PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Ministerstvo zemědělství
ČR, aby nebyla zastavena výroba piva ve Vyškovském pivovaru, jenž spadá pod
Jihomoravské pivovary a. s., jejichž jediným akcionářem je právě Ministerstvo
zemědělství ČR, které rozhodlo o zastavení výroby a propuštění většiny zaměstnanců
k 30. 6. 2010.
Vyškovský pivovar má bohatou tradici, byl založen roku 1680, ovšem právo várečné zde
bylo již před husitskými válkami. V roce 1677 nechal Karel z Lichtenštejnu vybudovat vedle
zámku a zámeckých zahrad nový biskupský pivovar. Pivovar dvakrát zachvátil obrovský požár,
avšak vše bylo opět znovu vybudováno. Vyškovskému pivovaru se podařilo přečkat první světovou
válku, i když musel snížit stavy, pivo se zde posléze vařilo i za druhé světové války. V padesátých
letech bylo rozhodnuto zařazení pivovaru do třetí kategorie, což mělo znamenat jeho dožití bez
jakýchkoli investic a jeho zrušení někdy kolem roku 1970, i tato situace se pivovaru podařila
zlomit, prakticky do konce devadesátých let se mu ohromně dařilo, po této době ovšem jeho výstav
piva klesal.
Máme za to, že (i přes nevyřešenou otázku církevních restitucí) je Ministerstvo zemědělství
jako vlastník do značné míry odpovědné za současnou situaci. Místo, aby si zajistilo schopné
vedení, které by spravovalo jejich majetek, připustilo, aby se vedení neustále měnilo a aby se pivo
vytrácelo z restauračních zařízení i z obchodní sítě. Za velkou ztrátou, kvůli níž ministerstvo
rozhodlo o zastavení vaření piva, vidíme jednak investici do zjevně ztrátových míst (jako bylo
předražování zakupovaných propagačních materiálů, inovace láhví, apod.), ale hlavně investici do
zmodernizování pivovaru, které vedlo ke zlepšení kvality, jež od druhé poloviny devadesátých let
ztrácela pověst. Nyní však pivo vařené ve zdejším pivovaru svou kvalitou předčí naprostou většinu
jiných tuzemských pivovarů (které jsou ve velké většině případů vlastněny zahraničními subjekty),
navíc je zachován tradiční český postup vaření, kterým se již nemůže pyšnit příliš pivovarů.
Obáváme se, že z našeho trhu mizí jedna z posledních perel českého pivovarnictví, i když
se poslední dobou zakládá spousta nových malých pivovarů, které se navrací k původnímu zrání
a vaření piva, jelikož tzv. europivy jsou spotřebitelé přesyceni. Z budování nových pivovarů
usuzujeme, že se jedná o výnosnou činnost. I proto si myslíme, že má pivovar reálnou šanci ztrátu
zmenšovat, navíc se znovu začíná dostávat do restaurací, ze kterých ho konkurence vyřadila.
Od investice, která byla vynaložena do modernizace přece nelze očekávat okamžitou návratnost.
Navíc bychom chtěli zdůraznit i hodnotu kulturního dědictví, jež je s pivovarem spjata.
Jestliže Vyškovský pivovar zanikne, zanikne i něco v nás. A necháme tu bez boje prostor k dalšímu
podmaňování se cizímu kapitálu a naše děti už možná nebudou vědět, jak chutná poctivé pivo.
Proto žádáme o zachování výstavu piva, když už ne všech druhů, tak alespoň několika,
obzvláště by byla škoda černého piva „Havrana“, který je bezkonkurenčně nejlepším českým
černým pivem, jak o tom svědčí každoroční ocenění. Pivovar také může sloužit k prohlídkám,
pokud by se spojil výklad o výrobě piva i s výkladem o historie pivovaru, stalo by se to jednou
z mála kulturních „atrakcí“ našeho města. Další možností by mohla být domluva s církví
a prodávání piva jako klášterního, o nějž je celosvětově velký zájem. Stát by se dle našeho názoru
o toto dědictví měl, jakožto o svůj majetek i majetek všech občanů naší republiky, řádně zajímat.
Nechat zaniknout státní podnik se zaměstnanci, kteří pro něj doslova žijí, avšak v jejich činnosti
jsou jim často kladeny zjevné překážky bránící prosperování provozu, a rozprodat jeho špičkovou
technologii, je přinejmenším podlé.
Děkujeme.
Za petiční výbor:
Hana Dostálová, Jungmannova 233/34, 682 01 Vyškov

Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká zachování činnosti Vyškovského
pivovaru, patřícího pod Jihomoravské pivovary a. s.
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