlášená pivnice ocenění plzeňského
1869 ilustruje původní výrobu českého piva
sládka“.
ze základních pivovarských surovin: českého
Plzeňský kulturní dům Jas s pivnicí Originál
chmele, ječmene a vody. V tradičním prostředí
1869 se podobou svého interiéru, ale i kvalitou
pivnice zdůrazňuje interiérové řešení moderní
čepovaného piva, zařadil mezi úspěšné stylové
prvky. Základem je masivní dřevěný nábytek,
pivnice značky Gambrinus.
lavice a obložení stěn. Nechybí ani stylizované
logo značky Gambrinus na opěradlech židlí a
Pivnice Originál 1869
na stěnách pivnice.
Kulturní dům JAS s.r.o.
Jablonského 39, Plzeň 326 00
Hlavním pivem, a mezi hosty nejoblíbenějším,
je zde tankový Gambrinus Originál 10°.
Za ním následují ležák Pilsner Urquell,
ležák Gambrinus Nefiltrovaný a čepované
nealkoholické pivo Birell. Novému konceptu
restaurace odpovídá i jídelní a nápojový lístek,
který je rozšířen o speciality podávané k pivu.
Základem však zůstává poctivá česká kuchyně
s oblíbenými tradičními jídly v současném
pojetí moderní gastronomie. Kapacita pivnice je
110 míst, z toho 50 míst v kuřácké a 60 míst v
nekuřácké, oddělené části. V objektu kulturního
domu jsou také dvě klubovny – salonky o
kapacitě 70 a 40 míst a velký společenský sál,
který nabízí více než 400 míst.
zdůvodňují své rozhodnutí zvolit koncept
Plzeňského Prazdroje a dát interiéru zcela
novou podobu majitelé Láďa Hrabačka a
Mirek Řehout, a dodávají: „JAS získal novou,
útulnou, stylově čistou a moderní podobu. Již
krátce po otevření nasvědčují první ohlasy
hostů, zejména mladých lidí, tomu, že jsme se
rozhodli správně.“
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VLAJKOVOU HOSPODOU ZNAČKY GAMBRINUS SE STÁVÁ ORIGINÁL 1869
Jednoduchý, ale přitom velmi elegantní.
Tak vypadá nový koncept originálních
restaurací značky Gambrinus, ve kterých
se bude čepovat tankové nebo sudové pivo
Gambrinus a někde i letošní populární

Nabízíme tradici a originalitu

Znalci piva vědí,
že tradice značky
Gambrinus sahá až
do roku 1869, kdy
v Plzni vznikl První
plzeňský akciový
pivovar. „Proto padla
volba na název
Originál 1869, který
odkazuje na bohatou
historii a výjimečnost
piva Gambrinus,“
vysvětluje Miroslav
Peichl a dodává:
„Stejně jako
v minulosti, patří
i dnes k nejoblíbenějším pivům
a pyšní se jednou
z nejširších základen
pravidelných
spotřebitelů.
A právě nový
restaurací,
novinka Nepasterizované G. Další stylová koncept
nabízejících široké
hospoda pojmenovaná Originál 1869 byla portfolio variant piv
značky Gambrinus,
otevřena v Plzni.
originalita použitých
„Vsázíme na originalitu s poukazem na češství, protože nejlepší pivo interiérových prvků
se vaří v České republice. Zákazníkům nabízíme jednoduchý interiér, a artefakty
zdůrazňující dlouhou
do kterého, jak pevně věříme, se budou rádi vracet,“ říká manažer
a úspěšnou historii značky by měly být dalším zdrojem hrdosti
značky Gambrinus Miroslav Peichl a zároveň dodává: „Stejně jako
a obliby této naší značky.“
Gambrinus ctí původ a tradici Českého piva
Nedávný průzkum Plzeňského Prazdroje odhalil, že mezi spotřebiteli
panuje zřetelný trend obliby tuzemských výrobků a důraz na kvalitu.
Celkem 96 procent konzumentů preferuje pivo z České republiky
a pro 89 procent lidí je důležité, že je pivo vyrobeno z domácích
surovin. V tomto ohledu jim záruku poskytuje chráněné zeměpisné
označení České pivo, jež značka Gambrinus vlastní od roku 2009.
Toto označení je pro milovníky zlatavého moku garancí, že pivovar
Gambrinus vyrábí pivo z kvalitních českých surovin, dodržuje
veškeré principy výroby typické pro České pivo stejně jako správnou
péči a zachovává tak jeho unikátnost.

ve všech ostatních hospodách i zde klademe důraz na maximální
kvalitu i péči o pivo. Ne nadarmo se říká, že sládek pivo vaří
a hostinský ho dělá, a my chceme, aby naše pivo chutnalo v našich
hospodách stejně dobře jako u nás v pivovaru.“

Tradiční recepturu Gambrinus dodržuje již od svého vzniku v roce
1869. Pokud tedy zákazník vstoupí do restaurace Originál 1869,
může si být naprosto jistý, že dostane české pivo té nejvyšší kvality,
na které je náš národ náležitě pyšný.
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