Právě držíte v ruce
poslední vydání
Svijanovin roku 2012.
Abychom vám přinesli
několik vánočních
překvapení, zažili jsme
trochu hektický podzim,
ale výsledek stojí za to.
Dejte nám vědět, co
si myslíte o speciální
vánoční edici našich
piv nebo o novém
multipacku nabízejícím
průřez svijanským
portfoliem se sklenicí
Srdeční záležitost.
Snažíme se vám naše
pivo přiblížit, co jen
to jde, a proto jsme
zařadili party soudky
do sortimentu našeho
e-shopu a domluvili
distribuci lahvového
Svijanského Mázu do
vybraných prodejen Lidl.
Novinek v pivovaru je
samozřejmě víc a my
doufáme, že čtení o nich
pro vás bude příjemným
zpestřením.
Přeji vám skvěle prožité
Vánoce a ještě lepší vstup
do Nového roku.
Dej Bůh štěstí
Petr Menšík
Sládek Pivovaru Svijany

Střípky ze Svijan
OCENĚNÍ ROSTOU
JAK HOUBY PO DEŠTI
Už poněkolikáté proběhla
anketa Naše pivo, kterou
vyhlašuje Český svaz pivovarů
a sladoven. V novinářském
hlasování o nejpopulárnější
pivo jsme v letošním ročníku
obsadili druhé místo, hned za
Plzeňským Prazdrojem. Když
porovnáme naše a jejich výdaje
do reklamy, můžeme se
považovat za vítěze. Druhá
anketa potvrdila to, že Svijany
chutnají i něžnému pohlaví,
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v anketě popularity Prvního
dámského pivního klubu jsme
obsadili také druhé místo.
Ceny rozdávalo i Sdružení
přátel piva a my jsme mezi
vítězi nemohli chybět. Je sice
pravda, že všechny diplomy,
které jsme dostali, byly za třetí
místa, ale i tak máme radost,
že náš Máz, Rytíř a Vozka ve
svých kategoriích bodovali
a pivovar získal bronz
v kategorii Pivovar roku.

DALŠÍ SPILKA
JE NA CESTĚ
Tradiční výroba si žádá velké
prostory, a proto jsme se pustili
do stavby další spilky. V pořadí už
osmá spilka bude do jara osazena
dvaceti klasickými kvasnými káděmi
o celkovém objemu 4000 hl.
A jestli zájem o naše pivo neklesne,
nainstalujeme do druhého patra
dalších 20 stejných otevřených kádí.

VÁNOCE OD SVIJAN
Letos jsme poprvé do vánočního oblékli kromě klasického multipacku Svijanského Mázu
s dárkem i další naše piva. V obchodech můžete už teď narazit i na vánoční pětilitrový
soudek Mázu, dárkové balení nefiltrovaného Kvasničáku a řezaného fandy. Vánoční
multipacky Mázu obsahují dárky v celkové hodnotě 3,5 mil. Kč. Najdete v nich tričko,
kšiltovku, šle, kulicha, ponožky nebo tetování na
tělo a další svijanská překvapení.

NOVINY

NOVÉ MULTIPACKY
I když jsme plánovali představit multipack
s průřezem našeho portfolia už na začátku
podzimu, výroba sklenic se u našeho
dodavatele trošku protáhla, takže krabice
s Desítkou, Mázem, Rytířem, Kněžnou,
Knížetem, Baronem a sklenicí z limitované
edice „Srdeční záležitost“ se dostala na trh až
v listopadu. Přes porodní bolesti jsme
s výsledkem spokojeni a doufáme, že i vy si
užijete degustační svijanské menu.
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KUPTE SI SOUDKY
V E-SHOPU
S železnou pravidelností nám od
vás chodí zprávy, že tam, kde bydlíte,
nemůžete svijanské pivo sehnat.
Abyste si ho mohli koupit kdykoliv,
zařadili jsme pětilitrové party soudky
Svijanského fandy, Mázu, Knížete
i Kvasničáku do sortimentu našeho
e-shopu. Najdete ho na adrese
http://eshop.pivovarsvijany.cz/
a kromě piva si v něm můžete
nakoupit i spoustu dalších věcí,
jako třeba půllitry, cyklodresy a jiné
super vychytávky.

OD ŘÍJNA I V LIDLU
Pořád hledáme cesty, jak se stát dostupnějšími i pro lidi,
kteří nemají možnost koupit si naše pivo v obchodech
ve svém okolí nebo si pro něj zajet k nám do podnikové
prodejny ve Svijanech. Proto jsme uzavřeli smlouvu se
130 prodejnami LIDL v severních a středních Čechách,
kde si od října můžete koupit lahvový Máz.

SVIJANY JSOU UŽ
I NA SLOVENSKU
Chybí vám možnost koupit si naše pivo na
Slovensku? Teď už nebude. Od listopadu
spolupracujeme s novým obchodním zástupcem
pro Slovensko, takže si Svijany budete mít šanci
koupit ve stále větším počtu slovenských obchodů.

CHMEL
Z VLASTNÍCH
CHMELNIC

OCHUTNEJTE ČESKÉ
CHUŤOVKY ROKU 2012
Tak a je to tady. Konečně máme na skvělou chuť našich piv
razítko. Na podzim jsme totiž pro Knížete, Kněžnu, Barona
a fandu získali označení Česká chuťovka 2012. Udělované
je nezávislou komisí odborníků výrobkům, které splní vysoké
chuťové parametry a samozřejmě také kvalitu. Baron navíc
získal jako jediný v konkurenci 104 potravinářských produktů
i Cenu novinářů Česká chuťovka 2012. Myslete na to,
až budete stát před pivním regálem.

No řekněte, který český pivovar
se může pyšnit tím, že má
vlastní chmel? My ano a pěkně
si ho opečováváme. Na několika
desítkách hektarů chmelnic
v oblasti Polepských Blat
pěstujeme vyhlášený žatecký
poloraný červeňák, který je
součástí všech našich piv.
Chmele je totiž v České
republice stále méně, chmelnice
stárnou, asi to není
až tak výnosné podnikání, když
řada pivovarů dává přednost
zahraničním surovinám. Proto
jsme se před několika lety
rozhodli zainvestovat do
vlastních chmelnic, o které se
pečlivě staráme, neustále je

rozšiřujeme a omlazujeme, a tak
máme navzdory současné
chmelové krizi této suroviny
tolik, že si můžeme dovolit ji
dodat i dalším pivovarům jako
jsou Bernard, Náchod, Rohozec,
Trutnov či Chodová Planá.

Jako správní pivaři asi víte, že pivo by
nikdy nevzniklo bez přítomnosti kvasinek.
Svou nezastupitelnou úlohu hrají při
kvasném procesu ve spilce. Pro všechna
svijanská piva kromě Weizenu jsou
typické tzv. spodní kvasinky, které jsme
až doteď nakupovali. Abychom nebyli
závislí na dodavatelích, rozhodli jsme
se zainvestovat do vlastní propagační
stanice, jejíž výstavba právě teď probíhá.

Kvasnice budeme množit
klasickou propagací, to znamená ve
sterilní provozní mladině při teplotě
12 až 16 °C v několika krocích, dokud
nedosáhneme potřebného objemu
kvasinek. Ve chvíli, kdy budou namnožené
kvasnice přečerpány do spilky, aby mohlo
pivo kvasit, stačí nechat v propagátoru
část úrody kroužků, která se v ideálních
podmínkách dál rozmnoží.

Propagační stanice je zařízení, ve kterém
jsou vytvořeny ideální podmínky pro
to, aby se pivovarské kvasnice mohly
množit. Proces provozní propagace
probíhá v propagátorech, nerezových
uzavřených nádobách vybavených
duplikátorovým chlazením, přívodem
sterilního vzduchu, teplotními čidly
a vzorkovacím zařízením. My do
propagátorů navíc nainstalujeme
malé kamery, aby si návštěvníci při
exkurzích mohli prohlédnout, jak se
nám kvasinky pěkně množí.

Pijan Svijan

Co nám píšete na Facebooku

D. Ř.:
vidím že neustále rozšiřujete
sortiment ve vašem
e-shopu,super,jen tak dále :)
V. W. M.:
Máte absolutně nejlepší
pivo! Jen tak dál.....
P. D.:
V hradci Králové je dle
čtenářů deníku hospůdkou
roku hospoda Kvasničák :)
A že neuhádnete, jaké pivo
se tam točí?
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Kvasinky u nás budou brzo doma
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Kde se pivo vaří, tam se dobře daří
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M. S.:
Nejlepši pivo v restauraci
Zlata Praha v Berline!
P. F.:
Svijany - najlepšie pivo aké
som kedy pil..
Z. B.:
Tak jsem se vrátil ze
Slovenské Podhájské, kde
jsem - vzhledem k velkému
teplu - chodil s vaším
cyklošátkem na hlavě.
Narazil jsem tam na

Počet fanoušků na našem Facebooku stále
roste, a jestli ještě nejste součástí svijanské
fandovské stránky, měli byste to hned
napravit. Samozřejmě, jen jestli chcete
dostávat zaručené informace, být jako první
informováni o všem, co se v pivovaru děje
a sem tam i něco vyhrát. Podívejte se na
www.facebook.com/svijany. A pokud vás
zajímají informace přímo od zdroje,
koukněte na facebookovou stránku našeho
sládka www.facebook.com/svijanskysladek.

(příspěvky nejsou redakčně upravovány)

místního prodavače, který
Vaše pivo vychvaloval
a bude rád, když bych mu
příští rok nějaké to pivo
dovezl. Chtěl jsem tím
jenom říct, že Vaše pivo je
tak dobré, že nechutná jen
nám, ale i našim
slovenským bratrům
a sestrám ;)
P. Z.:
tak žádnej děda mráz, ale
svijanskej máz, co nosí
dárky na vánoce

Foto: Jan Heidinger
Baron byl v Dubaji u Burj AL Arab!

Foto: Václav Špringl
Svijanský máz, kamarád na cestách po Chorvatsku!

L. K.:
Sobotní luxusní návštěva
Pivovarské restaurace. Velké P
je za jídlo a obsluhu tohoto
podniku a hlavně pííívo. :-)
A. D.:
Nejlepší pivečko musí být
oceněno !!!
S. M.:
„Dobré pivo, ženy hezké, to
jsou dary země české.“
L. Š.:
Je velké vedro a naštěstí jsem si
vzpomněl na Svijanskou
kněžnu, co tu mám. ;) Dal
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jsem jí vychladit a panečku, to
je pohodička. ;)
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Co nám píšete na Facebooku

(příspěvky nejsou redakčně upravovány)

A. L. K.:
už som si dávno nepochutnala
na takom dobrom pivečku.
V. Š.:
V Trenčíne ste sa rozmohli
a spivo je skvelééé
M. M.:
Udělejte něco pro mé zdraví.
Dojděte mi denně se džbánkem
pro jedno pětipivo
J. V.:
Opravdu "srdeční záležitost"

Foto: Tomáš Albrecht
Svijany na Malém Matterhonu 3.883 m. n. m.

Foto: Jaroslav Müller

Foto: David Jisl
Tohle jsem dnes objevil cestou z
Hlavatice na Valdštejn. Asi veverky =)

Foto: Filip Janoušek

Foto: Jana Teplíková

Bavíme se
Rádi soutěžíte a vyhráváte?

Foto: Zbyněk Sedlák

V každém čísle Svijanovin vám dáváme šanci vyhrát pozornost od Pivovaru Svijany. Minulá soutěž ještě
nebyla v době uzávěrky vánočního čísla vyhodnocena, proto vám její výsledky přineseme hned zkraje
příštího roku. Abyste nepřišli o možnost vyhrát milé překvapení o Vánocích, vyhlašujeme další soutěž.
My jsme vám vyrobili krásné vánoční dárky, na oplátku byste mohli vy nám popřát něco hezkého do
příštího roku. Vyhlašujeme tedy soutěž o to nejoriginálnější přání do roku 2013 a těm nej pošleme
zástěru našeho pivovaru. Svá soutěžní přání posílejte na e-mail svijanoviny@pivovarsvijany.cz do
31. ledna 2013, podrobná pravidla soutěže najdete na www.pivovarsvijany.cz.
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