Právě držíte v ruce výroční desáté
číslo Svijanovin. I tentokrát jsme
si pro vás připravili pořádnou
porci novinek, těšit se můžete
na limitovanou edici pětilitrového soudku Svijanského fandy
v grafice jedné televizní stanice.
Nemůžou samozřejmě chybět
informace ze zákulisí pivovaru
a pozvánka na Slavnosti svijanského piva. Už 24. ročník
proběhne 13. července a i letos
jsme se snažili namixovat ten
nejlepší poměr zábavy, hudby
a piva. Máme pro vás také
pozvánku do pivovaru, zapojili
jsme se do projektu Oživlé
památky, za každou exkurzi ve
Svijanech si tak můžete nechat
přidat jedno razítko do svého
návštěvnického pasu. Dotkneme
se samozřejmě i kauzy, která hýbe
celým pivovarským světem, a to
nařčení časopisu dTest a jeho
podivného testování piv.
Přeji vám krásné a odpočinkové
léto a těším se na shledanou na
Slavnostech svijanského piva.
Dej Bůh štěstí
Petr Menšík
Sládek Pivovaru Svijany

Střípky ze Svijan

OVAR
U
PIV

SVIJANSKÝ
FANDA PRO
VŠECHNY
SVIJANY JSOU NEZÁVADNÉ! FANDY
Asi vás neminula kauza, kterou
rozpoutal časopis dTest svým
testem na obsah mykotoxinů
v 50 pivech. Svijanskou Kněžnu
tento magazín označil pomalu
za nepoživatelné pivo, čímž
vyvolal paniku mezi všemi našimi příznivci. Můžeme vás ujistit, že Kněžna stejně jako všechna naše další piva jsou naprosto
nezávadná. Uchováváme vzorky
všech vyrobených šarží piv po
celou dobu jejich trvanlivosti
i vzorky jednotlivých ingrediencí. Nebyl pro nás proto problém nechat si otestovat vzorek
Kněžny ze stejné šarže, jako
testoval časopis dTest, v akreditované laboratoři Výzkumného
ústavu pivovarského a sladařského v Brně, která je
zároveň soudním znalcem
v oboru. K prozkoumání jsme
pro jistotu poslali i naše další
piva a 14 vzorků sladu, z nichž
se piva v inkriminované době
vařila, a to především proto,
abychom zjistili, kde se stala

chyba a který z dodavatelů nám
dodal špatný slad. A výsledky
jsou pro dTest asi překvapující –
žádný z našich dodavatelů
nepochybil, Svijanská Kněžna
obsahuje několikanásobně méně
mykotoxinů, než tvrdí dTest.
To, že dTest pojal výsledky
svého testu, realizovaného
v anonymní laboratoři, jako
obrovskou mediální kampaň,
nás donutilo udělat patřičné
právní kroky, abychom ochránili
své dobré jméno. Jak se navíc
ukazuje, otestovat svá piva si
nechaly i další pivovary a i jim
vyšly výsledky obsahu mykotoxinů v jejich pivech diametrálně
odlišně od výsledků prezentovaných časopisem dTest.
Držte nám palce, ať boj proti
anonymním testům vyhrajeme,
jde tu nejen o ochranu našeho
jména, ale také o princip.
Všem vám děkujeme za přízeň,
vaše příspěvky na facebooku
i mailové reakce jsou pro nás
v tuto chvíli velkou vzpruhou.

Patříte mezi ty, kdo sledují televizní stanici FANDA? Pak vám
udělá radost, že naše nefiltrovaná řezaná jedenáctka Svijanský
fanda spojila síly s televizním
FANDOU a výsledkem je limitovaná edice pětilitrových soudků v televizním designu. Do
prodeje jich pouštíme 2800 ks
a těšit se na ně můžete v nejbližších týdnech, jejich výroba se
v tuto chvíli finalizuje.

SVIJANY NAVIGÁTOR NOVĚ I PRO iPhone
Chybí vám na cestách informace o tom, kde je nejbližší
hospoda čepující Svijany? Nainstalujte si do chytrého
telefonu aplikaci Svijany navigátor a hned budete vědět,
kam si na pivo zajít. Aplikace najde pomocí GPS
lokátoru nejbližší podniky, ze kterých si budete moci
vybírat podle hodnocení ostatních uživatelů nebo je
sami ohodnotit. Verzi pro Android si můžete stáhnout
na Google Play, nově je ke stažení i varianta pro
iPhone, a to na iTunes nebo prostřednictvím QR kódu.
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SLAVNOSTI SVIJANSKÉHO PIVA
UŽ PO ČTYŘIADVACÁTÉ

Kdo by to byl řekl, že se z malé
akce, kterou jsme poprvé uspořádali v roce 1989, stane tradiční
událost, na niž se pivní nadšenci
těší celý rok. Letošní Slavnosti
svijanského piva proběhnou
v sobotu 13. července od 13
hodin na koupališti ve Svijanském Újezdě. Vstupné je 150 Kč

UŽ JSTE
OCHUTNALI
SVIJANSKÝ
ŠESTIPACK?
Speciální balení šesti našich piv
se sklenicí „Srdeční záležitost“
jsme představili už na začátku
roku, nově si ho ale můžete
koupit také ve všech prodejnách
Billa a vybraných obchodech
Globus. Čím víc se budete
po multipacku obsahujícím
Desítku, Máz, Rytíře, Kněžnu,
Knížete, Barona a sklenici
v obchodech ptát, tím větší je
šance, že ho od nás začne odebírat i váš nejbližší obchod.
Tak do toho a nezapomeňte
nám dát vědět, jak vám naše
degustační menu chutnalo.

za osobu a všechny druhy piv
budou za jednotnou cenu 20 Kč.
Stejně jako v minulých letech na
vás i letos čeká nezapomenutelná
atmosféra, večerní ohňostroj
a zábava pro dospělé i děti. Těšit
se můžete třeba na Michala
Hrůzu, Tublatanku, Věru Martinovou, Recesi live, Beatles revival a spoustu dalších. Program
stále upřesňujeme, jeho nejaktuálnější verzi najdete vždy na
našem Facebooku.
Každý rok se snažíme všem maximálně usnadnit dopravu. Pokud
se chystáte osobním autem, budou vám k dispozici parkoviště
u „hasičárny“ a na přilehlých
loukách. Upozorňujeme ale, že
kapacity pro parkování osobních

aut jsou omezené, proto doporučujeme využít i autobusové
a vlakové dopravy. Od nádraží
vás na místo konání navedou
davy ostatních návštěvníků, které
na Slavnosti každoročně míří.
Letos poprvé se budete moci
svézt také speciálním parním
vlakem, který vyrazí z nádraží
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Praha – Braník a doveze vás až
do Příšovic a Turnova, a nebo
využijte možnost spolujízdy –
pokud máte volné místo v autě
nebo hledáte někoho, kdo by vás
na Slavnosti odvezl, naplánujte
si spolujízdu na Jízdomatu:
www.jizdomat.cz/24-slavnostisvijanskeho-piva.

SVIJANY SOUČÁSTÍ
PAMÁTKOVÝCH
PROHLÍDKOVÝCH TRAS
Pro sezónu 2013 jsme se stali partnerem Národního památkového ústavu a pro vás z toho plynou
jen výhody. Za každou exkurzi na kterékoliv památce nebo pivovarské trase zahrnuté do projektu
Oživlé památky totiž získáte razítko do svého
návštěvnického pasu a při nasbírání pěti razítek
máte šestou prohlídku zdarma. Všechny návštěvnické pasy jsou slosovatelné, součástí výher je
i party soudek svijanského piva a poukaz do našeho e-shopu. Podrobnosti o celém programu najdete na webu www.ozivlepamatky.cz.

ZAJEĎTE SI DO DRHLEN
V minulém vydání Svijanovin jsme psali o nově budovaném školicím centru v Drhlenách v Českém ráji.
V květnu jsme stavební práce dokončili a školicí centrum fungující i jako stylová svijanská hospoda otevřeli.
Až pojedete na cyklovýlet kolem rekreačního areálu
Čížovka, zastavte se na jedno malé a nezapomeňte nám
dát vědět, jak vám pivo čepované profíky chutnalo.

NOVÁ ETIKETOVAČKA
S trochou nostalgie jsme vyměnili etiketovačku. Ta stará u nás byla už od roku 1998,
kdy jsme si ji přivezli z Ostravaru. Vyřazený
stroj jsme dali do kupy a spolehlivě sloužil až
do jara letošního roku. Nová etiketovačka
ohlídá spoustu detailů, třeba plnost lahví,
přítomnost a správnou orientaci etiket
a označení data spotřeby a šarže. Pro vás
malý detail, ale pro nás velký pokrok.
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Svijanský zámek bude patřit opět pivovaru
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Jestli občas zavítáte k nám do Svijan, asi jste si všimli, že skoro naproti
pivovaru je chátrající zámeček. Tahle historická památka patřila odnepaměti
k pivovaru - kdysi vystavěl pivovar i renesanční tvrz později přebudovanou na
zámek Jaroslav z Vartemberka. Součástí pivovaru byl zámek spoustu následujících
let, do soukromých rukou ho prodal až v roce 1996 státní podnik Pivovary
Vratislavice nad Nisou, pod který svijanský pivovar nějaký čas patřil.

Novým majitelem se stal Milan Rýdlo
z Čápovky, severočeský podnikatel a velmistr
řádu svatého Václava, jehož cílem bylo chátrající stavbu zrenovovat a zpřístupnit. Na
realizaci velké rekonstrukce se mu ale nepodařilo sehnat peníze, a tak zámek letos nabídl
k prodeji. Uznejte sami, kdo jiný by si ho
měl vzít pod křídla, než naproti stojící pivovar, od kterého byl před časem odtržen? Jako
velcí patrioti považujeme za svou společenskou i morální povinnost tuto kulturní
památku opět zpřístupnit veřejnosti.
Řada lidí se nás ptá, co jednou ze zámku
bude. Musíme na rovinu přiznat, že v tuto
chvíli ještě nevíme. Jisté je jen to, že bude
sloužit jako kulturně společenské centrum

obce Svijany. Revidujeme projekt, který
připravil bývalý majitel a diskutujeme s místními obyvateli i našimi zaměstnanci o tom,
co by si v zámku jednou přáli mít. V zámku
budou pravděpodobně prostory pro koncerty i setkávání návštěvníků na zahradě, uvažujeme o zázemí pro cyklisty v podobě restaurace a místa pro přespání, mezi nápady jsou
i pivní lázně, menší muzeum nebo ukázky
starých řemesel. Jestli máte i vy nějaký nápad, co by jednou nemělo ve svijanském
zámku chybět, podělte se o něj s námi.
Rekonstrukce potrvají několik let, jednotlivé
kroky budeme určitě konzultovat s památkáři, aby zámek získal zpět svůj lesk a dělal
všem návštěvníkům i obyvatelům jen radost.

Pijan Svijan
Rádi si pročítáme dopisy, maily i zprávy na Facebooku, které nám
píšete. Jsou pro nás cennou zpětnou vazbou, návodem, co zlepšit
a v čem pokračovat dál. Jestli ještě nejste součástí naší komunity na
Facebooku, určitě to napravte. Máte šanci se tak dozvědět ověřené
informace z první ruky, pobavíte se 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.

Co jsme se o sobě dozvěděli
na Facebooku a v mailu?
(příspěvky nejsou redakčně upraveny, pouze případné názvy konkurenčních piv z džentlmenství neuvádíme)
B. K. K.: od doby co jsem
ochutnal Svijany přesnějí Svijanský máz, tak nepiju
nic jinýho...;-)

J. S. S.: Božský mok,hlavne
Kvasničák

Z. K.: Pivo,na kterem
jsme u nas v Santa Puellu odkojeni -:)

P. K.: ...TO PIVO je naj.
M. M.: luxusní pívo

J. P. Š.: Díky za super pivko i jídlo..o víkendu jsme se zastavili
u vás ve Svijanech a krásné zpestření zamračené soboty. Držím
palce v práci na obnově zámku.

M. Č.: lidi moc dobry pivo,
jiny bych už nepila

M. A.: Pěniví mok,lahodný lok...
D. F.: Jedině Svijany doporučuji
13,lahodna chut a pěna stale drži
jenom všem vřele doporučuji!!!

L. B. Z.: Prvni sem si ochutnal
svijanskeho barona to je proste
basen symfonie.

J. R.: Moc dobréééé pivečko.:o)

J. H.: nejlepší pivo jaké
jsem kdy pil

J. H.: jeejda, já mám takovou
chuť na dobře vychlazené načepované pivko:-)

V. Š. T.: Konečne Svijansky Máz
dorayil aj na východ Slovenska
do Malého Šariša Dobrý šmak!

Ale nenajit tam Svijany, jo,
to by byl bugr

L. K.: neni co dodat,Svijany
sou proste NEJ
M. S.: piju Svijanky-je mi
dobře.Vypiju např. …….-a mám
problém...kde je WC! Holt je to
ve kvalitě zlatého moku!

M. B. B.: nejlepší pivo

R. S.: Jedno z mála moc
dobrých českých piv

L. N.: Jo, Svijany, Svijany,
pivo mého rodného kraje!
Už jste ochutnali Fandu?
P. Z. G.: Kdyz ve sve oblibene
hospode nenajdu Svijanoviny,
tak se jeste celkem nic nedeje.

H. N.: Pivo nepiji a nikdy jsem
nepila, ale pouze točila. Před
pár lety jsem svijany přivedla do
místa kde známé moc nebylo
a ujalo se mimo jiné mám díky
němu spoustu známých. tak
děkujia přeji VŠECHNO NEJLEPŠÍ!!!!§
P. M. K.: Pripíjím na zdraví ,
super pivo , super jídlo přímo
ve Svijanské hospodě. Nedávno
jsme zde byli s naší vodáckou
partou . Zdar Vašemu várečnému umění .
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