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Becherovsa ně provází od, dštstyÍ.Její setrvalá příto*-cs; v d,ěd,eókově baru ji posÍIala
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Vůni pohárků zlernrĚ broGenero
skla si pamahju dodnes, stejrĚpkc
kořenitou chuť, k$ž jsem se špii*ctl
jazvá odvažil dotknout hokodadké
slzy, l<terá na dně sklenič(y zůstala
po některé z těch čímdálveselejštďl
tet. Zelená lahev pro mě znamenala
něco svátečního a rnlimďného,
na rozdíltřeba od slivovice, která byla
u nás na moravském slovácku iak
trochu provozní kapalinou.
Becherovka byla aperitivem na štědrorc-
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černímstole a také jedním z duŇ, Keé dda
pňvažel v obrovském kufru z p.aviddry,-ď pobytů v lazních. Dělat z Becl-raovt9 lázerxlt<e m
a cosijako lék se mu celá éta daňlo i preďc. fu
vlastně pokaždéjezdil do Poděbrad, iárc s led
uvědomuju. Když jsem pak ale zača} dcscÉ
vat, patňlo k tomu i \^/hl€dáání
"ďhFFX.bi"
atňbutů, jako byla whrdry a datšítdq_lb trúlodc
filmor4ich a literárnďr hrdiŇ, Hoň<osbdé
chuť mi byla nále rrntr ďsrta a pňIš
"mědá'
Jenže s pňbyivajlem vď<ern ďd 'Ezqíi niv,"áy
do známých m6t. Poktd iJe o Beďecnku, je
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bY|inkOvého
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i+=g,! iohoto pití]e tajemství, Keré pryi znaji

:, ,-- ),) ce, Původnípodobě se dnes<a
-. s: š o lžl verze Original, tak nějak l: as

,^,:.alo na počátku 19. sto|etí, kd,. sc.: - , al :,a:oň expeňmentovali angliclg é<l' 1-, :,. :,
',.:,) aobchodnk Josef Bec,=, - _.=:

:,:nkem ob|ibené karlovar=-
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v ni byli m|ynáři, lékař ::,_^ ,:.]ně se jmenova|i Pecherc.: a: .: :- :
_ .. ^ _ .eště v Krušných ho.ac, - ]. :: ::
=.
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= =- -atrikářpři zápisunaraza, ]::-::..-a,
-,---,?J, ted to byli Becherote,,;^: -,:se'

::.'.coval

vymys|et něco, cc c,, za--člIo trualý
-,::-r v jeho obchodě se suveri1

Řkal si, že návštěvníci by mohli mitzEem
, _. l ečníkapW, )eza, s. .'3]3 do Van]t lečit,
_.^:e kapky bere,|e _3- ::-:_ <dyz ]e vám faK
::
Jt)-. .1- =,,,: :-:t:žejsou hr;s,: n:oSe
Takže cc <.,. . : ,-, :l <ap§ dobré? A to
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víc sT,ž sto

l,ET

se beďrgovkayyráběla
v karlowrské budově, kde je
dnes návštěvnické centrum.

3!!"" 9

ubyto,a ,,ryznamný hracě s osobním |ékařem,
půvooem z Anglie, Pan doKor zjistil, že si s obchodnkem můžeskvěle pokecat o pokusech
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s |ihem a bylinkami a ce|ý měsíc mícha|i, Spřáteli|i se zjevně opravdu hodně, protože Christian
da| Josefovi na roz|oučenou recept, Keni si pry7
přtvezlz |ndie. Ato l:,ylzáklad úspěchu,
O dva roky později Josef představi| Eng|ish
Bitter, Ang|ickou hořkou, nazvanou na počest

BYT,A HOT,KA

pňtele.

jaio ast::atji nemohl
f;zici.; ld*at 1lytre
stl§enjřcll Dylrll, eou

malým

m.rsel d,Ělgt--osobuě.
Recept se ted} nauěj-ia

Zá:- ořlmo exp|odoval. Spousta
konkurer^:- s: ockouše|a vyrobit stejnou chuť,
proto ab,l -:.:' s :ženíutaji|, objednáva| poka-=,- "lnožství, Dodáva| jen
ždéjiné by

n<.

odběrat.,-- :

a]-e znalee receptu:li

]-^.zer]ý počet litrů, aby
-:---se mít strach,

íec&, T8. uas

se zájem uchova ; = - ..

.-],]1,:, . a-,.,č<ách
opravdu kapkovnrc- ,: - .:, .:- ,_ _ trovkach.aabyvtC- __, :. -,.:- ,=.,^
PŮvodněse,,kap<-

roku 1866 švagr Jose': , a
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Českosiavensi;;Í s-uá;
3r*

a:]ev

placatou, původně průs,,:'-,- :::::_ xvůii
ochraně před světlem zee,., "r3.i]lec si
pití objednával i císař do Vic-: :c ,csefovi
přiše| Jan a po ném dalši. az ;- _ . : s eonl

nos]te ka tajemství rodiny zůsta a : . <a Hedda, Dneska už je sice majitelem r=z národní

firma Pernod Ricard, ale ty ,,kapk, cnutnají
pořac s:e]ně, i když babiččinykamarádky už
je ccple1 ]enom na nebesích.

a]-e lrrel&

sm},lu na sto]-etí.

vdlce nejdřív l:,-,:'-

@
rovtcy je ,,beton", jejíspojenístonikem, což
nebylažádná znouae ctno§t, ale úspěšný
drinkz D(PC Mcntreal 1§67,
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{aeŇela ro'an ZCIúI).
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