
Borovanský pivovar čeká vytrvalostní sprint 

Jak jistě víte z „mediální masáže“, kterou vás průběžně zásobujeme z borovanských pavlačových řečí, pivovar 

v Borovanech žije. Díky mnohým z vás, kteří se pro projekt nadchli a chtějí se v něm účastnit buď ve formě prostých 

spoluvlastníků, nebo přiložit ruku k dílu tak, jak kdo může a umí, jsme se po měsících příprav konečně rozběhli a teď 

nás čeká něco jako vytrvalostní sprint. Přijde vám toto sousloví zvláštní? Ano, ve sportu by komentátora jistě 

suspendovali na hlášení výsledku na hřišti v Mrkvanově, ale v našem případě je to sousloví nanejvýše trefné. Čeká 

nás totiž velmi dlouhá cesta k tomu, abychom si mohli zasednout společně za stůl a připít si na společné zdraví 

žejdlíkem borovanského piva. Ta cesta ale musí být v rychlém tempu, protože atraktivita malých pivovarů není 

nekonečná a kdo dříve vaří, ten si dříve vybuduje síť odběratelů, konzumentů a štamgastů. Protože vím, že je vás 

mnoho, kdo zvažujete, jestli se zapojíte a ke společnému cíli přihodíte také nějaké rodinné rezervy, dovolte, abych 

vám předal informace o předustavující schůzi borovanského pivovarského družstva. 

V úterý 10. prosince proběhla další schůzka k přípravě záměru „Měšťanský pivovar Borovany“. Za účasti třiceti 

vážných zájemců jsme se konečně mohli posunout o notný kus dále. Iniciativní skupina představila už poměrně 

solidně rozpracované stanovy (Jiří Guth, Zuzana Guthová) a možnosti, kterými se může projekt ubírat. Načrtla i jiné 

nové možnosti s umístěním pivovaru a jejich provázání na další služby, jež by pivovar mohl nabízet pro návštěvníky i 

místní (Dalibor Stráský, František Šotola). Ve chvíli, kdy jsme se prokousali otázkami, jak velký podíl zisku budeme 

vracet zpět do borovanské komunity, jak velké chceme představenstvo a jak chceme definovat možnost dědičnosti 

podílu, jsme ustanovili přípravný výbor, který bude pracovat do 21. ledna 2014. Ten byl zvolen ve složení Marie 

Adamová, Zuzana Guthová, Jiří Guth, Stanislav Malík, Jakub Plojhar, Petr Stasek, František Šotola a koordinátorem 

Dalibor Stráský. Na této schůzi složilo zálohu na členský vklad 30 fyzických osob a jeden právnický subjekt.  

Ano, chápete správně, byť ještě družstvo není institucionalizované, již dnes máme třicet družstevníků, kteří chtějí 

vložit různě velké podíly. Díky shodě, že minimální vklad by měl být pět tisíc korun pro fyzickou osobu a dvacet tisíc 

pro právnickou, se otevřely dveře pro drtivou většinu případných zájemců. Pokud chceme opravdu měšťanský 

pivovar, je nanejvýše opodstatněné, aby nás přibývalo a byl to společný projekt ne pár osob, ale desítek či stovek 

převážně místních. Zatím se držíme zásady, že 51 procent členů bude místních, aby to byli opravdu borovanští, kteří 

rozhodují o tom, co zde bude!  

Takže pokud dnes na přelomu roku sedíte doma s rodinou a hodnotíte další uplynulý rok a přemýšlíte, co vás čeká 

v tom novém, zkuste se třeba pobavit i o možnosti společně v Borovanech něco tvořit. Tvořit něco nového a hlavně 

společně. Věřím, že pokud budeme všichni chtít, může to pro naše vztahy být skvělým pojítkem, které podpoří náš 

lokální patriotismus v tom nejlepším slova smyslu.  

Za přípravný výbor mi dovolte pozvat vás na ustavující schůzi, která proběhne v úterý 21. 1. 2014 od 18 hodin 

v Podkroví nad Nazaretem a popřát vám krásné prožití vánočních svátků! 

K našemu projektu jsme vytvořili webové stránky (www.pivovar-borovany.cz), kde najdete kromě aktuálních 

informací třeba také přihlášku člena družstva, kterou můžete vyplněnou předložit na ustavující schůzi. 

 

-fš- 


