Pivovar rohozec
Pivovar Rohozec se nachází v samém srdci Českého Ráje,
nedaleko města Turnov. Byl založen již v roce 1850,
mnohokrát změnil majitele, v dobách komunismu byl
znárodněn a kolem roku 2000 se nacházel na pokraji krachu a
hrozilo. že vznikne další z mnoha Brownfieldu v Libereckém
kraji.
Od roku 2003 se však pivovar začal opět zvedat a roce 2010
začala pro pivovar Rohozec éra dotací z evropských fondů.
Během programového období 2007 - 2013 získal dohromady
čtyři dotace, v rámci niž dostal od EU více než 37 milionů
korun.

Jak se tato dotace mohla konkrétně dotknout zákazníka?
Jak už jsem zmínil, jednoznačně se zlepšila kvalita piva a
několikanásobně jsme zvýšili výběr piv. Dále díky petajnerům
si teď mohou lidé vychutnat naše pivo po celém světě.
Co je pro vás, jakožto sládka, nejdůležitější?
Tradiční postup, který se zde v Rohozeckém pivovaru
snažíme udržet.
Vyskytly se v průběhu realizace nějaké komplikace?
Nic nejde bez problémů, ale vše se nakonec vyřešilo a
dopadlo to velmi úspěšně.
V čem vám nejvíce dotace EU pomáhají?
Díky dotacím se náš program na určité období zřetelně zkrátí,
tím pádem se můžeme vrhnout na další z našich projektů a
dále tak zlepšovat kvalitu našeho pivovaru. Konkrétně díky
této dotaci jsme se dostali z 10 let práce na pouhé 3 roky.

Co byste doporučil jiným firmám, které uvažují o žádost o
dotaci?
Jděte do toho! Dotace nám otevřely možnosti, ve které jsme
ani nedoufali.
Chystáte do budoucna nějaké další dotace?
První z dotací se týkala pořízení nových technologických
zařízení. V rámci operačního programu pro rozvoj a inovace z
evropského fondu ERDF. V průběhu tří let byl projekt
realizován. Podrobnosti nám v rozhovoru přiblížil sládek
Zdeněk Reska.
Co konkrétně bylo do pivovaru pořízeno?
Do pivovaru byla zakoupena například propagační stanice,
petajnery, což jsou plastové exportní sudy nebo přístroj na
označování trvanlivosti lahví.
Co bylo hlavním impulsem pro požádání o vaši historicky
první dotaci?
Jednoznačně trh. Pokud bychom nešli s dobou a neustále
nerozšiřovali sortiment a nevylepšovali naše pivo, zákazníci by
se rychle poohlédli jinde a to si dovolit nemůžeme.

Samozřejmě nějaké máme naplánované, ale v nejbližší době o
žádnou žádat nebudeme, uvedl v rozhovoru sládek pivovaru
Zdeněk Reska.
Přejeme pivovaru jen to nejlepší a doufáme, že se bude
nadále rozrůstat a zlepšovat kvalitu svého piva.

Víkendový tip: Kolovýlet se sladkou/hořkou tečkou

Před pár měsíci jsme se s partou rozhodli, že si alespoň jednou za čas uděláme pěkně
nadupanej víkend, který strávíme pěkně pospolu a ideálně někde venku. Je to snad ten
nejlepší nápad na světě, určitě to zkuste taky.
Naposledy jsme si dali obzvlášť do těla. Vzali kola a vyrazili jsme se cyklotoulat a poznávat
Český Ráj. A byla to pecka. Doporučuju všema deseti. Výhledy byly krásný, sluníčko svítilo
a to potom šlape se samo. No, a pro ty co stejně jako já nevydrží celý den opření do pedálů
mám super tip na malou pauzu. Zastavte se v pivovaru Rohozec.
My jsme na něj narazili úplnou náhodou. Už jsme se pěkně uštvaný vraceli domů, když jsme
projeli kolem. Věděla jsem, že tam něco je, ale vždycky to byla taková škaredá továrna,
takže mě docela překvapilo když jsme narazili na krásný areál, radost pohledět. Jakmile
jsme pochopili, že se jedná o pivovar, tak jsme to jako správní češi okamžitě zapíchli u
stánku aspoň na jedno malý. No, a protože jsme od přírody zvědaví, nedalo nám a už jsme
se na ty novoty vyptávali paní v okýnku.
Ukázalo se, že pivovar je kromě nového kabátu i zbrusunově vybavený, protože to staré
zařízení bylo už předpotopní, něco z toho ještě po původních zřizovatelích, takže pravěk.
Jenže zaplatit vybavení pivovaru není jen tak. Kdyby to měli všechno hradit sami tak se asi
nedoplatí a jako firmu by je to položilo.Vyřešili to s přehledem, o financování se rozdělili s
Evropskou unií. Z jejích dotací pokryli víc než tři čtvrtě projektu, a tak teď můžou vesele vařit
dál a navíc jsou teď samostatnější. Myslím, že je super mít se na koho obrátit, když je
potřeba udělat takovýhle velký změny.
A tak jsme za naším víkendem udělali super tečku, dali odpočinout unaveným nohám a
svlažili hrdlo dobrým pivkem. Jak je na tý zemi krásně. A v Rohozci tomu není jinak. Tak se
u nich taky stavte, udělá jim to radost.
Mějte se hezky!
Terka

