Hlavní pivní sezóna už
je sice za námi, ale to
neznamená, že bychom
v pivovaru na konci
roku zaháleli. Pořád
se děje něco nového
a my se s vámi
o novinky rádi
podělíme. Příští rok
oslavíme 450. narozeniny, ke kterým sobě
i vám nadělíme jeden
velký dárek. V aktuálních Svijanovinách
vám tohle překvapení
lehce poodhalíme, představíme vám novinky,
které jsme pro vás
přichystali a pochlubíme se sbírkou cen,
které jsme získali na
degustačních soutěžích.

Přeji vám nejen
příjemné čtení, ale také
klidný zbytek roku,
pohodové Vánoce
a šťastné vykročení do
nového roku.

Dej Bůh štěstí
Petr Menšík
Sládek Pivovaru Svijany

Střípky ze Svijan
SVIJANY CHUTNAJÍ I NA SOUTĚŽÍCH
Máme obrovskou radost, že vám naše piva chutnají.
To, že chutnají i odborníkům na degustacích, je pro
nás pomyslnou třešničkou na dortu, ale nedá nám to,
abychom se trochu nepochlubili. Ze soutěže Pivo
České republiky v Českých Budějovicích jsme si
odvezli rovnou pět cen, z toho tři první místa, která
ve svých kategoriích získala Svijanská Kněžna,
Svijanský Kníže a Kvasničák. Z Budějovic jsme si
odvezli také stříbro za Svijanského Barona 15 %
a bronz za Svijanského fandu, který chutnal
novinářům. Z Dočesné v Žatci jsme si na konci léta
odvezli dvě ceny, druhé místo získala Svijanská
Kněžna v kategorii speciálních tmavých piv a třetí
příčku obsadil Svijanský Kníže v kategorii světlých
speciálních piv. Série ocenění Svijan pokračovala
cenou za nejpopulárnější pivo 2013, které udělují
novináři v anketě pořádané Českým svazem pivovarů
a sladoven. Za obrovský úspěch považujeme to, že
jsme za sebou nechali Plzeňský Prazdroj
a Budějovický Budvar na druhém a třetím místě.
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Poslední letošní ceny,
jsme si přivezli v listopadu
z Vyškova od Sdružení přátel piva. To vybírá nejlepší
a nejchutnější piva už od roku 1990 a my jsme si
letos odvezli první místo v královské kategorii
Dvanáctka roku, které získal Svijanský rytíř, a třetí
místo v kategorii Jedenáctka roku za Svijanský Máz.
Všem, kdo naše piva milují, za přízeň moc děkujeme
a slibujeme, že je budeme vařit pořád stejně.

MÁME PRO VÁS VELKÉ PŘEKVAPENÍ

U Svijan jste asi zvyklí na to, že
novinkami v portfoliu piv zrovna
nehýříme. Jenže výjimka potvrzuje
pravidlo a to se děje právě teď.
Příští rok oslavíme 450. výročí
založení pivovaru ve Svijanech,
takže je ta správná příležitost
představit něco speciálního. Už
o Vánocích budete mít možnost
ochutnat ve vybraných pivnicích
a hospodách náš nový světlý ležák
„450“ a na jaře ho najdete
i v obchodní síti v lahvích.
Někteří z vás už „450“ ochutnali
v červenci na Slavnostech
svijanského piva, kde jsme
testovali, jak vám bude chutnat.
Prostřednictvím anketních lístků
jste nám mohli dát vědět, jestli

je pivo dobré takové, jak ho
sládek uvařil, nebo jestli byste na
něm něco změnili. Navrhnout
jste mohli i název. A jak to
dopadlo? Nechtěli jste změnit
vůbec nic, čímž jste sládka
neskutečně potěšili.
Vy se můžete na oplátku těšit na
pivo, které je uvařené tak tradičně,
že už to víc nejde. Náš sládek, Petr
Menšík, uvařil světlý plnosladový
ležák chmelený výhradně
žateckým chmelem z našich
vlastních chmelnic, pro jehož

výrobu je použit pouze humnový
slad z malých nezávislých českých
sladoven. Obsahuje navíc vysoký
podíl znovuzrozeného tradičního
Osvaldova klonu žateckého
poloraného červeňáku. Ten dřív
nemohl chybět v žádném
pořádném pivu, dnes už je ale
bohužel na vymření. My jsme se
pustili do jeho obnovy a právě
„450“ je první pivo s esencí těch
nejlepších surovin, kterých už je
dnes zoufalý nedostatek.
Doufáme, že si nenecháte ujít
jeho plnou chlebovou chuť
a jemnou, ale intenzivní hořkost,
a budete z něj stejně nadšeni, jako
všichni ti, kdo už měli to štěstí
a ochutnali ho.

Máme rádi české pivo, a proto jsme se
s radostí zúčastnili nového svátku všech
pivařů, který stanovil Český svaz pivovarů
a sladoven na 27. září. V tento den nabízely
vybrané pivnice, restaurace a hospody piva
za speciální cenu nebo úplně zadarmo.
Nám se do projektu podařilo zapojit tři
svijanské hospody – pivovarskou ve
Svijanech, U Rokytky v Praze a Svijanskou
hospodu v Liberci, ve kterých jste si mohli
dát zadarmo pivo k hlavnímu jídlu anebo
ochutnat jeden z našich speciálů. Využili
jste možnosti ochutnat oblíbené pivo
zadarmo? Jestli ne, nebojte, příští rok
si akci rádi zopakujeme a zkusíme
i rozšířit počet hospod, které se do
Dne českého piva zapojí.
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OSLAVILI JSTE DEN
ČESKÉHO PIVA?

VÁNOČNÍ MULTIPACKY

JANY
SVI

Střípky ze Svijan

OVAR
U
PIV

Už se stalo tradicí, že před vánočními svátky představujeme speciální multipacky.
Letošních vánočních multipacků Mázu pouštíme do prodeje 160 000 ks, snad se
tedy dostane na všechny zájemce. I letos v nich najdete např. trička, kšiltovky, šle,
kulichy, ponožky, samolepky, šňůrky na klíče, propisky nebo tetování na tělo
v celkové hodnotě tři a půl milionu korun. Ve stejnou dobu převlékneme do
svátečního obalu i pětilitrové party soudky,
Kvasničák a Svijanského fandu.

NABÍDKU
ROZŠIŘUJEME
O 15 L SUDY

NOVINKY V E-SHOPU
Naši skalní fanoušci vědí, že pro dárky ze Svijan se nemusí jezdit až do pivovarské
prodejny. Před časem jsme zprovoznili e-shop http://eshop.pivovarsvijany.cz/, ve
kterém koupíte všechny pivní nezbytnosti od sklenic, přes otvíráky až po pivní tácky,
pivo v party soudcích a také ostatní doplňky. Na podzim jsme rozšířili nabídku
textilu. Kromě mikin, čepic, zástěr a cyklodresů pro dospělé si můžete nově koupit
i dětské cyklodresy nebo trička s límečkem v novém designu.

Často jste se nás ptali, jestli je možné koupit
si svijanská piva v nějakém praktickém
„party“ balení. Od léta jsme vyšli vstříc
všem, kterým byly pětilitrové party soudky
malé a velké sudy příliš objemné. Od této
doby si můžete koupit Knížete i Kněžnu
i v 15 litrových sudech a od prosince stáčíme
do těchto menších sudů také všechna ostatní
piva. Chceme tak vyjít vstříc všem vám,
kteří si chtějí i doma pochutnat na čerstvém
točeném pivu a zároveň nabídnout
hospodám a restauracím možnost častěji
střídat čerstvé pivo na čepu.

SUROVIN NA PŘÍŠTÍ ROK MÁME DOST

SVIJANY ČESKOU
CHUŤOVKOU 2013
Na podzim se udělovalo ocenění
Česká chuťovka 2013. Na používání
této značky udělované Výzkumným
ústavem potravinářským v Praze mají
nárok takové české výrobky, které jsou
nejenom chutné, ale také kvalitní.
Svijany si letos odvezly známku kvality
pro Svijanského fandu, Knížete,
Kněžnu, Kvasničák a Barona.

I když se v médiích hodně psalo o tom, že
letošní úroda chmele nestojí za nic, naše je
naštěstí docela slušná. Máme tolik chmele, že
pokryjeme nejen vlastní potřebu, ale budeme
ho dodávat i dalším pivovarům u nás
i v zahraničí. Jak to? Už v roce 2006 jsme
majetkově vstoupili do chmelnic v oblasti
Polepských Blat. Výsledkem je, že
obhospodařujeme 60 ha chmelnic, na
kterých pěstujeme aromatickou odrůdu
chmele Sládek a v Čechách populární
žatecký poloraný červeňák. Jsme velcí
tradicionalisté, a tak jsme se pustili i do
obnovy téměř zapomenutého Osvaldova
klonu žateckého poloraného červeňáku,
odrůdy chmele, která dřív nechyběla
v žádném pivu, dnes už je ale skoro na
vymření. Ve svijanském pivu nebude
chybět ani kvalitní slad. Už s předstihem
jsme si podpisem smluv zajistili dodávky
sladu na příští rok od nezávislých českých

a moravských sladoven, mezi kterými jsou
Záhlinice, Náměšť na Hané, Rajhrad,
Jablonec nad Nisou, Kounice a Kolín.
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NOVÁ SÉRIE PIVNÍCH TÁCKŮ

JANY
SVI

Střípky ze Svijan

OVAR
U
PIV

Chtěli bychom, aby se o našich radostech dozvěděl každý pivař, a proto jsme na podzim
představili novou sérii pivních tácků, na kterých představujeme všechna piva oceněná na
soutěži Pivo České republiky 2013. Snad se tácky budou líbit nejen sběratelům a pivo vám
na nich bude chutnat ještě o chlup víc. Jestli si je chcete pořídit domů, máte možnost na
našem e-shopu http://eshop.pivovarsvijany.cz/.

NA MYKOTOXINY JSME NEZAPOMNĚLI
Často se nás ptáte, jak postoupil náš spor s časopisem dTest, který v květnu 2013 zveřejnil
zprávu o tom, že by s naší Kněžnou nemělo být něco v pořádku. Nebojte se, nezapomněli
jsme na něj, ani na slib, že budeme svoje dobré jméno a kvalitu našich piv bránit
právní cestou. Chtěli jsme si být opravdu jisti, že neopomineme žádný
detail, a proto došlo k výraznému posunu v celé záležitosti až v říjnu.
Máme v ruce výsledky několika testů realizovaných nezávislými
akreditovanými laboratořemi v ČR i zahraničí, které probíhaly
pod dohledem soudního znalce. Ty dokazují, že se časopis dTest,
resp. jeho laboratoř, ve svém testování mýlil. Časopisu dTest
jsme odeslali předžalobní výzvu jako první nutný krok před
tím, než bude soudu doručena žaloba. Držte nám palce, ať se
ukáže pravda co nejdřív a nám se podaří naše jméno očistit.

Bavíme se

NOVÝ KALENDÁŘ
NA ROK 2014
Fandové Svijan, zbystřete! Jestli chcete mít
svoje oblíbené pivo pořád na očích a navíc
v rukou krásných slečen, bude se vám líbit
náš nový nástěnný kalendář na rok 2014
s 12 listy ve formátu A2. Koupit ho
můžete už teď za 99 Kč v pivovarské
prodejně ve Svijanech nebo na našem
e-shopu http://eshop.pivovarsvijany.cz/.
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Řady svijanských fanoušků se na Facebooku rozrůstají a ke světlým
chvilkám našich všedních dní patří pročítání si zpráv a vzkazů od
vás. Jestli do rodiny Pivovaru Svijany na Facebooku ještě nepatříte,
napravte to! Budete mít šanci se jako první dozvědět ověřené
informace z první ruky, pobavíte se s ostatními svijanskými
fandy a občas můžete i něco vyhrát. Najdete nás na adrese
www.facebook.com/svijany, případně můžete diskutovat s naším
sládkem na jeho stránce www.facebook.com/svijanskysladek.
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Co jsme se o sobě dozvěděli
na Facebooku a v mailu? (příspěvky nejsou redakčně upravovány)
V. A.: nejlepší je pivo
Svijany 13% kniže.

J. H.: ano svijany je nějlepší
pivo co jsem kdy pil

M. K.: Svijanky.. láska na první
pohled

E. B.: tie vaše svijany, to
mi je pivko! bohuvďaka
za taký mok!

E. T.: mel jsem moznost
v patek navstivit pivovar
s prohlidkou a ochutnavkou perfektni -jen tak dal

R. S.: Svijanská Kněžna
mi velmi chutnala. Brzy
pořídím další - zkusím
pro změnu blonďatého
Knížete. PS: S blažeností
vzpomínám na popíjení
Svijanského Rytíře ze

B. B.: Prave si v Partizanskom
krasne rezeme Kneznu! Moc
fajnove pivo!

▲

Po výstupu na hrad Bezděz jsem se stavil v jedné hospodě
na obědu a dal jsem si svijanského fandu. Pak jsem si vzal
foťák a vyfotil poklady, které jsem na cestě měl (šperky)
a nebo našel (Svijany)... ten největší (má žena) však na
fotce není... Foto: Michal Hirotar Dvořák

▲

SVIJANY - DOKONALÉ OSVĚŽENÍ!
Foto: Honza Dušek

▲

Když je miluješ....
Foto: Lucie Kindlová

▲

sudu s kamarády. Sud jsme
vymlaskli o den dříve, než
jak jsme si to spočítali
(ultravysoká pitelnost)
a už jsme se mohli jen
řítit do hospody, kde měli
aspoň vaší desítku...
R. D.: Východočeský kraj
- Cyklostezka Hradec
Králové - Kuks:
Občerstvení pod mostem
"U Krtka" Brod
u Heřmanic - nabízí "naše

...a hned bol ten potok krajsi...
Foto: Fero Msr-Fido Foltiny

pivo" Svijanský Máz v kvalitě
1AAA. Doporučuji. McDrapi
J. P. H.: Nové miesto, kam
zavítali Svijany a bude im tu
fajn. NA ZDRAVIE
V RUŽOMBERKU.
J. D.: Máz v ostravském Lídlu!
Málem jsem zboural regál jak
jsem nevěřícně koukal co to tam
na té paletě leží. Palec nahoru!
M. P.: Kníže? Nej pivko

▲

Konecne uz je to doma Svijany
Posilam velke diky že i tu u nas byly
Foto: Leos Bastila Zak

▲

Foto: Zuzana Hradilová
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