časopis o poctivém českém pivu

ÚVODNÍ SLOVO
Vydání
Svijanovin,
které právěě
držíte v ruce,
ce,
se ponese
v poněkud
netradičním
m
duchu. Asi
už jste se někde setkali se jménem
František Horák. Pokud tohoto pána
nedokážete zařadit, měli byste vědět,
že se jedná o významnou postavu
v dějinách i současnosti svijanského
pivovaru. A protože pro pana Horáka
byl rok 2011 velmi významný, rozhodli jsme se mu část tohoto čísla věnovat
a trochu víc vám ho představit.
Doufám, že vás bude čtení následujících článků bavit, pokud by vám
zde cokoliv chybělo, napište nám na
svijanoviny@pivovarsvijany.cz.
Dej Bůh štěstí,
Petr Menšík – Sládek Pivovaru Svijany

NEJVĚTŠÍ
SVIJANSKÝ FANDA
TROCHA HISTORIE
N
Nebojte,
nebudeme na
vvás chrlit data z naší his-torie, o kterých bychom
to
byli přesvědčeni, že je
b
musíte znát. František
m
Horák, o němž bude
H
tato stránka, byl ale
ta
důležitou součástí naší
d
minulosti a proto
pro považujeme za důleminulosti,
žité, abyste o ní něco málo věděli i vy.
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Malý pivovar na severu Čech vznikl
už v roce 1564 a jeho prvním majitelem byl Jaroslav z Vartenberka, dalším
pánem pivovaru byl Jáchym Ondřej
Šlik, kterého ale popravili v roce 1621
na pražském Staroměstském náměstí.
Pak pivovar přešel do rukou Valdštejnů,
později i Rohanů. Panskou éru ukončilo v roce 1945 znárodnění a severočeský pivovárek se stal součástí Severočeských pivovarů. Rok po revoluci
vznikla skupina Pivovary Vratislavice
nad Nisou, jejíž součástí je i svijanský
pivovar. Několikrát mu hrozilo zavření,
nicméně v roce 1998 se ho podařilo
skupině nadšenců kolem Františka
Horáka a investiční skupiny LIF koupit
a tehdy se začal psát příběh dnes úspěšného a oblíbeného Pivovaru Svijany.

torii. František
šek
Horák totiž
ve svijanském
m
pivovaru strávil
rávil
s přestávkou
u
jednoho roku
ku
51 let a za tu
dobu vystřídal
ídal snad všechny možné
pozice – začínal jako učeň, pak
k zde
d
dělal dělníka, podsládka i sládka. Od
roku 1989 až do svého odchodu do
důchodu působil také jako ředitel pivovaru a samozřejmě i jeho spolumajitel. Od roku 2008 by si mohl užívat
zaslouženého důchodu, ale jeho láska
k místnímu pivu je silnější. Stále se
podílí na vedení pivovaru v roli člena
představenstva a obchodního sládka.

Vlastně díky panu Horákovi si dnes můžete vybírat svijanské pivo podle chuti
světlé nebo tmavé, ležák nebo speciál,
od letošního podzimu můžete zajít i na
jedno řezané. Ale o tom později.

RAZÍTKA NA ÚSPĚCH

JAK FRANTIŠEK HORÁK
K PIVU PŘIŠEL
P Horák strávil
Pan
vve svijanském
pivovaru celý
p
profesní život,
p
i když se k pivu
dostal „jako
d
slepý k houslím“.
sl
Tatínek a živitel
T
ro
rodiny totiž
jednou za malým Frant
Frantou přišel a říká
mu: „V pivovaru hledají učedníka,
nechceš to zkusit?“ No aby ne, když
yž
vyučení bylo zdarma a navíc si mohl
hl
mladý učeň domů vozit zdejší mláto
o
pro krávu a prase. Tak se začala jedna
dna
z nejdelších pivovarských kariér v hisis-

Franta Horák
ák
dělal svou práci
celý život srdrdcem a na pivu,
ivu,
kterému svůj
vůj
život zasvětil,
til,
to bylo znát.
át.
Za své metody
tody při vaření
piva i vedení celého podniku získal
k l
celou řadu zajímavých cen. Byl Nejlepším sládkem roku, Nejlepším ředitelem
roku, Osobností roku Libereckého
kraje a v roce 2011 byl uveden do Síně
slávy českého pivovarství a sladařství.
Příjemná tečka za jeho celoživotní
snahou přišla p
přesně v roce, kdy oslavil
velké životní jubileum – sedmdesátiny.
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FANDA
PRO FRANTU
Pivovarští dlouho přemýšleli, čím by potěšili Františka
Horáka k jeho „velkým“
narozeninám a nakonec to
vyhrálo pivo. Tedy výjimečné pivo, kterého sládek Petr
Menšík připravil jen trošku
rošku
na ochutnání. Jenže řezaná
zaná
nefiltrovaná jedenáctka s názvem Svijanský František zachutnala oslavenci
nci
i všem ostatním tak, že jsme se rozhodzhodli umožnit ochutnávku i dalším českým
ským
pivařům. Nastal ale problém s názvem.
vem.
Pivo František už totiž na trhu najdete,
dete,
jedná se o produkt harrachovského
minipivovaru. Tamní majitel nám sice
ice
nabídl možnost jméno František pro
o
naše pivo použít, ale nakonec jsme se
nedohodli na podmínkách a tak jsme
si řekli, že Frantovo pivo věnujeme
všem svijanským fandům. Už pár týdnů
tak můžete jít do hospody na řezaného
Svijanského fandu, před Vánoci si ho
budete moci pořídit i v litrové skleněné lahvi.

STŘÍPKY
ZE SVIJAN
VŠE PRO UDRŽENÍ
KVALITY PIVA
Vážíme si toho, že vám naše pivo chutná, a proto do udržení tradiční výroby
opět investujeme. Po loňském a letošním rozšíření spilky, ležáckých sklepů
a dalších provozů jsme se zaměřili na
rozšíření varny a chystáme se na další
rozšíření ležáckých sklepů. Současné
provozy by ještě stačily uspokojit vaši
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poptávku po svijanském pivu, jenže
časem by to mohlo být na úkor jeho
kvality. Rozhodli jsme se proto už teď
ál poprovést větší investici, abyste si i dál
ápoji
chutnávali na nepasterizovaném nápoji
vyrobeném tradičními postupy (a ty
prostě potřebují svůj čas a místo).

NOVÁ VIZÁŽ
SVIJANSKÝCH HOSPOD

PŘIJĎTE, BUDE SE
VÁM U NÁS LÍBIT

V roce 2012 se můžete těšit na úplně
nový pivovar.
pivov Tedy
T d na první pohled.
S novou varnou jsme se totiž pustili
i do rekonstrukce vstupní haly s recepcí, která po dokončení úplně změní
ráz pivovaru. Přijďte se podívat na
exkurzi, určitě se vám u nás bude líbit
ještě o kus víc, než do teď.

PIVOVARSKÁ HOSPODA
V LEPŠÍCH RUKÁCH
V poslední době se nám začaly kupit
stížnosti na Pivovarskou hospodu ve
Svijanech. Hned na začátku musíme
uvést na pravou míru jednu věc. I když
se jedná o pivovarskou hospodu, Pivovar Svijany není jejím provozovatelem.
Celé zařízení pronajímáme, protože
si myslíme, že každý by se měl držet
svého řemesla a my umíme vařit pivo.
Sami ale uznáváme, že jsme s výběrem
předchozího nájemce neměli šťastnou
ruku. Od poloviny října je ale všechno
jinak. Starého nájemce nahradil nový,
jin
který funguje na jedničku. Přijďte
kte
och
ochutnat skvělá jídla a ještě líp čepované pivo. Jen se připravte na možný nával, dobré zprávy se šíří rychle, takže
místní si už zvykli do zdejší hospody
mís
zajít na oběd nebo „jedno“ po práci.
Nejl
Nejlépe uděláte, když si do hospody
předem zavoláte, rezervace jsou možné
před
na telefonu
te
481 770 790.

Chcceme, aby hospody,
Chceme,
ve kterých
k
se čepuje naše pivo, vypadly p
pěkně už na první pohled. Proto
jsme se rozhodli na nich postupně
vyměnit vývěsní štíty. Moderní design
vymě
zaujme na první pohled, jako první se
zaujm
jím b
bude moci pochlubit samozřejmě
„naše“ pivovarská restaurace.

SVIJANSKÉ CHUTNÁ
LAIKŮM I ODBORNÍKŮM
Pivní soutěže neberou konce a my jsme
za to rádi. Svijanská piva se totiž pravidelně umisťují na prvních místech,
nejaktuálnější je pro nás třetí místo
v degustační soutěži První pivní extraliga o nejlepší český světlý ležák v roce
2011 pro Svijanského Rytíře 12%.
Úspěšný byl ale celý podzim. V říjnu
získal náš Kvasničák zlato na Milevských pivních slavnostech, Sdružení
přátel piva nám udělilo první místo
za Svijanského Rytíře 12% v kategorii
Dvanáctka roku 2011 a druhé místo
v kategorii Jedenáctka roku 2011 za
Svijanský Máz 11%. Všechny tyto ceny
jsou pro nás jen utvrzením v tom, že
cesta, kterou jsme se vydali, je správná,
a že naše pivo opravdu chutná.

JDEME S DOBOU
Majitelé e-mailu na Googlu už určitě
zaznamenali, že tento provozovatel
spustil Google+, komunitní stránky
konkurující Facebooku. Protože chceme vyjít vstříc i těm, kdo tolik oblíbenému Facebooku nefandí, založili jsme
si oficiální stránku, kterou najdete zde:
https://plus.google.com/s/PivovarSvijany. A světe div se, hned jsme se stali
21. největší stránkou v Google+.

PIJAN SVIJAN
SVIJANSKÝ FACEBOOK
Pomalu, ale jistě se blíží hranice 50 000
facebookových fanoušků, a proto jsme
se rozhodli vyhlásit soutěž. Ve chvíli,
kdy naše fanouškovská stránka překročí
hranici 50 000 fanoušků, vyhlásíme soutěž a každou 1000. odpověď na otázku
uvedenou na Facebooku odměníme.
Když byste náhodou nevyhráli vy, budou
vaší odměnou pravidelné informace
o novinkách v našem pivovaru a spousta
zajímavých akcí. Stačí mrknout na
www.facebook.com/Svijany.
Co jsme se o sobě v poslední době na
Facebooku dozvěděli? Příspěvky z Facebooku nejsou redakčně upraveny:
Petr J.: na mou padesátku jsem si
koupil bečku svijanského mázu-excelentní!a dobrá cena.díky ďáblům od liberce.

preferuji menší regionální pivovary
před pivovarskými giganty, které spíš
než kvalitou piva, docilují svých obratů
mohutnou reklamou, promotion a sponzoringem sportovních soutěží. Za svůj
misionářský úspěch považuji i to, že jsem
několik svých přátel ovlivněných výše
zmíněnými triky obrátil na tu pravou
Svijanskou víru, za což mi později byli
vděční. Proto jen tak dál, vaříte to moc
dobře.

PŘILETĚLO DO NAŠEHO MAILU
(PŘÍSPĚVKY NEJSOU REDAKČNĚ
UPRAVOVÁNY):
S.: Dnes jsme si s klukama dali vaše pivo
10ku, no po tom obědě je to super! Děkujeme a vařte ho pořád tak dobře.
M.: Vaše pivo hodnotim jako nejlepší,
co jsem v současné době pil. Koupil
jsem si Rytíře a Máz v prodejně Revos
Haavl Brod.

poprvé otevřel vaše stránky a rozhodl se
Vám také něco napsat.
Stránky jsou moc pěkné.
Někdy v roce 1995 jsem na Buřínsku,
což je kousek od Vašeho pivovaru koupil
chalupu a tak se poprvé dostal k pití
Vašeho piva.Chvilku mi trvalo mu přijít
na chuť, ale netrvalo to dlouho. Záhy
jsem si začal jezdit do Vašeho pivovaru
pro soudek. Ještě starou bránou v kopci.
Bez mučení se přiznám, že jsem si u Vás
také půjčil pípu. jen takovou tu zahnutou trubku se žehličkou. Chtěl jsem jí
koupit, ale v té době mi bylo řečeno,
že to nejde. No a tak jsem při vracení
prázdného sudu a pípy řekl, že jsem jí
zničil a zaplatil již nevím kolik, ale měl
jsem pípu.
Doba samozřejmě postoupila, chalupu
na Buřínsku již zase nemám. Koupil
jsem barák v Řepově, což je kousek od
Mladé Boleslavi. Vybudoval jsem tady
velkou pergolu a nezapomněl zabudovat, samozřejmě pípu. Již s chlazením
a kompresorem. Ta stará kterou jsem
tak trošku podvodem získal je pověšena
na jedné stěně v pergole.
Každý rok když začne pergolová sezona
dojíždím již léta do Vašeho pivovaru cca
každé tři týdny pro 30l soudek. jsme
v celku velká rodina která žije všude
možně v republice, ALE VŠICHNI KDO
K NÁM PŘIJÍŽDÍ SE TĚŠÍ NA SVIJANY A NĚKTEŘÍ TROŠKU NADÁVAJÍ,
ŽE ZROVNA U NICH TOTO PIVO
NENÍ, ALE TO JISTĚ NENÍ VAŠE
VINA.Vím, že ho můžu koupit v MB,
ale z nostalgie jezdím do pivovaru. Ač
cesta tam a zpět je cca 60 km rád jedu
do pivovaru.
Vaše pivo, ať jakékoli je dokonalé.
Opravdu dokonalé!!!!!!!

Stanley P.: Gratulace k 2. místu jak nejlepší
11%, tak k nejlepšímu pivovaru roku...a
Gratulace k titulu nejlepší 12° pivo
Jimmy O.: Včerjší posezení ve vaší hospodě u pivovaru hodnotím hodně, ale
hodně pozitivně. Návštěva se bude brzo
opakovat!
Václav Š.: Svijany piju už spoustu let
a nedám na ně dopustit. Jsem Liberečák,
odkojený Vratislavem, bohužel pivovar
díky porevolučním tahanicím kvality
původního produktu již nedosáhl. Vždy

J. P.: chtěl bych Vám alespoň takto symbolicky poděkovat za to, jaké vaříte pivo!
Konkrétně 13tka Kníže je snad jediné
pivo na trhu, kterému se dá říkat PIVO,
výrazná hutná paměťová chuť, klobouk
dolů. Držím Vám palce, ať Vám to takto
vydrží co nejdéle.
M. Č.: Dnes jsem byl u vás v pivovaru,
pro soudek piva a při této příležitosti
jsem si vzal na okénku vaše Svijanoviny.
Přečetl jsem je celé a jsou fajn. Na
základě jejich přečtení jsem si opravdu

Za ty roky, je to pomalu 17 let co k Vám
jezdím se ve vašem pivovaru, co se
budov týká vše změnilo. Je vidět, že Vám
to jde!!!!!
A tak pokud se Vám to dostane do
ruky, tak Vám přeji ať se Vám stále
daří, ať děláte stále dobré pivo.
Myslím, že ostatní Vám mohou závidět. A mají co!!!!!!!!!!!!!!!
Mějte se všichni v pivovaru moc fajn.
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VÝHERCI Z MINULÉHO
VYDÁNÍ SVIJANOVIN
Minulé číslo Svijanovin bylo trošku
odlehčené, prosili jsme vás o zaslání
vtipů s pivní tématikou. Odpovědí přišlo
opravdu hodně, naše Miss zlatého moku
měla problém vybrat ty nej. Co myslíte,
povedlo se jí to? (pro autenticitu jsme
vtipy redakčně neupravovali):

1. MÍSTO: JIŘÍ PATLEJCH, PRAHA 8:
To takhle jde medvěd,totálně na šrot,
ještě s pivištětem v ruce a potká zajíčka na novym kole a ptá se ho (opile):
Zajíčku,kde jsi sehnal takové nové kolo?
a zajíček odpovídá: To víš, nechlastám,
šetřim, šetřim a tak sem si měl za co
koupit to kolo.
Druhý měsíc: Mědvěd jde zase totálně
zežranej z hospody a na mýtině zase
potká zajdu,ale tentokrát na zbrusu nový
motorce a tak se ho ptá:Ty hele zajochu,
kde si sehnal tu mašinu a zajoch na to:
To víš, nechlastám, šetřim a tak sem si
mohl pořídit tu motorku. Tak medvěd
celej nasranej, ale co... Za další měsíc si
to hasí zajda ve Ferárku po mýtině a diví
se, že nevidí medvěda, ale v tu ránu
neskutečnej rámus, všude lítá listí a vedle
auta dosedne helikoptéra z který vypadne
totálně nacamranej medvěd, a tak se ho
zajíc ptá: No ty vole,kde jsi sehnal tu helikoptéru !? a medvěd na to sotva mluvíc:
sem vrátil flašky vole!!

2. MÍSTO: MARTINA RULFOVÁ, TŘEBÍVLICE:
Podle posledních průzkumů pivo má
hodně ženských hormonů.
Tím se vysvětlilo proč:
– po pár pivech řídíme mnohem hůře
– po osmi pivech se smějeme
každé hovadině
– po dvanácti pivech čůráme v sedě

3. MÍSTO: ZBYŠEK VLASÁK, KADAŇ:
Paní Jindrová přiběhne nadšeně do
obývacího pokoje, kde její manžel
sleduje televizi:
„Představ si, náš Péťa už chodí.“
Manžel pohotově vyhodnocuje situaci:
„Tak na co čekáš, hned ho pošli
pro pivo.“
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MÁ U VÁS PIVO SVOJE MÍSTO I O VÁNOČNÍCH
SVÁTCÍCH A NA SILVESTRA?
Pošlete nám nějaký recept, jak ho konzumujete. Nejlepší recepty odměníme
výbavou na jaro – cyklistickým dresem.
Podělte se s námi o vaše recepty s pivem. Když připojíte fotografii vašeho
výtvoru, určitě zvýšíte své šance na
výhru. Soutěžní odpovědi zasílejte na
svijanoviny@pivovarsvijany.cz, vybrané
příspěvky zveřejníme na Facebooku
a pro tři z vás budeme mít připravené
cyklistické dresy.

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
3 CYKLISTICKÉ DRESY 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 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.

II. PRŮBĚH SOUTĚŽE
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 tip na konzumaci piva (v podobě
nápoje nebo jako přísadu do jídla)
• do soutěžního e-mailu napíše své jméno, úplnou adresu a kontaktní e-mail
Každý soutěžící může zaslat pouze jeden
soutěžní e-mail.
Posledním termínem možným pro zaslání
soutěžního příspěvku je 31. 1. 2012.
Vyhodnocení soutěže proběhne během
14 dnů po ukončení soutěže. Organizá-

tor má následně 14 dní na informování
výherců. Vyhodnocení výsledků soutěže v souladu s jejím zadáním provede
zástupce organizátora. Výhercům bude
jejich výhra zaslána do 15. 3. 2012.
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
íštím vydání
vyd Svijanovin. Organizátor tímto
mto informuje každou
ka
osobu, která poskytla
kytla v soutěži své osobní
osob
údaje ke zpracování,
án o jejích právech
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních
bních údajů v platném znění
(dále jen „zákon“),
on tj.j. zejména o ttom, že
poskytnutí těchto
chto údajů je dobrovol
dobrovolné, že
každá taková osoba má právo přístupu k
těmto údajům a že má právo při porušení
zákona se obrátit
it na Úřad pro ochranu
osobních údajů se žádostí o zajištění
nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z paragrafů 11
1a2
21 tohoto zákona.
Souhlas ke zpracování
ování údajů může být za
podmínek zákonaa kdykoliv odvolán.
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