časopis o poctivém českém pivu

ÚVODNÍ SLOVO
Vítám vás u prvního vydání Svijanovin.
Doufám, že se u nich budeme potkávat
pravidelně, naším cílem je přinášet
vám pravidelně nejen informace ze
svijanského pivovaru (a že zajímavostí
máme opravdu hodně), ale také vás
pobavit. A proto se v tomto vydání
dozvíte, co je u nás nového, jak je to
vlastně s tou naší výrobou piva a taky
můžete vyhrát exkurzi s naší Miss.
Jakékoliv připomínky a náměty
k obsahu Svijanovin nebo k našemu
pivu směřujte na adresu svijanoviny@
pivovarsvijany.cz.
Petr Menšík,
Sládek Pivovaru Svijany

STŘÍPKY ZE SVIJAN
VYDĚLANÉ PENÍZE INVES-
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a novou spilku. S tímto rozšiřováním
samozřejmě rostou i nároky na další
vybavení, investovat budeme třeba do
čistírny odpadních vod nebo bioplynové stanice.

piva přímo v rádiu Beat a vychutnat si
ho v jedné vybrané hospodě po celé
České republice v rámci putovní Rockové pípy. A to vše zadarmo. Naživo si
poslechnete moderátory rádia, rockové
skupiny a budete součástí přímého
přenosu. Více informací o tom, kde se
právě Rocková pípa objeví, se dozvíte
na webu www.radiobeat.cz nebo přímo ve vysílání.

UŽ MÁME JEN JEDNOHO
MAJITELE
Dlouhé roky byl Pivovar Svijany ve
vlastnictví více majitelů. To se ale v polovině března změnilo, a naše firma
přešla do plného vlastnictví skupiny
LIF, dosavadního vlastníka nadpoloviční většiny našich akcií. Pro všechny
milovníky našeho piva je dobrá zpráva,
že se nic nemění. Do budoucna si tak
můžeme být všichni jisti, že pivovar
zůstane v českých rukách, budou
zachovány tradiční výrobní postupy
i chuť produktů, v plánu jsou naopak
další investice do rozšiřování kapacit
a kvality piva.

SVIJANSKÝ MÁZ V LIMITOVANÉ EDICI
Dlouhodobě spolupracujeme s amatérskou bowlingovou ligou (ABL), a proto
jsme i letos připravili
speciální limitovanou edici
Svijanského Mázu v nákladu
4200 kusů. Pětilitrový party
soudek s tímto světlým ležákem můžete koupit v naší
podnikové prodejně ve
Svijanech za 293 Kč nebo
například v síti Ahold.

TUJEME DO NAŠEHO PIVA

ROCKOVÁ PÍPA SE SVI-

Na našem pivovaru stále pracujeme.
Naším cílem není na pivu vydělávat
horentní sumy, a tak většinu zisku investujeme zpět do pivovaru – chceme,
aby naše pivo bylo stále stejně dobré.
Letos proto do pivovaru vrátíme víc
než 80 milionů korun. Postavíme nový
(už šestý) ležácký sklep, 18 ležáckých
tanků (jeden stojí 1,2 milionů korun)

JANSKÝM PIVEM

PŘIJĎTE ZA NÁMI NA SLAVNOS-

Máte rádi dobrou muziku a stejně
tak i pivo ze Svijan? Pak vám uděláme
radost. V letošním roce vyvrcholila
naše tříletá spolupráce s rádiem Beat
a stali jsme se hlavním partnerem
projektu Rocková pípa. Vy tak můžete
každý týden ochutnat 4 sudy našeho

TI SVIJANSKÉHO PIVA
Máte rádi výborné pivko, hudbu, zábavu s partou přátel? Přijďte za námi na
jednadvacátý ročník Slavností svijanského piva. Letošní ročník proběhne 17. 7.
od 13,00 hodin ve Svijanském Újezdě.
Ochutnat budete moci všechny druhy
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našeho piva (připraveno bude přes 700
sudů) za příznivou cenu. Program bude
probíhat na dvou pódiích, vystoupí zde
třeba Janek Ledecký, Banjo band Ivana
Mládka, Věra Špinarová, Škwor, Debillheads a další. Podrobnější informace
o Slavnostech najdete na Facebooku
nebo našich webových stránkách.

VYBERTE S NÁMI MISS
ZLATÉHO MOKU 2010
V květnu byl vyhlášen už šestý ročník
soutěže o Miss zlatého moku. Letos se
přihlásilo 420 dívek z celé republiky,
které budou reprezentovat nejen svůj
půvab, ale i krásu českého národního nápoje. Do finále postoupilo 12
finalistek, mezi nimiž je i zástupkyně
našeho svijanského pivovaru Monika
Ruprichová. Loni se nám dařilo, naše
finalistka Petra Bubáková soutěž s přehledem vyhrála, držte nám palce, ať se
stejně daří i Monice. Podpořit ji můžete na našich stránkách na Facebooku.

JSME NA FACEBOOKU
V dubnu letošního roku jsme pod
svá křídla převzali naši facebookovou
stránku. Už v tuto chvíli má www.facebook.com/Svijany přes 20 000 fanoušků. Pojďte s námi diskutovat i vy. Do
budoucna pro vás na těchto stránkách
připravujeme spoustu zajímavostí – od
anket, propojení s naším webem, až
třeba po chat se sládkem.

WWW.PIVOVARSVIJANY.CZ
Možná jste si všimli, že naše webové
stránky jsou lehce neaktuální. Je to
proto, že pro vás právě teď připravujeme nové. Nový kabát, mnohem víc
informací, ale taky celá řada překvapení včetně e-shopu. To všechno spustíme nejbližších dnech, právě teď ladíme
poslední detaily.

KDE SE PIVO VAŘÍ,
TAM SE DOBŘE DAŘÍ
Každý pivovar má vlastní postupy, jak
se dobrat toho nejlepšího piva. Zajímá
vás, jak se vaří pivo u nás ve Svijanech?
Na tomto místě vám budeme postupně
přinášet veřejně známé i zákulisní informace o tajích naší výroby. Dnes jsme
poprosili sládka pivovaru, Petra Menšíka, aby nám celou výrobu přiblížil.

EXKURZE VE SVIJANECH
Náš pivovar je na hranici českého ráje
a místní prostředí přímo vybízí k výletům na kole.
Pokud sem zavítáte, určitě se k nám
přijďte podívat. Kdykoliv můžete přijít
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posedět do naší pivovarské hospody
nebo navštívit naši firemní prodejnu,
v níž snad najdete všechno, co si v souvislosti s pivem vybavíte. Pořídit si můžete cokoliv z našeho pivního sortimentu, přidat můžete i svijanské sklenice,
otvíráky nebo korbely, pro sportovce
jsme připravili kolekci cyklistických
dresů (už se jich prodalo přes 2000)
a pro všechny ostatní oblečení pro
volný čas. Navštívit můžete i náš pivovar
a prohlédnout si výrobu pěkně zblízka.
Exkurze včetně ochutnávky piva stojí
70 Kč na osobu, je potřeba se na ni předem objednat, a když budete mít štěstí,
průvodce vám bude dělat i naše Miss
zlatého moku 2009 Petra Bubáková.
Exkurzi si můžete objednat na
exkurze@pivovarsvijany.cz nebo telefonním čísle +420 739 589 473.

JAKÝM ZPŮSOBEM PROBÍHÁ VÝROBA PIVA V PIVOVARU SVIJANY?
Pivo vyrábíme klasickou technologií. To znamená, že i přes neustálou
modernizaci našich zařízení zachováváme metodu vaření stejnou, jako
používali naši předci. Výčepní piva,
ležáky i speciální piva vznikají tzv.
dekokčním způsobem vaření, dvou-

fázovým kvašením a dlouhodobým
zráním při nízkých teplotách. Vaření
začíná ve varně, kde se smíchá rozdrcený slad s vodou a zahříváním se zde
mění škrob ze sladu na cukr. Následně
se oddělí mláto od sladiny a sladina
se pak vaří s chmelem přidávaným
v několika dávkách. Z hotové mladiny
se oddělí kaly, zchladí se a zakvasí pivovarskými kvasinkami. Pivo pak kvasí
šest až osm dní na spilce v otevřených
kádích, v nichž měříme denně teplotu
a stupeň prokvašení. Po hlavním kvašení se pivo suduje do ležáckých tanků,
kde dle druhu dozrává 30–60 dní. Před
stočením se ještě zfiltruje a následně
může putovat k zákazníkům v sudech,
soudcích, džbáncích, lahvích nebo
plechovkách.

Milan M.: Vážení přátelé, ano! kvůli
svijánkám se vyplatí bejt na světě... ;-)
Miras Š.: SVIJANY - jediné PIVO,
které si zaslouží být pivem nazýváno
.......... :D

Z JAKÝCH INGREDIENCÍ
VAŘÍTE PIVO?
Vaříme z vody čerpané z vlastních studní, slad se dováží z malých nezávislých
sladoven z Čech a Moravy. Převážnou
většinu chmelení tvoří jemný aromatický žatecký chmel, který si pěstujeme
na vlastních chmelnicích ve vyhlášené
oblasti Polepských blat.

UPRAVUJETE NĚJAK
PIVO PŘED TÍM, NEŽ

PUTUJE K ZÁKAZNÍKOVI?
Možná jste si všimli, že naše pivo má
relativně krátkou trvanlivost. Chceme
totiž, aby se k vám dostalo pivo co nejčerstvější, zdravé, přírodní, vyznačující
se plnější chutí, pitelností a trvanlivější
pěnou. Proto jej také nestabilizujeme ani
nepasterizujeme. Nepotřebujeme jej totiž
upravovat třeba z exportních důvodů.

PŘILETĚLO DO NAŠEHO
E-MAILU
JB: Svijanské pivo je výborné a nikdo
se nesmí divit, že je žádané, protože je
vyráběné odborníky a s láskou.

PIJAN SVIJAN
V této rubrice vám budeme pravidelně přinášet informace, které jsme
se o sobě dozvěděli. Podělíme se
s vámi o to, co nám píší fanoušci na
Facebook, jaké zprávy nám chodí do
e-mailu a řadu dalšího.

CO NÁM PÍŠETE NA
FACEBOOKU
Nechceme se chlubit, ale na Facebook
nám chodí především příjemné zprávy
(příspěvky nejsou redakčně upraveny):
Dominik Z.: Nikdy jsem nepil lepší
pivo!!!! ;)
Alois H.: Po rodičáku chutná nejlépe...
Josef K.: konečně sem objevil Svijany u nás
v Uherském Hradišti a sem unešen :)
Uiaa: mnam,mnam v sobě jich pět mám))
Jurys N.: kdo nepije Svijany s námi
pije proti nám:D:D nejlepší pivko!!!!
Veronika M.: you´re simply the best !!

JT: Nejlepší odměna za namáhavý
výstup je plechovka nejlepšího piva piva Svijanského. Nikdy nezapomínám
s sebou jednu do batohu přibalit :-)
Díky vám za něj.
LS: Dobrý den, svijanské pivo jsem
objevil na vysoké škole, asi před 2 lety,
a už si neumím představit, že bych
kupoval jiné. Píšu Vám ale proto, že
jste teď splnili moje nejtajnější přání,
možnost získat propagační předměty
pitím skvělého piva Svijanského Mázu.
Musím říct, že Vaše akce zapůsobila
nejen na mne, ale i na mé kamarády
a spolužáky z Jižního Města v Praze.
Multipacky jdou v Albertu na dračku.
Doufám, že budete v tomto trendu pokračovat, a že třeba v dalším kole akce
přibudou nové dárečky do multipacků,
jako trenýrky, kraťasy nebo ručníky.
MK: Piju pivo celkem pravidelně víc
než čtvrt století a nejen tady v Čechách.
Vaše pivo vnímám jako výborné. Ovšem
nyní jsem zakoupil vašeho Knížete
a jsem úplně nadšený. To je snad nejlepší pivo mého života (nevzpomínám
si prostě na lepší). Úžasně jste to trefili!
Díky moc a přeji hodně úspěchů.
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né s doručením soutěžních fotografií
na adresu určenou k doručení.
III. Ceny
Ceny nejsou soudně vymahatelné, jsou
nepřenosné a nevyměnitelné. V případě, že si výherce svou cenu nevybere
do 31. 12. 2010, ztrácí nárok na její
čerpání.
IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

VYHRAJTE EXKURZI VE
SVIJANECH ZDARMA
Vaříme pivo poctivě a rádi vás proto
provedeme celým pivovarem. Pojďte
s námi soutěžit o exkurzi, pro 10 výherců bude zdarma (maximální počet
osob, které si s sebou budete moci
přivézt, jsou 4). Vyfoťte se s jakýmkoliv svijanským pivem a fotografii
pošlete s komentářem na e-mailovou
adresu svijanoviny@pivovarsvijany.cz.
Naše Miss zlatého moku vybere 10
nejvtipnějších fotografií, jejichž autory
pozveme do pivovaru na prohlídku.
Podrobná pravidla soutěže naleznete na poslední straně tohoto vydání
Svijanovin.

PODROBNÁ PRAVIDLA
SOUTĚŽE O EXKURZI
V PIVOVARU SVIJANY
Pravidla soutěží magazínu Svijanoviny
uspořádaných v souladu se zákonem č.
63/1999 Sb.
I. Obecná ustanovení
Organizátorem soutěže (dále jen
„soutěž“) je společnost PIVOVAR
SVIJANY, a.s. (dále jen „organizátor“).
Adresa pro doručování soutěžních odpovědí je svijanoviny@pivovarsvijany.
cz. Soutěže se může zúčastnit fyzická
osoba s trvalým pobytem na území ČR
starší 18 let, plně způsobilá k právním
úkonům.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni
zaměstnanci organizátora a osoby jim
blízké. Organizátor soutěže si vyhra-
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zuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit
soutěž či změnit její pravidla. Odesláním soutěžního e-mailu s odpovědí se
příslušná osoba zavazuje dodržovat bez
výhrad její pravidla.

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže
je oprávněn užít jména a podobizny
výherců pro svoje marketingové účely,
zejména ve Svijanovinách, na vlastních
webových stránkách a na Facebooku,
s tím, že za tímto účelem mohou být
pořizovány jejich obrazové záznamy.

II. Průběh soutěže
Účastníkem soutěže se může stát
každý, kdo akceptuje pravidla soutěže,
splní následující podmínky a dodrží
postup soutěžícího při soutěži
zašle co nejvtipnější fotografii s jakýmkoliv produktem organizátora
do soutěžního e-mailu napíše své
jméno, úplnou adresu a kontaktní
e-mail
odešle soutěžní e-mail na adresu
svijanoviny@pivovarsvijany.cz.
Každý soutěžící může zaslat pouze
jednu soutěžní fotografii.
Posledním termínem možným pro zaslání soutěžní fotografie je 31. 7. 2010.
Vyhodnocení soutěže proběhne během
následujícího měsíce po ukončení
soutěže. Organizátor má následně 30
dní na informování výherců. Vyhodnocení výsledků soutěže v souladu s jejím
zadáním provede zástupce organizátora. Výherce je povinen si svou výhru
vybrat do konce roku 2010. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly
splnění podmínek pro účast ve hře
a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve
sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
Výhry nejsou soudně vymahatelné.
Organizátor nenese zodpovědnost za
prodlevu či technické problémy spoje-

Každá osoba, která odešle soutěžní
e-mail, výslovně souhlasí s tím, aby
organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely
vyhodnocení soutěže, pro potřeby
kontaktu s těmito osobami, jakož i pro
informování o novinkách v PIVOVARU
SVIJANY.
Jména výherců budou uveřejněna
(ve formě: jméno, příjmení a město)
v příštím vydání Svijanovin.
Organizátor tímto informuje každou
osobu, která poskytla v soutěži své
osobní údaje ke zpracování, o jejích
právech vyplývajících ze zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí
těchto údajů je dobrovolné, že každá
taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení
zákona se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů se žádostí o zajištění
nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z paragrafů 11 a 21 tohoto
zákona. Souhlas ke zpracování údajů
může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.
Svijanoviny, noviny Pivovaru Svijany, a.s.,
vycházejí čtvrtletně. Registrační číslo: MK
ČR E 19546. Vydavatel: PIVOVAR SVIJANY, a.s., Svijany 25, 463 46,
Příšovice, IČ: 25035207. Vaše připomínky
a náměty můžete posílat na svijanoviny@
pivovarsvijany.cz.

