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"JIHLAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ odstartovalo tradici nového
festivalu minipivovarů"
V sobotu 25. června 2011 se v areálu letního kina Heulos v Jihlavě uskutečnil první ročník festivalu
minipivovarů s názvem Jihlavské pivní pábení. Organizátorem a iniciátorem myšlenky bylo
občanské sdružení Jihlavský cech právovárečníků a vinárníků. Festival se stal součástí kulturního
pásma HAVÍŘENÍ 2011, které bylo podpořeno ze strany statutárního města Jihlava a společně
s Havířským průvodem a Koncertem bez hranic přineslo nabitý kulturní program na celý víkend.
Slavnostního zahájení Jihlavského pivního pábení se ujal čestný host a kmotr festivalu - významný
podnikatel a znalec českého piva - Tomio Okamura. Ve svém projevu mimo jiné hovořil o tom, že
zvuk českého piva v celosvětovém měřítku upadá a to je velká škoda. Proto oceňuje nárůst počtu
menších pivovarů a kvalitních piv v posledních letech. Okamura míní, že je třeba maximálně
podporovat menší pivovary: „Propagace českého piva je roztříštěná na jednotlivé zájmové skupiny,
nedaří se táhnout za jeden provaz. Výsledkem je to, že značka českého piva ve světě slábne…“.
Tomio Okamura zmínil, že nejen v podnikání, ale také v degustování piva rád experimentuje.
Na Jihlavském pivním pábení ochutnal 12° pšeničný speciál z Radničního pivovaru. Kromě jiného
si pro festivalové publikum sepsal několik vtipných postřehů s pivní tématikou a závěrečným
pivovarským pozdravem „Dej Bůh štěstí“ otevřel odpoledne k radostnému degustování českého
národního nápoje.
Festivalu se nakonec zúčastnilo 11 stánků a na čepu byla necelá padesátka druhů piv. Zastoupeny
byly klasické ležáky světlé a polotmavé a samozřejmě nechyběly oblíbené speciály. Kromě
vyhledávané pšenice nebo piva anglického původu IPA (Indian Pale Ale) se hojně popíjela piva
ovocná. V nabídce bylo hned několik příchutí od mandarinkové přes pomerančovou či višňovou až
po malinovou. Degustovaly se i takové raritky, jako Puškvorcový letní speciál nebo Pšeničný ležák
s limetkou.

Festivalu se zúčastnili minipivovary:
•

Jelínkova vila hotel - pivovar - Velké Meziříčí

•

Pivovar Padochov

•

Domácí pivovárek Velký Rybník

•

Minipivovar Pacov

•

Pivovarský Dvůr Chýně

•

Svaz pivních turistů Jihlava

•

Hotel a pivovar Belveder - Železná Ruda

•

K Brewery

•

Minipivovar Černý orel – Kroměříž

•

Jihlavský radniční právovárečný pivovar

•

Pivovar Kozlíček - Horní Dubenky
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Výhercem soutěže o nejlepší pivo Jihlavského pivního pábení v kategorii světlý ležák se stal pro
místní dobře známý Pivovar Kozlíček - Horní Dubenky s pivem Javořický ležák světlý. V
kategorii speciál a ostatní piva se na prvním místě umístil Rodinný minipivovar Pacov s pivem
Ochucené pivo mandarinkové. Na závěr došlo také ke slosování anketních lístků a výherci si
odnesli zajímavé pivní ceny: půllitr s logem Jihlavského pivního pábení, festivalové tričko
s nápisem „In vino veritas, in pivo taky“ a nejhodnotnější cenou byl 10l soudek piva z Radničního
pivovaru Jihlava.
I přes úvodní dešťovou přeháňku se nakonec festivalu minipivovarů a Koncertu bez hranic
zúčastnil hojný počet lidí a množství degustovaných piv se pohyboval na hranici 7.000 piv.
Skvělé atmosféře přispěly svým koncertem kapely Honzíkova cesta z Jihlavy a Hromosvod v čele
s Ondřejem Fenclem. Celou akcí nás provázel zkušený bavič a moderátor Radek Tulis, který do
svého projevu zapojil i samotné sládky z pivovarů, aby přestavili svůj um a řemeslo.
V druhé části už probíhal festival minipivovarů souběžně s Koncertem bez hranic, jehož
organizátorem byla tradičně AlternativaPro. Za doprovodu vynikajících kapel Luboš Pospíšil a
5P, Dan Bárta & Dara Rolins & Illustratosphere nebo temperamentní La Troba Kung-Fú a dalších
se festival příjemně nesl až do pozdních nočních hodin.

Více informací na www.radnicni-jihlava.cz nebo na Facebook profilu Jihlavské pivní pábení.

