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Úvodník

Letos máme
narozeninový rok.
Pivovar Svijany slaví
450. výročí od svého
založení a kulatiny
mají i Slavnosti
svijanského piva.
Už čtvrt století vám
každou druhou
červencovou sobotu
přinášíme pořádnou
dávku muziky,
dobrého piva a zábavy
pro celou rodinu.
Nejinak tomu bude
letos, jen program
bude o něco nabitější
než jindy. Těšit se
můžete na všechna
svijanská piva v čele
s naším prémiovým
světlým ležákem
„450“, a to i v podobě
pivní zmrzliny.
Novinkou v programu
je pivní degustace pro
ty, kdo si myslí, že pivo
ze Svijan dobře znají.
A chybět nebude ani
hudební program,
tradičně na dvou
pódiích. Letos přijala
naše pozvání kapela
Olympic, takže se máte
opravdu na co těšit.
Doufám, že si užijete
celý víkend tak, jako
my a o své dojmy se
s námi podělíte..
Příjemnou zábavu
a dej Bůh štěstí,
Petr Menšík
Sládek Pivovaru Svijany

PECIÁL

Praktické informace

SLAVNOSTI SVIJANSKÉHO PIVA

SE KAŽDÝ ROK KONAJÍ VE SVIJANSKÉM ÚJEZDĚ
NA MÍSTNÍM KOUPALIŠTI. BRÁNY AREÁLU SE
OTEVŘOU V SOBOTU 12. 7. VE 12,00 HODIN.
Nikde jinde nenajdete tak pestrý výběr svijanských
piv jako na Slavnostech. Pivo poteče jako vždy
ze 160 píp za jednotnou cenu 20 Kč.

PO SETMĚNÍ SE MŮŽETE TĚŠIT NA
VELKOLEPÝ NAROZENINOVÝ OHŇOSTROJ.

SLAVN

SVIJAN OSTI
PIVA S SKÉHO

Program:*

PECIÁL

SCÉNA 1
JAN VANČURA & PLAVCI
PARADEMARCHE
VC
HO
D

MARTA KUBIŠOVÁ & KAPELA
PETRA MALÁSKA
TURBO
PETRA JANŮ & SKUPINA
GOLEM
OLYMPIC
WALDA GANG
VCH
OD

DE BILL HEADS
RECESE LIVE
BENJAMING´S CLAN

SCÉNA 2
DIXIELAND BAND
NONSTOP
TROSKY
ISUA
ŠLAPETO
VESELÍ POZŮSTALÍ
VETERÁN CLUB THE BEATLES
Pěnčín
Český
Dub

Aktualizovaný program Slavností
svijanského piva najdete na
www.slavnostisvijanskehopiva.cz
* změny v programu jsou vyhrazeny

VYSVĚTLIVKY K PLÁNKU:
PIVNÍ STÁNKY

SCÉNY
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ZDRAVOTNÍK

ATRAKCE PRO DĚTI

AUTOBUS

AREÁL
SLAVNOSTÍ

Svijany

Účinkující

Občerstvení

Máme pro vás připravený program, který poběží současně na
dvou hudebních scénách. První nabídne známé kapely a tváře
české hudební scény, druhá alternativní muziku a méně známé
umělce. Vyberte si sami, na co budete mít zrovna náladu.
i pohybové kreace zaujmou
i ty, kdo repertoár téhle
skupiny dosud neznají.

TURBO
Poprocková kapela Turbo je
spjata s českou hudební
historií už od roku 1980.
I když se její členové
v průběhu let několikrát
vyměnili, stále přitahuje
pozornost hity Hráč, Parta,
Jsou stále v nás a řadou
dalších.

PARADEMARCHE

OLYMPIC
Dlouho jsme přemýšleli, kdo by byl nejvhodnějším adeptem
na naše výroční Slavnosti, až nás napadli legendární
Olympici. Jejich hitům podléháme neuvěřitelných 51 let
a přesto písně jako Dej mi víc své lásky, Snad jsem to zavinil
já nebo Želva zná každé malé dítě. Stále koncertují jako
o život, nahrávají desky a slaví úspěchy jako za mlada.

JAN VANČURA
& PLAVCI

předělávky hitů od
Waldemara Matušky se skoro
cirkusovou produkcí – a mají
neuvěřitelný úspěch.

Měli jste rádi vyhlášenou
country kapelu Plavci? Na
letošních Slavnostech si
můžete poslechnout její
tradiční repertoár, o jehož
interpretaci se postará zpěvák
Honza Vančura. Nedílnou
součástí Plavců byl od roku
1964, prožil si s nimi dobré
i zlé časy a letos doplnil svá
vystoupení o další excelentní
muzikanty – harmonikáře
a zpěváka Mária Biháriho,
kytaristu Jakuba Racka
a kontrabasistu Lukáše Pelce.

Parta 17letých kluků kdysi
založila kapelu, aby hrála po
zábavách v Podještědí do té
doby méně známý rock
a přehrávky úspěšných
interpretů. Kluci za roky
existence kapely zestárli, ale
dodnes se můžete v jejich
podání těšit na Petra Nováka,
AC/DC, Katapult nebo Judas
Priest.

WALDA GANG

DE BILL HEADS

Jedna z nejpočetnějších
skupin české hudební scény
je tradiční součástí Slavností
svijanského piva. Spojili na
první pohled neslučitelné –

Turnovská kapela, která sama
o sobě tvrdí, že hraje idiotic
pub music, nemůže na
Slavnostech svijanského piva
chybět. Unikátní hudební

RECESE LIVE

Máte chuť na trochu
hardrockové a bluesové
muziky říznějšího charakteru?
Pak vám Parademarche určitě
padne do noty. Kluci
z pražských Dejvic koncertují
už od roku 1994 po klubech,
hospodách i festivalech v ČR,
kde sbírají nadšené ohlasy.

MARTA KUBIŠOVÁ
& KAPELA PETRA
MALÁSKA
Martu Kubišovou není třeba
dlouze představovat. Na české
hudební scéně se pohybuje
od roku 1961 a, i když si dala
nucenou dvacetiletou
hudební přestávku, od
revoluce v roce 1989 opět
aktivně vystupuje. Těšit se
můžete na její hity Depeše,
Ring-o-ding, Magdalena
nebo Modlitba za doprovodu
kapely Petra Maláska.

BENJAMING´S CLAN
Energická kapela orientující
se na Celtic-pipes energy folk
hraje v současném složení od
roku 2013. Melodický styl
ovlivněný keltskou, skotskou
a irskou hudbou zaujme na
první poslech.

PETRA JANŮ
& SKUPINA GOLEM
Jestli se někdo opravdu nesmazatelně
zapsal do české hudební historie, je
to Petra Janů. Poprocková zpěvačka
je úspěšná od svých hudebních
začátků, v osmdesátých letech byla
ojedinělou rockerkou v tehdejším
Československu. Na Slavnostech
svijanského piva vystoupí se
skupinou Golem, která ji
doprovází již několik let
a je zárukou, že si koncert
opravdu užijete.

Nikde jinde nenajdete tak pestrý výběr svijanských
piv jako na Slavnostech. Pivo poteče jako vždy
ze 160 píp za jednotnou cenu 20 Kč.
Všechna piva ve Svijanech vyrábíme tradiční technologií, která je
stejná jako v polovině minulého století, kdy se české pivo
proslavilo po celém světě. Chmel si pěstujeme vlastní na
několika desítkách hektarů chmelnic ve vyhlášené oblasti
Polepských blat, slad nám dodávají výhradně české a moravské
nezávislé sladovny a kvalitní vodu čerpáme z vlastních studní.
Jsme hrdí, že i přes řadu nástrah, které nám pivovarský život
přináší, jsme zůstali stále českým pivovarem bez zahraničního
kapitálu a doufáme, že nám to vydrží dalších 450 let.

SVIJANSKÁ „450“
je náš narozeninový dárek našim příznivcům. Tenhle
prémiový světlý ležák, který je vyroben tím nejtradičnějším
možným způsobem, obsahuje jen humnový slad a chmel
z našich vlastních chmelnic. Před pár týdny získal za svou
chuť ocenění Pivo České republiky 2014 a obsadil čtvrté
místo v novinářské degustaci v rámci soutěže Pivo České
republiky 2014. Čtyřistapadesátku můžete na
Slavnostech ochutnat v tekuté i zmrzlé podobě.

SVIJANSKÁ DESÍTKA 10 %
je světlé výčepní nepasterované pivo. Čtyřikrát
ji chmelíme a vyrábíme stejně jako všechna ostatní
piva tradičními výrobními postupy.

SVIJANSKÝ MÁZ 11 %
Před lety jsme byli jedním z prvních pivovarů,
který jedenáctku pivařům nabídl. Tohle pivo, silné tak akorát,
si hned získalo obrovskou popularitu a dnes ho vypijete
úplně nejvíc ze všech našich piv.

SVIJANSKÝ FANDA 11 %
je řezaná nefiltrovaná jedenáctka s nezaměnitelnou
chutí, která si vás rychle podmaní. I když je fanda
relativně novým pivem, rychle si získal oblibu pivařů i odborných degustátorů. Loni a předloni zabodoval v soutěži o nejlepší novinářské pivo na
soutěži Pivo České republiky 2013 a stal
se také Českou chuťovkou 2013.

SVIJANSKÝ RYTÍŘ 12 %
je nepasterizovaný, pětkrát chmelený světlý ležák s plnou
chutí. Jestli jste vyznavači extra hořkého piva, a navíc byste
chtěli ochutnat loňskou Dvanáctku roku Sdružení přátel piva,
je Rytíř správnou volbou.

KVASNIČÁK 13 %
běžně prodáváme v krásných skleněných džbánech.
Kvasničák má vyšší obsah pivovarnických kvasnic, které
vám zajistí přísun vitamínu B. Na Slavnostech můžete tohoto držitele Zlaté Pivní pečeti 2014 a Pivo České republiky 2013 ochutnat samozřejmě točeného.

SVIJANSKÝ KNÍŽE 13 %
SVIJANSKÁ KNĚŽNA 13 %
Světlý a tmavý speciál chutnají skvěle samotné nebo
řezané. Svijanská Kněžna boduje na degustačních
soutěžích, letos už se může pyšnit Zlatou Pivní pečetí
2014, Extra Pivní pečetí 2014 a bronzem ze soutěže
Pivo České republiky 2014. Pozadu v oceněních
nezůstává ani Kníže, který se pyšní loňským prvenstvím v soutěži Pivo České republiky 2013 ve své kategorii
a titulem Česká chuťovka 2013.

BARON 15 %
je nejsilnějším svijanským pivem s obsahem alkoholu 6,5 %.
Světlý speciál vyrábíme stejně jako všechna ostatní piva
tradičně a nepasterizujeme ho. Loni navíc získal tenhle
světlý speciál stříbro na soutěži Pivo České republiky 2013
a titul Česká chuťovka 2013, tak ho nezapomeňte ochutnat.

WEIZEN 12 %
je jediné světlé svrchně kvašené
pšeničné pivo v našem sortimentu.

SVIJANSKÝ VOZKA
Někdy se holt stane, že svoje oblíbené pivo musíte
nechat stát bez povšimnutí. Pro tyhle situace
vyrábíme nealkoholického Vozku, který snad
aspoň trochu zažene žízeň po poctivém pivu.

CHIPPER
je osvěžující pivní limonáda s přírodní šťávou
z červeného grepu v kombinaci s aromatickým
pšeničným pivem. Chutná hlavně ženám, ale i pro
pravé chlapy může být příjemným zpestřením
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Doprava
OSOBNÍ AUTO
Odbočte na Příšovice – exit 67
mladoboleslavské R10. Dál se
řiďte směrovkami nebo proudícími
davy, do Svijanského Újezdu jsou to
z dálnice zhruba 3 kilometry. Na
místě využijte velkokapacitní
parkoviště pro osobní vozy u místní
hasičské stanice a u stanového
městečka. Parkování podél
příjezdových cest je zakázané.

AUTOBUS
V sobotu 12. 7. 2014 budou od
13 hod. zřízeny autobusové spoje
z Turnova. Autobusy budou vyjíždět
až do půlnoci každých 30 min.
z terminálu vedle ČD, st. Z.
Z Liberce bude kyvadlový autobus
odjíždět ze zastávky Moskevská
(proti OD Balón), z Jablonce
nad Nisou z autobusového
nádraží, nástupiště č. 7. Odjezdy
autobusů jsou v 11:00, 12:30,
14:00, 15:30, 17:00 hodin.

PECIÁL

Autobusy zpět budou odjíždět
v 18:00, 19:30, 21:00, 22:30
a 24:00 hodin.
Jízdné z Turnova je 20 Kč,
z Liberce a Jablonce n. N. 40 Kč.

VLAK
Pokud zvolíte cestu vlakem, ze všech
směrů budete vystupovat ve stanici
Příšovice. Odtud už je to jen pár
kilometrů pěšky do Svijanského
Újezdu, stačí, když se připojíte
k ostatním návštěvníkům, na
Slavnosti většinou míří davy.
Vlak z Liberce odjíždí v 8.31,
10.31, 12.02, 12.31, 14.31, 16.02,
16.31 hodin.
Vlak z Turnova odjíždí v 9.22,

11.22, 12.50, 13.22, 15.22, 16.59,
17.22 hodin.

SVIJANY – PRAHA
Autobus s přestupem v Mnichově
Hradišti, Liberci nebo Mladé boleslavi
odjíždí ze zastávky Svijany Na nájezdu
v 10.09, 11.33, 14.09 hodin.
SVIJANY - LIBEREC
Přímá autobusová linka ze Svijan do
Liberce odjíždí ze zastávky Svijany Na
nájezdu v 08.10, 11.33, 14.14, hodin.
SVIJANY – TURNOV
V 10.00 hodin odjíždí kyvadlový autobus ze Svijanského Újezda do Turnova.

Pozor, letos je na trase výluka, konkrétně mezi Bakovem nad Jizerou a Mnichovým
Hradištěm. Zde budete muset přestoupit v Bakově na náhradní autobusovou dopravu,
která vás doveze až do Svijanského Újezdu. Aktuální informace k dopravě parním vlakem
najdete na http://www.cd.cz/zazitky/kam-na-vylet/1064-na-vylet-do-zeleznicni-nostalgie.

S párou na slavnosti piva,
do skal a na zámek
Vydejte se s námi parním vlakem s historickými
vagóny s dřevěnými lavicemi, bufetovým vozem
a lokomotivou Papoušek v čele do Českého ráje! Cestou se zastavíme na svijanském
pivu nebo navštívíme zajímavá místa. Mimořádně bude ve vlaku zařazen historický
poštovní vůz, který si budou moci zájemci při pobytu ve stanici prohlédnout.

12. července 2014

Co vás čeká

Ceny jízdného

Slavnosti svijanského piva ve Svijanském Újezdu
– areál koupaliště, z Turnova zajištěna kyvadlová
autobusová doprava
Drábské světničky – výstup na skalní útes
s jedinečnou vyhlídkou

KOLO
Pro cyklisty bude na místě
připravena úschovna kol.

V NEDĚLI 13. 7. 2014 SE DOSTANETE DOMŮ TĚMITO SPOJI:
AUTOBUS

I letos se budete moci svézt historickým
parním vlakem "Svijanský speciál", který vás
doveze až do Příšovic a Turnova.

VLAK
PŘÍŠOVICE – PRAHA
Vlak do Prahy odjíždí z nádraží
Příšovice, spoj s přestupem
v Turnově nebo Mladé Boleslavi
vyjíždí v 7.27, 8.22, 9.27, 11.27,
12.22 hodin.
PŘÍŠOVICE – TURNOV - LIBEREC
V neděli se do Turnova a Liberce
dostanete vlakem z nádraží
v Příšovicích. Odjíždí v 8.22, 10.22,
12.22, 14.22 hodin.

Pivní zmrzlina
Pivní zmrzlina se už na
Slavnostech svijanského
piva zabydlela.
I letos jsme pro vás připravili pořádnou
porci ledové dobroty. Ochutnat můžete zmrzlinu
našeho výročního prémiového světlého ležáku „450“. I když se jedná o sladkost,
pivní zmrzlina je určena jen pro dospělé, obsahuje totiž 75 % piva.

Suvenýr ze Slavností svijanského piva
Chcete si ze Slavností odvézt nějaký suvenýr na památku? Pak určitě přijďte
do našeho stánku s dárkovými předměty. V nabídce bude pivní sklo, spousta
druhů triček, bund, cyklodresů a nespočet dalších pivařských drobností.

Zábava pro rodiny
Už tradičně je součástí Slavností svijanského piva velký koutek pro
rodiny s dětmi. Letos zde bude spousta kolotočů, zábavních atrakcí
a střelnic. Prostě ideální místo, kde strávit čas se svou rodinou nebo
kde si odpočinout od okolního ruchu.

zámek Mnichovo Hradiště – pro cestující s jízdenkou
na parní vlak přednostní prohlídka v 11:15 a 13:00 hod.

Jízdní řád

zpáteční jízdenka
Praha–Turnov 320 Kč
zpáteční jízdenka
Praha–M. Hradiště 280 Kč
K základní ceně jsou uznávány slevy
a doplatky: ZTP, děti, psi, In Karta.

Obchodní nabídky

Praha-Braník–Turnov
TAM
8:08
8:22–8:23
8:28–8:33
8:41–8:42
9:12–9:13
9:20–9:22
9:36–9:55
10:17–10:19
10:33–10:34
10:42–11:11
11:19–11:20
11:24–11:27
11:33

Základní jízdné

Stanice

ZPĚT

Praha-Braník
Praha-Vršovice
Praha hl. n.
Praha-Vysočany
Neratovice
Všetaty
Kropáčova Vrutice
Mladá Boleslav hl. n.
Bakov nad Jiz.-město
Mnichovo Hradiště
Loukov u M. Hradiště
Příšovice
Turnov

20:19
19:55–20:07
19:41–19:50
19:28–19:29
18:58–18:59
18:31–18:51
18:13–18:19
17:45–17:48
17:30–17:31
17:22–17:23
17:13–17:14
17:04–17:09
16:59

Stanice

ZPĚT

Turnov
Příšovice
Loukov u M. Hradiště
Březina nad Jizerou
Mnichovo Hradiště

16:10
16:00–16:03
15:52–15:55
15:48–15:49
15:41

Turnov–Mnichovo Hradiště
TAM
12:50
12:56–12:59
13:04–13:07
13:10–13:11
13:19

jízdenka mezi sousedními
stanicemi 60 Kč
jízdenka mezi stanicemi Praha–Neratovice,
Neratovice–Ml. Boleslav hl. n., Ml. Boleslav hl. n.–
M. Hradiště, M. Hradiště–Turnov 120 Kč
jednosměrná jízdenka Praha–Turnov 280 Kč
jednosměrná jízdenka Praha–M. Hradiště 240 Kč

rezervace místa (pouze v předprodeji v ŽST Praha-Braník a Praha Masarykovo nádraží) zdarma
K obchodním nabídkám neplatí žádné další slevy nebo tarifní výhody.

Předprodej jízdenek na nádraží Praha-Braník
denně od 7 do 18 hod. a Praha Masarykovo
nádraží, mezinárodní pokladna, denně
od 8 do 18 hod.

Partneři akce:

Více informací:
• Krajské centrum osobní dopravy Praha,
tel.: 972 241 629, e-mail: lemberk@kcod.cd.cz, pavlik@kcod.cd.cz
• Praha-Braník, tel.: 725 859 426
• Praha Masarykovo nádraží, tel.: 972 246 161

www.cd.cz/zazitky

Ubytování
V době konání Slavností svijanského piva můžete přespat v podstatě kdekoliv.
Vedle areálu koupaliště směrem na obec Svijany je každoročně vyhrazena
louka stanům i osobním vozidlům, směrem na Pěnčín bude opět vyhrazena
louka jen stanům. Pokud budete chtít, můžete si střechu nad hlavou rozbalit
i na návsi Svijanského Újezdu.

Slož si svou čepici
Složte si ze Svijanovin svou čepici a udělejte z nich multifunkční pomůcku.
Budete mít program Slavností pořád po ruce a zároveň se ochráníte před
prázdninovým sluníčkem i případným deštěm. O sprškách z piva ani nemluvě.

JAK NA TO?
● Noviny přeložte napůl.
● Přeložte ještě jednou napůl, přes sklad přejeďte

prstem a zase rozevřete.
● Natočte si Svijanoviny tak, abyste měli přeloženou
část dál od sebe, oba horní rohy přeložte ke středové
čáře vzniklé složením a rozevřením novin.
● Dole zůstane pruh papíru, vrchní část přeložte nahoru
přes ohnuté rohy, spodní část na druhou stranu.
● Ohněte přečnívající rohy podél hran čepice a je hotovo.
● Pokud je pro vás tento návod nesrozumitelný,
řiďte se čárami na Svijanovinách.

Jestli ani teď nevíte,
jak si pokrývku
hlavy ze Svijanovin
udělat, stáhněte
si videonávod:

