Do roku 2015 jsme vkročili
s velkou novinkou, železnými Plechovkami pro chlapy. Stále jste po
nás totiž žádali pivo v praktických
obalech, ideálně PETkách. Jenže
v těch pivu není dobře. Tak jsme
hledali tak dlouho, až jsme objevili dvoulitrové, plně recyklovatelné plechovky, které jsou pro
pivo naprosto ideální. Detailně
vám je představíme na dalších
stránkách Svijanovin. Osobně mě
moc těší, že je o pivo v Plechovkách pro chlapy tak velký zájem.
Od dubna do nich stáčíme i Rytíře a chystáme se na další naše
piva. Jestli se k nám chystáte
podívat v červenci na Slavnosti
svijanského piva, možná vám přijde vhod speciální slavnostní edice
s podrobnostmi o programu na
obalu, která už je v prodeji.
Přeji vám pohodové jaro,
Dej Bůh štěstí
Petr Menšík
Sládek Pivovaru Svijany

Střípky ze Svijan
SVIJANSKÉ PLECHOVKY PRO CHLAPY

OVAR
U
PIV
JANY
SVI

Úvodník

NOVINY

Květen 2015, číslo 14

Chtěli byste jednou přinést na
návštěvu také něco jiného, než
lahev vína? Tak s sebou vezměte
svijanskou Plechovku pro chlapy!
Jedná se o první dvoulitrový
znovuuzavíratelný obal v České
republice, ve kterém se má pivo
stejně dobře jako v sudu. Plech
nepropouští dovnitř světlo ani
kyslík, ven CO2 , a proto v něm
pivo zůstane dlouho čerstvé.
Navíc vás může hřát vědomí, že
přispíváte k ochraně přírody,
Plechovky pro chlapy jsou totiž
snadno recyklovatelné a zároveň
pořádně bytelné. Na konci
loňského roku jsme začali do
železných dvoulitrových
plechovek stáčet „450“, Máz
a Barona, letos v dubnu přibyl
Rytíř, čerstvý držitel zlaté
medaile v mezinárodní
degustační soutěži Meiningers
International Craft Beer Award.
Koupit je můžete v naší
pivovarské prodejně, na e-shopu
http://eshop.pivovarsvijany.cz/,
vybraných hypermarketech
Globus. V případě zájmu si
je můžete objednat také
v jakékoliv hospodě, která
čepuje Svijany, my vám je
tam rádi dovezeme.

SLAVNOSTI SVIJANSKÉHO
PIVA BUDOU LETOS
11. ČERVENCE
Pokud se nemůžete každý rok
dočkat nejstaršího pivního
svátku, můžete pomalu začít
balit batohy. Šestadvacátý ročník
Slavností svijanského piva
proběhne tradičně druhou
prázdninovou sobotu, která letos
připadá na 11. července. Začátek
je jako každý rok ve 13 hodin,
brány festivalu se otevřou už
o něco dříve. Do rozšířeného
areálu na koupališti ve

Svijanském Újezdu vás tentokrát
přijedou pobavit Doctor PP,
Debbi, Václav Koller & Band,
Aleš Brichta Project, Vilém Čok
& Bypass nebo
Václav Neckář & Bacily. Těšit se
můžete na všechna svijanská
piva, výborné jídlo, pivní
zmrzlinu a úplně poprvé také na
tankovou „450“. Nejaktuálnější
informace najdete vždy na webu
www.slavnostisvijanskehopiva.cz.
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JSME PARTNERY
HOROLEZCŮ
Od 19. do 21. června proběhne na Hrubé
skále a v Sedmihorkách první ročník Festivalu
horolezeckých filmů Český ráj. Tři dny budou
nabité filmovými projekcemi, výstavami,
lezeckými soutěžemi a besedami se
špičkovými horolezci a my u toho nemůžeme
chybět. Své zážitky můžete s kamarády
probrat nad půllitrem svijanského piva nebo
si ho užít na večerních koncertech.

ZAČALI JSME
REKONSTRUOVAT
ZÁMEK
Už předloni jsme koupili zámek ve
Svijanech s plánem zachránit ho před
úplnou devastací a spadnutím. Letos
v dubnu jsme se pustili do náročné
rekonstrukce, na jejímž konci by měla
stát zrenovovaná stavba nabízející kulturně společenské prostory a výhledově
také experimentální a zážitkový
minipivovar, lázně a restauraci.

LIMITOVANÁ EDICE PLECHOVEK PRO CHLAPY.
Jednou z výhod Plechovek pro chlapy je, že
se dají vyrobit i v menším množství
1500 ks. Proto si je velmi rychle oblíbily
restaurace i i firmy, kterým je vyrobíme ve
vlastním designu na míru. Že by tip na
pozornost pro hosty na svatbě nebo jako
firemní dárek? Proč ne! Této možnosti už
využilo několik českých a slovenských firem,
např. Czech flying legends, Austria Email
nebo stavebniny Royaldom. Zrovna teď si
můžete některé limitované edice i koupit,
např. Barona v edici Dymytry speciálně vyrobené k turné této metalové kapely, vlastní
sérii si nechal připravit liberecký Radniční
sklípek, takže z hospody si můžete na druhý
den donést pivní dárek a do třetice všeho dobrého jsme vyrobili krásné Plechovky pro
chlapy k letošním Slavnostem svijanského

V NĚMECKU JE SVIJANSKÁ
RESTAURACE

NOVÁ SVIJANSKÁ
HOSPODA V BRNĚ
Už i v centru Brna si můžete zajít na jedno do
svijanské restaurace. Jmenuje se Varna a patří
mezi jednu z našich největších. V nabídce má
8 svijanských piv, které si můžete vychutnávat
v nově zrekonstruovaných prostorách pro 110
lidí nebo na letní zahrádce.

Foto: Jakub Bouška
zdroj: Fajn Rock Music Projekt

ROCKPARÁDA
A SVIJANY
Už pár let spolupracujeme s rádiem Fajn
Rock Music v rámci pořadu Rockparáda
a za tu dobu jsme stihli obdarovat
svijanským pivem spoustu hudebních hvězd.
Uhádnete, která z kapel je na fotce?

piva. Koupit je můžete v našem e-shopu
http://eshop.pivovarsvijany.cz/ nebo pivovarské prodejně ve Svijanech.

Loni na podzim jsme otevřeli v německém
Muhlau exkluzivní restauraci Landgasthof
Linde. Samotné nás překvapilo, jaký je
u našich sousedů zájem o české pivo. Na
čepu mají Máz, Kněžnu a Kvasničák, pro
řidiče je k dispozici Svijanský Vozka. Až
někdy pojedete kolem a dostanete chuť na
české Svijany, zastavte se na lok.

RÁDI BOWLUJEME
V dubnu jsme změřili sportovní síly s týmem
Sdružení přátel piva v bowlingovém centru
v Praze na Žižkově. Vydařená akce, která
nám přinesla spoustu zážitků, bude mít brzy
pokračování v Sedmihorkách.
Tak nám držte palce!

NEJLEPŠÍ PLZEŇSKÉ PIVO
JE ZE SVIJAN
Na začátku března proběhla v Německu degustační soutěž Meiningers
International Craft Beer Award. Poprvé v historii jsme se do zahraniční
soutěže přihlásili i my a v konkurenci 550 českých i světových piv jsme
si hned odvezli zlato a stříbro z kategorie pivo plzeňského typu.
Prvním oceněným je Svijanský Rytíř, který zaujal odbornou porotu
harmonií a intenzivní chutí tak moc, že mu udělila zlatou medaili.
Druhým oceněným pivem je Svijanský Kníže, náš světlý speciál,
který si z Německa přivezl stříbro.

NOVINY

JANY
SVI

Na jedno svijanské

OVAR
U
PIV

LIBERECKÝ RADNIČNÍ SKLÍPEK
Docela často nám píšete
o tom, kam chodíte na pivo
a jak vám tam chutná. A nás
napadlo vás naopak
informovat o tom, ve kterých
podnicích narazíte na Svijany
v nejlepší kondici, kde se
o pivo výborně starají a kde
se taky velmi dobře najíte.
Premiéru si odbudeme
v libereckém Radničním
sklípku, první svijanské
značkové hospodě.
Radniční sklípek jsme
otevřeli v polovině prosince
2014 a od prvních dnů byl
plný k prasknutí. Dodnes
roste počet stálých hostů,
kteří k nám chodí na polední
menu nebo večer posedět
nad pivem. Mimochodem,
Radniční sklípek je první
svijanská hospoda čepující

tankové Svijany a nabízející
vodu ze svijanských studní.
Zároveň poskytuje možnost
ochutnat postupně všechna
naše piva. Velký úspěch
slaví u zdejších hostů také
Máz v Plechovce pro chlapy,
který si zákazníci oblíbili
tak, že si Radniční sklípek
vytvořil speciální edici ve
vlastním designu. Největší
úspěch ale slaví 450, kterou
si hosté objednávají
nejčastěji. Jestli jste náš
výroční prémiový světlý
ležák ještě neochutnali,
měli byste to rychle napravit.
Ryze české suroviny
doplněné prapůvodní
odrůdou našeho vlastního
poloraného žateckého
červeňáku dělají v pivu
opravdové divy.

K PIVU VÝBORNÉ JÍDLO
V Liberci a přilehlém okolí
už se snad nenajde nikdo,
kdo by neochutnal zdejší
vyhlášené speciality.
Kreativita místního
šéfkuchaře se projevuje nejen
v několika jídelních lístcích,
ale také v přípravě téměř
zapomenutých nebo
specifických českých jídel.
Právě zde jste mohli před
časem ochutnat náš chmelový
chřest a jídla z něj vzala
rychle za své. Každý den si

můžete pochutnat na osmi
denních specialitách,
případně si vybrat ze stálého
jídelního lístku doplňovaného
o sezónní jídla. Mezi hosty
hraje prim pečená
konfitovaná kachnička,
svíčková nebo jehněčí kolínko
a pečená křepelka. Když
dostanete chuť jen na malou
chuťovku k pivu, můžete ji
uspokojit třeba praženými
grundlemi nebo nakládaným
hermelínem.

OD OTEVŘENÍ SE
V RADNIČNÍM SKLÍPKU
PRODALO VÍC NEŽ 100 000
PIV A PODALO SE 50 000
JÍDEL. KAŽDÝ DEN SNĚDÍ
HOSTÉ 350 OBĚDŮ
A 150 VEČEŘÍ.

KUŘÁCI MUSÍ VEN
I když jsme byli za rozhodnutí
udělat v Radničním sklípku
nekuřáckou restauraci
zezačátku hodně kritizovaní,
ukazuje se, že bylo správné.
Historické prostory si zaslouží

úctu a nekuřácké prostředí jim
vysloveně sluší. Kuřáci si tak
musí odskakovat kvůli svému
zlozvyku ven, ale zdá se, že
i oni příjemné klima
v restauraci vítají.

www.sklipekliberec.cz
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Dělá nám velkou radost každý vzkaz, který nám napíšete do mailu
nebo na Facebook. Jestli máte na srdci cokoliv, co nějak souvisí se
svijanským pivem, podělte se o to! Za pochvalu budeme rádi,
stížnosti se pokusíme vyřídit k vaší spokojenosti. K dispozici jsme
vám na pivovarských mailech nebo na www.facebook.com/Svijany
nebo www.facebook.com/svijanskysladek.

Co jsme se o sobě na Facebooku a v mailu dozvěděli?
J. V.: Dobrý den pane Menšíku, nedá mi
to, abych Vám nenapsal. To Vaše pivo to
není pivo ale lék. To je opravdu pohlazení
po duši. Já nevím, proč lidi dovedou pít
kdejaký "samoser", když mohou pít Svijany! Já si ho opravdu prochutnávám. Nepiji moc, jedno
k obědu a jedno k večeři. Ale
manželka si nikdy neodpustí, aby mi trochu upila
a mě ta trocha tak schází,
že si musím otevřít další.
Taky když se objeví Svijanský Máz ve slevě, beru čtyři
basy, víc se mi do malého vozu

▲

zasíláme fotografii z oslavy narozenin našeho kamaráda Martina v naší oblíbené svijanské hospůdce
v Brandýse nad Orlicí. Foto: Jana Dršmíšková

nevejde. Ta pěna, to není pěna to je
smetana. Mám půllitr, v kterém nikdy nic
jiného nebylo než pivo a ta smetana na něm
tak krásně řádkuje a úplně se na sklo lepí!
Tím, že to máme přes les jenom pět km do
Krušovic, tak nemohu zatím místní štamgasty ani chlapy v příbuzenstvu
přesvědčit aby si s tou krušárnou
nekazili žaludek a pili Svijany.
Marně poukazuji na anonymní
hodnocení piv na internetu, kde
Vaše pivo figuruje na předních
místech. Ale oni k tomu časem taky
dojdou. Děkuji Vám za Vaší dobře
odvedenou práci a ať se dílo daří!

▲

Tomu se říká láska…
Foto: Jana Štadaniová

▲
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(příspěvky nejsou redakčně upravovány)

Svijany toť mok je Boží,
nektar zlatý, tak to je!
Když ve varnách tam kdes se množí
vůně letí do kraje
Ať ho piji jen v oddechu
neb po těžké dřině
dopřávám jen jemu slechu
jak batole v klíně
Jak batole v matky klíně
když po pití vrní
neb jak mladý holoubek
když pozobal zrní
Hezké dny příští Jarda Š.

Svijany někdy doputují až
na vrcholky hor. V tomto
případě pod Matterhorn.
Foto: Ski Club Dresden

▲

U Panenky Svijanský,
"u Formanů" Troskovický kout.
Foto: Tomáš Brandejský

Bavíme se

▲

I k takovým účelům může sloužit svijanský ubrus
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