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Zoologická zahrada na Pastýřské stěně 
není kdovíjak velká, možná ale o to 
příjemnější procházka čeká na člověka, 
který absolvuje krátký a ostrý výstup 
kolem děčínské synagogy. A když pak 
seběhne zpátky dolů do města, ocitne se 
během pár minut u obchodního centra 
Pivovar, který před šesti lety vznikl 
rekonstrukcí a modernizací bývalého 
podmokelského pivovaru. A uvnitř se 

schovává Pivovar Kapitán čerpající 
z bohatého historického odkazu. Jedno 
z jeho mott zní: „(Pivu jsme dali) svěží chuť, 
která vám zůstane na jazyku jako příjemná 
vzpomínka na trochu hořkou, ale zároveň 
neodolatelnou atmosféru Českého 
Švýcarska.“ 

Původní kulisy
Na měděné technologii, která je součás-
tí restaurace umístěné v bývalé pivovar-
ské konírně s klenutými stropy, tu výro-
bu rozjížděl Jan Kočka. Ten sice dodnes 
v Děčíně vaří, ale jinde – usídlil tu vlast-
ní značku Nomád, která dřív byla léta-
jícím pivovarem. Sládkem v Pivovaru 
Kapitán je Svatopluk Houserek, kte-
rý předtím prošel třeba i mšenskou 
sladovnou. 

Podniku – restauraci i varně – dávají na 
první pohled sílu především kulisy pů-
vodního pivovaru, který tu hraběcí rodina 
Thunů postavila už v roce 1849. Vařit se tu 
přestalo v roce 1995, kdy dlouhá tradice dě-
čínského piva zanikla. „Jeho sláva se do-
dnes udržela díky obyčejným lidem. Hlavně 
zdejším šífákům, kteří na něj nedali dopustit 
ani v těžkých časech. Názvy našich piv jsou 
holdem jejich drsnému řemeslu,“ uvádí in-
ternetová kronika pivovaru.

Podmokelská 10° je vrchol
A protože jsme si na děčínský výlet vyhra-
dili dost času, přímo v pivovarské restaura-
ci jsme mohli z výčepu s velmi dlouhou řa-
dou kohoutů v klidu otestovat hned několik 
piv. Stálicí zdejší nabídky je trojlístek, kte-
rý tvoří dvojice světlých ležáků Kapitán 11° 
a Admirál 12° a tmavý speciál Kormidelník 
13°. My se jim však vyhnuli a zalovili jinde.

První přišel na řadu letní Summer 
Ale 10° vonící po grepu, který Houserek 
vaří ze tří chmelů. Pivo se čtyřmi procenty 
alkoholu působilo lehce, osvěžujícím by-
linným dojmem, jenže bohužel bylo znát, 
že v těchto končinách se ejly zřejmě příliš 
nepijí, a chyběla mu tak čerstvost ob-
vyklá u piv s velkou výtočí. Přesto měl 
dobrou pitelnost.

Zaujal nás i další sezonní „speciál“, 
jímž byl Višňový kyseláč. Výrazná a příkrá 
vůně jakoby upozorňovala, co se chystá po 
ochutnání, jenže očekávání nebylo naplně-
no – pivo mělo slabší kyselost a nepříliš vý-
raznou chuť.

Naopak naprosto bombastická byla 
Podmokelská 10°. Světlé výčepní s plným 
tělem překvapilo výrazným řízem a správ-
ně vystavěnou hořkostí, což způsobuje 
jeho extrémně dobrou pitelnost. 

Obchoďák jedna radost
Děčínský Kapitán si zaslouží 
pozornost kvůli pivu i sídlu

Huawei světovou jedničkou

Společnosti Huawei se stále daří, i když její 
prodeje táhne nahoru hlavně Čína. V dub-
nu podle analytiků vůbec poprvé před-
běhla v prodejích smartphonů Samsung, 
v květnu to těsně udržela a nyní analytici 
z Canalys vydali zprávu za čtvrtletí. Podle ní 
Huawei dodal za čtvrtletí 55,8 milionu tele-
fonů, což je sice pětiprocentní pokles pro-
ti loňskému roku, jenže Samsung klesl až 
o třetinu a prodal „jen“ 53,7 milionu telefo-
nů. Po devíti letech se tak na první místo 
dostal někdo jiný než Samsung či Apple.

Smršť novinek od Samsungu

Že tomu tak nemusí být dlouho, nazna-
čil korejský Samsung minulý týden před-
stavením celé řady novinek, jimž dominu-
je dvojice phabletů Galaxy Note 20 (Ultra). 
Špičkově vybavené telefony nabízejí vylep-
šenou odezvu na dotykové pero S Pen, roz-
šířené sdílení vytvořených poznámek či 
podporou cloudového beta systému Xbox 
Game. Mimoto výrobce uvedl i dvojici uni-
verzálních tabletů Tab S7 a S7+, chytré ho-
dinky Galaxy Watch 3 či nová plně bezdrá-
tová sluchátka Galaxy Buds Live. Klíčovou 
novinkou je pak vylepšený skládací te-
lefon Galaxy Z Fold2, který posouvá fi lo-
zofi i skládacích mobilů o podstatný kus 
dál, a to včetně použití displeje se 120Hz 
technologií.

Nvidia krouží kolem ARM

Tradiční výrobce grafi ckých čipů Nvidia 
má podle informací z trhu velký zájem 
o odkup společnosti ARM Holdings. Získal 
by tak fi rmu, která vlastní, vyvíjí a licencuje 
architekturu ARM, procesorová jádra a dal-
ší technologie celé řadě výrobců čipů, kteří 
tuto instrukční sadu používají. Bloomberg 
uvedl, že jednání jsou natolik daleko, že by 
oznámení mohlo přijít už během několi-
ka dalších týdnů. Potvrzení dosavadních 
spekulací nahrává i to, že je Nvidia údajně 
jediným zájemcem, se kterým investiční 
skupina SoftBank vlastnící ARM Holdings 
jedná.  hro�
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Pivovar Kapitán
Sofi jská 3, Děčín
Sládci: Svatopluk Houserek 
a Josef Kracík
Založeno: 2014
Nabídka: spodně a svrchně 
kvašená piva a speciály
Co doporučujeme: 
světlé výčepní Podmokelská 10°
Otevřeno: neděle až čtvrtek (11.00 až 
22.00), pátek a sobota (11.00 až 23.00)
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