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PŘÁTELÉ PIVNÍ KULTURY

Hostinští, pozor! „Přátelé“
mohou přepadnout i vás

P

okud se ve vašem podniku
znenadání objeví skupinka
devíti elegantně oděných
džentlmenů s motýlky a stylovými kšandami, klade
řadu zvídavých dotazů na pivo,
a přinesla si na ně dokonce i vlastní
sklo a podtácky, je namístě
opatrnost. Dostalo se vám
zřejmě té cti, že vás na jedné
ze svých inspekčních cest
navštívili Přátelé pivní kultury. Exkluzivní devítičlenný
spolek si klade za cíl bedlivě
hlídat českou pivní kulturu
a postupně ji zlepšovat.
V jeho čele nestojí nikdo jiný
než někdejší sládek a ředitel
Pivovaru Svijany František
Horák.
Příznivci svijanského piva
většinou vědí, že sedmasedmdesátiletý pamětník stál za záchranou Pivovaru Svijany v roce
1998, kdy mu hrozilo uzavření
a likvidace, a je dodnes v pivovaru aktivní jako obchodní sládek
a člen představenstva. O jeho další, skrytější roli prezidenta uzavřeného klubu
Přátelé pivní kultury se však obecně ví
daleko méně.
„České pivo je světový unikát a zaslouží si odpovídající zacházení − špinavé
sklo, špatně ošetřené pivo nebo nepříjemný
personál prostě do správné české hospody
nepatří. Proto jsme se již před deseti lety

rozhodli nanejvýš kultivovanou a nenásilnou formou přímo v terénu bojovat proti
takovým prohřeškům, které ubližují nejen
pověsti hostinských a pivovarů, ale i českého piva vůbec,“ přibližuje poslání klubu
František Horák. „Za tu dobu jsme navštívili dobrých sedmdesát hospod a res-

Národního divadla v Praze Luděk Vele,
pravidelně čtyřikrát do roka. Přímo
na místě pak z černých kufříků vybalí
vlastní číslované speciální podtácky
z dílny známého libereckého výtvarníka
Zdeňka Viléma a ještě unikátnější
dvoustranné pivní sklenice. Originální a výrobně velmi pracné
spojení půllitru a třetinky pod jedním uchem ze
Skláren Bratři Jílkové
v Kamenickém Šenově
slouží společně s podtácky
jako členská legitimace
klubu.
Pokud nejsou Přátelé
v restauraci spokojeni,
rozhodně si své připomínky nenechají pro sebe.
A pokud naopak nemají
k prostředí, obsluze a nabídce jídla, ale samozřejmě hlavně ke kvalitě piva
žádné výhrady, mohou se
Suita někdejšího sládka Františka Horáka navštěvuje už deset let
hostinští těšit na udělení
hospody a restaurace, objednává si malé pivo
Certifikátu Pivní pohody.
a hlídá kvalitu čepovaného moku.
Získaly jej třeba pivovarské restaurace ve Frýdlantaurací všech možných pivovarů. Zmapo- tu, Varnsdorfu nebo na Malé Skále
vali jsme takto skoro celou republiku, „Tímto certifikátem dosvědčujeme, že se
a několikrát se vypravili dokonce i za její v podniku chovají k pivu i hostům tak,
hranice, například do Polska nebo Ně- jak se má, a pomáhají tím udržovat slávu
mecka. A většinou jsme se přitom výborně českého pivovarnictví. A rád konstatuji,
bavili.“
že během posledních deseti let se počet
Na inspekční cesty do různých regio- hospod, které na tuto cenu mohou aspironů vyráží uzavřený klub, mezi jehož vat, hodně zvýšil,“ konstatuje František
další členy patří například sólista opery Horák.
n

Na svátky vánoční Svijany

Ž

e se blíží Vánoce a novoroční svátky, připomíná další
sezónní balení svijanského piva. Letos pivovar připravil nejen
speciální vánoční „osmipack“ Svijanského Mázu
11 %, ale i tematickou edici
pětilitrových soudků, půllitrových plechovek a dvoulitrových Plechovek (nejen) pro
chlapy. Vánoční motiv se objeví i na lahvích Svijanského
Mázu v běžném prodeji.
ktuální sezónní multipack
Aktuální
s vánočním designem obsahuje
osm půllitrových lahví světlého ležáku
Svijanský Máz. Je v prodeji například v řetěz-

cích Ahold, Billa, Globus, Tesco a Makro a objeví se i v síti
Kaufland. Speciální vánoční edice oblíbeného dvoulitrového balení
piva – Plechovek (nejen)
pro chlapy – je k dostání na e-shopu pivovaru, ale také například
v prodejnách Globus,
Tesco a Makro. Do vánočního designu se převlékly i pětilitrové soudky, které se dají rovněž
koupit přes e-shop nebo
v pivovarské prodejně
přímo ve Svijanech,
stejně jako ostatní pivní sortiment.
n

D

alší rok utekl jako voda, nebo spíše
zmizel jako desítka ve vyprahlém
hrdle. A jaký byl? Rychlý a výjimečný.
Jakkoli jsme ve Svijanech například
ve vztahu k pivu dost konzervativní, po
několika měsících pozorování a pokusů jsme na jaře udělali výjimku a zavedli novinku přímo revoluční. Jako první
český pivovar jsme začali plnit nepasterované pivo i do plechovek.
V dubnu jsme pokračovali v udaném tempu a velkolepou oslavou pro
zaměstnance a přátele si připomněli
20 let samostatnosti pivovaru. V historickém prostředí Zámku Svijany se
přitom určitě poprvé provozovaly věci
jako skimboarding, powerbocking
nebo slackline show. My pivovarští
jsme raději zůstali u osvědčené činnosti a uvařili na připomínku toho, že
pivovar v roce 1998 přežil svou klinickou smrt, várku Svijanské Dvacítky –
piva skutečně výjimečného.
Ani v létě jsme se prakticky nezastavili (moc horké léto pití piva zpravidla příliš nepřeje, ale to letošní bylo
v tomto směru výjimkou), abychom
pak v jeho závěru sledovali neblahé
zprávy o horší úrodě sladovnického
ječmene a chmelu. Začátek podzimu
jsme strávili vyjednáváním s našimi
dodavateli a gratulovali si, že jsme si
v lepších letech právě pro takovou situaci vytvořili zásobu strategických
surovin, z níž teď můžeme čerpat.
A svatováclavské oslavy Dnů českého piva, na nichž jsme ve 185 restauracích už podruhé čepovali výjimečný speciál DUX, nám potvrdily
původní odhad – že se letos v létě po
mnoha letech vypije o něco více čepovaného piva než o rok dříve. A také
to, že Svijany začínají být „srdeční
záležitostí“ i v zahraničí, kam vyvážíme téměř desetinu výstavu.
Věřím, že i pro vás byl letošní rok
stejně výjimečný jako pro Svijany.
A pokud ne, přeji vám, aby byl takový alespoň jeho závěr. Jestli vám
k tomu aspoň maličko pomůže tradičně nápadité vánoční balení našeho piva, budeme moc a moc rádi.
Dej Bůh štěstí!
Petr Menšík,
sládek Pivovaru Svijany

Pivaři všech českých hospod, spojte se s námi na facebooku  svijany nebo  svijanskysladek či na instagramu  pivovarsvijany
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SVIJANY NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

Svijany sbírají další ceny

J

en v průběhu října si piva ze Svijan připsala dalších deset nových ocenění. V národním kole
světové soutěže The World Beer Awards získaly Svijany titul ve třech různých kategoriích a ze
soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA 2018 si odnesly cenu za kvalitní český výrobek u všech šesti
přihlášených piv. Jako další položky do dlouhého seznamu ocenění si pak Svijany v polovině
října připsaly i druhé místo v devátém ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv z domácí
české produkce CEREVISIA SPECIALIS − PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2018.
V soutěži World Beer Awards se stal prémiový ležák „450“ absolutním národním vítězem v kategorii piv plzeňského typu, Svijanská Kněžna 13 % získala zlatou plaketu v kategorii tmavých ležáků
a v kategorii českých světlých ležáků převzal Svijanský Máz 11 % plaketu stříbrnou. V 10. ročníku
soutěže Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 2018 byla oceněna Svijanská
Desítka 10 %, Svijanský Máz 11 %, prémiový ležák „450“, Svijanský Rytíř 12 %, Svijanský Kníže 13 %
a speciální výroční pivo Svijany 20 %. V soutěži CEREVISIA SPECIALIS − PIVNÍ SPECIÁL ROKU
2018 získal dělené druhé místo v nejvíce obsazené kategorii světlá speciální piva Svijanský Kníže 13 %.
I ve vyšší konkurenci tak letos svijanský speciál obhájil své loňské umístění.
n

Ředitel Pivovaru Svijany
Roman Havlík s cenou Česká
chuťovka na slavnostním
vyhlášení soutěže v Senátu
Poslanecké sněmovny .

Foto: Městské divadlo Mladá Boleslav

SVIJANY V DIVADLE

Byli jsme na premiéře

L

egendu o dvou světcích, kteří „svou vizí předběhli svou dobu a jejichž dobré skutky byly po
zásluze potrestány“, zinscenovalo pod názvem
Legenda 997 (V+V) Městské divadlo Mladá
Boleslav. Originální divadelní zážitek s hudbou a texty písničkářky Radůzy v režii Pavla Kheka
se vrací do doby před více než tisíci lety, kdy byli
zabiti dva patroni české země – svatý Václav a druhý
pražský biskup, svatý Vojtěch. V nové inscenaci se

SVIJANY A SPORT

SVIJANY V ZAHRANIČÍ

Svijany Challenge Cup

S

vijany nepodporují jen olympionika Lukáše Krpálka, fotbalový Slovan Liberec nebo volejbalisty Dukly Liberec, ale stojí
i za řadou zajímavých sportovních událostí. Vedle významného libereckého profesionálního tenisového
turnaje Svijany Open je to například
i florbalový Svijany Challenge Cup. Po
výhře nad týmem Fialové kobry GLOBOGYM se vítězem ročníku 2018 stal
FLORBAL Jablonec, který za celý turnaj dovolil svým soupeřům vstřelit
pouhé tři branky. Titul tak jeho hráči
získali zaslouženě a bez jediné porážky!
Blahopřejeme.
n

SVIJANY PRO ZNALCE

Svijanská 20 zraje pro vánoční trh

U

nikátní
ikátní Svijanská 20, kterou
pivovar uvařil pro velkou
květnovou oslavu své samostatnosti, zraje pro vánoční
trh. „Silné ‚single malt‘ svijanské pivo bude mít na Vánoce za sebou
osm měsíců zrání ve sklepě a já věřím,
že tím získá skutečně ojedinělý charakter. U slabších piv by bylo tak
dlouhé zrání nemyslitelné,“ řekl sládek Petr Menšík. První část jediné
dvousethektolitrové várky historicky
nejsilnějšího svijanského piva pivovar spotřeboval v květnu,
STRANA
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uplatnilo i svatým Václavem inspirované svijanské
pivo DUX Venceslav’s Bohemicus. Plný a hutný, ale
současně také hladký a jemný DUX se ve Svijanech
vaří vždy jen jednou do roka, aby byl v nejlepší
formě právě na dny spojené s připomínkou sv. Vác
-lava, který je od roku 1357 díky Karlu IV. považován i za patrona českého piva. Kromě toho, že jej
návštěvníci premiéry mohli ochutnat ve foyer divadla, hraje pivo také menší roli přímo na jevišti. n

Nové distribuční
centrum na Slovensku

P

ivovar Svijany upevňuje svou pozici na Slovensku a pokračuje v investicích do svého nejvýznamnějšího exportního
trhu. Na začátku listopadu otevřel po šesti měsících výstavby novou skladovou halu a administrativní budovu
v Leopoldově. Zařízení v hodnotě přes 1,4 milionu eur
nabízí 1550 m2 skladové a 260 m2 administrativní plochy a nahradilo původní sklad v Hlohovci, v němž dceřiná společnost Svijany
Slovakia po založení v polovině roku 2014 začínala. Jeho provoz
zajišťuje deset zaměstnanců.
„Za poslední tři roky se prodej svijanského piva na Slovensku více
než zdvojnásobil, takže jsme už větší a kvalitnější sklad nutně potřebovali. Od nového distribučního centra si slibujeme zlepšení našich
služeb a pružnější zásobování našich zákazníků, kterými jsou převážně velkoobchody,“ řekl ředitel Svijany Slovakia Alexander Prošek.
Svijany v současné době na Slovensku čepují ve zhruba 800 restauracích a dovoz svijanského piva se zvýšil z 19 620 hektolitrů
v roce 2015 na loňských 42 410 hektolitrů.
n

druhou pak v září. Zbytek před Vánoci stočí bez jakékoli filtrace, stabilizace nebo pasterizace opět
pa
do patentních
lahví o objemu 0,75 l
nebo 1 l. „Po čtyřech měsících zrání se
dvacítka vyznačovala velmi jemnou
hořkostí, dobře sladěnou s mohutnou plností tvořenou větším množstvím nezkvasitelných sladových
cukrů, a vysokým obsahem alkoholu. I my jsme zvědaví, jaký bude
výsledek po osmi měsících ležení,
ale věřím, že fantastický,“ dodal
Petr Menšík.
n

Pivaři všech českých hospod, spojte se s námi na facebooku  svijany nebo  svijanskysladek či na instagramu  pivovarsvijany
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PŘEDSTAVUJEME SVIJANSKÉ RESTAURACE
PIVOVARSKÝ DVŮR ARABELA, VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Svijany, česká kuchyně a živé
koncerty

P

ivovarský dvůr Arabela
je svijanskou baštou
v srdci Veselí nad Lužnicí. Historie dvora sahá
do 90. let, od roku 2006
se o jeho provoz starají manželé
Novákovi, kteří se rovněž zasloužili o rozsáhlou rekonstrukci.
Prostory Arabely jsou členité a nabízejí vyžití různého
druhu. Srdcem je pivnice
s historickými klenbami, v níž
se nachází hlavní výčep a vstup
na dvůr s příjemným venkovním posezením. Jídelna s výhledem na náměstí, umístěná
v přední části Arabely, je zařízena v moderním stylu. Pro
chutnou nabídku jídel i rychlou obsluhu je mezi místními
vyhledávaným cílem zejména
v době obědů.
Šéfkuchařem je tu sám majitel Jaroslav Novák, který se
specializuje hlavně na tradiční
českou kuchyni. Svijany jsou

RESTAURACE ZIMNÍ STADION,
LOMNICE NAD POPELKOU

Svijany a hokej
pod jednou střechou

v Arabele na čepu od samého
počátku. „Původně to bylo jen
na zkoušku, dnes ale víme, že
to byla dobrá volba. Svijanské
pivo se skvěle osvědčilo, hosté
ho mají moc rádi,“ říká Jaroslav Novák. Můžete si tu objednat Svijanský Máz, Kvasničák, polotmavého fandu a nově
také Svijanskou Desítku a Knížete.

Do Arabely však hosté nechodí jen za pivem a jídlem, ale
také za zábavou. Na venkovním
dvoře se v létě konají koncerty
živé hudby, k nejrůznějším akcím je využívána i tzv. stodola –
společenský prostor, kde probíhají oslavy či svatební hostiny.
Pivovarský dvůr Arabela
najdete ve Veselí nad Lužnicí
na Malém náměstí.
n

ZOBORSKÁ STUDŇA, NITRA

Svijanská oáza na Slovensku

N

a Slovensku mají české
pivo rádi, takže není
divu, že je u našich východních sousedů svijanské pivo stále více
v kurzu. V Nitře jim dokonce
zachutnalo natolik, že v ní provozují výhradně svijanskou pivnici.
Zoborská studňa je příjemný podnik s domácí atmosférou, oblíbený mezi místními
i návštěvníky města. „Je to klasická lokální stará pivnice situova-

ná v lukrativní části nad městem
Nitra na úpatí vrchu Zobor,“
popisuje svůj podnik majitel
František Vass.
Pivnice je v provozu již od
roku 2004, ale cestu ke Svijanům
si musela najít. „Když jsem s pivnicí začínal, čepovali jsme různé
druhy a značky převážně slovenského piva. Od roku 2010 jsem
však začal točit výhradně pivo
z pivovaru Svijany, protože jsem
chtěl přinést něco nového, něco vý-

jimečného. A to se mi podařilo.
Svijanské pivo má typickou chuť,
která lidem chutná,“ říká majitel
restaurace František Vass.
Své místo na výčepu si v Zoborské studni získala Svijanská
Desítka, Svijanský Máz, Svijanský fanda, Svijanská Kněžna,
Svijanský Rytíř i prémiový ležák
„450“. Mezi štamgasty má podle
Františka Vasse jednoznačně
největší úspěch jedenáctistupňový Máz, ke kterému hosté rádi
mlsají opražená dýňová jadérka.
Nebylo by pořádné pivnice
bez sportovních přenosů, a tak
se i v Zoborské studni fotbaloví
a hokejoví fanoušci scházejí při
důležitých utkáních před televizní obrazovkou. V průběhu
roku pořádá František Vass
akce s živou hudbou, při nichž
na terase vaří gulášek, ale ještě
zajímavější jsou společné výlety, které organizuje pro své stálé
hosty. „Velké oblibě se těší
hlavně osvědčené exkurze do
pivovaru ve Svijanech, na které
se moji zákazníci už několikrát
vypravili v hojném počtu. Pravidelně se účastníme i Slavností
svijanského piva, které jsou každý rok úžasné,“ uzavírá František Vass. Zoborskou studňu
najdete na adrese Svätourbanská 64, Nitra-Zobor.
n

R

estauraci na zimním
stadionu v Lomnici nad
Popelkou postavili počátkem 90. let svépomocí sami členové místního hokejového klubu. Od té
doby si získala oblibu nejen
u návštěvníků hokejových zápasů,
ale také u samotných hokejistů.
Nedávno prošla oblíbená
lomnická restaurace kompletní
rekonstrukcí. „Změna to byla
zásadní. Původní záměr pouhé
výměny barového pultu se velmi
rychle rozšířil o nové stropy, moderní osvětlení, podlahy, židle
a obložení části restaurace. Nové
jsou také rozvody vody, elektřiny,
a samozřejmě i piva. Při malování pak dohlížel na správnou volbu
barev architekt Pivovaru Svijany,“ popisuje Přemysl Šulc,
předseda klubu HC Lomnice.
Novinkou pro návštěvníky
bude jedinečná možnost sledovat dění na stadionu prostřednictvím webkamery.

Svijanské pivo na zimním
stadionu mají od roku 2000.
Navíc se jedná o jedinou restauraci v Lomnici, kde čepují
dvanáctku Svijanský Rytíř,
která je mezi návštěvníky jasným favoritem. Na čepu je také
jedenáctka Svijanský Máz a po
rekonstrukci nově i polotmavý
fanda a prémiový ležák „450“.
Tradičně bývají v nabídce také
svijanské výroční speciály.
Návštěvníci však do restaurace nechodí jen za pivem.
Na Lomnicku je všeobecně
znám pojem „Ovarová středa
na zimáku“. Tradice středeční
přípravy ovarových kolen se tu
drží už dlouhých 18 let a stále se
těší velké oblibě. Páteční večery
patří pro změnu tatarskému bifteku s topinkami nebo pečeným
žebrům na medu a pivu.
Ačkoli je provoz restaurace
úzce spojen se zimním stadionem, Svijany vám v ní rádi načepují v průběhu celého roku. n

Nové distribuční
centrum v Liberci

Začátkem prosince se v Liberci
otevírá nové svijanské distribuční centrum. Moderní zařízení
ve Sladovnické ulici nabídne samozřejmě celý sortiment svijanských piv, ale hlavně výrazně
vyšší kvalitu služeb.
„Staré pracoviště v Máchově
ulici již nevyhovovalo ani z hlediska kapacity, ani možností dopravní obslužnosti. Zařízení skladu bylo zastaralé a nevyhovující
prostředí omezovalo jak zákazníky, tak i zaměstnance. V nové pobočce je čeká příjemnější interiér,
ale hlavně lepší služby v nově
vybudovaných a vybavených prostorách,“ uvedl ředitel Pivovaru
Svijany Roman Havlík.
Liberecká distribuce zajišťuje
rozvozy do velkoobchodů, ma-

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

loobchodů a restaurací severních
Čech od Sokolova až po Rokytnici nad Jizerou. Nové centrum
bude zároveň sloužit pro odběratele i běžné zákazníky z Liberce a okolí, kteří si přijedou koupit zboží osobně. Nabízí vedle
všech svijanských piv v různém
balení – od lahví přes plechovky,
soudky a sudy až po patentní
lahve a dekorativní džbány –
také reklamní a dárkové předměty a oblečení s logem Pivovaru Svijany. „Zájemci o neustále
obměňovanou nabídku třeba
sportovního oblečení tak už nemusí přímo do Svijan. Do budoucna by mělo centrum sloužit
také jako výdejna zboží koupeného přes e-shop pivovaru,“
doplnil Roman Havlík. n
STRANA
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Zámek Svijany: Arcana zve
k dobrodružství i v zimních měsících
Staňte se i vy zámeckými hrdiny
a odhalte skrytá tajemství Zámku Svijany.

Z

ámek Svijany nezavírá své brány ani v zimních
měsících. Ačkoli se v něm od listopadu do března
nekonají pravidelné prohlídky, zájemci se mohou
objednat na individuální prohlídku. Zámeckou
atmosféru si však v nadcházejících mrazivých dnech
možná užijí ještě zajímavěji – díky zážitkové hře Arcana,
která je provede spletitou historií Zámku Svijany, během
níž se po jeho chodbách procházeli bájní hrdinové i skutečné historické osobnosti.
Interaktivní dobrodružná hra Arcana spojuje možnosti online her, tajných skrýší a reálných šifer. Hra vyzkouší váš důvtip a postřeh a velmi dobře zabaví děti
i dospělé. Prostorami zámku provádí účastníky aplikace
instalovaná do jejich chytrého telefonu či tabletu, která
jim zadává úkoly a radí v případě nouze.
Arcana je vhodná pro týmy od dvou do pěti hráčů.
Skvěle se přitom hodí pro skupinu přátel i rodinu
s dětmi od šesti let. Malé děti jistě ocení tajemný příběh

Zámku Svijany, teenageři propojení reality s technologiemi
a všechny věkové kategorie budou překvapeny nečekanými
úkoly a zábavnými šiframi. Na ty, kterým se podaří tajemství zámku rozluštit, čeká na konci hry malý poklad.
V průběhu sezóny se na zámku odehrálo více než 150
her. V období od listopadu do března, kdy je zámek běžně
uzavřen, budou stanoveny termíny, v nichž je možné si hru
Arcana po předchozím objednání zahrát.
n
TERMÍNY LZE NAJÍT
NA ZÁMECKÉM WEBU
WWW.ZAMEKSVIJANY.CZ
TIP: VĚNUJTE DOBRODRUŽNOU HRU ARCANA
NA ZÁMKU SVIJANY JAKO DÁREK!

Máme pro vás připraveny dárkové poukazy, kterými
můžete obdarovat své blízké. Více informací získáte na
našem webu nebo na e-mailu info@zameksvijany.cz.

Advent na Zámku
Svijany

V ADVENTNÍM OBDOBÍ ZÁMEK
SVIJANY OŽIJE CELOU ŘADOU

D

UDÁLOSTÍ. KAŽDÝ TÝDEN JE

o adventního období Zámek
vstoupí již v pátek 30. 11. vánočním koncertem dětského
pěveckého sboru Zvonky Mnichovo Hradiště, který návštěvníky naladí do sváteční atmosféry. V neděli 2. 12. se pak na nádvoří svijanského
zámku slavnostně rozsvítí vánoční strom.
Poté bude následovat koncert Míši Mervartové, která v zámecké kapli zazpívá
vánoční repertoár za doprovodu varhan,
jež slaví první rok od své renovace.
Druhý adventní víkend bude věnován hlavně dětem. V neděli 9. 12. zavítá na Zámek Svijany loutkový soubor Čmukaři z Turnova s divadélkem
Dračí pohádky. Zábavné představení
pro děti i dospělé začíná v 15.00 hodin
v prostorách Zámeckého šenku. V sobotu 15. 12., tedy třetí adventní víkend, se na zámeckém nádvoří budou
konat tradiční adventní trhy. Můžete
zde zakoupit drobné dárky, vánoční
kapry, stromky, ochutnat regionální
speciality, zahřát se svařákem nebo si

PRO NÁVŠTĚVNÍKY PŘIPRAVEN
ZAJÍMAVÝ PROGRAM.

zazpívat koledy. Od 17.00 hodin rozezní zámeckou kapli koncert sboru
Musica Fortuna. Během adventních
trhů bude navíc pro návštěvníky zámek otevřen za zvýhodněné vstupné.
V posledním týdnu před Vánoci
můžete navštívit Zámek Svijany hned
dvakrát. Ve středu 19. 12. vystoupí
v zámecké kapli sólista Národního divadla Luděk Vele s repertoárem plným
oblíbených koled a v pátek 21. 12. si
přijďte poslechnout na zámeckém
nádvoří Českou mši vánoční – Hej
mistře od J. J. Ryby, kterou vám  zazpívá pěvecký sbor Antonína Dvořáka
Turnov, v čele se sólisty: L. Velem,
E. Lédlovou a L. Infeldovou. Všechny
akce v rámci adventního programu
probíhají zdarma nebo s dobrovolným
vstupným. Během všech adventních
akcí bude navíc otevřen i zámek, a to za
zvýhodněné vstupné.
n

KALENDÁŘ ADVENTNÍCH AKCÍ NA ZÁMKU SVIJANY
DATUM

ČAS

AKCE

MÍSTO

30. 11. 18.00

VÁNOČNÍ KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO ZÁMECKÁ KAPLE
SBORU ZVONKY MNICHOVO HRADIŠTĚ

2. 12.

17.00

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A VÁNOČNÍ KONCERT M. MERVARTOVÉ

NÁDVOŘÍ
A ZÁMECKÁ KAPLE

9. 12.

15.00

DIVADLO DRAČÍ POHÁDKY V PODÁNÍ
LOUTKOVÉHO SOUBORU ČMUKAŘI

ZÁMECKÝ ŠENK

15. 12. 10.00 – 17:00

ADVENTNÍ TRHY

NÁDVOŘÍ

15. 12. 17.00

KONCERT SBORU MUSICA FORTUNA

ZÁMECKÁ KAPLE

19. 12. 15.00

LUDĚK VELE – ZPĚV KOLED

ZÁMECKÁ KAPLE

21. 12. 18.00

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY
– HEJ MISTŘE

NÁDVOŘÍ

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
Relaxační pobyt s masáží za akční cenu 5 990 Kč
platí při rezervaci do 15. 12. 2018
BALÍČEK OBSAHUJE:

www.hotelzameksvijany.cz
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Ubytování na 2 noci/2 osoby v luxusním zámeckém apartmá
• snídani • láhev prosecca na pokoj 0,75l • relaxační masáž
na pokoji 2x 60 min. • kytice čerstvých květin • hotelová hra
Arcana • pivní degustační menu pro 2 osoby v Pivovarské
restauraci • vstup na zámek • sleva 10 % na prohlídku
Pivovaru Svijany • Beneﬁt karta Českého ráje.
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