Pivobraní přáli diváci i počasí
Tropické počasí a tomu odpovídající žízeň návštěvníků provázely letošní Pivobraní, které po dvouleté
nucené pauze proběhlo 25. června na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Zlatavého moku v pestré
druhové skladbě se k velké radosti sládků z minipivovarů od nás i ze zahraničních partnerských měst
vytočil 101 hektolitr! Je v tom zahrnuto i 250 litrů piva, jež na oslavu 10. výročí uzavření partnerství s
Novým Jičínem zdarma čepoval minipivovar z německého Ludwigsburgu. Další hektolitr dodal pivovar z
belgického regionu Valonsko, který patří mezi nejstarší účastníky Pivobraní. S Novým Jičínem
spolupracuje také v oblasti cestovního ruchu s důrazem na poznávání historie a kultury obou zemí.
Činili se také kuchaři, kteří příchozí uhostili například pečeným seletem nebo sladkými bramborovými
hranolkami. Nabízené možnosti se chopili i místní podnikatelé s nabídkou burgerů a dalších specialit,
vítaným zpestřením byla rovněž ochutnávka vín pro „nepivaře". V kulturním programu vynikly koncert
legendární kapely Stromboli a citerového souboru z partnerského Ludwigsburgu.
Není proto divu, že na Pivobraní za celý den zavítaly tisíce lidí, přičemž žádné z 800 míst k sezení
nezůstalo volné. Na památku si návštěvníci často odnášeli zajímavé suvenýry s festivalou značkou,
například skleněný „pivák“, z něhož mohou i po skončení festivalu popíjet svůj oblíbený mok. Velkému
zájmu se těšily také vratné kelímky s unikátním potiskem – zpět se jich nevrátilo 2 500, z čehož
usuzujeme, že se lidem zalíbily...
Kromě sládků, kuchařů, prodavačů ve stáncích, účinkujících a pořadatelů se o zdárný průběh festivalu
zlatavého moku zasloužili naši partneři, kterým za to velmi děkujeme. Za všechny připomeňme společnost
KODIS a Moravskoslezský kraj, jež zavedením mimořádných večerních spojů umožnily návštěvu
Pivobraní obyvatelům okolních měst a obcí. Uznání zaslouží také místní armwrestlingový klub za aktivní
podíl na pivní soutěži, Rožnovské pivní lázně, firma Tonak, Pivovar Rychtář, Hotel Maralák, Hotel Troyer a
města Kremnica, které věnovaly dárkové poukazy, vouchery, poukázku na ubytování a jiné dárkové
předměty pro soutěžící, nebo Rodinné centrum Mozaika za skvělý dětský koutek.
Poděkování patří rovněž Českým drahám za vypravení historického parního vlaku, městysu Suchdol nad
Odrou a obci Šenov u Nového Jičína za finanční příspěvek na tyto nostalgické jízdy, Tomáši Preissovi a
skvělým průvodcům za zážitkové jízdy historickým autobusem a Jiřímu Pekárkovi, jenž zájemcům
zpřístupnil prostory bývalého pivovaru ve čtvrti Bocheta. Děkujeme rovněž městu Nový Jičín za finanční
podporu
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