
Historie recenzí bystřických hospod 
 
Jak to vše začalo 
  

Nápad recenzovat bystřické hospody se zrodil v hlavách přátel zvaných Jaryn, Vanďas a 
Štajny v roce 2001. V tomto roce zhodnotili pouze hospody "Sokolovna" a "U Supa". Celý projekt 
byl potom odložen na neurčito z důvodu absence digitálního fotoaparátu.  
        

Napřesrok si Jaryn pořídil digitální foťák a započalo se s recenzováním dalších hospod. 
Zpočátku, jak říká Jaryn, brala porota recenzování jako neškodnou zábavu. "Dělali jsme to pouze 
pro sebe a pár kamarádů. Umístil jsem recenze na svoje internetové stránky, na kterých jsem měl 
průměrně 5 přístupů denně.", dodává.  
 

 
První fotografie z Jarynova digitálního fotoaparátu – Pivnice Sokolovna 

 
       Maloměstské informační kanály tentokrát zaspaly. Zřejmě jim byl pojem internet cizí. Až 
počátkem června 2002, tedy rok po zveřejnění první recenze na internetu se po našem maloměstě 
rozšířilo, že existují nějaké stránky s recenzemi bystřických hospod. Návštěvnost Jarynových 
stránek vzrostla pětinásobně. S recenzemi nebyli spokojeni nejen majitelé kritizovaných hospod, 
pohoršeni byli i stálí hosté těchto zařízení. Po různých výhružkách a požadavcích na upravení 
recenzí ze strany hospodských i štamgastů byl celý projekt počátkem prázdnin 2002 opět odložen 
na neurčito.  
 
 Neustálá pasivita a odkládání tohoto záslužného projektu bylo oblíbeným zvykem autorů 
stránek, protože samotné navštěvování hospod bylo mnohem zajímavější než vedení stránek.  
 
 Pamětníci tvrdí, že Jaryn tehdy prohlásil, že pokud se návštěvnost jeho stránek nesníží na 
původní hodnotu (skoro nulovou), nebude se recenzováním hospod ani publikováním čehokoli 
jiného na internetu nadále zabývat. Jednoduše řečeno, nestál o publicitu.  
 
 
 
 
 
 



 
Graf návštěvnosti stránek – pokles k nule v září 2002 

 
 Návštěvnost Jarynových stránek klesla na původní úroveň již v srpnu 2002, ale nadále se nic 
nedělo (probíhalo intenzivní testování hospod). Mezitím totiž Jaryn zlenivěl a už neměl náladu se 
do něčeho takového pouštět. "Poctu recenzovat bystřické hospody přenechávám mladším. My jsme 
se už vybouřili. Dnes si chci v hospodě normálně sednout a pokecat, nechci už s sebou tahat foťák, 
tužku s papírem a tvářit se při tom tajemně a nenápadně.“ Navíc dodává: „Dávejte si však pozor, 
recenzujte pokud možno anonymně, neudělejte tu samou chybu jako my. Bystřice pod Hostýnem je 
obrázkový příklad zkorumpovaného maloměsta, ve kterém se nic neudrží v tajnosti.", takto zněl 
konec jeho obsáhlého e-mailu zaslaného coby odpovědi na můj dotaz.  
        
Období renesance 
 

 Myšlenka recenzí bystřických hospod byla ovšem tak geniální, že začali kolem projektu 
slídit další štamgasti, kteří pokračovali dále. Za deset piv od Jaryna "zakoupili" všechny historicky 
hodnotné recenze bystřických hospod a galerii pětiboďáků, což jsou kultovní návštěvníci hospod. V 
nich upravili všechny texty do původního znění, bez následných kompromisů, ke kterým později 
přistoupila původní porota, aby někoho nepohoršila. „V dnešní době přece ctíme svobodu slova a 
pokud někoho neurazíme nebo nepomluvíme, můžeme si zde zveřejňovat co chceme. Ať se klidně 
celé maloměsto postaví na hlavu. Náš přístup k celé věci se nezmění“, tak prohlašují nový správci 
stránek Kryšpín, Kuzmič, Hajdalák. 

  

       
          Hajdalák             Kryšpín   Kuzmič 

 

Ani oni však nevydrželi věčně, byli to takoví světáci a časem celá situace vyústila dopisem 
na rozloučenou, jehož znění citujeme:  

 
 



„Když jsme v září 2002 převzali od Jaryna stránky a vše co s nimi souvisí, ani  
přinejmenším jsme netušili, že projdou tolika změnami a budou doplněny spoustou nových recenzí 
a dalších příspěvků. Jen ve zkratce: Zrecenzovali jsme 10 nových hospod, posbírali 38 fotografií 
pětiboďáků, čtyřboďáků a dalších osobností a založili jsme velmi populární "Diskusní díru u 
Havraního vlase". Můžeme se také pochlubit úspěšným slovníkem, který dokáže lidem věci 
neznalým vysvětlit mnohé pojmy používané v našich recenzích. Nesmíme zapomenout ani na 
ankety, ve kterých se vedly tvrdé boje o nejlepší hospodu a o nejoblíbenější osobnost.  

 
Bohužel, čas je neúprosný a jelikož se toho od posledního roku mnoho změnilo, nemůžeme 

se našemu koníčku dále věnovat natolik, jak by jste si vy všichni zasloužili. Využili jsme proto 
nabídky spolupráce jedněch našich pravidelných čtenářů. A to v plném rozsahu - to znamená, že se 
v následujících měsících stáhneme do ústraní a další recenze hospod již bude psát někdo jiný. 

 
Chcete znát důvod našeho rozhodnutí? Tady je: Hajdalák odjíždí na roční stáž do 

Sovětského svazu, Kuzmič se stěhuje za svou dívkou do Šišmy, kde se chce plně věnovat práci na 
statku a chovu prasat a Kryšpín nám nedávno oznámil, že již nemůže za námi tak často dojíždět, 
protože mu zrušili jediný spoj z Oprostovic. Myslíme si, že tyto důvody jsou více než omluvitelné, 
a aby se v budoucnu předešlo podobným problémům, bude nová porota složena z opravdových 
bystřičáků, takže můžete v budoucnu očekávat častější aktualizace těchto stránek. 

 
Úplně se s vámi však rozloučit nehodláme, nadále budeme přispívat do rubrik "Osobnosti" a 

do nově vytvořené "Knihovny", kde si v budoucnu budete moci přečíst různé historky a příběhy ze 
života pětiboďáků a čtyřboďáků, které jsme stačili během našeho více než ročního recenzování 
nasbírat.“  
 
 

 
Legendární osobnost stránek – komentátor Havraní vlas 

 

 Ať už si myslíme o porotě ve složení Kuzmič, Kryšpín a Hajdalák cokoli, jednu věc jim 
rozhodně upřít nemůžeme... Zasloužili se o záchranu recenzí bystřických hospod. Vytvořili nové 
stránky, jejichž vzhled se v podstatě do nynějška nijak zásadně nezměnil, umístili na ně staré 
recenze, a do konce února roku 2003 se nic zvláštního nedělo. Poté ovšem přišla zcela neočekávaná 
recenzentská lavina, což dokazuje rekordní množství přístupů zejména v březnu a dubnu 2003 a 
pokračovala v menší míře i v květnu a v červnu. Následovalo ještě několik recenzí v říjnu a poté se 
porota definitivně odebrala na odpočinek. Protože však tito jedinci navázali přátelské kontakty se 
spoustou pětiboďáků a čtyřboďáků, stále se podílí na obsahu našich stránek coby externí 
přispěvovatelé. 

 

 

 

 



  
Legendární družba s pětiboďáky - již zesnulý Jura Zela (vlevo), stále akční Belmondo (vpravo) 

 
Další obměny poroty 
 

 Počátkem listopadu se ujali tvorby stránek další jedinci, konkrétně Candát, Pivoj a Rumcajs. 
Na rozdíl od předchozí poroty byli všichni opravdoví bystřičtí rodáci, což se projevovalo především 
znalostí místních poměrů (=objektivnější recenze a jejich větší množství). Jejich počínání lze 
hodnotit počínání jako úspěšné a grafy návštěvností hovořily za ně. Tito jedinci ovšem po necelém 
roce zjistili, že vést stránky recenzí bystřických hospod není žádná legrace a pak to přišlo…….. 

 

 Jako blesk z čistého nebe se zjevil Los, nepopsatelný fenomén, díky kterému fungují stránky 
až doposud a hlavně prožívají neustále inovace. Los je totiž rozený manager, což je vlastnost, která 
snad chyběla snad všem předchozím autorům stránek. Rok 2004 je rokem R, kdy Los za doposud 
majetkově nevyjasněných okolností převzal velení stránek. Vzhledem k jejich významnosti byla 
jejich cena 10 piv pro každého z původního týmu, dohromady 30 piv (dle historických zdrojů si 
nejsme jisti, že byla tato pivní částka doposud předchozím majitelům stránek proplacena) – pozn. 
Losa = nebyla!.    
 
Éra Losa 
 

 Los, to je inovátor. Zavedl Losí hodinku, což znamená, že je otevřen na icq všem 
návštěvníkům a je ochoten odpovědět snad na všechny dotazy týkající se pajzlů v Bystřici pod 
Hostýnem, a to neděli od 20-21:00. Samozřejmě se tato iniciativa zvrhla v systém, kdy Los přestal 
chodit do práce a 16 hodin denně řešil návaly dotazů a odpovídal fanatickým fanynkám. Málem ho 
to stálo vztahy s rodiči a rozvod, ale ustál to a přehodnotil dosavadní životní priority (pajzly, porota 
a poté rodina). Návštěvnost vzrostla o několik stovek procent a celé město vlastně nežilo ničím 
jiným. Vznikly nové sekce stránek, jako jsou výjezdní recenze, recenze WC jednotlivých podniků 
(tato již bohužel zanikla) a pivní ceník, což je vlastně mapa cen piv v BpH, díky které se 
návštěvníci neplahočili přes celé město kvůli nejdražšímu pivu, což se ukázalo jako neuvěřitelně 
praktický počin. Za obrovského úsilí se také změnila adresa stránek na zcela jednoduché znění 
www.pajzly.cz 

 

 Za působení Losa se objevilo mnoho nových členů poroty, soutěží se o hodnotné ceny a 
pravidelně se zde objevují tuny informací ze světa piv a hospod. Jedním z nejzásadnějších počinů 



Losa jsou pravidelné půlroční srazy poroty, na kterých se řeší stav stránek a jejich budoucnost. Na 
závěr se vždy všichni zcela opijí a těší se na sraz další.  

 A to není vše. Kmenoví porotci, kteří jezdí na soukromé a služební cesty do zahraničí, vozí 
tamní pivní moky a následně probíhá na zahradě za Losovým barákem velká pivní burza.  

 Roční počet recenzí neustále rostl, a to až do absolutního stavu v roce 2008, kdy dosáhl 
počet recenzí na zcela neuvěřitelné hodnoty, a to každý týden jedna. Z toho vyplývá jediné, a to je 
fakt, že Bystřice je město plné hospod.  

 Tímto optimistickým závěrem končíme tento článek o jednom velkém, neopakovatelném 
fenoménu. Vždyť internetové stránky recenzí bystřických hospod fungují už 8 let. Neznáme jiné 
město, kde by se takto podrobně mapovalo dění hospodského podsvětí, což je určitě škoda. Na 
druhou stranu se tyto stránky stávají neopakovatelnou raritou a držíme jim dále palce.  

 
Rozhovor s Losem 
 

Na závěr přinášíme opravdovou perlu, a to rozhovor s aktuálním šéfem stránek, Losem. 
Rozhovor s ním provedl jeden z kmenových členů poroty, Čiva. 

 
Čiva: Zdravím Losu, začneme (možná) zlehka, byls včera někde chlastat? Jaké podniky v Bystřici 
(a okolí) v poslední době rád navštěvuješ? 
Zdravím a pozdravuji, na pivo chodím docela pravidelně, ale kdo ne, že? Jinak v Bystřici chodím 
docela rád na Zahájku, pak na Sokolku, ale třebas i v pivnici U Hanuša či na Mrtvolce je fajn. Dřív 
to byl např. City bar alias ČH alias Černá hora, ale tam se to před pár roky totálně zkazilo. 
 
Čiva: Ponoříme se do dávné a temné historie, jak dlouho již stránky oficiálně existují, kdo je 
vlastně založil a proč toho nechal(i) a předal(i) to tobě? 
Ještě než začnu popisovat historii našich srnek, tak bych hned na úvod zdůraznil, že naše srnky jsou 
velkou raritou, protože nám není známo, že by jiné město mělo své srnky, kde by byly hodnoceny 
kvality restauračních zařízení. 

Srnky začaly fungovat zhruba v půlce roku 2001 ve složení Jaryn, Štajny a Vanďas, za občasného 
přispění Hajdaláka ze Sovětského svazu. Určitě bych ovšem neřekl, že v té době srnky nějak 
výrazněji fungovaly, protože byla zveřejněna jen jedna jediná recenze. Nicméně již od těch dob až 
dodnes je design srnek stejný, dokonce i s x-boďákem Havraním vlasem, který sleduje a komentuje 
dění na srnkách v bublinách. 

V roce 2002 však už byla situace o dost lepší. Zajímavostí bylo, že recenze z té doby byly sepsány 
vždy více porotci, tzn. i taková čtyřrecenze nebyla nijak výjimečná. Původní porota dokázala ovšem 
redigovat srnky pouhý rok, protože už na podzim 2002 prodali za 10 piv další porotci ve složení 
Candát, Kryšpín, Pivoj a Žena se 2 tvářemi. 

Rok 2003 byl plný novinek a určitě patřil k nejaktivnějším z doby, kdy jsem se na srnkách ještě 
nevyskytoval. Candátova porota založila sekci o x-boďácích, tzn. o bystřických postavičkách, 
jejichž výkony a veřejná známost se počítá co do vypitých piv a jiných tekutých pochutin; dále pak 
založili Slovník, kde definovali spoustu hospodských výrazů, články soustředili do sekce Knihovna 
a v neposlední řadě zavedli diskuzní díru Havraního vlase. Kromě toho samozřejmě zveřejnila celou 
řadu recenzí. V každém případě opět na podzim někteří porotci nevydrželi a kromě Candáta srnky 
opustili. Nová porota pak byla ve složení Candát, Rumcajs a Kuzmič. 

Rok 2004 byl převratný, protože v tento rok jsem se k srnkám dostal já. Nejprve několika 
recenzemi, které mi tehdejší porota milostivě zveřejnila a následně coby šéfredaktor, kterým jsem 
dodnes. V tomto roce se totiž opakoval každoroční problém, a sice, že i tehdejší porotu zasáhla 
lenora a tak jim podle mě přišlo velmi vhod, že jsem byl aktivní natolik a byl ochoten převzít otěže 



místo nich. Od 1.11. 2004 tedy srnky začaly fungovat pod mým vedením, přičemž v té době jsem 
byl jediný aktivní porotce a přispěvovatel. 

Od té doby ovšem přišlo do poroty hned 8 dalších porotců, tzn. lidí, kterým není lhostejné, jak to na 
pivním bystřickém poli vypadá, a kteří se tímto způsobem začali na našich srnkách veřejně 
prezentovat, vyjadřovat a hodnotit. Není na škodu připomenout, že recenze hospod byly a jsou 
prioritou našich srnek a cílem by mělo být jednak odhalovat nedostatky a jednak radit návštěvníkům 
našeho kraje, kam zajít a kam případně ne. V recenzích se hodnotí následující kritéria: kvalita piva, 
obsluhy, prostředí a návštěvníků, přičemž pak následuje celkové zhodnocení. Dnes srnky měsíčně 
navštěvuje skoro 1.000 čtenářů a aktuality jsou dvakrát do týdne, přičemž každou neděli se snažíme 
našim čtenářům předložit vždy novou a aktuální recenzi některé hospody či restaurace. 

 
Čiva: Z jakého důvodu došlo v minulém roce k rozšíření recenzentského záběru i na vesnice v 
okolí Bystřice, případně co to pro stránky fakticky znamenalo, třeba z hlediska průměrné denní 
návštěvnosti? 
Tohle bylo logické rozšíření naší působnosti. Protože jsme byli docela aktivní, byla na našich 
srnkách de facto každá bystřická hospoda již zrecenzovaná a tak jsme prostě vyrazili i mimo 
hranice Bystřice p. H. Tento krok se ukázal jako správný už z toho důvodu, že nalákal jednak další 
čtenáře a jednak další recenzenty. Dokonce i takoví lidé, jako např. starosta Dřevohostic, byli a 
možná ještě jsou čtenáři našich srnek, nehledě na to, že pan starosta nám dokonce zaslal své 
zhodnocení kvalit dřevohostických hospůdek. Taktéž se k nám dostávají informace, že právě čtenáři 
z okolních vesnic jsou aktivní a hlavně pravidelní čtenáři a to nás samozřejmě moc těší. 

 
Čiva: Nedávno se uskutečnil, nemýlím-li se, již pátý oficiální sraz poroty, samozřejmě, že je 
čtenářům neprozraditelný přesný harmonogram proběhnuvších událostí, ale mohl bys alespoň 
trošku přiblížit, o co tam šlo? 
Asi takhle - protože se kolem našich srnek shromáždilo již dostatek lidí, přičemž jsme se vlastně ani 
osobně neznali a komunikovali pouze přes e-maily, napadlo mě se prostě někde potkat a osobně 
probrat, co se srnkami dále. Pozval jsem i bývalé porotce a zakladatele srnek a tak jsme se jednou v 
létě 2006 sešli na Sokolce. 

Tento historicky první sraz měl obrovský úspěch a já poznal spoustu nových a hlavně skvělých a 
vzdělaných lidí. Díky tomu jsem začal pravidelně dvakrát do roka sraz poroty svolávat, a to jednou 
v létě a jednou v zimě, aby to nebylo pořád stejné. Taktéž místa srazů se mění, přičemž je to kromě 
posezení i záležitost turistická. 

 
Čiva: Jak je to s placením domény .cz? Jedná se stále o sponzoring ze strany pana Josefa nebo 
došlo (dojde) v oblasti financování k nějakým změnám? 
Tohle byla velká náhoda. Jednou jsme seděli s Candátem na Sokolce a u našeho stolu seděl 
zajímavý a velmi vtipný pán, kterému jsme se po několika pivech svěřili se svou identitou ohledně 
působení na srnkách. Pán nás velmi mile překvapil tím, že srnky pravidelně čte a drží nám palce. V 
každém případě uvedl, že si mnohokrát nemůže vzpomnět na webovou adresu a jestli bychom pro 
to nemohli něco udělat. Na naši argumentaci o placené doméně v rámci našich chudých palmáre 
tento chlápek vytáhl kešeňu a mě a Candátovi strčil do ruky pětikilo se slovy, jestli to stačí. 

A jak vidíte, stačilo to a stačí. My jsme s Candátem pak šetřili celý rok na to, abychom dali 
dohromady další pětikilo a mohli jsme pokračovat na nové placené doméně, ale pan Josef nás po 
roce opět příjemně překvapil, kdy Candátovi zavolal a předal mu další prachy. Letos zatím nejsem 
informován o tom, že by se pan Josef ozval, ale předpokládám, že ano, protože Candát je s ním v 
kontaktu a už spolu i několikrát zachlastali (i já se jednou zúčastnil). 
Proto na závěr musím říci: díky pane Josefe! 

  


