Beauty&Woman slávnosti

Mníchov
Mesto, ktoré žije pivom
176. októbrové slávnosti piva (Oktoberfest) sa v tomto roku
konali od 19. septembra do 4. októbra ako vždy v hlavnom
meste Bavorska – Mníchove, v treťom najväčšom meste
v Nemecku. Sídlia tu také významné spoločnosti ako BMW či
Siemens.
84

NOVE MB E R 200 9

BW_NOVEMBER_.indd 4

26.10.2009 18:28:22

slávnosti Beauty&Woman

Spätenbräu pozýva na pečeného vola

v stane to bzučí ako v úli

najväčší stan Hofbräu

Vstup voľný
Prvé slávnosti piva sa síce konali v októbri pri príležitosti sobáša bavorského korunného princa Ludwiga s princeznou Therese von
Sachsen – Hildburghausen od 12. do 17. októbra v roku 1813. Ale počasie býva v septembri priaznivejšie, a preto sa pivný festival začína už
v septembri. Za pivom sa najjednoduchšie dostaneme metrom, taxíky sa často zdržia v dopravných problémoch a ísť vlastným autom má
hneď dve nevýhody. Tá prvá – nemožno ochutnať pivo do sýtosti, a tá druhá - napriek značeniu a navigovaniu na parkoviská pri hľadaní
parkovacieho miesta určite strávite viac času, ako by ste si želali. Vstup na slávnosti je voľný a do celého areálu na Theresienwiese je zákaz
vjazdu motorových vozidiel. Lúka je pomenovaná na počesť nevesty pri príležitosti svadby a v minulosti nepatrila k mestu Mníchov.
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Beauty&Woman slávnosti

vitajte na slávnostiach piva

Stotisíc miest pre pivárov
Prvé pivo tu čapovali v roku 1818. Teraz sa počas sviatku piva čapuje šesť druhov
piva, z ktorých by som odporučila Augustiner. Vrtké čašníčky pivo roznášajú
v litrových ťažkých pohároch z hrubého skla, niekedy aj päť pohárov v jednej
ruke. Sedieť možno na jednoduchých drevených laviciach pri úzkych stoloch
vonku alebo v stanoch. Tých najväčších je štrnásť. Zvyčajne uprostred stanu na
vyvýšenom pódiu hrá hudba a je tam tak rušno ako v úli. Hostia sedia natlačení
jeden vedľa druhého. Aj samotní obyvatelia Mníchova radi chodia na slávnosti
piva, aby sa tam zoznámili a porozprávali sa v družnom rozhovore s ďalšími
návštevníkmi nielen z iných kútov Nemecka, ale aj zďaleka. A tak sledujeme
návštevníka v krojových kožených nohaviciach s partnerkou v kroji (či asi patrí
k nemu, ľahko zistíme, pozrieme sa na mašľu na zástere, ak je uviazaná vpravo,
dáma je vydatá) v zanietenej debate s intelektuálom v drahom obleku s kravatou
so značkovou aktovkou. Pomerne objemná aktovka skrýva litrák na pivo a knihu.
Aktovka preto, že tento pán využíva pravdepodobne najrýchlejší približovací
prostriedok v Mníchove, čoraz obľúbenejší bicykel. Pri pive budú návštevníci
rýchlo aj hladní a určite si vyberú z bohatej ponuky: najčastejšie konzumované
jedlo je kura (počas slávnosti ich hostia skonzumujú viac ako 700 000 kusov),
ďalej je v ponuke tradičné pečené bravčové mäso s knedľou a kapustou, údené
koleno, pečené mäso z vola, tradičná klobása a sortiment dopĺňa ryba grilovaná
na paličke. Ochutnali sme tri jedlá, všetky tri chutili výborne a na počudovanie
neboli presolené, aby hostia vypili viac piva. Prekvapila nás pomerne rýchla
obsluha. O hostí sa tu stará 8 000 zamestnancov a 4 000 brigádnikov. Na
slávnostiach je k dispozícii viac ako stotisíc miest. Napríklad v hale Hofbräu je
desaťtisíc miest na sedenie. V tomto roku sa cena piva zastavila na maximálnej
hranici 8,60 eur za liter (pohár) piva. Šesť miliónov návštevníkov vypije približne
6,5 milióna litrov piva. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že zo slávnosti odvezú
viac ako 1100 ton odpadu. Každý utorok od 12. do 18.00 sa koná tzv. rodinný
deň a deti sa môžu vyšantiť na kolotoči, pobaviť v divadle s klaunom alebo
ponosiť sa na koníkoch. Od 10.00 do 15.00 poskytovatelia služieb na pivných
slávnostiach ponúkajú rôzne zľavy. Prevádzka slávností sa končí o 23. hodine
a mnohí návštevníci potom pokračujú v konzumácii piva v pivárňach v meste až
do neskorých ranných hodín. Ako nám prezradil majiteľ jednej z nich, obyvateľom
v susedných domoch ruch v neskorých nočných hodinách nevadí, veď celé mesto
žije slávnosťami.
Zážitok z jedinečnej atmosféry slávností piva možno skutočne len odporučiť. Ak si
cestu mienite organizovať vo vlastnej réžii, potom by som odporučila ubytovanie
rezervovať s veľkým časovým predstihom, tesne pred termínom a počas slávností
je skoro nemožné zabezpečiť ubytovanie. Návštevu sviatku piva možno spojiť
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toľko piva sme už vypili

centrum Mníchova
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