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Střípky ze Svijan

Dej Bůh štěstí,
Petr Menšík
svijanský sládek

Že jsme před třemi lety
koupili zámek stojící hned
naproti pivovaru, není
žádným tajemstvím.

Foto Pavel Winter

–Rok 2016 bude plný
překvapení. Už koncem června přivítáme
první návštěvníky na
zrekonstruovaném
Zámku Svijany a při
té příležitosti jsme si
pro vás připravili nové
pivo. Jmenuje se
Zámecký Máz a pochutnávat si na něm
budete moci nejen na
zámku, ale i ve svijanských hospodách od
začátku léta. Ve spolupráci s časopisem
FOOD a Kotányi
jsme vytvořili speciální grilovací edici
multipacků Svijanského Mázu s balíčkem grilovacího
koření s obsahem
sladu a chmele. K dispozici budou dvě varianty – Svijanský Máz
a Svijanská Kněžna.
Osobně jsem koření
testoval a už se nemůžu dočkat, až bude
v prodeji. No, a protože nás letos čeká
velký fotbalový svátek, nemohli jsme ho
nechat bez povšimnutí. Právě dokončujeme limitovanou
edici dvoulitrových
Plechovek pro chlapy
pro fotbalové fanoušky. Budou se vám
hodit na žízeň při fandění i na sledování
postupu našeho nároďáku.

Uplynulé dva roky jsme ho za přispění EHP a Norských fondů rekonstruovali, naším cílem bylo, aby
zámek vypadal stejně jako v dobách své největší slávy.
Jak se nám to podařilo, se můžete přijet poprvé podívat
v sobotu 25. června, kdy zámek otevřeme veřejnosti.
Připravena je celá řada stálých expozic, které si budete
moci prohlédnout sami nebo s průvodcem.
Navštívit můžete archeologickou výstavu
s exponáty ze Svijan a blízkého okolí,
menší expozici o podzemí Libereckého
kraje, pivovarnickou expozici, část věnovanou bývalým pánům zámku –
Valdštejnům a Vartenberkům, dále
pak Islandu, romské menšině a Montessori vzdělávání. Plánujeme otevřít
i zážitkovou únikovou místnost, ve které
zakusíte život v 16. století. A těšit se můžete i na objevené zámecké poklady. V průběhu rekonstrukce totiž byla pod vedením
archeologa Petra Brestovanského ze Severočeského
muzea v Liberci odhalena řada zámeckých tajemství. Jde
třeba o unikátní bronzovou jehlici starou 3000 let, středověkou pec na chleba nebo tajnou chodbu pod zámkem.
Všechny zde nalezené artefakty budou umístěné v expozici, na níž se z velké části podílí ARCHA 13 o.p.s.

A jestli nejste příznivci výstavních prostorů, přijďte si
odpočinout do zámecké zahrady. Na rozlehlé ploše se
vyřádí děti, pro které jsme připravili pískoviště sloužící zároveň jako archeologické naleziště. Pod vrstvou
písku totiž bude možné odkrýt atrapu kostry prasete,
jejíž část byla v zahradě objevena a zároveň dala
obci Svijany jméno. Součástí zahrady budou
i pec na chleba a pec na bronzové odlitky, ve kterých si budete moci vyrobit vlastní zámecké suvenýry. A když
budete mít chuť, můžete spojit prohlídku zámku s prohlídkou Pivovaru Svijany, kterou zakončíte
čerstvým pivem načepovaným
přímo z ležáckého tanku.
Zámek poprvé otvírá v sobotu
25. června v 10:00 hod. Těšit se
můžete na zajímavý program i slavnostní naražení sudu s novým Zámeckým
Mázem. Vstupné v tento den bude pro dospělé
návštěvníky a děti od 6 let jen 50 Kč, standardně
zaplatí dospělí návštěvníci 90 Kč a děti do 6 let,
studenti a senioři pak 50 Kč. Víc informací
o zámku najdete na jeho webu:
www.zameksvijany.cz.

FANDÍME FOTBALU

FOTBALOVÁ NOVINKA

Úvodník

PŘIJĎTE
25. ČERVNA
NA ZÁMEK
SVIJANY

Největší fotbalový svátek posledních čtyř let je tu,
ale ruku na srdce – kolik z nás bude mít příležitost
fandit našim přímo ve Francii? Jestli se taky chystáte fandit našemu národnímu týmu u televizní
obrazovky, máme pro vás tip, jak zahnat žízeň.
Připravili jsme totiž speciální edici fotbalových
Plechovek pro chlapy s fotbalovou tematikou. Krom
toho, že si u televize vychutnáte pivo z dvoulitrové železné plechovky, která obsah uchová v prvotřídní kvalitě, můžete
si na obalu prostřednictvím samolepek vést přehledného pavouka, jak
si který tým stojí. Fotbalová edice Plecho vek pro chlapy je v prodeji
od začátku května, koupit si je můžete v naší pivovarské prodejně, na
eshop.pivovarsvijany.cz, v Globusu, Albertu, Penny nebo si je objednejte
do své oblíbené hospůdky. Když svého hospodského poprosíte a on nám
o tom dá vědět, rádi vám Plechovku pro chlapy zdarma dovezeme.
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LÁSKA JAK ZE STARÝCH ČASŮ:
ZÁMECKÝ MÁZ

Střípky ze Svijan

U příležitosti otevření zrekonstruovaného Zámku Svijany
jsme si připravili jedno překvapení, nové pivo.

Jmenuje se Zámecký Máz a vychází z naší
nejprodávanější jedenáctky Svijanskáho
Mázu. Sládek Petr Menšík se
při vaření tohoto piva
inspiroval ve starých
recepturách používaných v minulém století při přípravě
sudového piva zaváženého před zimou na nepřístupné horské chaty.
Tehdy se hotové pivo
znovu zakvasilo rozkvašenou mladinou, tzv.
kroužky, přímo do sudů, ve
kterých přímo u hospodského ve
sklepě v průběhu zimy potřetí dokvášelo.
Dnes ve Svijanech postupujeme podobně. Hotový zfiltrovaný Svijanský Máz ještě jednou zakvasíme rozkvašenými „kroužky“ a necháme

krátce rozkvasit v tanku tak, aby došlo k homogenizaci a pivo kvasilo ve všech sudech
stejně. Po dvou až třech dnech
ho stočíme do sudů a uskladníme v ležáckém sklepě,
kde při teplotě 2°C tři až
čtyři týdny znovu dokváší.
Hned pak putuje k hospodským. Opětovným dokvášením a přítomností čistých
pivovarských kvasinek získává pivo plnější, ale jemnější a zakulacenější chuť.
A něco pro výživové nadšence – pivovarské kvasinky
obsahují velké množství vitamínů řady B (B1, B2, B3, B6, B9, B12
a B15) a stopových prvků (fosfor, chrom,
selen, draslík, hořčík, železo, vápník, mangan,
zinek, měď).Tak co, ochutnáte?

NÁŠ TIP

SLUŠNEJ KANÁL
OPEN AIR
FESTIVAL & SVIJANY

V sobotu 28. května bude v pražských
Riegrových sadech open air festival
Slušnej kanál a my na něm nebudeme
chybět jako jeden z partnerů. Těšit se
můžete na kapely, jako jsou Dymytry,
Zakázaný ovoce, Prague conspiracy,
Zoči Voči, Jolly Joker & P.B.U., Loco Loco,
Wait, Maniac. Vstupenky je možné
zakoupit v síti Ticketstream,
víc informací najdete na webu:
http://festival.slusnejkanal.cz/.

PŘIJĎTE 16. ČERVENCE NA
SLAVNOSTI SVIJANSKÉHO PIVA

NÁŠ TIP

Už 27 let pro vás připravujeme Slavnosti svijanského piva

Každý rok se snažíme, aby ten aktuální ročník byl o něco lepší než předchozí. Nejinak je tomu
letos. Program bude probíhat na dvou pódiích – lichém a sudém, nazvaných podle časů, ve kterých
budou hrát. Scény doplní ještě malé pódium, na němž se představí méně známí interpreti. Přibudou i moderátoři, kteří před každým vystoupením připomenou, která kapela je právě na řadě, aby
vám žádný interpret neutekl. Chcete vědět víc? Podívejte se na www.slavnostisvijanskehopiva.cz.

KULTURA

V BŘEZNU JSME PLESALI
Milujeme taneční zábavy, a tak se většina
„pivovarských“ aspoň na chvilku mihne na
tradičním Pivním bále v Liberci. Letos nám
do tance zahrál orchestr Big Bang Bonit,
vrcholem večera byla vystoupení Janka
Ledeckého a Leony Machálkové, kteří
rozezpívali snad celý sál. Byli jste se s námi
také bavit? Jak se vám letošní bál líbil?
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Na jedno svijanské

Zajděte si na pivo do zrekonstruované restaurace Radnice v Jablonci nad Nisou

RESTAURACE RADNICE
Bývalá restaurace Adam a Eva
v Jablonci nad Nisou změnila tvář.
Po neshodách s nájemcem město vypsalo v roce 2014 výběrové řízení, z nějž vzešel vítězně v červnu 2015 Pivovar Svijany. V červenci 2015 pak byla zahájena rekonstrukce ve
spolupráci s provozovatelem nové restaurace Radnice společností Franko & Lukas. Nová restaurace Radnice se otevřela hostům v únoru 2016 a už první dny ukázaly, že vstup
pod křídla svijanského pivovaru byl krokem správným směrem. Nekuřácký podnik, který pojme 96 hostů, vsadil na
kvalitní česká jídla připravovaná z tuzemských surovin od
lokálních dodavatelů. Na čepu tu mají 7 stálých piv z Pivovaru Svijany – Svijanský Máz, 450, Rytíře, Kvasničák, Kněžnu, pšeničný Weizen a nealkoholického Vozku.

KAŽDÝ DEN JINÉ JÍDLO

Pestrost jídelníčku je to, co restauraci Radnice skvěle vystihuje. I když na webu najdete stálý jídelní lístek, je denně obměňován podle sezónní nabídky a nápadů šéfkuchaře
Václava Škorpila. A nutno dodat, že své chutě skvěle uspokojíte. Je libo hovězí líčka na víně, domácí tatarák nebo kvalitní steak? Tady najdete vše a olizovat se budete až za ušima.

HISTORIE RESTAURACE

Restauraci Radnice najdete v Jablonci nad Nisou,
Mírové náměstí 14, www.r-radnice.cz.

NOVINKA

MULTIPACKY
S GRILOVACÍM
KOŘENÍM
KOTÁNYI
Grilovací sezóna je tu a my jsme se
rozhodli, že vám ji letos ještě
zpříjemníme. Vyrobili jsme 70 000
multipacků Svijanského Mázu, ve
kterých najdete jako bonus grilovací
koření Kotányi s obsahem sladu
a chmele buď ve variantě Svijanský
Máz nebo Svijanská Kněžna.
V prodeji budou od konce dubna
v Globusu, Aholdu, Bille, Tescu
a samozřejmě i v naší pivovarské
prodejně ve Svijanech. Koření si
budete moci koupit i samostatně na
eshop.pivovarsvijany.cz. S Kotányi
a časopisem FOOD navíc můžete
od 16. května do 26. června
soutěžit o grily, koření a svijanské
pivo. Detaily o soutěži najdete na
webu www.grilujemeskotanyi.cz.

NOVINY PIVOVARU SVIJANY
Pijan Svijan

Co jsme se o sobě na Facebooku a v mailu dozvěděli?

O pivu diskutujeme rádi, a když
jsou řeči vedené o svijanském, baví
nás ještě víc. Proto jsme vděčni
za jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou
nám poskytujete. Ať je to na
Facebooku, přes mail nebo osobně
na našich akcích, moc si vašich
příspěvků vážíme. Za pochvaly
děkujeme, stížnosti se snažíme
řešit k vaší spokojenosti.
Chcete nám také něco říct?
Napište na některý z pivovarských
mailů nebo se mrkněte na naši
stránku na Facebooku
www.facebook.com/Svijany nebo
www.facebook.com/svijanskysladek.

S TV Rockparáda už pár let spolupracujeme
a těší nás, když můžeme obdarovávat jejich
hosty. Všechny tyto osobnosti už doma mají
tekutý nebo věcný svijanský dárek.

R.Č: Nejlepší pivko co znám.Už jsem si objednal i minulý
rok půllitry od nich,z kterých se mi pije lépe.
L.O.: jedno z mála, které nepoužívám pouze na žízeň,
ale mohu si ho i vychutnat!
A.CH.: Super pivo.Super Svijanské pivní slavnosti
P.B.: Máz a 450 nemá chybu.
P.N.X.: Kvalitka bez konkurence !!!
Příspěvky nejsou redakčně upravovány

Bavíme se

KALENDÁŘ AKCÍ 2016
Když budete mít chuť si zajít na jaře nebo v létě na jedno (nebo dvě) svijanské,
můžete se u toho i pobavit. Tohle jsou akce, kde na naše piva určitě narazíte.
7. 5.
7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
3. - 4. 6.
11. 6.
18. 6.

Apetit Festival Brno
Pivní Festival Plzeň
Slavnosti piva Prostějov
Apetit Festival Plzeň
Open Air Festival Praha - Slušnej Kanál
Slavnosti piva České Budějovice
Pivo Fest Trutnov
Apetit Festival Pardubice

25. 6.
16. 7.
12. 8.
13. 8.
20. 8.
20. 8.
27. 8.
3. 9.

Apetit Festival Praha
Slavnosti svijanského piva
Svijanské slavnosti Liberec
Krkonošské slavnosti Vrchlabí
Pivobraní Svijany
Festival Rock of Sadská
Slavnosti piva v Jablonci nad Nisou
Dočesná Žatec
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