propojeno 2018

Jak slavíme historický milník a festival 100 let RE-PUBLIKA
u nás v hotelu

Pivo MORAVIA
v hotelu SLAVIA
aneb Tradice jsou pro nás zavazující

Tradice jsou pro nás zavazující, proto jsme se spojili s pivovarem Moravia,
který stejně tak jako my v rodinné atmosféře vytváří originální koncept
a prezentuje produkty navazující na prvorepublikové tradice a hodnoty
a nehledě na tok dějin jim zůstává věrný.
Původní pivovar Moravia (zal. 1898) stával v místech mezi ulicemi Kotlářská a Dřevařská a v době svého vrcholu vařil asi 200 tisíc hektolitrů piva ročně, což z něj
dělalo druhý největší pivovar v Brně. Jednalo se převážně o dobu první republiky, která přála rozvoji pivního průmyslu. Ke specialitám pivovaru Moravia ve dvacátých letech minulého století patřilo čtrnáctistupňové světlé exportní pivo Zlato
Moravy a šestnáctistupňové speciální tmavé pivo Bavaria. Pivovar však dostihla
hospodářská krize v roce 1933 a byl nucen výrobu zastavit, později v roce 1943
došlo k fúzi se starobrněnským pivovarem a došlo k definitivnímu zániku, kdysi
slavné značky pivovaru Moravia.
Je jisté, že vzhledem ke svojí velikosti, dodával pivovar Moravia svoje piva ve městě Brně a jeho blízkém okolí do velkého počtu pivnic a restaurací, nicméně se nám
jejich seznam doposud nepodařilo dohledat. Pravděpodobné však je, že i v Hotelu Slavia, patřícího moravskému vlastenci a patriotu Karlu Moravcovi, se pivo
z pivovaru Moravia čepovalo. Naše domněnka vychází z faktu, že hotel Slavia byl
uveden do provozu pouhý jeden rok od založení pivovaru Moravia (1898) a oba
podniky vyrůstaly v podstatě vedle sebe.
V roce 2016 (po 118 letech), byla značka PIVOVAR MORAVIA obnovena v již zmíněné původní budově sladovny na Kotlářské a v září 2017 zahájena výroba v BrněMedlánkách s ročním výstavem 9 000 hl zlatavého moku. Hned na počátku byl
zadán jasný cíl – vařit výborná, chuťově zajímavá spodně kvašená piva, tzv. ležáky. A samozřejmě nejen vařit, ale také nabízet milovníkům tohoto zlatavého moku
k uhašení žízně a prožitkům ve chvílích pohody při posezení s přáteli nad orosenou
sklenicí našeho řemeslného piva. Proč řemeslného? Protože u nás vše děláme
poctivě, s řemeslným umem, dovedností a úctou k tradici. A přesto, že tradice je
pro nás zavazující, chceme vyrábět piva, kterou budou nad ostatním svým charakterem vynikat. Tedy piva zajímavá, ke kterým se budete rádi vracet.
Věříme, že i Vy budete náležet k našim stálým příznivcům piva MORAVIA PETROV
12° v hotelu SLAVIA a přijdete ochutnat jak ho umně a poctivě umíme načepovat
a spárovat s osvědčenou gastronomií.
Andrea Hájková,
ředitelka hotelu SLAVIA

