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OSLAVILI JSME 20 LET
SAMOSTATNOSTI

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ
SVIJANSKÉ RESTAURACE

Na dobu před dvaceti lety si na Zámku Svijany zavzpomínalo
na 750 hostů z řad zaměstnanců, obchodních partnerů
a příznivců pivovaru

Na seznam restaurací s tankovým svijanským pivem přibyla
liberecká Restaurace Letka

PROGRAM SLAVNOSTÍ
SVIJANSKÉHO PIVA
Co se bude poslouchat a pít na 29. Slavnostech
svijanského piva

Letní srdeční záležitost:
Slavnosti svijanského piva

Jitka Bartošová

Letos se budeme bavit, tancovat a popíjet s 21 skupinami a zpěvák
zpěváky

J

ako je pro pivovar srdeční záležitostí pivo, jsou pro vedlejší obec
Svijanský Újezd a každoroční tisíce návštěvníků srdeční záležitostí
červencové Slavnosti svijanského
piva. Jejich loňská bilance: osmnáct
kapel a interpretů, osm tisíc návštěvníků
a 55 tisíc půllitrů vypitého piva. Na letošním, 29. ročníku Slavností, vystoupí
dokonce 21 skupin a interpretů. Jejich
program přibližuje Jitka Bartošová,
která třetím rokem zajišťuje dramaturgii
a produkci akce.
Hudba a léto patří ve Svijanském Újezdě
téměř třicet let neodmyslitelně k sobě.
Kolik skupin a interpretů se už na slavnostech vystřídalo?

Za posledních deset let jich bylo něco
málo přes stovku. Evidenci za celou
dobu konání Slavností nemám k dispo-

zici, ale určitě by to bylo velmi zajímavé
číslo.

Vraťme se však k letošním Slavnostem.
Jaká budou jejich hlavní jména??

Nejméně rok, ale spíše rok a půl. Proto
už dnes běží příprava výročních, třicátých Slavností. Čím déle bychom
čekali, tím je menší šance sehnat zajímavou kapelu. A pokud se jedná
o kapely, které jsou zrovna v kurzu,
tak ty už mívají zamluvené letní termíny dávno dopředu. Pokud navíc
vystupují na některém jiném festivalu
v širokém okolí, mívají ve smlouvě
zákaz dalšího vystoupení do určité
vzdálenosti.

Na hlavním RCL pódiu bude prog
program
oggra
ram
m
rozdělen do devíti hodinových vystoupení.
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Obrovskou show určitě předvede skupinaa
Walda Gang, která na Slavnosti přijíždíí
opět po třech letech. Po tradičním ohňostro--

To, co zhruba před třiceti lety začínalo
postupně jako menší vesnická slavnost,
se rozvinulo do podoby hudebního festivalu známého i daleko za hranicemi Libereckého kraje. Jak dlouho příprava
tak velké akce trvá?
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V

ný i budoucí nárůst poptávky po pivu
v plechovkách. S jistým zpožděním
za západní Evropou, kde se používají již
od roku 1933, jsou plechovky z několika dobrých důvodů stále oblíbenější
i u českých pivařů. Kromě toho, že nepropouštějí světlo a plyny, což je pro
uchování kvality piva velmi důležité,
jsou také velice skladné a pivo se v nich
mnohem rychleji vychladí na správnou
teplotu než pivo ve skleněné lahvi.

Dej Bůh štěstí!
P Menš
n ík,
Petr
Menšík,
sládek Pivovaru Svijany

ZVEME VÁS
SLAVNOSTI
NA SLAVNOS
STI
T

Kmotr nové linky, olympijský vítěz
du.
v judu Lukáš Krpálek, při jejím rozjezdu.

SVIJANSKÉHO
O PI
P
VA
PIVA

Nová automatická stáčecí linka, kterou na konci března uvedl
do plného provozu její kmotr − olympijský vítěz a mistr světa
v judu Lukáš Krpálek, jede na plný výkon. Pivovar na ní stáčí
do plechovek už celkem pět různých piv; všechna jsou „živá“,
tedy nepasterovaná.
edle Svijanského Mázu 11 % se
na lince bez pasterace stáčí
i Svijanská Desítka 10 %, Svijanský Rytíř 12 %, prémiový ležák
„450“ a speciál Svijanský Kníže 13 %.
Spolu s pasterovaným nealkoholickým
pivem Svijanský Vozka by jimi měl letos
pivovar naplnit celkem sedm milionů
půllitrových plechovek.
Nová linka má dostatečnou kapacitu,
aby mohla bez problémů zvládat součas-

P

okud
jde
o pivo, dobré
české pivo,
za nímž stálo −
a v některých případech naštěstí
ještě i dnes stojí −
poctivé řemeslo,
musí jít veškerá skromnost stranou.
Je to jedna ze skutečně velkých věcí,
které světu česká kotlina dala.
Proto mě udivuje, že si snad někdy
ani neuvědomujeme, jaké bohatství
nám v něm naši předkové zanechali.
Velké pivovary přecházejí na průmyslovou výrobu a mini- a mikropivovary se ve snaze o originalitu
a světovost předhánějí v produkci
nejrůznějších exotických piv vyrobených podle zahraničních vzorů.
Občas se mi až chce zakřičet, že
znovu světoví se nestaneme s ejly,
bocky, stouty nebo IPAmi, ty už
vymysleli jinde a také je tam většinou umí líp, ale asi zase jen s kvalitním pivem českého typu. To se totiž
světovosti dokázalo již dříve dobrat
samo, stejně jako se jí dobral třeba
Miloš Forman s ﬁlmem o bále hasičů na českém venkově.
Pokud stejně jako já cítíte, že ta
skutečně pravá světová kombinace
je guláš, řízek nebo svíčková a klasický český ležák, pak pro vás mám
dobrou zprávu: nejen dobré jídlo,
ale hlavně všechna naše opravdová
česká piva (s výjimkou speciálního
ležáku DUX, který uvaříme zase až
na svatého Václava) si budete moci
do sytosti užít na 29. Slavnostech
svijanského piva. Na koupališti
ve Svijanském Újezdě pro vás 14.
července za doprovodu té nejlepší
české muziky opět potečou z celkem
160 píp. A jelikož letos slavíme 20
let samostatnosti Pivovaru Svijany,
bude k ochutnání i pivo sskutečně
mimořádné – Svijanská Dva
Dvacítka!
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PROGRAM NA
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Do budoucna by měl Pivovar Svijanyy
do plechovek stáčet až pětinu výstavu.
„Pasterace, tedy tepelné ošetření, se provádí s cílem prodloužit dobu trvanlivosti
piva. V důsledku zahřívání a oxidace se
však při ní mění senzorické vlastnosti piva,
ničí se enzymy a další zdraví prospěšné

t ké
ta
ké snižuje
sni
nižu
žuje
žuje
žu
j trvanlivost
trvvan
a li
livo
ivo
v stt
látky a mimo jiné také
ější
pěny. Chuť nepasterovaného piva je čistě
čistější
a těkavé chmelové silice, jejichž obsah
v pivu pasterace rovněž dramaticky snižuje, mu dodávají příjemně chmelovou pivní
vůni, “ shrnuje výhody nepasterovaného
piva svijanský sládek Petr Menšík. n

Pivaři všech českých hospod, spojte se s námi na facebooku  svijany nebo  svijanskysladek či na instagramu  pivovarsvijany
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Slavili jsme dvacet let samostatnosti
Historie Pivovaru Svijany sahá až do šestnáctého století, jako jeden z nejstarších pivovarů na českém území
byl založen již v roce 1564. Nedávno jsme si ovšem ve Svijanech připomněli jiné důležité datum – 1. dubna
roku 1998, kdy bývalý ředitel a sládek František Horák zabránil plánu tehdejších zahraničních majitelů
Svijan uzavřít pivovar s více než 430letou tradicí. Jak jinak zavzpomínat než velkolepou oslavou na Zámku
Svijany, který se zase podařilo zachránit právě jen díky pivovaru a jeho novodobému úspěchu.

D

íky spontánní akci Františka
Horáka, solidaritě a patriotismu místních lidí a za pomoci
českého investora se původně
malý regionální pivovar stal
známým po celé republice a dnes již
i za jejími hranicemi. Během posledních dvou desetiletí pak prošel obrovskou proměnou a zvýšil výstav více než
patnáctkrát až na loňských 638 tisíc
hektolitrů.
Na dobu před dvaceti lety, která
stála u zrodu jednoho z nejúspěšnějších
nezávislých českých pivovarů a největšího českého výrobce zachovávajícího
tradiční způsob kvašení piva, si v polovině května spolu s Františkem Horákem, současným ředitelem Romanem
Havlíkem a sládkem Petrem Menšíkem
na oslavách zavzpomínalo na 750 hostů z řad zaměstnanců, obchodních
partnerů a příznivců pivovaru. „Kdyby-

Ocenění za dlouholetou práci pro pivovar
chom všechno pivo, které jsme od roku
1998 uvařili, stočili na naší nové lince
do půllitrových plechovek a postavili je
na sebe, řada by dosáhla až do dvou třetin vzdálenosti od Země k Měsíci. A při

Slavnostní narážení soudku
se Svijanskou Dvacítkou

současném objemu produkce budeme
na Měsíci už za necelých sedm let,“ řekl
na oslavách Roman Havlík.
Pozvání na oslavu přijal i hejtman
Libereckého kraje Martin Půta a starosta obce Svijany Petr Felkner. Videozdravici zaslala například dlouholetá
příznivkyně pivovaru Jiřina Bohdalová
nebo rocková skupina Dymytry. Mezi
gratulanty přímo na místě byl mimo
jiné známý operní pěvec Luděk Vele
a volejbalisté Aleš Správka a Václav
Kopáček z libereckého volejbalového
klubu Dukla, který pivovar dlouhodobě sponzoruje.
Ocenění za dlouholetou práci pro
pivovar vedle Františka Horáka, který
v pivovaru pracuje od svých 17 let,
a současného sládka Petra Menšíka
převzalo i dalších deset pracovníků.
„Znovu si dnes připomínáme, kolik

práce to stálo, abychom chátrající pivovar postavili na nohy. Dali jsme do toho
tehdy vše, protože záchrana pivovaru se
skutečně stala naší ‚srdeční záležitostí‘.
Vsadili jsme na tradiční výrobní postupy
a na podporu nejdříve místních lidí
a později fanoušků v celé republice,
kterým stále nemůžeme být dost vděční.
Splácíme jim to tím, co umíme nejlépe
– skvělým a poctivě dělaným pivem,“
řekl svijanský sládek Petr Menšík,
který si na oslavu připravil překvapení
v podobě speciálně pro tuto příležitost
uvařené rarity – Svijanské Dvacítky
20 %.
Do nabitého programu netradičních sportů se mohli zapojit i hosté.
Kulturní program obstarali DJs a skupina Kanci paní nadlesní. Večer završilo působivé vystoupení pole dance
tanečnice mezi plameny.
n

Uvařili jsme Svijanskou 20

P

ro velkou květnovou oslavu samostatnosti pivovar uvařil pivo
vskutku unikátní – Svijanskou 20.
„Protože jsme pro její výrobu použili
nejlepší slad z jediné šarže z malé řemeslné humnové sladovny Klusáček z Kounic a vyrobili jedinou várku, která se
dál během výrobního procesu nemíchá
s dalšími, jedná se v podstatě o ‚single
malt‘ pivo,“ přibližuje historicky nejsilnější svijanské pivo jeho autor – sládek Petr Menšík. „Chmelové aroma
mu dodává hlavně tradiční chmel,
který zachraňujeme na našich vlastních

TĚŠÍME SE
NA SLAVNOSTI
To se mi líbí

Komentář

Sdílet

Aleš Kafka Vratné
plastové kelímky – Je to
skvělý už jeden mám
z loňska ale vozím
si svuj půlitr, který je
pouze na Svijanské
slavnosti. Už se těším!

20 let samostatné existence Pivovaru Svijany
1998
1999
2000

To se mi líbí • Odpovědět • 5 d

2001

Dominika Babincová
Už se těším. Minulý rok
to bylo skvělé. A ráda
doporučím tuto akci.
A ovšem kelímek
si zase koupím
na památku :-)

2002
2003
2005
2006
2010

To se mi líbí • Odpovědět • 6 d

Lucie DvořákováVavroušová Klárka,
Daniel Už se nám to
blíží :P
To se mi líbí • Odpovědět • 6 d

Jiří Zvěřina Už se těším
:D :D :D
To se mi líbí • Odpovědět • 1 t
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chmelnicích v Polepských Blatech
a který jsme použili pro poslední dvě
dávky chmelení. Díky němu je hořkost velmi jemná a dobře sladěná
s mohutnou plností tvořenou větším
množstvím nezkvasitelných sladových cukrů a vysokým obsahem alkoholu.“
Stejně jako všechna ostatní
svijanská piva prošla i Dvacítka
tradičním výrobním postupem
charakteristickým pro české pivo.
Kvůli velkému množství sladového extraktu však probíhalo hlavní

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Založena společnost Pivovar Svijany, ředitel František Horák
Přistavěna lahvovna; svijanské pivo se točí v okruhu 50 kilometrů od pivovaru,
nejdále ve Frýdlantu v Čechách; Svijany vyhlášeny Pivovarem roku; Svijanský Kníže
a novinka Svijanská Kněžna slaví úspěch na trhu
Vyřazení pasterizace; nová automatická linka na plnění sudů KEG;
Svijany uvádějí na trh Svijanského Rytíře; nové pětilitrové soudky
Překročení hranice 100 000 hl; první pivo v plechovkách; Svijany se točí už
v 350 restauracích a hospodách; otevření reprezentativní podnikové prodejny
Rekonstrukce chlazení; portfolio pivovaru rozšiřuje Svijanský Baron
Nové sklepy a spilka; investice do rekonstrukce čistírny odpadních vod, myčky přepravek a vybavení laboratoří
16. Svijanské pivní slavnosti navštívilo rekordních 17 200 hostů, vypili 690 sudů piva
Pivovar kupuje podíl ve chmelařském družstvu u Polepských blat
Překročení hranice 400 000 hl; nejsilnější značka Liberecka a Jablonecka;
výhradním majitelem pivovaru se stává LIF Trade
Koupě Zámku Svijany; překročení hranice 600 000 hl
Založena dceřiná společnost Svijany Slovensko; pivovar otevírá vlastní značkové restaurace; oslava 450 let od první zmínky o pivovaru – při této příležitosti uvařil pivovar i prémiový světlý ležák „450“
Pivovar uvádí na trh dvoulitrové železné Plechovky (nejen) pro chlapy
Zámek Svijany se otevírá pro veřejnost
Nový výroční speciál DUX, který je v nabídce jen jednou za rok při příležitosti Dnů
českého piva
Slavnostní zprovoznění největší investice v celé historii pivovaru – stáčírny piva
do plechovek v hodnotě asi 100 milionů Kč

kva
kvašení
v otevřené kádi dva týdny,
ted dvojnásobně dlouhou dobu
tedy
ne u běžných ležáků. První díl
než
dv
dvousethektolitrové
várky mohli
k
v květnu
po zhruba dvou měsících
le
ležení
ochutnat návštěvníci oslav
d
dvaceti
let samostatnosti. „Další
tank otevřeme na Slavnostech svij
janského
piva v době, kdy bude
Dvacítka zrát už téměř čtyři měsíce. Naplníme jí několik sudů
a zbytek stočíme bez jakékoliv filtrace, stabilizace nebo pasterizace
opět do patentních lahví, které

budou – jak věříme – ideálním suvenýrem z letošních Slavností,“ říká dále
Petr Menšík.
Poslední část várky hodlá sládek
uchovat až na vánoční trh. „Dvacítka
bude mít za sebou před Vánoci osm měsíců zrání ve sklepě, což by bylo u slabších piv nemyslitelné. Jsme moc zvědaví,
jak se takto dlouhé ležení na pivu projeví. Pokud se pivo vydaří a tuhle dobu ve
zdraví přežije, bude na vánočním trhu
k dispozici opět v patentních lahvích
0,75 nebo 1,0 litru,“ těší se Petr Menšík.
n

Otevřeli jsme dvě nové tankové
svijanské restaurace

N

a seznam restaurací, v nichž si
můžete dát tankové Svijany, letos přibyly další dvě – mladoboleslavský Max Bar a liberecká Restaurace Letka. Celkem už tak tankové
Svijany nabízí deset českých restaurací.
Nárůst obliby tankového piva Pivovar Svijany zaznamenal již v roce
2014, kdy se začalo tankové pivo čepovat nejprve v libereckém Radničním sklípku.
Milovníci dobrého piva často dávají přednost pivu točenému v restauraci
přímo z tanku, protože mu přisuzují
znatelně lepší říz. Nejsou daleko
od pravdy: tanky totiž zaručují ideální
teplotu piva a omezují jeho styk se
vzdušným kyslíkem, takže se nápoj
hostům na stůl dostává skutečně v prvotřídní kvalitě.
n
RESTAURACI LETKA
PŘEDSTAVUJEME NA STRANĚ 3.

Pivaři všech českých hospod, spojte se s námi na facebooku  svijany nebo  svijanskysladek či na instagramu  pivovarsvijany
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PŘEDSTAVUJEME SVIJANSKÉ RESTAURACE

TANKOVNA LETKA

Místo, kam chodili letci na pivo

N

ázev liberecké restaurace se
prý odvíjí od letců, kteří
sem v minulosti chodili
na pivo a taneční zábavy.
„Svijanské pivo jsme tu neměli vždy. Vystřídali jsme více výrobců, ale ke Svijanům jsme se vrátili,
protože jsme zjistili, že je to jedno
z nejkvalitnějších a nejchutnějších piv
v tomto regionu,“ říká Radek Pokorný, provozovatel nově přejmenované
Tankovny Letka. I zatvrzelí štamgasti, kteří nechtěli ani slyšet o svijan-

ském pivu, mu dávají za pravdu.
Od té doby, co zákazníci ochutnali
tankový Svijanský Máz a nechali si
vysvětlit rozdíl mezi sudovým a tankovým pivem, jich chodí dokonce
víc. K dobrému pivu a udržení
správné žízně v Letce doporučují
utopence nebo matesy.
n
RESTAURACI TANKOVNA LETKA
NAJDETE NA ADRESE
LONDÝNSKÁ 80/25
LIBEREC

Zámecké slavnosti už potřetí

L

etos to jsou tři roky, co se
slavnostně otevřela zámecká
brána nově zrekonstruovaného Zámku Svijany. Při té p
říří
ípříležitosti také pivovar poprvé
poop
oprv
prvvé
uvařil Zámecký Máz. A jak už se stalo
ssttal
tal
aloo
tradicí, i letos 17. června nád
dvvooří
nádvoří
zámku zaplnily pohádkové postavy
vyy,
postavy,

jarmark s kulinářskými speci
specialitami,
historická vozidla, sokolník a mnoho
dalšího. Opět samozřejmě ne
nechybělo
ani slavnostní naražení pivníh
an
ani
pivního sudu
Zámecký Máz. Hlavní progra
Zá
Zámecký
program probíha
bí
haal na nádvoří zámku, kde mohli
bíhal
náávšště
t vníci vidět vystoupení v dobonávštěvníci
vých kostýmech, šermíře a ta
vý
vých
také zpě-

vačku Míšu Mervatovou. Pokud jste
tuto akci nestihli, nemusíte smutnit,
už teď se pro vás chystají další. Mezi
nejvýznamnější určitě patří koncert
Michala Davida, pořádaný v sobotu
15. září, a poté již tradiční Svatováclavské slavnosti, které se uskuteční
v pátek 28. září.
n

Na piknik do zámecké zahrady

N

ebe bez mraků, slunce na obloze a rozkvetlá zahrada Zámku Svijany přímo vybízí
k tomu, aby člověk vyrazil na piknik.
Zámek si pro své návštěvníky letos připravil novinku v podobě piknikových
košů plných delikates a speciálních
piknikových dek, které jsou k zapůjčení

na recepci zámku. V romantických zákoutích zámecké zahrady tak letos
můžete strávit pohodový letní den
ve dvou nebo si užít zábavu při společném pikniku s přáteli.
n
VÍCE INFORMACÍ
WWW.ZAMEKSVIJANY.CZ/
PIKNIKOVE-KOSE

www.pivovarsvijany.cz • eshop.pivovarsvijany.cz

Zámecké slavnosti – Zá
Zá
Zámek
Svijany

pivovarsvijany

pivovarsvijany
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Letní srdeční záležitost:
Slavnosti svijanského piva
14. ČERVENCE 2018 OD 13:00
V AREÁLU KOUPALIŠTĚ

P I V O V A R U

Program poběží souběžně
na třech hudebních scénách.
Po 22. hodině bude program na chvíli přerušen, aby uvolnil
místo tradičnímu večernímu ohňostroji. Nikde jinde nenajdete tak pestrý výběr svijanských piv jako na Slavnostech.
Pivo poteče jako vždy ze 160 píp!
CO SE BUDE NA SLAVNOSTECH POSLOUCHAT?

VE SVIJANSKÉM ÚJEZDĚ

RCL PÓDIUM

PÓDIUM LIBERECKÉHO KRAJE KAMENNÉ PÓDIUM

21 SKUPIN A INTERPRETŮ

13:00 - SNAP CALL

13:30 - MAXIM TURBULENC

13:00 - KRKONOŠSKÁ
DECHOVKA

14:30 - DYMYTRY

15:00 - ŠLAPE TO

15:00 - LADYBIRDS

14 RŮZNÝCH PIV
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

Oproti loňsku se tedy organizace hudebního programu mírně mění…

Ano. Loni jsme měli dvě velké scény,
na nichž se umělci střídali po hodině,
takže kdo měl zájem, mohl zhlédnout
všechna vystoupení. Věřím, že si připravená pódia získají své posluchače, kteří
ocení jasné zaměření a charakter hudby.
Uvidíme, jak se tento styl osvědčí.

17:40 - IVAN MLÁDEK
A BANJO BAND

20:00 - NAVOSTRO

19:00 - BRONTOSAUŘI
REVIVAL

19:20 - UDG

22:00 - MYSTIQUE

21:00 - CRAZY DOGS

23:40 - MEREDITH HUNTER

23:00 - VESELÍ
POZŮSTALÍ

22:40 - WOHNOUT
00:20 - MOTORBAND

na tom, aby měla lentilky jen jedné
barvy nebo nápoje s černým víčkem.
Myslím, že je to úplně mimo a že je
na čase, aby se pořadatelé spojili dohromady a těmto vymyšlenostem dali stopku.

Program připravuji ve spolupráci s obcí
a samozřejmě také pivovarem. Tradičně se
jej snažíme stavět pro celou rodinu tak,
aby byl žánrově co nejpestřejší, každý si
v něm našel to své a měl možnost si vybrat.
Lidé nám hodně píšou a většinou chtějí
rockové skupiny, které jsou zrovna v kurzu
a jsou k vidění na všech festivalech nebo
motorkářských srazech. Snažím se jim vyhovět, ale současně také chci pokaždé přinést i něco nového a z jiného šuplíku. Ať už

Takže i u nás si potrpí na hvězdné manýry?

Většinou přitom platí, že čím slavnější
jméno, tím je s ním méně práce. Naopak
momentálním hvězdičkám často stoupne sláva do hlavy. V jednom ročníku
známá kapela odmítala odjet, dokud
nedostane whisky, kterou měla původně
ve smlouvě. Naopak třeba Eva Pilarová
se ukázala jako dáma s noblesním vystupováním, velice profesionální, ale také
velice skromná.
Je vidět, že vás Slavnosti baví a ráda je
připravujete. Proč hlavně? A čím – tedy
kromě bezkonkurenční nabídky skvělého piva – se odlišují od ostatních letních
hudebních festivalů?

Baví mne z mnoha důvodů. Především
neznám v okolí žádnou akci, která by
měla delší tradici. Počátky Slavností
znám jen z vyprávění a sama jsem
na nich byla poprvé v roce 1998, kdy
měly úplně jinou tvář, ale čas přináší
změny a s těmi se musí počítat. Je zde
spousta slavností a festivalů, ale žádný
není našim Slavnostem podobný. Žádná mega komerční záležitost, minimální vstupné, a přitom velká pódia s kvalitním zvukem...
Vynikající je i areál koupaliště, který
pořádání takové akce skvěle vyhovuje.
Není moc velký, ale je krásně členitý
a nabízí stín a odpočinek. Stráň, stanové městečko, prostě příjemné prostředí.
Ale nakonec možná to nejdůležitější
je, jak moc si Slavnosti berou za své
místní ze Svijanského Újezdu, s jakým
nasazením tuto akci tolik let připravují, a to vše pod taktovkou obce. Klobouk
dolů!
n

to byl Orchestr Karla Vlacha, Rockopera Praha nebo loni třeba Big Band
Česká Lípa: všichni se toho báli, ale nakonec to krásně zafungovalo.
Je jednání s manažery skupin jednoduché?

Jak s kým. S některými je horší domluva,
neuvědomují si, že nejde o vlastní koncert kapely, a často si diktují zcela nereálné a nesplnitelné podmínky. Nejde
jen o finanční odměnu, ale také o požadavky na zázemí, ubytování, jídlo atd.
Jedna známá skupina si třeba zakládá

/// JAK NA TO?

17:00 - DIXIELAND
BAND

21:00 - WALDA GANG

Podle čeho skupiny a interprety vybíráte? Mění se s léty nějak zaměření hudebního programu slavností?

MĚJTE TO POD ČEPICÍ!

16:10 - JITKA ZELENKOVÁ 17:10 - JAM & BAZAR
S KAPELOU

02:00 - SOUMRAK BAND
LONI SE VYPILO 55 TISÍC PŮLLITRŮ PIVA. KOLIK SE VYPIJE LETOS?

CO SE BUDE NA SLAVNOSTECH PÍT?
Nefiltrovaný Svijanský
Máz 11 %
(Letošní novinka!)
Svijanská „450“
(Letos opět z tanku)
Svijanská Desítka 10 %
(Čtyřikrát chmelená)
Svijanský Máz 11 %
(Svijanská klasika)

Zámecký Máz 11 %
Svijanský fanda 11 %
(Řezané)
Svijanský Rytíř 12 %
(Extra hořký)
Kvasničák 13 %
Svijanská Kněžna
a Svijanský Kníže 13 %
(Tmavý a světlý speciál)

Baron 15 %
(Nejsilnější svijanské pivo)
Weizen 12 %
(Svrchně kvašené pivo)
Svijanský Vozka
(Bez alkoholu)
Svijanská 20
(Výjimečná záležitost.
Jen letos!)

Všechna piva s výjimkou prémiového ležáku “450“ a Svijanské 20 za 20 Kč /
“450“ za 25 Kč. Záloha na ekologický vratný kelímek 50 Kč.

PIVNÍ ZMRZLINA

I když se jedná o sladkost, pivní zmrzlina je určena jen pro dospělé, obsahuje totiž 75 % piva. Tradiční osvěžení vyrobené letos ze Svijanské Dvacítky
bude během Slavností v prodeji za 10 Kč za kopeček.

DEGUSTACE

Pojďte si vyzkoušet, jak ochutnávají a hodnotí pivo odborníci na degustačních soutěžích. V pivní degustaci můžete zkusit rozpoznat jednotlivá
svijanská piva a přesvědčit se o tom, v jaké kondici jsou vaše chuťové buňky.
A když budete mít štěstí, vyhrajete některou z cen.

VSTUPNÉ

Vstupné pro dospělé je v předprodeji 250 Kč (230 Kč na ISIC kartu),
280 Kč na místě. Pro děti do 15 let a držitele průkazu ZTP je vstup zdarma.

UBYTOVÁNÍ

V době konání Slavností svijanského piva můžete přespat v podstatě
kdekoliv. Vedle areálu koupaliště směrem na obec Svijany je každoročně vyhrazena louka pro osobní vozidla a stany, louka směrem od Pěnčína bude
opět určena jen stanům. Pokud budete chtít, můžete si střechu nad hlavou
rozbalit i na návsi Svijanského Újezdu.

DOPRAVA

Jestliže pojedete osobním autem, odbočte na exitu 67 D10 na Příšovice.
Dál se řiďte směrovkami nebo proudícími davy, do Svijanského Újezdu jsou
to z dálnice zhruba 3 kilometry. Na místě využijte velkokapacitní parkoviště
pro osobní vozy u místní hasičské stanice a u stanového městečka. Parkování
podél příjezdových cest je zakázáno. Kvůli plynulému provozu v obci bude
po dobu konání Slavností svijanského piva pouze jednosměrný provoz.

Složte si ze Svijanovin vlastní čepici. Program tak budete mít skoro v hlavě, a navíc
navíc vás ochrání před letním sluncem,
případným deštěm nebo před pivní sprškou. Abychom vám poskládání čepice
usnadnili, najdete v novinách čáry, které
naznačují sklady.

Jak na čepici?

햲 Noviny přeložte napůl.
햳 Přeložte ještě jednou napůl, přes sklad přejeďte
prstem a zase rozevřete.
햴 Natočte si Svijanoviny tak, abyste měli přeloženou část dál od sebe, oba horní rohy přeložte
ke středové čáře vzniklé složením a rozevřením
novin.
햵 Dole zůstane pruh papíru, svrchní část přeložte
nahoru přes ohnuté rohy, spodní část na druhou stranu.
햶 Ohněte přečnívající rohy podél hran čepice a je
hotovo.
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... a teď se už jen osvěžte, třeba
naším Kvasničákem!

KOMPLETNÍ PROGRAM I MOŽNOSTI DOPRAVY NA WWW.SLAVNOSTISVIJANSKEHOPIVA.CZ
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