
 

Tisková zpráva 
 

Šalina pub na mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA 
 

Brno, 20. únor 2014 – Po úspěšné prezentaci na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v říjnu 2013 a veletrzích cestovního ruchu 
GO/Regiontour letos v lednu bude unikátní tramvaj Starobrno Šalina pub 
opět k vidění i „ochutnání“ od 24. do 26. února 2014 na mezinárodních 
potravinářských veletrzích SALIMA – MBK – INTECO – VINEX. První dva 
dny veletrhů (v úterý 25. 2. a ve středu 26. 2.) se tak budou moci 
návštěvníci osvěžit starobrněnským pivem, ale i teplými nápoji  

v netradičním prostředí pivní tramvaje uvnitř veletržního areálu. Pivní tramvaj bude  
(bez restauračního provozu) ke zhlédnutí už v pondělí 24. 2. jako prezentační doplněk nové 
odborné degustační soutěže sudových piv Zlatý soudek PIVEX 2014. 
 

Dopravní podnik města Brna a pivovar Starobrno, ve spolupráci s reklamní společností SNIP & CO, 
vytvořili unikát, který byl v červnu loňského roku uveden do provozu v tramvajové síti brněnské MHD. 
Úspěšně rozšiřuje nabídku pro prezentační eventy a služby v cestovním ruchu v moravské metropoli. 
Šalina pub je přestavěná tramvaj typu K2R a představuje stylovou hospodu na kolejích. Ojedinělý 
dopravně restaurační projekt propojuje dva z řady brněnských fenoménů: pivo Starobrno (založen 1872) 
a tramvaj (zahájení provozu v Brně 1869), které v Brně málokdo řekne jinak než šalina.  
 

 
 

Starobrno Šalina pub nabízí 38 míst k sezení a 17 míst k stání. Interiér šaliny je vybaven klasickým 
pivním výčepem se třemi pípami a má celou řadu praktických zařízení – třeba v podobě speciálních 
držáků na pivo. Nechybí ani splachovací toaleta nebo audio a video systém, WiFi a další vybavení  
pro mobilní restaurační provoz. Na palubě pivní tramvaje jsou kromě starobrněnského piva v nabídce  
i různé druhy teplého a studeného občerstvení, káva a nealko nápoje, případně podle individuálních 
objednávek předem i různé jiné gastronomické speciality. 
 

Jízdy Šalina pubem jsou určeny především pro organizované skupiny v oblasti cestovního ruchu, firemní 
reklamní a prezentační eventy, ale i pro rodinné oslavy, svatby, promoce a další příležitosti. Obchodním  
a provozním koordinátorem Šalina pubu je reklamní společnost SNIP & CO, která zajišťuje přímé 
objednávky včetně zabezpečení speciálních přání klientů. Provozně zajišťuje pivní tramvaj Dopravní 
podnik města Brna, který si letos připomíná 145. výročí od zahájení provozu MHD v Brně. Pivem ji 
zásobuje kdo jiný než pivovar Starobrno. Další informace najdete na www.salina-pub.cz 
 
 
Další informace k provozu: 
 

Ondřej Morávek, ředitel marketingu a obchodu 
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. 
tel. 543 537 217, 604 297 567  •  e-mail omoravek@snip-brno.cz 


