Střípky ze Svijan
velikonoční multipacky
opět v obchoDech

Rok 2014 je pro nás
rokem oslav. Letos totiž
náš pivovar slaví 450.
výročí od svého založení,
a proto jsme si pro vás
připravili spoustu
překvapení. Tím největším
je nové pivo, prémiový
světlý ležák „450“, který
už teď můžete ochutnávat
ve vybraných pivnicích,
brzy ho najdete i v obchodech v lahvích a party
soudcích. Na 8. května
jsme připravili Oslavu
450. výročí se zábavným
programem, ochutnávkou
nové Čtyřistapadesátky
a možností prohlédnout si
zadarmo pivovar. V aktuálním čísle Svijanovin se
s vámi podělíme i o naše
další novinky, v pivovaru
se totiž pořád něco děje.
Hned na začátku roku
jsme zabodovali na
Slavnostech piva v Táboře,
připravili jsme další edici
velikonočních multipacků
Svijanského Mázu a chystáme nový ročník
Slavností svijanského piva.
Přeji vám krásné jaro plné
nevšedních zážitků.
Dej Bůh štěstí
Petr Menšík
Sládek
Pivovaru
Svijany
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Na multipacky Svijanského Mázu 11 % už jste v našem portfoliu zvyklí.
Letošní velikonoční limitovanou edici jsme pojali vesele a hned ve
čtyřech barevných variantách. V obchodech ji najdete od
poloviny března a těšit se můžete na 8 piv
zabalených do zeleného, modrého,
fialového nebo oranžového kartonu.
A když budete mít štěstí,
objevíte v krabici
i malé překvapení.

kněžna a kvasničák s meDailemi
V únoru proběhly v Táboře Reprezentační slavnosti
piva, jedna z nejprestižnějších pivních degustací, a my
jsme zabodovali hned ve třech kategoriích. Anonymní
ochutnávky probíhají několik dní a u jednotlivých piv
se hodnotí vůně, chuť, hořkost, plnost a říz. Letos se
táborských slavností účastnilo 154 pivovarů z České
republiky i zahraničí a celkem soutěžilo přes 700 piv.
Ani si nedokážete představit naši radost, když jsme
zjistili, že Kvasničák porazil všechny konkurenty
v kategorii Kvasnicové pivo a tmavá Svijanská Kněžna
dominovala v kategorii Tmavých speciálních piv. Náš
tmavý speciál navíc obsadil druhé místo v celkovém pořadí všech
degustovaných piv. Je sice pravda, že největší radost máme, když naše piva
chutnají přímo pivařům, ale ocenění od odborníků také potěší.

Den se sláDkem
Neřekli bychom, jak zajímavé a inspirativní
může být, když se pár našich facebookových
fanoušků sebere a přijede za sládkem do Svijan.
Takové přátelské setkání jsme uspořádali jednu
únorovou sobotu, sládek Petr Menšík provedl
hosty po pivovaru a celé odpoledne a část
večera s nimi diskutoval o svijanských pivech.
Podle nás není lepší zpětná vazba, než nad
půllitrem čerstvě načepovaného piva.
Děkujeme za ni a slibujeme, že podobné
setkání se bude brzy opakovat. Šanci dostat od
nás pozvánku mají všichni aktivní fanoušci
stránky www.facebook.com/Svijany.
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oslava 450. výročí
Chcete zjistit, kde a jak se svijanské pivo
vaří? Pak k nám přijďte 8. května na
návštěvu! Od 10 do 16 hodin budou exkurze
zdarma a navíc od nás dostane každý jejich
účastník malý dárek. Ochutnat budete moci
naše piva, zábava bude pod taktovkou
moderátora Ondřeje Hejmy. Sledujte naše
webové stránky www.pivovarsvijany.cz, ať
vám neuteče žádná novinka v programu.
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e-shop stále plníme
novinkami
Na adrese eshop.pivovarsvijany.cz
můžete nakupovat svijanské pivo
a dárky už nějaký ten pátek. Sortiment
se snažíme pořád rozšiřovat, kromě
piv v party soudcích si tu můžete koupit
i cyklistické dresy, oblečení pro volný
čas a svijanské drobnosti. Doslova
žhavou novinkou je tričko k našemu
450. výročí v bílé a černé barvě, které
si můžete koupit exkluzivně na Dni
otevřených dveří 8. května v naší pivovarské
prodejně a hned poté také na e-shopu.

slavnosti svijanského piva
Letos proběhnou už 25. Slavnosti
svijanského piva. Těšíme se na vás tradičně
druhou červencovou sobotu, která tentokrát
připadá na 12. 7., v areálu koupaliště ve
Svijanském Újezdě. Začínáme jako vždy ve
13 hodin, areál bude otevřen už od 12 hod.,
abyste si mohli najít ta nejlepší místa.
Slavíme výročí pivovaru i Slavností
svijanského piva, takže program bude
opravdu nabitý. Jako
hlavní host vystoupí
skupina Olympic, kterou
doplní Marta Kubišová
s kapelou Petra Matáska,
Jan Vančura a Plavci,
Petra Janů a Golem,

oblíbený Walda Gang nebo Debillheads.
Detaily o Slavnostech svijanského piva
můžete sledovat na našem webu nebo
stránkách www.slavnostisvijanskehopiva.cz.
Letos už podruhé se můžete na Slavnosti
svézt zvláštním vlakem „Svijanský speciál“.
Součástí trasy je vyhlídková jízda z Turnova
do Mnichova Hradiště, kdy je možné
vystoupat na „Drábské světničky“ nebo
navštívit zámek v Mnichově Hradišti.
Podrobnější
informace o jízdě
tohoto vlaku
zveřejníme v příštím
vydání Svijanovin.

svijany
GlaDiator race
Milujete adrenalin a rádi poznáváte, kde
se nacházejí hranice vašich fyzických
možností? Pak už určitě víte o závodě
Gladiator race, jehož jsme letos
partnerem. Těšit se můžete na
dobrodružný závod, ve kterém budete
muset na šestikilometrové trati překonat
25 překážek. Bojovat budete s přírodními
nástrahami, jako jsou vodní příkopy
nebo bahenní brody, ale
i s umělými překážkami,
které prověří vaši
rychlost, postřeh a sílu.
Nebude chybět ani
svijanské pivo, které po
fyzické námaze přijde vhod.
To všechno v sobotu 21.
6. v Holicích v Čechách.
Podrobnější informace
a přihlášku najdete na
www.sportvisio.cz.
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máme novou lahvovnu
V březnu jsme dokončili rekonstrukci
lahvovny. Ta stará sice ještě sloužila, ale naše
nároky na to, jak má fungovat, výrazně
vzrostly. Proto jsme se rozhodli, že do této
části výroby zainvestujeme několik desítek
milionů korun a pořídíme sobě i vám nové,
lepší stroje, abychom mohli dát za kvalitně
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naplněné lahve ruku do ohně i v budoucnu.
Rekonstrukce si vyžádala 14 denní odstávku
provozu a parta čítající 100 lidí z 9 firem se
za celou dobu téměř nezastavila. Teď už je
lahvovna v provozu, funguje na jedničku
a bonusem je rychlejší plnění lahví. Nový
plnič jich zvládne za hodinu naplnit 25 000.

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří
kapka historie
Zní to skoro jako pohádka, ale pivovar ve
Svijanech byl postaven už v roce 1564. Za
jeho „otce“ můžeme považovat podle nově
dohledaných historických materiálů Adama
z Vartemberka, syna pražského purkrabího
Jana z Vartemberka. Traduje se, že potřeboval
naplnit šlechtickou pokladnu, a proto
stávající Svijanský dvůr obohatil o malý
pivovar. Postupem let se ze Svijanského dvora
stala renesanční tvrz, již postupně vlastnili
Ondřej Šlik a Valdštejnové, kteří ji přestavěli
na zámek. Stavebně upravili i pivovar
a rozšířili v něm výrobu. Pak přišli Rohanové,
připojili Svijany k Sychrovu a rozšířili tak své
panství. V roce 1912 koupil zámek
s pivovarem dosavadní nájemce a sládek
Antonín Kratochvíle, jehož rodinná dynastie
zde pobývala až do roku 1939. Poslední, kdo
zámek a pivovar vlastnil před znárodněním,
byli opět Rohanové, ale jen do roku 1945.
Až do roku 1990 pak byl Pivovar Svijany
provozem Severočeských pivovarů n.p. Tehdy
vznikl státní podnik Vratislavice nad

450. výročí slavíme ve velkém
I když slavíme narozeniny my, dárek
dostanete vy. Tedy, bude jich víc v podobě
různých akcí, ale tím hlavním je prémiový
světlý ležák „450“. Uvařený je tradičním
varním postupem, stejně jako ostatní naše
piva. Pro jeho výrobu používáme výhradně
humnový slad z malých nezávislých českých
a moravských sladoven, vodu z vlastních
studní a vlastní chmel z chmelnic ve
vyhlášené oblasti Polepských blat. Významný
podíl na chmelení tohoto ležáku má tradiční
Osvaldův klon Žateckého poloraného
červeňáku, jenž dodává pivu chuť a vůni
charakteristickou pro poctivé české pivo
z poloviny minulého století. „450“ kvasí
stejně jako ostatní naše piva v otevřených
kvasných kádích na spilkách za pomoci
vlastního kmene kvasnic a pozvolna dokváší
v klasických ležáckých tancích při teplotě
blížící se nule. Finální úprava spočívá pouze
ve dvojnásobné filtraci, pivo nepasterizujeme
ani jinak chemicky neošetřujeme. Výsledkem
je plné chlebnaté pitelné pivo s intenzivní,
ale příjemnou a velmi jemnou hořkostí.

V průběhu jara najdete tenhle prémiový
ležák na pultech obchodů v lahvích
a party soudcích, ale už teď si můžete
dát Čtyřistapadesátku ve vybraných
pivnicích a restauracích po celé
republice. Pečlivě si vybíráme,
kterému podniku tuhle naši
novinku dovolíme čepovat,
chceme si totiž být jisti, že tam,
kam ji dáme, se o ni budou
náležitě starat. Za samozřejmost
považujeme čepování
z plnoprůtokového kohoutu tzv.
na hladinku. Na hospody, které
už mají „450“ na čepu, se můžete
podívat v aplikaci na adrese
pivovarsvijany.cz/mapa450.

Nisou, jehož součástí byl pivovar ve
Svijanech do roku 1992. O pár let později se
stal součástí skupiny Pražské pivovary a.s.,
jejímž vlastníkem byla anglická pivovarská
společnost Bass. Jenže v ní byl nejmenší,
nejstarší a z pohledu vlastníka také nejméně
perspektivní, a proto jej chtěl uzavřít.
V roce 1998 přišel zásadní zlom, díky
kterému se pivovaru začalo blýskat na lepší
časy. Skupina lidí pod vedením bývalého
ředitele Františka Horáka se rozhodla,
že „svůj“ pivovar zavřít nenechá a od anglické
společnosti Bass ho odkoupila. Pivovar, který
v té době vystavil 43 000 hektolitrů piva
ročně, začal díky usilovné práci
a neutuchajícímu nadšení vedení
i zaměstnanců vzkvétat. Už v roce 2001
byla prolomena hranice 100 000 hektolitrů
vystaveného piva, v roce 2013 dokonce
600 000 hektolitrů.
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Svijanská facebooková rodina má už skoro 60 000 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 konci zimy jsme uspořádali pro vybrané fanoušky z Facebooku
první Den se sládkem. Někteří z vás tak měli možnost si nejen
prohlédnout pivovar s výkladem, ale také ochutnat naše piva
a diskutovat se sládkem na jakékoliv téma. Brzy plánujeme setkání
zopakovat, šanci mají všichni, kdo jsou s námi prostřednictvím
Facebooku na adrese www.facebook.com/svijany v kontaktu.

Co jsme se o sobě na Facebooku a v mailu dozvěděli?
L. R.: Dobrý den, Svijanští!
Pivo vaříte výborné, desítka,
jedenáctka a kvasničák jsou
opravdu lahodné, když se
správně vychladí. Komu
zachutnají vaše nepasterované
moky, těžko si zvyká na jiné,
snad kromě Prazdroje! Tak se
prosím nezkazte a nedovolte,
aby někdo větší a bohatší váš
pivovar koupil a udělal z vašeho
dobrého českého piva nechutný,
odbytý a unifikovaný eurolager!!

P. V.: Tímto mnohokrát děkuji
pivovaru Svijany za tak skvělé
vyřízení reklamace. Popravdě v
dnešní době jsem tak skvělý a
milý přístup pana ředitele a
obchodního zástupne nečekala.
Díky moc
K. J. L.: Návštěva pivovaru byla
výborná díky
V. A.: nejlepší je pivo Svijany
13% kniže.
M. K.: Svijanky.. láska na první
pohled

(příspěvky nejsou redakčně upravovány)

P. K.: Ať prosperujete dál! Právě
dopíjim Rytíře a asi dám
dalšího
R. S.: slavím každý
víkend,dobře to vaříte
R. B.: Všetko najlepšie k
výročiu a nech vám to len -tak
ďalej tečie prúdom a nám
konzumentom chutí
P.A.: Jen ať chutná co
nejdéle,vydržet dalších
aspoň 450 let,velké blahopřání
do Svijan.

B. J.: Má nejoblíbenější
značka,zrovna ho tu popíjím na
vaši počest,jste nejlepší!
M. F.: Už se moc těšíme až v
létě pojedem Jizeru. 100% se
zase stavíme na supr pivečko a
báječnou kuchyni přímo v
pivovaru. Zrovna jsem si
přivezl basičku Mázu na víkend
R. K.: Vše Nej, díky za chutný
mok, za chvíli s přáteli
vyrážíme na vynikající "450".
Jen tak dál !!!

▲

▲

▲

zasílám pozdrav z Alp, kam jsem vzal
své dva kamarády do 2745 m n. m.
pod horu Dachstein :))
Foto: Honza Štěpán

Jedna ze slavností ... ochutnávka pivní zmrzky
Foto: Vladěna Nováková

AŤ JSTE KDEKOLI - SVIJANY NECHŤ
VÁS PROVÁZÍ!
Foto: Honza Dušek

Bavíme se

▲

nedávno jsem navštívil Gran Canarii a měl jsem v kufru přibalené vaše
tričko. Posílám foto a pozdrav. Jinak Vám také děkuji, že vyrábíte tak
skvělé pivo, jako jsou Svijany. Přeji příjemný den
Foto: Leo Stejskal

Svijanoviny, noviny Pivovaru Svijany, a.s., vycházejí čtvrtletně. Registrační číslo: MK ČR E 19546. Vydavatel: PIVOVAR SVIJANY, a.s.,
Svijany 25, 463 46, Příšovice, IČ: 25035207. Vaše připomínky a náměty můžete posílat na svijanoviny@pivovarsvijany.cz

