Střípky ze Svijan
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Každá věc má svůj rub a líc a v tomto duchu jsme letos připravili
velikonoční multipacky s jedenáctkou Mázem. Co jim říkáte?
Nám přijdou hodně vtipné, svěží a neotřelé. V obchodech budou k mání od března, narazit
na ně můžete v běžné obchodní síti a samozřejmě i v naší podnikové prodejně za 109 Kč.

Taky se těšíte, až se posadíte na zahrádku
ve své oblíbené hospůdce s vychlazeným
pivem v ruce? Já už se nemůžu dočkat.
Jaro je tady v plné parádě a my jsme pro
vás zase připravili pár překvapení. Čeká
na vás vtipný velikonoční multipack
Mázu, další série párty soudků ABL
a nová svijanská hospoda v Drhlenách.
V prvním vydání Svijanovin roku 2013
se však dozvíte mnohem víc. Budeme se
trošku chlubit, pustíme vás pod pokličku
pivovarské laboratoře a při čtení
příspěvků z našeho Facebooku se určitě
pobavíte. A jak se vám líbí nový vtip,
který pro vás připravil jeden z našich
zaměstnanců?
Zajímají nás vaše názory na naše pivo,
hospody, ve kterých se čepuje, i noviny,
které právě držíte v ruce. Budeme rádi,
když se s námi o svoje postřehy a nápady
podělíte – buď prostřednictvím
Facebooku nebo mailu
(svijanoviny@pivovarsvijany.cz).
Dej Bůh štěstí
Petr Menšík
Sládek Pivovaru Svijany

KNĚŽNA STŘÍBRNÁ
A BRONZOVÁ
Je to jen pár týdnů, co skončila první
letošní velká pivní soutěž. Už potřiadvacáté
se konaly Reprezentační slavnosti piva
v Táboře, na nichž zabodovala naše
Kněžna. Tmavá speciální třináctka
získala druhé místo v kategorii tmavých
speciálních piv a v absolutním hodnocení
obsadila třetí místo. V konkurenci 624
piv ze 128 českých i zahraničních pivovarů
to považujeme za skvělý výsledek a doufáme, že
v podobném duchu budeme pokračovat celý rok.

NOVÉ ŠKOLICÍ CENTRUM
A RESTAURACE V DRHLENÁCH
Sem tam se k nám donesou zprávy, že vám v konkrétním podniku naše pivo tak úplně
nechutnalo. Můžeme vás ujistit, že z pivovaru pivo odchází v prvotřídní kvalitě, ale občas se stane,
že si s naším nepasterovaným pivem neví rady hospodský. Proto jsme se pustili do výstavby
vlastního školicího centra v Drhlenách v Českém ráji. Vzniká v rekreačním středisku Čížovka,
které je oblíbeným turistickým cílem. Otevření plánujeme v květnu, rádi bychom v něm učili
hospodské, jak se starat o naše pivo, jak ho správně čepovat a jak udržovat tu správnou pivní
kulturu. Pokud do Drhlen zavítáte v letní sezóně, můžete tu posedět nad dobrým jídlem a pivem,
protože školicí centrum bude fungovat i jako stylová svijanská hospůdka.
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Právě v těchto dnech pouštíme do provozu
novou, už osmou, spilku. Na její výstavbě
jsme pracovali od konce roku 2012
a výjimečná je svou prostorností. V tuto
chvíli je osazena dvaceti klasickými kvasnými
káděmi o celkovém objemu 4000 hl a do
budoucna je připravena pro dalších dvacet
kádí. Ty bychom postavili do druhého patra
v případě, že zájem o naše pivo poroste
stejným tempem jako dosud.

SVIJANY NAVIGÁTOR

KVASNIČÁK V LAHVI ROKU

Máte chuť na jedno malé a nevíte, kde v okolí
najdete svijanskou hospodu? Nainstalujte si
do mobilu naši aplikaci Svijany navigátor
a problém máte vyřešený. Pomocí GPS
lokátoru vyhledá nejbližší hospody se
svijanským pivem, můžete si v ní přečíst
hodnocení jednotlivých restaurací ostatními
návštěvníky a zároveň je hodnotit. K dispozici
je zatím pouze pro telefony s Androidem,
verze pro iPhone bude spuštěna v nejbližších
týdnech. Stáhnout si ji můžete v Google
Play nebo pomocí QR kódu.

Taky obdivujete náš skleněný litrový džbánek, do kterého stáčíme
Kvasničák i nefiltrovaného řezaného fandu? Nejste sami. Láhev
Manico, používaná pro Kvasničák asi čtyři roky, pochází z italské
sklárny a našemu pivovaru byla upravena na míru. Zesílené pevné
sklo, pravé zlato na potisku a porcelánová hlavička na pákovém
uzávěru zaujaly i renomovaný pivní magazín Pivo, Beer & Ale, který
lahev nominoval na cenu „lahev roku“. Co myslíte, získáme ji?

UŽ PÁTÝM ROKEM S ABL
Spolupracovat s ABL může být někdy docela zábava. Své síly
jsme s nimi spojili už před pěti lety a nelitujeme toho.
Nadšeným bowlerům netřeba připomínat, že se jedná
o Amatérskou bowlingovou ligu, pro kterou každý rok
připravujeme párty soudky se Svijanským Mázem 11%. I letos
budou určeny pro vítěze jednotlivých kol, část z nich si budete
moci koupit v běžné obchodní síti a v naší podnikové prodejně.

PIJETE NÁS STÁLE VÍC
V roce 2012 jste vypili zase o něco víc svijanských piv, konkrétně
o 12 %. Jsme rádi, že si k našemu tradičnímu a poctivému
pivu nachází cestu stále víc pivařů a slibujeme
vám, že i do budoucna budeme dělat
všechno pro to, aby vám chutnalo
a bylo pořád takové, jaké je.

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří
Pojďte se podívat do pivovarské laboratoře
Laboratoř je nedílnou součástí každého pivovaru. Co se tu všechno
sleduje a děje? O vysvětlení jsme poprosili vedoucího svijanské
laboratoře Martina Knytla.

K čemu pivovarská
laboratoř slouží?
Laboratoř kontroluje celý proces
výroby piva. V analytické části
laboratoře sledujeme kvalitu
vstupních surovin od sladu, přes
kvasnice až po vodu. Třeba u sladu
kontrolujeme u každé dodávky, zda
splňuje všechny parametry na
vlhkost, extrakt a čistotu. Pečlivě

kontrolujeme každou fázi výroby od
varny až po stáčení piva. Průběžně
odebíráme vzorky piva z ležáckých
tanků a sledujeme např. míru
prokvašení. V hotovém pivu zase
hlídáme, jak je pivo nasyceno
oxidem uhličitým, který se na pivo
váže během zrání v ležáckém sklepě,
sledujeme barvu piva, původní
stupňovitost a podobně.

Jak často se pivo testuje?
Vlastně pořád. Každá vyrobená šarže piva
se musí otestovat analyticky i smyslově. To
znamená prozkoumat nejen na přístrojích,
ale i ochutnat. Přístroje dokážou
zkontrolovat stupňovitost, obsah oxidu
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Mikrobiologická část laboratoře sleduje
hotové pivo a čistotu přístrojů v pivovaru
z hlediska bakteriálního rozboru.
Testujeme hotové zfiltrované pivo, zda
neobsahuje kvasinky, provádíme stěry
např. z potrubí a zjišťujeme, zda je
dokonale čisté. S tím souvisí i kontrola
veškerých sanitačních prostředků a jejich
koncentrace.

uhličitého i případného
kyslíku, ale zda je pivo
v pořádku i z hlediska chuti
a pitelnosti, pozná jedině člověk.
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Sledujete i pivo, které už je
stočené třeba v lahvích?
Samozřejmě. Z každé vyrobené šarže
odebereme vzorky piva, označíme je datem
a časem stočení a uchováme po celou dobu
trvanlivosti. Tyto vzorky slouží ke kontrole
trvanlivosti piva a zároveň jsou důležité pro
případ, kdy by nějaký zákazník pivo
reklamoval. V tu chvíli není nic jednoduššího,
než patřičný vzorek z našeho archivu otevřít
a otestovat, zda je pivo stále v pořádku.

Pijan Svijan
Máte rádi svijanské pivo? Podělte se s námi o své zkušenosti, osvědčené hospody nebo obchody, kde pivo nakupujete. Stejně tak nám napište,
když se vám cokoliv v hospodě, obchodě nebo na našem pivu nebude líbit. Využít můžete e-mailovou adresu svijanoviny@pivovarsvijany.cz
nebo se přidejte do svijanské rodiny na www.facebook.com/svijany nebo na https://plus.google.com/+PivovarSvijany,
kde můžete diskutovat, přispívat anebo se jen dozvídat novinky jako první.

Co jsme se o sobě dozvěděli na Facebooku a v mailu?
(příspěvky nejsou redakčně upraveny, pouze případné názvy konkurenčních piv z džentlmenství neuvádíme)
D. Ř.: Svijany jsou nejlepšííííííí
Z. V. R.: Musí se nechat že
ač nejsem pivař tak máte nej
pivo.
Vladislav B.: Pane sládku, pivo
které vaříte, je vynikající a děkuji
za to, že i v Opavě jsem měl
možnost zakoupit lahvový
Svijanský máz. Držím palce a jen
tak dále.
P. W.: Tímto bych vám chtěl
vyjádřit obdiv a zároveň
poděkování za to, co děláte,
myslím tím, ty lahodné moky,
které vyrábíte a stáčíte ve svém
pivovaru. Já, jakožto rodilý
Plzeňák a pivař (znalec) jsem po
degustaci vašich piv a obzvláště
Svijanského Mázu 11° a Kněžny
musel konstatovat, že tak lahodná
chuť nemá konkurenci, nebojím
se říci, ani v Evropě. Pracuji jako
řidič MHD a tudíž jsem
degustoval již mnoho značek
z celého světa, ale vaše pivo se
nedá s ničím porovnávat. XXX se
nedá pít (patok) a toto slýchávám
i od kolegů i v zahraničí, tak se
zhoršilo toto vyhlášené pivo. Tak
jsem velmi potěšen, že se našel víc
než rovnocenný nástupce, ba

i lepší, který svým počinem jistě
dobře zastoupí Českou republiku
i na světovém trhu. Přeji vám
hodně zdaru a úspěchu v tomto
počínání.
Jaroslav T.: Vážení, dovolte
abych vám touto cestou
poděkoval a popřál do nového
roku hodně zdaru. Jste důkazem
toho, že pokud člověk dělá svou
práci dobře, výsledek je skvostný
- stejně jako vaše pivo. S vašim
pivem jsem se setkal poprvé

možná někdy před deseti lety na
služební cestě v Liberci. Tehdy
jsem poprvé ochutnal vaše pivo
ve Svijanské hospodě pod
hotelem Zlatý lev. Od té doby je
pro mě pivo 11°Svijany
naprostým favoritem mezi pivy.
Za práci kterou děláte, máte můj
obdiv a úctu. Jen tak dál !!!
Jiří V.: Dobrý den. Včera jsem
měl tu čest ochutnat Svijany
13% - Svijanský kníže.
Vzhledem k tomu, že mi pivo

chutná a rád taky vyzkouším
i něco nového, testnul jsem
vzorek 13%. Jak to dopadlo,
nakonec těch vzorků bylo víc.
Po dlouhé době sem narazil na
pivo takové jaké jsem bumbával
ještě před věky, kdy ještě český
pivo bylo český. Doufám, že se
nenecháte zvyklat a bude vařit
takhle dobrý pívo i nadále.
Konečně pivovar s opravdovým
českým pivem a né Europivo co
nám tu vnucují jako echt gold
kvalitu z čech.
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Už jsme si zvykli na to, že pivo
ze Svijan je součástí většiny
vašich narozeninových a jiných
oslav. Že se ale urodí tolik
dortů se svijanskou tématikou,
to by nás nenapadalo.

Foto: Jarka Sobotková
Narozeninový dort,který
neměl chybu...

Foto: Zuzana Hotová

Dobrý den, vážení pivovarníci, rády bychom vám sdělily, že váš
máz nám chutná i v zimním období, při kratochvílích v sudu
plném teplé vody na Žampachu v podhůří Orlických hor.

Bavíme se
V minulém čísle Svijanovin jsme slíbili vyhlásit výsledky naší
podzimní soutěže. Vaším úkolem bylo poslat nám co nejzajímavější
fotografie z loňských Slavností svijanského piva. Zavzpomínejte na
naši letní akci i vy s těmi nejlepšími:
Foto: Jarouš Paldus

Tak se musím "pochlubit" co sem
dostal k narozeninám :) a hlavně
pochválit moji šikovnou a trpělivou
přítelkyni :) Na to že studuje obchodku
a dort dělala jen podle loga Svijan, si
myslím že je to dokonalá práce :)
A hlavně je moc dobrej! ;)

Foto: Roman Beneš
Hradec Králové

Foto: Věra Lomjanská

Povedený dort k 50.narozeninám :-)

Foto: Zuzana Böhmová
Liberec

Foto: Klára Fišerová
Praha
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