SUCHDOLSKÝ JENÍK
Kde můžete ochutnat pivo Suchdolský Jeník, které v rámci výuky vaří Technická
fakulta České zemědělské univerzity v Praze Suchdole?
Točívá se v areálu univerzity celkem ve třech podnicích:
Restaurace JIH (zřejmě bez jídla),
Restaurace G (hezký podnik) a
Studentský klub v kruhovém pavilónu (disko)
Na návštěvu je tedy asi nejlepší Restaurace G. Kromě Jeníka se zde ještě točí
Staropramen. A kde tyto podniky najdete? Podívejme se na mapku.

26. Studijní a informační centrum, kongresová hala
27. Provozní zahradnictví

1. Rektorát, ITS
2. Aula
3. Fakulta agrobiologie,
potravinových a přírodních
zdrojů (FAPPZ)
4. Fakulta lesnická a
environmentální (FLE)
5. Provozně ekonomická
fakulta (PEF)
6. Technická fakulta (TF)
7. Kolej A + zd. středisko
8. Kolej BCD
9. Kolej EFG, klub F, rest. G
10. Kolej JIH, restaurace JIH
11. Menza, rest. Na farmě
12. Klub "C"
13. SportCentrum, kat. TV
14. PEF - katedra jazyků
15. FAPPZ - katedra
veterinárních disciplín
16. Výukové skleníky
17. TF - laboratoře a dílny
18. TF - kruhový pavilón,
studentský klub
19. FAPPZ - pavilon A
20. FAPPZ - pavilon B
21. FAPPZ – meteo. stanice
22. Zdr. středisko pro zam.
23. Unico - Agric
24. Pavilon PEF - FLE
25. FAPPZ - pokusná stáj

Suchdolský Jeník světlý a černý vaří sládek Ladislav Chládek o stupňovitosti mezi
dvanácti a třinácti stupni.
V budově menzy je reklamní prodejna celé univerzity, kde se dají koupit 4 druhy
sklenic, zleva 0,25 l, 0,4 l, a 0,3 l, ještě existují 0,5 l, ale Ty v současné době nejsou
k mání (mají stejný tvar jako třetinky)

Kromě sklenic existují pro sběratele tácky. Pivo Suchdolský Jeník dostalo jméno
podle rektora prof. Ing. Jana Hrona, DrSc, Dr. h. c.

Informace o univerzitním pivu Suchdolský Jeník dodal Tomáš Maier, člen Sdružení
přátel piva a v neposlední řadě pracovník Provozně ekonomické fakulty České
zemědělské univerzity v Praze. Díky.

