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Střípky ze Svijan

Úvodník
Mám naše pivo rád.
Hodně. A s ním všechny
pivaře, co si na něm
pochutnávají tak jako
my. A vám všem, kteří
jste nám pomohli vypít
v roce 2015 jeho
rekordní množství, ze
srdce děkuji. Jsem
šťastný, že jsme se před
lety vydali cestou vařit
pivo pořád stejně
poctivě, jako v minulém
století. Že jsme se
nenechali prodat a jako
jediný pivovar střední
velikosti patříme pořád
českým majitelům. Jen ti
totiž dokážou ocenit
poklad, který se za zdmi
pivovaru skrývá, a jsou
ochotni investovat do
tradic. I v případech, ve
kterých by to zahraniční
vlastníci zatrhli, protože
by jim šlo jen o jejich
profit. Loni se vypilo
124 760 000 půllitrů
svijanského piva,
o 11 000 000 víc než
předloni. Za to moc
děkuji a slibuji, že
udělám všechno pro to,
aby naše pivo chutnalo
i do budoucna pořád
stejně dobře jako teď.

NOVINKY NA E-SHOPU

Dej Bůh štěstí,
Petr Menšík
svijanský sládek

ZÁMEK VE
SVIJANECH
OTEVŘEME
UŽ LETOS
Pivo je pro nás na prvním
místě, ale to neznamená,
že bychom byli slepí
k tomu, co se děje
v našem okolí.
I to je důvod, proč jsme v roce 2013 koupili zámek
stojící jen pár desítek metrů od nás. Po „péči“ předchozího režimu a letech chátrání vypadal, že se zanedlouho zřítí k zemi. Přitom nebýt zámku, nebyl by ve
Svijanech ani pivovar – ten založil jeden ze zámeckých
pánů v roce 1564. Rozhodli jsme se proto téhle nádherné kulturní památce navrátit její původní lesk a za
podpory EHP a Norských fondů ji rekonstruujeme.
Jsme moc rádi, že všechny práce probíhají přesně
podle plánu, nezastavilo nás ani mrazivé počasí, a pro
veřejnost tak bude moci být zámek otevřen v polovině
letošního roku. Hned od začátku se můžete těšit na
stálou výstavní expozici, jejíž součástí budou unikátní

archeologické nálezy z doby bronzové pocházející
z okolí obce Svijany. Na výstavě už usilovně pracuje archeolog Petr Brestovanský, který do ní zahrne i exponáty pocházející přímo ze svijanského zámku.
V průběhu rekonstrukce totiž byly objeveny skutečné
poklady – třeba 3000 let stará bronzová jehlice nebo
středověká pec na chleba umístěná ve staré kapli.
V souvislosti s otevřením zámku chystá náš sládek
i jedno úžasné překvapení, o které se s vámi podělíme
v příštím vydání Svijanovin. Chcete mít o zámku
všechny informace co nejdřív a z první ruky? Sledujte
speciální web, který jsme k rekonstrukci zámku připravili: www.zameksvijany.cz.

SLAVNOSTI SVIJANSKÉHO
PIVA 16. ČERVENCE
Příprava Slavností svijanského piva jde do finále
a vy se můžete těšit na spoustu novinek.

E-SHOP PLNÝ NOVINEK

Bude víc muziky i místa. Ze dvou pódií jsme
vytvořili tři – sudé a liché, která budou hrát
po celý den nepřetržitě a program na nich se
bude v sudé a liché hodiny střídat. Dvě scény
doplní ještě Malé pódium, na kterém se představí méně známí umělci. Zároveň jsme se
rozhodli přesunout část věnovanou rodinám
s dětmi mimo hlavní areál tak, aby bylo pro
všechny návštěvníky víc místa a pohodlí.
A kdo že letos vystoupí? Těšit se můžete třeba
na skupinu Buty, která slaví 30. výročí, Vojtu
Dyka nebo Františka Nedvěda. Informace
o programu průběžně doplňujeme na webu
slavnostisvijanskehopiva.cz. Od jara se můžete těšit na limitovanou edici slavnostních
Plechovek pro chlapy. K mání budou na
našem e-shopu e-shop.pivovarsvijany.cz
a chybět nebudou ani na Slavnostech.

Na eshop.pivovarsvijany.cz najdete spoustu svijanských drobností
i vybraná piva z našeho sortimentu (třeba limitované edice Plechovek
pro chlapy). Nejnovějšími přírůstky jsou pouzdro a čistící hadřík na
brýle, skleněný pilník na nehty, sportovní čelenky a 16GB USB disk.
Zájem o e-shop je stále větší, a proto jsme se rozhodli, že vám
nakupování zpříjemníme úplně novým internetovým obchodem.
Práce na něm právě začaly, spuštění plánujeme na podzim.

NOVINY PIVOVARU SVIJANY

VELIKONOCE VE SVIJANECH
Jímá vás hrůza při představě, že budete muset malovat
velikonoční kraslice?
Vsadíme se, že letos si i malování vajíček užijete.
Připravili jsme totiž limitovanou edici multipacků
Svijanského Mázu, do kterých jsme ukryli aršíky
s velikonočními obtisky. Jak jinak než se svijanskou tematikou. Koupit je můžete v Penny,
Kauflandu, Bille, Makru, Aholdu a Tescu.
Druhou velikonoční novinkou je speciální design
dvoulitrových Plechovek pro chlapy, které koupíte
třeba v prodejnách Globus, libereckých Albertech,
na eshop.pivovarsvijany.cz nebo těsně před
Velikonocemi v akci v Penny. Je jedno, jestli
vám poslouží jako dárek koledníkům nebo si je
postavíte na sváteční stůl. Jarně vybarvená
plechovka bude skvělou dekorací a pivo z ní bude
chutnat perfektně. Tenhle obal je totiž pro pivo
stejně dobrý jako sud – nepropouští ven CO2
a dovnitř pak vzduch a světlo, takže nápoj má
šanci zůstat dlouho ve skvělé kondici.

NÁŠ TIP

VAŘIT PIVO JE RADOST, ALE VĚDĚT, ŽE VÁM CHUTNÁ, JE JEŠTĚ VĚTŠÍ POTĚŠENÍ.

V PRAZE JE NOVÁ
SVIJANSKÁ PIVNICE

Děkujeme za přízeň i věrnost, moc si jí vážíme. Vloni jsme uvařili nejvíc piva v historii
Svijan, zúročily se tak naše investice do tradiční výroby z minulých let. Většina
peněz, které vyděláme, totiž
končí zpátky v pivovaru.
Třeba tak, že rozšíříme
varnu, spilky nebo ležácké
sklepy. Naší prioritou je
vařit pořád stejné pivo
stejným způsobem
a tradiční výroba je extrémně náročná na prostor. Proto jsou investice
do rozšíření kapacit nezbytné. A jaký že byl minulý rok v číslech? Uvařili
jsme 623 800 hl, což představuje
124 760 000 půllitrů piva. Během prvního roku prodeje jste si oblíbili dvoulitrové
železné Plechovky pro chlapy. Prodali jsme jich
skoro 140 000. Žádanější jsou také Svijanská

Na konci minulého roku jsme znovuotevřeli
legendární pražskou restauraci U Rokytky. Ta je
už dlouhá léta jedním z nejoblíbenějších
svijanských podniků, odjakživa se tu o naše
piva skvěle starají, a tak jsme se společně
s provozovatelem pustili do rozsáhlé
rekonstrukce. Výsledkem je svijanská pivnice
nabízející všechna svijanská piva a navíc se
může pyšnit tím, že jako jediná v republice
čepuje i tankového Rytíře. www.urokytky.cz

MÁME ZA SEBOU REKORDNÍ ROK
Desítka, u které jsme nedávno lehce upravili
recepturu a extra hořký Rytíř, který v minulém
roce oslovil porotce v soutěži Meiningers
International Craft Beer Award a získal
titul nejlepší ležák plzeňského typu.
A co nás těší snad nejvíc, je skokový nárůst zájmu o výroční
450, vypili jste jí rovné
2 000 000 půllitrů. Z toho
máme radost i proto, že
450 rozhodně nenecháváme čepovat každého. Zaslouží si totiž zacházení
v rukavičkách, aby se k pivařům dostala v perfektní kondici. Každá restaurace, která ji
chce mít na čepu, nás musí nejdřív přesvědčit, že se o ni dokáže
skvěle postarat. Chcete vědět, kde si ji můžete
dát? Kompletní přehled podniků se 450 najdete na našem webu www.pivovarsvijany.cz
v sekci Kam na Svijany.

V JABLONCI NAD NISOU JSME OTEVŘELI
NOVOU SVIJANSKOU HOSPODU
Od loňského léta jsme rekonstruovali
bývalou restauraci Adam a Eva v Jablonci nad Nisou. Výsledkem je úplně
nová restaurace ve svijanském stylu,
která má na čepu 7 svijanských piv. Ale
chodit sem nemusíte jen na pivo.
Restaurace Radnice na náměstí kousek
od radnice má totiž otevřeno ve všední
dny už od 7 ráno a připravují tu i skvělé
snídaně.

NÁŠ TIP

NOVINY PIVOVARU SVIJANY
Na jedno svijanské

Chcete tip na jednu skvělou svijanskou hospodu? Tady je.

NOVINKA

NA SVĚTĚ JSOU
NOVÉ SVIJANSKÉ
TÁCKY
Představujeme novou edici
svijanských podtácků. Najdete na nich detailní postup
výroby piva ve Svijanech (na
ten se k nám můžete přijet
i osobně podívat), všechna
naše piva i ocenění, která
jsme v poslední době
posbírali.

SALOON U SUPA
Atmosféra divokého západu, k tomu hotovky i
minutky, pro děti trampolína, houpačky, nechybí
taneční parket. To je westernová restaurace U
Supa v Turnově, která jako první v regionu nabízí
náš výroční ležák Svijanskou 450 přímo z tanku.
Interiéru vévodí světlé masivní dřevo a velký „americký“ bar, který dotváří westernovou atmosféru.
Tuhle restauraci najdete vTurnově nad Havlíčkovým
náměstím už deset let, loni prošla příjemnou rekonstrukcí.
Přes den je restaurace plná lidí, kteří si sem skočili na
obědové menu. Denně si můžete vybrat z pěti hotovek, mezi nimiž nechybí česká klasika, masová specialita, těstoviny i odlehčené jídlo s porcí čerstvé

zeleniny. Jídlo tu připravují podobně jako my pivo –
klasickými postupy z poctivých surovin, a protože
hostům menu chutná, na přání ho i rozvážejí. Místní
specialitou jsou pochoutky připravené tak, aby seděly
k naší 450. Podle místního kuchaře ji nejlépe doplňují smažené olomoucké syrečky, pečený bůček podávaný za studena, pečený hovězí pupek, domácí
hermelín nebo tatarský biftek.
www.saloonusupa.cz

ODNESTE SI Z HOSPODY PIVO DOMŮ
Často od vás slýcháme, že máte problém koupit v kamenných obchodech
naše Plechovky pro chlapy. Máme pro
vás řešení. Kompletní sortiment je vždy
k mání na eshop.pivovarsvijany.cz
nebo si svou plechovku (stejně jako
ostatní balení piv) můžete objednat
přes svého hospodského. Do každé
svijanské hospody zavážíme
pravidelně pivo, takže stačí, aby
hospodský přidal vaši objednávku
ke své a během několika dní máte
své oblíbené pivo u sebe.
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Pijan Svijan

CO JSME SE O SOBĚ NA FACEBOOKU A V MAILU DOZVĚDĚLI?
Příspěvky nejsou redakčně upravovány

Diskuse o pivu nás baví,
a když jsou 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.

Jiří Z.: Děkujeme za umožnění
prohlídky Vašeho pivovaru. Pivo,
jídlo i obsluha byly výtečné.
Budeme se na Vás těšit
v Kyšicích na našem honu.

Zdenka R.:
Dárek
k vánocům
a tak jsme si
letos řízli
kněžnu
a opravdu
vynikající
chuť.

Některá naše piva skončí až
v daleké Americe, a takhle tam
chutnají: „the fantastic beer!
it was excellent!!!“
Za mail děkujeme Šimonovi

Jirka B.: Jako velký příznivec svijanského
piva jsem k narozeninám dostal
značkový, hodně atypický půllitr.
Nakonec jsem ho však snědl
a samozřejmě zapil svijanským pivem.

Pavel K. K.: V soutěži o celou řadu
vánočních obalů jste chtěli vědět
originální způsob, jak využít
prázdnou plechovku pro chlapy.
Soutěž jsem vyhrál a rovnou jsem
vymyslel využití pro 2L džbán od
kvasničáku. No není to krásná
lampička? Kdyby jste náhodou měli
ještě jeden prázdný džbán, tak
bych prosil o věnování, tuhle
lampu už mi zabavila máma.

Radek D.: Exkurze s ochutnávkou pivka přímo z tanku, o kterém si dovolím tvrdit, že je to nejlepší pivo. Museli jsme jít ve dvou
skupinách, bylo nás 29 osob. Všem se to moc líbilo, proběhlo společné foto před pivovarem a vyrazili jsme do pivovarské
restaurace ve Svijanech. Jídlo perfektní, pivo také, vystupování personálu profesionální, mnozí z nás využili možnost
nakoupit v pivovarské prodejně. Byl to super den, moc děkujeme.

I takhle může vypadat domácí
bar. Za fotku děkujeme Jirkovi
Petlachovi.
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