časopis o poctivém českém pivu

Úvodní slovo
Léto už je za
námi, dovolené také,
takže honem
do práce.
A že nás jí
čeká spousta.
Přelom srpna
a září je chmelovou sezónou, ale o té
letošní sklizni se dozvíte až v příštím
čísle. Toto vydání chceme věnovat
tomu, co se ve svijanském pivovaru
událo v průběhu léta. Máme za sebou
další ročník Slavností svijanského
piva, spustili jsme e-shop a stali se
pivem českého bowlingu.
Doufám, že pro vás bude čtení následujících řádků zábavné i přínosné.
A pokud by vám ve Svijanovinách
cokoliv chybělo, napište nám na svijanoviny@pivovarsvijany.cz.
Dej Bůh štěstí,
Petr Menšík – Sládek Pivovaru Svijany

Střípky ze Svijan
Svijany zlaté a stříbrné
Na začátku června proběhl
v Českých Budějovicích další
ročník tradiční soutěže Pivo
České republiky. Letos se
utkaly české pivovary se svými
produkty už po patnácté a Svijany v konkurenci 283 značek
piv opět zabodovaly. Nejlepším tmavým speciálem se stala
naše Svijanská Kněžna 13 %
a mezi netradičními pivy bodoval i světlý pšeničný svrchně
kvašený Weinzenbier 12 %.
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Kupujte si Svijany Slavili jsme už
on-line
podvaadvacáté
Ti, co si jezdí pro svijanské pivo přímo do Svijan,
vědí, že hned vedle našeho
pivovaru je podniková
prodejna. Kromě všech
druhů svijanských piv ve
všech baleních si tu můžete koupit také sklenice,
pivní doplňky, ale třeba
i kosmetiku nebo oblečení. Hodně oblíbené jsou
naše cyklodresy, takže se
okolí pivovaru v sezóně
krásně žlutí nadšenými sportujícími
pivaři. Jestli nemáte možnost si do
Svijan zajet a taky byste chtěli nějaký
kousek oblečení vlastnit, můžete si
od srpna nakoupit část sortimentu na
internetu. Na stránkách www.eshop.
pivovarsvijany.cz jsme spustili e-shop,
ve kterém si prozatím můžete nakoupit pivní sklo a oblečení v barvách
Svijan. Časem budou přibývat i další
kousky, doufáme, že tak uspokojíme
zájem všech.

Jsme ekologičtí

Na konci prázdnin se Pivovar Svijany
zařadil mezi společnosti, které ekologicky nejen myslí, ale také konají.
Zprovoznili jsme rok stavěnou čističku
odpadních vod s kapacitou postačující pro devadesát tisíc lidí. Vybavena
je technologií BAT a čištění probíhá
bez přístupu vzduchu. Při tom vzniká
bioplyn, který spalováním na kogeneračních jednotkách vyrábí elektřinu
a my tak máme zhruba třetinu elektrického proudu potřebného k provozu
pivovaru.

V polovině července jsme zažili
invazi pivařů. Respektive ne my, ale
obec Svijanský Újezd, na jejímž koupališti se konal už 22. ročník Slavností svijanského piva. A letos padaly
rekordy ve všech ohledech. Pobavit
se a ochutnat naše pivo přišlo 16 500
lidí, což je o 1500 víc než loni, kteří
vypili 75 tisíc piv. Stejně jako každý
rok šla i letos na odbyt nejvíc jedenáctka Máz, zájem byl ale i o svijanské speciály, jako jsou světlý Baron
15%, tmavá Svijanská Kněžna 13%
a nefiltrovaný Kvasničák 13%. Pokud
jste tam nebyli, přišli jste o hodně.
Třeba o premiéru pivní zmrzliny.
K mání byla světlá ze Svijanského Knížete a tmavá ze Svijanské Kněžny. Obsahovala kolem 5 % alkoholu a slízalo
se jí víc než 7000 kopečků. Úspěch
měli i vystupující interpreti, mezi nimiž nechyběla ani taková jména jako
Kamil Střihavka a Leaders, Mig 21,
The Apples, Doctor PP, Petr Spálený
a Apollo band a celá řada dalších.
Zábavu zahrnující i klasickou pouť
pro nejmenší ukončil dlouhý noční
ohňostroj. Nestihli jste letos přijet?
Tak příští rok určitě nezapomeňte!
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Svijany – pivo

českého bowlingu

Pivo, sport a zábava
k sobě neodmyslitelně
patří. Každoročně
proto podporujeme
celou řadu sportovních
klubů a dlouhodobě
spolupracujeme s Amatérskou bowlingovou
ligou ABL. Každý rok vyrábíme pro
nadšené bowlingové amatéry speciální
edici party soudků svijanského Mázu
11%, kterými jsou odměněni ti nejlepší.
V minulém roce spolupráce se stal náš
Máz díky oblibě u sportovců „bowlingovou jedenáctkou“, letos jsme byli
jmenováni „pivem českého bowlingu“.
Už teď se těšíme na další roky spolupráce.

Všichni naši roboti už
mají jméno

V minulém čísle Svijanovin jsme vás
prosili o pomoc s vymýšlením jména

pro našeho třetího robota, který se
stará o lahve v novém skladu lahví s dopravníkem. Dosavadní tým
Helmuta a Hanse pracující
na lince plnící KEG sudy
doplnil už v lednu, doteď
jsme ho ale nepojmenovali.
Přišly od vás stovky nápadů a celá řada doporučení,
nejvíc čtenářů hlasovalo pro
jméno Horst. Jsme rádi,
protože všichni naši roboti
jsou původem z Německa,
takže je správné, aby jim
jejich domovinu připomínalo aspoň jméno.

Jak se pivo na
spilce během doby
Kde se pivo vaří, kvašení mění?

tam se dobře daří

Na tomto místě vám pravidelně přinášíme informace o tom, jak se pivo
ve Svijanech vyrábí. V minulém čísle
jsme se podívali do pivovarské varny,
tentokrát si se sládkem Petrem Menšíkem popovídáme o kvašení.

Co znamená u piva
význam kvašení?
Hlavní kvašení je proces, při kterém
se za pomoci speciálních kmenů kvasnic mění většina cukru obsaženého
v mladině na alkohol a oxid uhličitý.
Pivovar Svijany je v tomto směru už
trošku raritní, protože stále používá
tzv. otevřené kvašení na spilce, které
je v souladu s tradičními výrobními
postupy.

Spilka je nádoba
nebo místnost?
Spilka je v pivovarské branži terminus
technikus. Jedná se o místnost s teplotou do 12 °C, v níž je umístěn větší
počet otevřených kádí, ve kterých
pivo kvasí. Ve Svijanech máme spilek
několik, skoro každý rok jsme nuceni
je přistavovat, protože jsou náročné
na prostor. V tuto chvíli nám pivo
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kvasí v sedmi spilkách s 66 otevřenými nerezovými káděmi.

Díky chemickým změnám, kvasinkám
a poklesu pH dochází k vysrážení
v budoucím pivu nežádoucích kalů.
Oxid uhličitý je během kvašení vynáší
na povrch kádě, kde na tekutině tvoří
houstnoucí a tmavnoucí pěnu.
Až budete někdy na exkurzi v pivovaru, zkuste tuto pěnu ochutnat.
Uvidíte, že to není žádná dobrota,
a proto je pivovarskými z piva sbírána
a vyhazována. Pivo na spilce kvasí
šest až osm dní, každý den ho pečlivě
kontrolujeme a v každé kádi zjišťujeme teplotu a stupeň prokvašení piva.
Když nastane ta správná chvíle, je potřeba tzv. zelené pivo „zasudovat“ do
ležáckých tanků, kde si ještě jeden až
tři měsíce poleží před tím, než bude
vhodné ke konzumaci.

Pijan Svijan

Svijanský Facebook

Šimon Š.: Pivo dělá ta nehezčí těla
a údajně na konzumety piva jdou
v létě méně komáři a klíšťata. Mimochodem, jeden z nejpozitivnějších lidí
v historii (Buddha) byl také více méně

Naše fanouškovská základna na
Facebooku se úspěšně rozrůstá a ti,
kdo nám na této sociální síti fandí, už
určitě zjistili, že být naším „likerem“
se vyplatí. Nějakou dobu před Slavnostmi svijanského piva jsme vyhlásili
soutěž o volné vstupenky na tuto akci
a party soudky piva. Stačilo jen pozvat
na slavnosti své přátele a nasbírat tak
co nejvíc bodů. Výherců bylo celkem
20 a příště se mezi ně můžete zařadit
třeba i vy.

Radek K.: Myslím, že beze srandy
nejlepší značka piva v ČR... :)
Arnost F.: Tohle jsem opravdu nečekal dá se to nazvat asi jako opravdové
pivo.Seděl jsem a po douškách vychutnával což jsem nedělal několik let.

Tereza F.: díky za super akci, nemělo
to chybu za rok na mázovanou :-)

do našeho mailu

(příspěvky nejsou redakčně upravovány)
ZJB: děkuji
Vám za pomoc
při zorganizování návštěvy
a prohlídky
pivovaru, která
se nám velmi líbila, pro mě to
byla navíc nostalgie a vzpomínání na mladší
léta. Je vidět, že
lidé ze Svijan
a okolí jsou
stále velmi milí
a hrdí na svůj
pivovar a jsou
pro totéž udělat
vše co je zapotřebí.

Co jsme se o sobě v poslední době na
Facebooku dozvěděli? Příspěvky z Facebooku nejsou redakčně upraveny:

Miroslav Š.: Tohle pivo je vážně
vymazlený a jeho slavnosti jsou už
srdcovou záležitostí :-)

Přiletělo

kulatý :-)
Ladislav K.: Svijany, to je dobrota
mňam mňam a je dobře že válcuje
velké pivovary které vaří pivo komerčně a ne na chuť. Svijany to je pivo
svěěěětové chuti!!!
Shaleb G.: Zasadil jsem
skvělej oběd, zalévám
ho „knížákem“ a vyrůstá ve skvělý pocit
odpolední pohody sobotního gaučingu...:-)
Daniel V.: ...bože, jak
já bych si dal vychlezený Svijanský MÁZ,
proč vojáci na zahraničních misích nefasují
Svijanské Pivo????
Jiří K.: Včera jsme si
zajeli do pivovarské restaurace ve Svijanech.
Jak pivčo, tak i bašta
nemělo chybu a ještě
jsem se našel ve svijanovinech...co dodat,
prostě super :)))

JD: tento
víkend jsme si
udělali s dětmi rodinný výlet do Českého Dubu a cestou zpět jsme se na
jídlo zastavili ve vaši hospůdce a velmi
jsme ocenili malebnost prostorů i jídelníček. Svíčková byla opravdu jako
od maminky a samozřejmě, že manžel
jako řidič ocenil i nealkoholické pivo.
Jsme rádi, že ještě existují takového
hospůdky a udělujeme vám 1 s hvězdičkou.
Těšíme se na další návštěvu a doufáme, že nás nezklamete.
MT: Máte můj hluboký obdiv nad
tím, jak se dá uvařit pivo. Jsem z Břeclavi a díky mnoha šťastných náhod se
začalo čepovat v jedné z nenápadných
a umírajících hospůdek neznámé pivo.
Nejdřív s rozpaky, ale dnes je to
opravdu nejlepší pivnice v našem malém okresním městě. Žádná reklama,
žádný převratný interiér, jen vynikající pivo. Ostatní restaurace mohou
jen závidět. Krásné pivo, plné jemné
nahořklé přírodní chuti s kouzelnou
chlebovou plností korunované smetanově báječnou pěnou. Poklad na který
se těším po každodenní náročné práci
v bance. Světélko na konci dne se
jmenuje Svijany.
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Výherci z minulého
vydání Svijanovin
Všichni, kdo jste se byli podívat na
Slavnostech svijanského piva a poslali
nám svou originální, vtipnou, prostě
výjimečnou fotografii, jste byli zařazeni
do hry o 30 l sud Svijanského Rytíře
a 5 cyklistických sad. Výherce vybírala
opět naše Miss zlatého moku a vy si
můžete jejich prostřednictvím neopakovatelnou atmosféru připomenout:

30 l sud Svijanského Rytíře vyhrál
Petra Koudelková

Nejlepší příspěvky najdete na našem
Facebooku a pro tři z vás máme připraveny slevové poukázky do našeho
nového e-shopu v hodnotě 200 Kč,
300 Kč a 500 Kč.

Podrobná pravidla soutěže 3 slevové poukázky do
e-shopu Pivovaru Svijany
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.

Helena Suková

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni
zaměstnanci organizátora a osoby jim
blízké. Organizátor soutěže si vyhrazuje 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.

Michal Routner

II. Průběh soutěže

Cyklistické sady s logem Pivovaru
Svijany získávají:
Jiří Husák

Jiří Konopa
Pavla Macounová

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže,
splní následující podmínky a dodrží
postup soutěžícího při soutěži
• na adresu svijanoviny@pivovarsvijany.cz zašle vtip s tématem pivo nebo
hospoda
• do soutěžního e-mailu napíše své
jméno, úplnou adresu a kontaktní
e-mail

Bavíte se pivovarskými vtipy? Pošlete nám ten, který
znáte, nejvtipnější odměníme
Češi jsou národem vtipálků. Vtipkujeme za všech okolností, na svůj vlastní
i cizí účet a o vtipy se rádi dělíme.
Určitě znáte aspoň jeden vtip, jehož
ústředním tématem je pivo nebo
hospoda. Podělte se o něj s námi
prostřednictvím mailu svijanoviny@
pivovarsvijany.cz.

strana 4

Každý soutěžící může zaslat pouze
jeden soutěžní e-mail.
Posledním termínem možným pro zaslání soutěžního příspěvku je 31. 10.
2011.
Vyhodnocení soutěže proběhne
během 14 dnů po ukončení soutěže.
Organizátor má následně 14 dní na
informování výherců. Vyhodnocení
výsledků soutěže v souladu s jejím
zadáním provede zástupce organizátora. Výhercům bude jejich výhra
zaslána prostřednictvím e-mailu do
30. 11. 2011. 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 spojené s doručením soutěžních odpovědí na adresu
určenou k doručení.
III. Ceny
Ceny nejsou soudně vymahatelné,
jsou nepřenosné a nevyměnitelné.
IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
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.
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.
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