SLAVNOSTI

SVIJANSKÉHO

PIVA SPECIÁL

Úvodník
23. ročník Slavností
svijanského piva už
je za dveřmi a my
se nemůžeme
dočkat.

Celý rok se těšíme
na skvělou hudbu,
neopakovatelnou
atmosféru a hlavně
všechny návštěvníky,
kterým naše pivo
stojí za to, aby
přijeli. Všechny ty
roky, co Slavnosti
svijanského piva
s obcí Svijanský
Újezd pořádáme,
snažíme se, aby se
u nás všem líbilo.
Uvědomujeme si,
že poslední dobou
byl díky velkému
zájmu problém
s místem, a proto
jsme letos rozšířili
areál. Těšit se můžete
i na spoustu pivních
lahůdek – jestli
jste loni nestihli
ochutnat pivní
zmrzlinu, budete
mít šanci i letos,
navíc na vás čekají
dvě úplně nová piva.
Doufám, že si užijete
celý víkend tak jako
my a pak se s námi
o své zážitky
podělíte.
Příjemnou zábavu
a dej Bůh štěstí,
Petr Menšík
Sládek Pivovaru Svijany

Praktické informace

SLAVNOSTI SVIJANSKÉHO
PIVA SE KAŽDÝ ROK KONAJÍ

VE SVIJANSKÉM ÚJEZDĚ
NA MÍSTNÍM KOUPALIŠTI. BRÁNY
AREÁLU SE OTEVŘOU V SOBOTU
14. 7. VE 13,00 HODIN.

ORIENTAČNÍ PLÁNEK AREÁLU
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Program:*
SCÉNA 2

SCÉNA 1
13,00 - 13,30

RECESE LIVE

13,50 - 14,20

SOUMRAK BAND

14,40 - 15,30

RANGERS

16,00 - 16,45

PAVEL BOBEK

17,30 - 18,15

F. R. ČECH

18,45 - 19,30

LENKA FILIPOVÁ

20,00 - 20,50

WALDA GANG

21,20 - 22,10

PETR KOLÁŘ

22,40 - 23,40

ŽLUTÝ PES

00,00 -00,50

R+ MEMBER’S CLUB

01,10 - 02,00

DE BILL HEADS

13,00 - 14,30

DECHOVKA

15,00 - 16,30

DIXIELAND BAND

17,00 - 18,30

TROSKY

19,00 - 20,30

THE BEATLES
VETERAN CLUB

21,00 - 22,15

KABÁT REVIVAL

22,45 - 03,30

VESELÍ POZŮSTALÍ

* změny v programu
jsou vyhrazeny

VYSVĚTLIVKY K PLÁNKU:
PIVNÍ STÁNKY

KASA

SCÉNY

PIVNÍ ZMRZLINA

OBČERSTVENÍ

ÚSCHOVNA KOL

ATRAKCE
PARKOVIŠTĚ
DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
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PAVEL BOBEK
16,00 - 16,45 SCÉNA 1

Asi nejvýraznější sélový
zpěvák české country scény.
Zpíval dvě sezóny s legendárními
Olympic, spolupracoval
s textařem Jiřím Grosmannem
a natočil spoustu nesmrtelných
hitů, z nichž některé zazní
i na Slavnostech svijanského
piva. Vzpomínáte třeba
na jeho Lásko, mně
ubývá sil nebo na duet
s Marií Rottrovou S tím
bláznem si nic nezačínej?

Účinkující
Rozhodněte se podle aktuální nálady, jestli
dáte přednost českým hudebním hvězdám,
které vystoupí na hlavní scéně nebo zda se
necháte inspirovat alternativnější muzikou
druhé scény.
RECESE LIVE
13,00 - 13,30 SCÉNA 1

Parta 17 letých kluků kdysi
založila kapelu, aby hrála po
zábavách v Podještědí do té
doby méně známý rock
a přehrávky úspěšných
interpretů. Kluci za roky
existence kapely zestárli, ale
dodnes se můžete v jejich
podání těšit na Petra Nováka,
AC/DC, Katapult nebo Judas
Priest.

SOUMRAK BAND
13,50 - 14,20 SCÉNA 1

Šestičlenný tým hrající veselý
bigbeat nebo lehčí rock, který
nesmí chybět na žádné důležité
akci. Jilemnický Soumrak band
za sebou má dvě autorská CD,
naživo hrají samozřejmě svoji
hudbu.

RANGERS
14,40 - 15,30 SCÉNA 1

Vyhlášená country kapela
tvořená členy bývalé skupiny
Rangers – Plavci. Pořádá
spoustu country večerů po
celé republice a je obohacením
každé open air akce. Na
malou ochutnávku z jejich
současných i minulých hitů se
můžete těšit i vy. Pro Slavnosti
svijanského piva si navíc
připravili malé překvapení –
naučí vás vlastní svijanskou
hymnu.

F. R. ČECH
17,30 - 18,15 SCÉNA 1

Malý muž s obrovským
smyslem pro humor a show.
Autor celé řady textů,
divadelních her a knih.
Věnuje se spoustě aktivit,
vy se na něj můžete těšit
v roli zpěváka a showmana.

LENKA FILIPOVÁ
18,45 - 19,30 SCÉNA 1

Zpěvačka, kytaristka a autorka
celé řady hitů se svou hudbou
procestovala celý svět.
Milovnice Francie bude
jednou z hvězd Slavností
svijanského piva, kde zahraje
některé ze svých známých
písní.

WALDA GANG
20,00 - 20,50 SCÉNA 1

Jedna z nejpočetnějších skupin
české hudební scény je už
neoddělitelnou součástí

Slavností svijanského piva.
Spojili na první pohled
nespojitelné – předělávky hitů
od Waldemara Matušky se
skoro cirkusovou produkcí –
a mají neuvěřitelný úspěch.

PETR KOLÁŘ
21,20 - 22,10 SCÉNA 1

Rocker, který se hudbě věnuje
od 18 let, boduje v žebříčcích
tuzemských hitparád
i u hudební kritiky. Vystupuje
v řadě muzikálů, věnuje se
koncertům i autorským textům
pro filmy. Držitele několika
Slavíků si můžete letos poprvé
poslechnout i na Slavnostech
svijanského piva.

ŽLUTÝ PES
22,40 - 23,40 SCÉNA 1

Písně jako Sametová, Náruživá
nebo Modrá je dobrá znají
notoricky všechny věkové
kategorie a určitě je není třeba
představovat. Koncert Žlutého
psa na Slavnostech svijanského
piva nabídne jak starší
poprockové hity, tak i novější,
laděné do blues, písně.

R+MEMMBER’S CLUB
00,00 - 00,50 SCÉNA 1

Máte rádi německé
Rammsteiny? Stejně
nadupanou muziku nabízí
i jejich český revival, který
vystoupí v sobotu večer.

DE BILL HEADS

Občerstvení
Nikde jinde nebudete
mít příležitost ochutnat
všechna naše piva na
jednom místě.
Na Slavnostech
potečou ze 160 píp za
jednotnou cenu 18 Kč.
SVIJANSKÁ
DESÍTKA 10%
je světlé výčepní nepasterované
pivo. Čtyřikrát ji chmelíme
a vyrábíme stejně jako všechna
ostatní piva tradičními
výrobními postupy.

SVIJANSKÝ MÁZ 11%
patří mezi naše stálice, vypijete
ho úplně nejvíc ze všech
našich piv.

SVIJANSKÝ FANDA 11%
je v našem portfoliu
benjamínkem. Řezaná
nefiltrovaná jedenáctka
s nezaměnitelnou chutí si vás
rychle podmaní. Původně jsme jí
vyrobili jen omezené množství
určené jako dárek našemu bývalému
řediteli k 70. narozeninám. Jenže pivo
bylo tak dobré, že jsme ho chtěli dát
ochutnat vám všem.

SVIJANSKÝ RYTÍŘ 12%
je nepasterizovaný, pětkrát
chmelený světlý ležák s plnou
chutí. Jestli jste vyznavači extra
hořkého piva, doporučujeme
ochutnat právě Rytíře.

KVASNIČÁK 13%
běžně prodáváme v krásných
skleněných džbánech. Kvasničák
má vyšší obsah pivovarnických
kvasnic, které vám zajistí přísun
vitamínu B.

SVIJANSKÝ KNÍŽE 13%
tvoří spolu se Svijanskou Kněžnou
13% nerozlučnou dvojku. Světlý
a tmavý speciál chutnají skvěle
samotné nebo řezané.

BARON 15%
je nejsilnějším svijanským pivem
s obsahem alkoholu 6,5 %. Světlý
speciál vyrábíme stejně jako
všechna ostatní piva tradičně
a nepasterizujeme ho.

01,10 - 02,20 SCÉNA 1

WEIZEN 12%

Turnovská kapela, která sama
o sobě tvrdí, že hraje idiotic
pub music, prostě na
Slavnostech svijanského piva
nemůže chybět. Unikátní
hudební i pohybové kreace
zaujmou i ty, kdo repertoár
skupiny dosud neznají.

je jediné světlé svrchně kvašené
pšeničné pivo v našem sortimentu.

CHIPPER
je osvěžující pivní limonáda
s přírodní šťávou z červeného
grepu v kombinaci s aromatickým
pšeničným pivem. Tuhle novinku
jsme před pár měsíci představili
společně s pivovarem Primátor.
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OSOBNÍ AUTO
Pokud pojedete osobním autem, odbočte na
exitu 67 mladoboleslavské R10 na Příšovice.
Dál se řiďte směrovkami nebo proudícími davy,
do Svijanského Újezdu jsou to z dálnice zhruba
3 kilometry. Na místě využijte velkokapacitní
parkoviště pro osobní vozy u místní hasičské
stanice a u stanového městečka. Parkování
podél příjezdových cest je zakázané.

AUTOBUS
V sobotu 14. 7. 2012 budou od 13,00 hodin
zřízeny autobusové spoje z nádraží Turnov.
Autobusy budou vyjíždět až do půlnoci
v 30minutových intervalech. Z Liberce
z autobusového nádraží bude autobus na
Slavnosti svijanského piva odjíždět ze
stanoviště 4 v 11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00 až do 24 hodin. Oba spoje můžete
samozřejmě využívat i pro cestu zpět.

VLAK
Pokud zvolíte cestu vlakem, ze všech směrů
budete vystupovat ve stanici Příšovice. Odtud
už je to jen pár kilometrů pěšky do Svijanského
Újezdu, stačí, když se připojíte k ostatním
návštěvníkům, na Slavnosti většinou míří davy.
VLAK Z LIBERCE ODJÍŽDÍ V 8.31, 10.31,
12.31, 14.31, 16.31, 18.31 hod.
VLAK Z TURNOVA VYRÁŽÍ V 9.22, 11.22,
13.22, 15.22, 17.22, 19.22 hod.

Slož si svou čepici
V polovině července se dá
předpokládat, že sluníčko bude
opravdu pražit, navíc ne všechny
prostory v areálu Slavností jsou
zastíněné. Proto tyto Svijanoviny
nemají sloužit jen jako zdroj
informací, ale také jako ochrana před
úpalem. Prostě si podle našeho
návodu složte čepici, nasaďte ji na
hlavu a přežijete celý den bez úhony.

V NEDĚLI 15. 7. 2012
SE DOSTANETE DOMŮ TĚMITO SPOJI:
SVIJANY – PRAHA
Autobus s přestupem v Mladé Boleslavi
nebo Hodkovicích nad Mohelkou odjíždí
ze zastávky Svijany Na nájezdu v 10.09,
11.33, 14.09, 14.13, 16.07, 16.33 hodin.
SVIJANY - LIBEREC
Přímá autobusová linka ze Svijan do Liberce
odjíždí ze zastávky Svijany Na nájezdu
v 11.33., 14.13, 16.33 hod.
PŘÍŠOVICE – TURNOV - LIBEREC
V neděli se do Turnova a Liberce dostanete
vlakem z nádraží v Příšovicích. Odjíždí
v 8.22, 10.22, 12.22, 14.22, 16.22 hodin.
Pro cyklisty bude na místě připravena
úschovna kol.
UBYTOVÁNÍ
V době konání Slavností svijanského
piva můžete přespat v podstatě kdekoliv.
Vedle areálu koupaliště směrem na obec
Svijany je každoročně vyhrazená louka
stanům i osobním vozidlům, směrem na
Pěnčín bude letos nově vyhrazena louka jen
stanům. Pokud budete chtít, můžete si
střechu nad hlavou rozbalit i na návsi
Svijanského Újezdu.

Už jste ochutnali pivní zmrzlinu?
Minulý rok jsme zkusili ve
spolupráci s královéhradeckou
cukrárnou Giroma Gelato
vyrobit pivní zmrzlinu.
Doslova se po ní zaprášilo, a proto jsme se
letos rozhodli ji udělat znova,
jen z jiného piva. Líznout si
tak budete moci grepového
Chipperu nebo zmrzlého
fandy a doma pak vyprávět
o netradičním zážitku. Pivní
zmrzlina je určena
samozřejmě jen pro dospělé,
protože ji tvoří ze 75 % pivo.

Stánek se svijanskými suvenýry
Ani letos nebude chybět speciální stan se
svijanskými suvenýry. Klasický sortiment letos
oživí spousta novinek. Těšit se můžete na
zářivé crocsy, nejrůznější druhy triček, bund,
cyklodresů, pivní sklo a třeba slunečníky.

Zábava pro rodiny
Už tradičně je součástí Slavností svijanského
piva velký koutek pro rodiny s dětmi. Letos
zde bude nespočet kolotočů, zábavních atrakcí
a střelnic. Prostě ideální místo, kde strávit čas
se svou rodinou nebo kde si odpočinout od
okolního ruchu.

JAK NA TO?
● Noviny přeložte napůl.
● Přeložte ještě jednou napůl, přes sklad přejeďte prstem a zase rozevřete.
● Natočte si Svijanoviny tak, abyste měli přeloženou část dál od sebe, oba horní rohy

přeložte ke středové čáře vzniklé složením a rozevřením novin.
● Dole zůstane pruh papíru, vrchní část přeložte nahoru přes ohnuté rohy,
spodní část na druhou stranu.
● Ohněte přečnívající rohy podél hran čepice a je hotovo.
● Pokud je pro vás tento návod nesrozumitelný, řiďte se čárami na Svijanovinách.

Jestli ani teď nevíte, jak si pokrývku hlavy
ze Svijanovin udělat, stáhněte si videonávod:

