Střípky ze Svijan
VÁNOČNÍ MULTIPACKY
UŽ NA VÁS ČEKAJÍ
Máme rádi tradice a jednou z nich jsou
i naše vánoční multipacky. Do slavnostního
vánočního obalu jsme převlékli pětilitrové
party soudky Mázu, Kvasničák, Svijanského
fandu i klasické multipacky Mázu. V těch
najdete kromě piva také dárky v celkové

Nezahálíme. Tak nějak vypadá ve
zkratce konec roku 2014 ve
Svijanech. Snažíme se naše
příznivce pořád příjemně
překvapovat, a tak jsme si pro vás
přichystali pár předvánočních
novinek. Těšit se můžete na vánoční
multipacky s dárky, nástěnný
kalendář na rok 2015 a nové zboží
v e-shopu. Jestli s nostalgií
vzpomínáte na chmelové brigády,
mohla by se vám líbit fotoreportáž
z letošní sklizně chmele na našich
chmelnicích. A jestli jste raději pro
vychutnávání si chmele v tekutém
stavu, možná vás zaujme článek
o tom, kde všude můžete objevit
naši výroční prémiovou „450“ i to,
proč ji nedovolíme čepovat
každému.
Přeji vám úspěšný konec roku 2014
a doufám, že se prostřednictvím
svijanského piva budeme potkávat
i v roce 2015.
Dej Bůh štěstí
Petr Menšík
Sládek Pivovaru Svijany
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hodnotě 3,5 mil. Kč. Letos jsme seznam
dárků rozšířili, těšit se můžete na několik
druhů triček, samolepky, otvíráky,
alkoholtestery, škrabky na auto, čistítka na
mobil, svijanské tácky a spoustu dalšího.

SVIJANSKÁ 450 VE 130 PEČLIVĚ
VYBRANÝCH HOSPODÁCH
Občas se k nám donese zpráva, že byste chtěli ochutnat prémiový
světlý ležák 450, ale v žádné hospodě ho nemůžete sehnat. Tak tady je
vysvětlení proč. Dlouhodobě se snažíme zvyšovat kvalitu českých
hospod a chceme spolupracovat s poctivými hospodskými, které jejich práce baví a věnují
pivu správnou péči. Přestože by tahle kritéria měl splňovat každý, kdo prodává pivo,
v praxi to tak úplně není. Postupně proto obcházíme všechny restaurace a hledáme
podniky s čistým výčepem, pravidelnou sanitací, čepováním pod
tlakem směsného plynu a disponující chladnými skladovacími
prostory pro sudy. Přesně tohle jsou podmínky pro získání
samolepky „Tady čepujeme 450“, kterou mohou mít jen podniky,
jimž jsme tohle výjimečné pivo umožnili čepovat. Zatím jich je
jen 130, ale snažíme se, aby jejich počet stále rostl. Podívejte se
prostřednictvím QR kódu, kam si můžete na Čtyřistapadesátku
zajít nebo si ji odneste v lahvích z naší podnikové prodejny ve
Svijanech nebo některé z prodejen Globus.

V LIBERCI OTEVŘEME VLAJKOVOU
SVIJANSKOU HOSPODU
Na jaře letošního roku se nám podařilo vyhrát
soutěž o dlouhodobý pronájem Radničního
sklípku v Liberci. Nádherný historický prostor
pod libereckou radnicí byl 12 let zavřený a nás
nesmírně těší, že tu pro vás budeme moci koncem roku otevřít vlajkovou svijanskou

hospodu, kterou teď ve spolupráci s architektonickým studiem Raketoplán rekonstruujeme.
Minimálně po dobu 10 let sem budete moci
přijít na všechna svijanská piva čepovaná pod
naší přímou kontrolou. A poprvé v historii tu
ochutnáte Svijany v tankové podobě!
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Tradiční výrobou piva je náš pivovar
proslulý. Co se ale stane, když do tradičních
provozů pustíme mladé slečny, které by
třeba jednou rády konkurovaly našemu
sládkovi? To se dozvíte v našem novém
kalendáři na příští rok, který už brzy najdete
v e-shopu: eshop.pivovarsvijany.cz
a v pivovarské prodejně ve Svijanech.

NOVINKY V E-SHOPU
Už je to pár let, co jsme pro vás otevřeli
internetový obchod eshop.pivovarsvijany.cz.
Sortiment se snažíme stále rozšiřovat, už
dávno není svijanský obchod jen o pivu
a sklenicích. Oblíbené jsou cyklistické dresy,
oblečení pro volný čas i svijanské drobnosti.
Nejnověji si můžete v e-shopu objednat také
alkohol testery, karty, osušky, škrabky na
auto nebo reflexní vesty. Sortiment si
můžete prohlédnout i na vlastní oči
v pivovarské prodejně ve Svijanech.

POHÁDKOVÁ CHALUPA
MLÁZOVY MÁ NOVÉHO
KRÁLE A SVIJANY
U TOHO NECHYBĚLY

Bavíme se

Občas se zadaří a naše pivo se stane součástí velkých
historických okamžiků. Pivo ze Svijan si totiž oblíbil
nový pohádkový král Václav V. Vydra zvaný, který
přijel v říjnu ukončit sezónu do Pohádkového
království v Mlázovech a převzal žezlo po svém
předchůdci, králi Zdeňku Troškovi. Herec Václav
Vydra alias Václav V. Vydra zvaný se svých povinností
zhostil opravdu královsky a na úspěšnou sezónu
v Pohádkovém království připil Svijanským Vozkou.

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří
V roce 2006 jsme majetkově vstoupili do chmelařství ve vyhlášené
oblasti Polepských blat. Tuzemské chmelnice totiž stárnou a rodí stále
méně kvalitního chmele. My jsme se báli, abychom časem nemuseli
tuto nepostradatelnou surovinu nahrazovat chmelem dováženým
z ciziny, a proto jsme si zajistili její trvalý přísun. Jsme asi jediným
pivovarem v České republice, který má vlastní chmel a rozhodně tohoto kroku nelitujeme. Na několika desítkách hektarů si pěstujeme
Žatecký poloraný červěňák a kromě obnovy chmelnic se v posledních letech také snažíme o vzkříšení původního nepřešlechtěného
Osvaldova klonu Žateckého poloraného červeňáku. Ten od roku

1927 šlechtil průkopník českého chmelařství docent Karel Osvald
a dřív nechyběl v žádném poctivém pivu. Chmelaři na něj ale nedostávají od státu dotace, protože patří do kategorie neozdravených
chmelů, navíc je méně výnosný a obsahuje méně alfa hořkých kyselin. Z těchto důvodů je u nás dnes téměř na vymření. Přitom se
jedná o tradiční chmel, který se vyznačuje nezaměnitelnou vůní
a jemnějším aroma, typickým pro tradiční české pivo plzeňského
typu, které se u nás odjakživa vařilo. Při vaření svijanských piv se Osvaldův klon Žateckého poloraného červeňáku přidává při posledním
chmelení, v prémiové 450 dokonce tvoří dominantní podíl.

▲

Ve vyhlášené oblasti Polepských blat obhospodařujeme
několik desítek hektarů chmelnic.

▲

Pěstujeme Žatecký poloraný červeňák a v posledních letech jsme
se pustili do obnovy skoro zapomenutého tradičního Osvaldova
klonu žateckého poloraného červeňáku.

▲

Sklizeň je nutné před balením zakonzervovat
sušením ve speciálních sušárnách.
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Pojďte se s námi aspoň prostřednictvím fotografií podívat,
jak to vypadá na svijanských chmelnicích při sklizni.
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▲

Díky spolupráci i s okolními chmelaři máme
ročně kolem 120 tun chmele.

▲

Chmele máme každý rok tolik, že bez problémů pokryje veškerou naši spotřebu
a ještě ho můžeme prodávat dál. Chmel ze svijanských chmelnic najdete
třeba v pivech z Náchoda, Rohozce, Bernarda, Chodové Plané, Trutnova,
Dvora Králové a používají ho i některé české a zahraniční minipivovary.

▲

Před finálním zpracováním se usušený chmel slisuje, zabalí, označí
štítkem informujícím, odkud pochází a kdy byl sklizen.
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Naše facebooková rodina už má víc než 50 000
členů, kteří nám dávají cennou zpětnou vazbu.
Prostřednictvím vašich příspěvků se dozvídáme
o tom, kde vám pivo chutnalo, co se vám na Svijanech líbí
a samozřejmě jsme vděčni i za negativní příspěvky. Pokud
tedy máte na srdci cokoliv, s čím bychom vám mohli
pomoct, dejte nám to vědět na stránce
www.facebook.com/Svijany nebo
www.facebook.com/svijanskysladek.

Co jsme se o sobě na Facebooku a v mailu dozvěděli?
P. N.: Chtěl bych Vám za sebe
i celou rodinu poděkovat za
velmi zdařilou oslavu 450.
výročí vzniku pivovaru Svijany
dne 8. 5. 2014. Jsem
z Rumburku, vážili jsme cestu
na oslavu a nelitovali toho.
Vaříte skvělé pivo, každý kdo
tomu jen trochu rozumí, tak jej
chválí a propaguje. Uvítal jsem
i rozhodnutí společnosti LÍDL
prodávat Vaše pivo za akční
SUPER ceny. Až budete slavit
500. výročí, počítejte se mnou,
určitě přijedu.
M. P.: Superr pivo!!!

M. L.: Pivo, které mi opravdu
moc chutná
D. Z.: Pivni Panbuh urcite
existuje Svijany dava pit svym
oveckam...
J. N.: Chtěl bych vám osobně
i celému kolektivu vašeho
pivovaru poděkovat za krásný
program a zprostředkování
exkurze dne 8. května! Členové
naší TJ Sokol Sněhov si
uspořádali výlet, jehož
vyvrcholením byla účast na
vašich oslavách 450. výročí
založení. Pěkný program,

▲

▲

Jako fanoušek Vašeho piva, vám
posílám foto našeho velkého dne.
Foto: Marek Cibulka

▲

Této kombinaci se nedá odolat. Zdraví vás Teplice
Foto: Pavel Kuchař

▲

(příspěvky nejsou redakčně upravovány)

příjemné průvodkyně, dobře
objednané počasí, vše na vysoké
úrovni. Velice mile nás překvapil
dárek na závěr naší exkurze. Je
vidět, že se ve vašem pivovaru
velice dbá na dobrou prezentaci
a kvalitu vašich výrobků! I před
návštěvou u vás jsme byli
příznivci vašeho osvěžujícího
moku a zůstaneme jimi nadále!
Přeji celému kolektivu mnoho
dalších úspěchů ve vaši práci!
L. M.: Ráda bych poděkovala
všem organizátorům včerejší
akce ve Svijanech, bylo to moc
fajn. Nejlepší pivo, super

Protože máme rádi vaše pivo, zejména pak
Svijanského knížete, posíláme vám fotografii,
jak váš "Kníže" dobyl hrad Burghausen. Domníváme se, že se to dosud žádnému šlechtici nepovedlo. :-) Foto: Josef a Věra Štětinovi
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prohlídka pivovaru, fajn
program, výborné občerstvení…
prostě parádně strávený den.
J. Š.: Svijany jsou Jedinečné!
S. S.: Velká dobrota
V. P.: 450 se bude dělat navždy?
Je to vynikající pivo.
M. L.: Byl jsem na oslavách
založení Vašeho pivovaru. Běžně
vypiji max. 2 piva. U Vás jsem
"450" vypil 6 kousků a moc
jsem si pochutnal. Jedná se
o skutečně vynikající pivo

▲

Foto: Radek Drapáč

víkendová momentka z chalupy Foto: Petr Heinzl

▲

Foto: Vermex Reštaurácia
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