
Mnoho šumavslých a pošumavských přÍběhů začína v těchto
regionech, aby skanéity daleko ad nich. Neiinak je ta i s osg.
dem lakuba Pinkase, rodóka z Budětic, molé vesničky nedaleko
Sušice, schované za vrchem Čepičnou. V necelé stovce dornů tu
žiie na tři sta obyvatel. A dne x'0. července 7805 se tu narodil
Jakub Pinkas.

l\rotoŽe před ním spatřiti světlo světa

}'/starší sourozenci, bylo jasné' že
l z gruntu na ně| nezbude nic, a ta|< se

vyučit |<rejčím. Tehdy ještě ni|<do netušil'
Že o mnoho let pozděii pronese |<omisař
Ledvina, v podání Rudotfa Hrušíns|<ého ve
fitmu Adéta ieště nevečeřela, onu slavnou
větu: ,,A to jsme ještě nebyti U Pin|<asů!..
Tahle věta zazněIa i na oravideIném set|<á-

ní spoIl<u sušic|<ých rodá|<ů a příznivců
města Pražsl<ý Sušičan' l<teré bylo věno-
váno právě ]akubovi Pinkasovi.

Budětic|<ý rodá|< brzy pochopi[' že pošu.
mavs|<ý chtebíček je hodně tvrdý a rozhodl
se zkusit štěstí v Praze. PomohI mu sňate|<
s |(ateřinou Peroutkovou v roce 1837, dí|<y

l<terému získat dům v Per[ové ulici. Tady
rozje[ |<rejčovsl<ou živnost a v přízemí
i výčep. Mimo jiné šil roucha františ|<án.
s|<ým mnichům, |<teří sídtiti v těsném sou-
sedství. Později Pin|<asovi |<oupiti dům na

Jungmannově náměstí. Ja|<ub Pin|<as po-
s|<ytovaI nocleh formanům při|íždějícím do
h[avního měita, poslouchaI novin|<y. Ta|<

se dozvěděl i o novém plzeňském pivu
a požádat povozní|<a Martina Salzmanna,
aby mu něia|<é přivezl na ochutnání. To

se stalo přesně 8. dubna r843. Martin
Salzmann (později ta|<y majitel zájezdního
hostince, |<terý v Plzni funguje ja|<o

restaUrace U 5a[zmannů dodnes) přivezl
Ja|<ubovi Pin|<asovi dvě vědra (asi rrz titrů)
piva. Samozřejmě |e nevezt v nějakých
otevřených vědrech ate v sudech, vědro
tehdy byta objemová míra. Podstatné je,
Že šlo o sudy onoho piva'ja|< se tehdy
ří|<a [o, nového.

Do té doby se v českých zemích - ale i za
hranicemi * vaři [o a pi[o pivo vyrobené
svrchním kvašením, převáŽně pšeničné.
By[o za|<alené, nevydrželo dlouho, z|<rát|<a

nic moc. Nové plzeňs|<é pivo - to byla iiná!
Uvaři t je mtadý stáde|< Josef
Gro[l' |<terý na to šel úptně.iina|<.

Použil nové |<vasnice z Ho-
lands|<a, l<teré |<vasily v te.

|<utině dole, za studených
teptot' a místo pšenice
začaI používat ječmenný
slad. Groll se do Plzně
dostal proto, Že tamní
měšťané byti ochotní
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