Úvodník

Letošní Slavnosti svijanského
piva budou výjimečné. Podařilo
se nám za podpory EHP
a Norských fondů zrekonstruovat Zámek Svijany stojící hned
naproti pivovaru a ze samé radosti, že vše dopadlo tak, jak
mělo, jsme připravili nové pivo.
Jmenuje se Zámecký Máz, vychází ze Svijanského Mázu, ale
díky opětovnému zakvašení tzv.
kroužky má mnohem plnější,
zakulacenější a jemnější chuť.
Tohle pivo můžete ochutnat
v čepované podobě i jako zmrzlinu a já doufám, že si ho zamilujete jako já. Jsme rádi, že
nám dáváte zpětnou vazbu na
to, co se vám na Slavnostech
svijanského piva líbí, a co už
méně a vaše připomínky se
snažíme promítnout do reality.
Letos jsme udělali několik
zásadních změn v rozmístění
areálu, které doufáme, přispějí
k lepší orientaci. Hudba bude
hrát ze tří míst. Na pódiu
Deník se vyplatí být každou
sudou hodinu, pódium RCL
zase nabídne program v liché
hodiny. Dvě velká pódia doplní
ještě tradiční malé, na němž
dostanou prostor menší a alternativní kapely. Program pro
děti jsme navíc přesunuli před
brány areálu, takže najednou
vznikla spousta místa, kde se
můžete pohybovat, a kde na
sebe třeba narazíme.
Užijte si letošní oslavu léta
a svijanského piva a nezapomeňte se s námi potom o své
dojmy podělit.
Příjemnou zábavu
a dej Bůh štěstí,
Petr Menšík
Sládek Pivovaru Svijany

SLAVN
SVIJAN OSTI
SKÉ
HO
PIVA SP
ECIÁL

Praktické informace

SLAVNOSTI SVIJANSKÉHO PIVA

SE KAŽDÝ ROK KONAJÍ VE SVIJANSKÉM ÚJEZDĚ
NA MÍSTNÍM KOUPALIŠTI. BRÁNY AREÁLU SE
OTEVŘOU V SOBOTU 16. 7. OD 13:00 HODIN.
Nikde jinde nenajdete tak pestrý výběr svijanských piv jako na Slavnostech.
Pivo poteče jako vždy ze 160 píp za cenu 20 Kč ("450" za 25 Kč).
Vstupné je 200 Kč, pro děti do 15 let je vstup zdarma.

PO SETMĚNÍ SE MŮŽETE TĚŠIT NA
VELKOLEPÝ OHŇOSTROJ.

Program:*

*změny v programu jsou vyhrazeny

SEBASTIAN

EL ECTRO FOLK

DIXIELEND BAND

HARLEJ

HITMAKERS

TROSKY

TRAKTOR

MONIKA ABSOLONOVÁ
A TOMÁŠ SAVKA

NONSTOP

ŠKWOR

JV BAND J. VOTOČEK

v doprovodu orchestru Karla Vlacha

IVAN MLÁDEK

ADAPTACE

FRANTIŠEK NEDVĚD

DE BILL HEADS

VESELÍ POZŮSTALÍ

BUTY

TAM
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MALÉ PÓDIUM

RCL PÓDIUM

DENÍK PÓDIUM

SLAVN
SVIJAN OSTI
SKÉ

ROCKOPERA PRAHA

Pavla Forest, Viktor Dyk,
Jiří Zonyga a Lukáš Písařík

Aktualizovaný program
Slavností svijanského
piva najdete na
www.slavnostisvijanskehopiva.cz

VIKTOR DYK & WAW
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Mediální partner

Programem provedou Lucie Adamcová a Míra Michálek. Po setmění bude
program na chvíli přerušen, abyste se mohli pokochat večerním ohňostrojem.

VYSVĚTLIVKY K PLÁNKU:

Český
Dub

PIVNÍ STÁNKY

HUDEBNÍ PÓDIA

TANKOVNA

ÚSCHOVNA KOL

OBČERSTVENÍ

PARKOVIŠTĚ

PIVNÍ ZMRZLINA

STANOVÉ MĚSTEČKO

PIVNÍ DEGUSTACE

ZDRAVOTNÍK

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

AUTOBUS

ATRAKCE PRO DĚTI

Pěnčín

AREÁL
SLAVNOSTÍ

Svijany

Účinkující

Občerstvení

Každý rok se pro vás snažíme připravit skvělý hudební zážitek. Letos se
na třech pódiích představí známé české hvězdy i alternativní umělci a bude
jich víc, než v předchozích ročnících. Který z koncertů si nenecháte ujít?
představám. Do folku propašovali
elektronické prvky a tím vznikl „El
Ectro Folk“. Za pouhý rok svého
fungování odehráli desítky koncertů
po celé zemi.

SEBASTIAN

BUTY
Skupina Buty slaví 30. narozeniny, a tak se můžeme na
Slavnostech svijanského piva těšit na velkolepé vystoupení.
Populární hudebníci zahrají své největší hity, jako jsou Jednou
ráno, Nad stádem koní či legendární František.

ŠKWOR
Kapela, která vznikla v roce 1998, už
má na svém kontě 9 studiových alb.
Původní repertoár skupiny byl
založen víceméně na kombinaci
trashmetalu a punku a za roky svého
fungování se zaryla svým fanouškům
hluboko pod kůži.

HARLEJ
Aktuálně Harlej finišuje přípravy na
druhou polovinu turné k 20 letům
svého působení na české hudební
scéně. V nejbližší době je čeká vydání
DVD z koncertu v pražské Lucerně,
připravují nové CD a na Slavnostech
svijanského piva se můžeme těšit na
řadu známých i nových hitů.

ROCKOPERA PRAHA
RockOpera Praha představí průřez
rockovými operami autorů Milana
Steigerwalda a Pavly Forest za
doprovodu virtuózní tvrdé rockové
kapely. Silný hudební a vizuální
zážitek doplněný ohnivou
a akrobatickou show i animovanými
projekcemi a provázaný dějem
starých bájí a literárních příběhů ve
vás zanechá nezapomenutelný dojem.

DE BILL HEADS
Počátky této kapely sahají až do roku
1996, na české rockové scéně tedy

Zpěvák Sebastian překonal s klipem
Toulavá hranici 10 milionů
zhlédnutí na YouTube, koncem roku
přidal druhý úspěšný singl
Záchranný bod a usilovně pracuje na
novém albu. Zpěvák, o kterém určitě
ještě hodně uslyšíme, protože za rok
2015 byl oceněn v anketě Český
slavík v kategorii Nejstreamovanější
domácí nahrávka roku.

EL ECTRO FOLK

Světlé výčepní nepasterované pivo. Čtyřikrát ji
chmelíme a vyrábíme stejně jako všechna ostatní
piva tradičními výrobními postupy.

SVIJANSKÝ MÁZ 11 %
Před lety jsme byli jedním z prvních pivovarů, který
jedenáctku pivařům nabídl. Tohle pivo,
silné tak akorát, si hned získalo obrovskou
popularitu a dnes ho vypijete úplně nejvíc
ze všech našich piv.

SVIJANSKÝ FANDA 11 %
FRANTIŠEK
NEDVĚD
Františka Nedvěda si určitě
pamatujete z dob
Brontosaurů i dvojice
s bratrem Janem. Koncert
na Slavnostech svijanského
piva bude plný pohody,
vlídného slova a hlavně
pěkných písniček z pera
takových velikánů jako jsou
Gordon Lighfoot, Don
Williams, Jan Nedvěd.
Texty jsou od Františkova
přítele a spolupracovníka
ve Spirituál Kvintetu
Dušana Vančury i pera
Františka Nedvěda..

TAM
Zní to neuvěřitelně, ale kapela
Tam byla založena už v roce 1979.
Přes různé stylové odnože zůstává
věrná tvrdému rocku a hlavní
charakteristikou projevu jsou
čtyřhlasové vokály. Tam prostě
bude ve Svijanském Újezdu
pořádně slyšet.

IVAN MLÁDEK
Hudebně zábavná show, ve které kromě Ivana Mládka a jeho
legendárního Banjo Bandu vystupují i zpívající komici
"Kalamity Jane", Lenka Plačková, "Libuna" a Jan Mrázek, se
snad nikdy neomrzí a my jsme moc rádi, že Ivan Mládek přijal
naše pozvání a na Slavnostech svijanského piva letos vystoupí.

Nejnovější svijanské pivo, které jsme uvařili na
počest zrekonstruovaného Zámku Svijany. Vychází
ze Svijanského Mázu, který opětovně zakvasíme
rozkvašenou mladinou, tzv. kroužky, a necháme
krátce rozkvasit v tanku. Po dvou až třech dnech ho
stočíme do sudů a uložíme v ležáckých sklepích, kde
při nízké teplotě několik týdnů znovu dokváší. Díky druhotnému
dokvášení a přítomnosti čistých vitálních pivovarských kvasinek
získá pivo plnější, ale jemnější a zakulacenější chuť.

SVIJANSKÁ DESÍTKA 10 %

Rocková moravsko-pražská stálice
působí na české hudební scéně
už 10 let. Vznikla spojením dvou
zaniklých kapel Tarantula a Wizard
a za roky společného působení už
vydala 5 alb, poslední letos v květnu.

Repertoár skupiny El Ectro Folk stojí
na základech písničkářské tvorby
Míry Michálka a Míry Chaloupky.
Tradiční zvuk folkové muziky ale
hudebníci odložili stranou
a popustili uzdu svým hudebním

ZÁMECKÝ MÁZ

SVIJANSKÁ „450“

TRAKTOR

I když původní kapela vznikla už
v roce 1996, za éru svého fungování
prošla celou řadou změn. Na
Slavnostech svijanského piva se
můžete těšit na vlastní rockovou
tvorbu s prvky klasického hard-rocku
z již vydaných alb Láska jak trám
a Světlo zůstane v nás, ale
i ochutnávku z připravovaného
nového alba.

Všechna piva ve Svijanech vyrábíme tradiční technologií, která
je stejná jako v polovině minulého století, kdy se české pivo
proslavilo po celém světě. Chmel si pěstujeme vlastní na několika
desítkách hektarů chmelnic ve vyhlášené oblasti Polepských blat,
slad nám dodávají výhradně malé české a moravské nezávislé
sladovny a kvalitní vodu čerpáme z vlastních studní. Jsme hrdí, že
i přes řadu nástrah, které nám pivovarský život přináší, jsme
zůstali stále českým pivovarem bez zahraničního kapitálu
a doufáme, že nám to vydrží další stovky let.

Prémiový světlý ležák, který obsahuje jen humnový
slad a chmel z našich vlastních chmelnic.

není žádným nováčkem. Znát ji
můžete z mnoha hudebních festivalů
u nás i na Slovensku, ale i jako
mnohaletého hosta na letních tour
skupiny Tři sestry, se kterou
pravidelně koncertuje už sedm let.

HITMAKERS

Nikde jinde nenajdete tak pestrý výběr svijanských piv jako
na Slavnostech. Pivo poteče jako vždy ze 160 píp za cenu
20 Kč, za prémiovou Svijanskou „450“ zaplatíte 25 Kč.

MONIKA ABSOLONOVÁ
A TOMÁŠ SAVKA
v doprovodu
orchestru
Karla Vlacha
S trochou nostalgie můžete
zavzpomínat na nejslavnější
melodie šedesátých let. Těšit se
můžete na repertoár Yvetty
Simonové, Waldemara Matušky,
Evy Pilarové a řadu muzikálových
nebo filmových hitů.

Řezaná nefiltrovaná jedenáctka s nezaměnitelnou
chutí, která si vás rychle podmaní.

SVIJANSKÝ RYTÍŘ 12 %
Nepasterizovaný, pětkrát chmelený světlý ležák
s plnou chutí. Jestli jste vyznavači extra hořkého
piva, a navíc byste chtěli ochutnat loňského vítěze
mezinárodní soutěže Meiningers International
Craft Beer Award, je Rytíř správnou volbou.

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

SVIJANSKÝ KNÍŽE 13 %
SVIJANSKÁ KNĚŽNA 13 %
Svijanský Kníže tvoří spolu se Svijanskou
Kněžnou 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.

WEIZEN 12 %
Jediné světlé svrchně kvašené pšeničné pivo
v našem sortimentu.

SVIJANSKÝ VOZKA
Někdy se holt stane, že svoje oblíbené pivo
musíte nechat stát bez povšimnutí. Pro tyhle
situace máme nealkoholického Vozku, který snad
aspoň trochu zažene chuť po poctivém pivu.

KVASINKY V PIVU
Možná jste si všimli, že v některých našich pivech najdete kvasinky.
Třeba v Kvasničáku, fandovi nebo novém Zámeckém Mázu. Jedná
se o vitální pivovarské kvasnice, které si v pivovaru hýčkáme
a množíme, a tak je můžeme s klidným srdcem doporučit i v rámci
vyvážené stravy. Obsahují totiž velké množství vitamínů řady B (B1,
B2, B3, B6, B9, B12 a B15) a stopových prvků, jako jsou fosfor, chrom,
selen, draslík, hořčík, železo, vápník, mangan, zinek a měď.

Doprava
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 tři
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 16. 7. 2016 budou od 11.00
hodin zřízeny autobusové spoje
z nádraží Turnov a zpět. Autobusy
budou vyjíždět až do půlnoci
v 30minutových intervalech.
Z Liberce – zastávka Moskevská
(proti OD Balón), z Jablonce
n/N – autobusového nádraží st. 7
budou autobusy na Slavnosti
svijanského piva odjíždět v 11.00,
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 hodin.

HO
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VLAK
Pokud zvolíte cestu vlakem, ze všech
směrů budete vystupovat na 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 8.30, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30 hodin
Vlak z Turnova vyráží v 9.22, 11.22,
13.22, 15.22 a 17.22 hodin.
Vlak z hl. nádr. Mladé Boleslavi
jede 8.34, 9.47, 11.34, 13.47, 16.34
a 18.34 hodin.

Chcete si ze Slavností
odvézt suvenýr v podobě
originální dvoulitrové
železné Plechovky pro
chlapy, která je praktická

Suvenýr ze Slavností svijanského piva
Chcete si ze Slavností odvézt nějaký suvenýr na památku? Pak určitě přijďte do
našeho stánku s dárkovými předměty. Letos jsme ho podstatně zvětšili a přestěhovali
na tenisové kurty. V nabídce bude pivní sklo, spousta druhů triček, bund, cyklodresů
a nespočet dalších pivařských drobností, nově třeba alkohol testery, které se po akci
mohou hodit.

Už tradičně je součástí Slavností svijanského piva část vyhrazená dětem a rodinám.
Letos najdete kolotoče a pouťové atrakce na dvou místech mimo hlavní areál, takže
budou mít děti víc místa na hraní a dospělí zase na ochutnávání piv a poslech hudby.

Pro cyklisty bude na místě
připravena úschovna kol.

AUTOBUS

a zároveň poskytuje pivu
stejnou ochranu jako klasický sud? U příležitosti
letošních Slavností svijanského piva jsme jí vytvořili
limitovaný kabát, ve
kterém ji jinde neseženete.

Zábava pro rodiny

KOLO

V NEDĚLI 17. 7. 2016 SE DOSTANETE DOMŮ TĚMITO SPOJI:
VLAK

SVIJANY – PRAHA
Autobus s přestupem v Mnichově
Hradišti nebo Liberci odjíždí ze zastávky
Svijany Na nájezdu v 10.09, 11.43
a 14.09 hodin.
SVIJANY - LIBEREC
Přímá autobusová linka ze Svijan
do Liberce odjíždí ze zastávky Svijany Na
nájezdu v 11.43. a 14.14 hodin.
SVIJANY – TURNOV
V 10.00 hodin bude odjíždět
kyvadlový autobus ze Svijanského
Újezda do Turnova.

SLAVN
SVIJAN OSTI
SKÉ

Oba spoje můžete využívat i pro cestu
zpět, ze Svijanského Újezdu budou
vyjíždět v 18.00, 19.30, 21.00, 22.30
a 24.00 hodin.

PŘÍŠOVICE – PRAHA
Vlak do Prahy odjíždí z nádraží
Příšovice, spoj s přestupem v Turnově
nebo Mladé Boleslavi vyjíždí v 7.27,
8.22, 9.27, 11.27 a 12.22 hodin.
PŘÍŠOVICE – TURNOV - LIBEREC
V neděli se do Turnova a Liberce
dostanete vlakem z nádraží
v Příšovicích. Odjíždí v 8.22, 10.22,
12.22 a 14.22 hodin.

Ubytování
V době konání Slavností svijanského piva můžete přespat v podstatě kdekoliv. Vedle
areálu koupaliště směrem na obec Svijany je každoročně vyhrazena louka stanům
i osobním vozům, směrem na Pěnčín bude opět vyhrazena louka jen stanům. Pokud
budete chtít, můžete si střechu nad hlavou rozbalit i na návsi Svijanského Újezdu.

Pivní degustace
Máte pocit, že jste znalcem svijanských piv? Pojďte si zahrát na odborného
degustátora a poznejte ve slepé ochutnávce, kterého našeho piva jste si právě lokli.
Úspěšné testovače samozřejmě nemine odměna.

Slož si svou čepici
Složte si ze Svijanovin svou čepici a udělejte z nich multifunkční pomůcku.
Budete mít program Slavností pořád po ruce a zároveň se ochráníte před
prázdninovým sluníčkem i případným deštěm. O sprškách piva ani nemluvě.

Pivní zmrzlina

JAK NA TO?
●

Pivní zmrzlina se už na
Slavnostech svijanského
piva zabydlela.

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.
●

I letos jsme pro vás připravili pořádnou
porci ledové dobroty. Ochutnat můžete zmrzlinu
z naší novinky Zámeckého Mázu. I když se jedná
o sladkost, pivní zmrzlina je určena jen pro dospělé, obsahuje totiž 75 % piva.

●

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.

Předplaťte si svůj Deník na jeden rok a získejte dárky v hodnotě 1700 Kč
Motyčka
Black&Decker
BD33225
Kvalitní ocelová
konstrukce s práškovou
povrchovou úpravou.
Ergonomicky tvarované
držadlo z protiskluzového
materiálu.
Neohne se.
Délka: 283 mm
Hmotnost: 295 g

Hrábě
Black&Decker
BD33226 ruční
5 zubů
bů z odolné
d l é ocelili
s práškovou povrchovou
úpravou. Ergonomicky
tvarované držadlo
z protiskluzového
materiálu.
Neohnou se.
Délka: 275 mm
Šířka: 89 mm
Hmotnost: 235 g

Lopatka
Black&Decker
BD33200 sázecí
K t k z kkvalitního
Konstrukce
lit íh
plastu. Držadlo je
z lehkého a pevného
materiálu s protiskluznou
ploškou na palec.
S hloubkovým
měřením do 10 cm.
Neohne se.
Délka: 308 mm
Hmotnost: 65 g

Pákové nůžky
na větve
Black&Decker BD 32209
N ččepell jje použitý
Na
žitý
speciální materiál
CarboniteTM.
Povrch čepele dále
obsahuje iFlonTM.
Komfortní držadla.
Průměr střihu: 38 mm
Délka: 71 cm
Hmotnost: 1,03 kg

Sekera 70 cm
Black&Decker
BD 33545
Skl l i át é topůrko
Sklolaminátové
t ůk
s pevným gumovým
m
protiskluzovým
ukončením.
Pevné spojení
sekery
a topůrka.
Celková délka:
70 cm
Hmotnost:
1,39 kg

Motyka
Black&Decker
anná
BD 33115 oboustranná
Z temperované
t
é
oceli, s pevnou
sklolaminátovou
násadou.
Komfortní práci
zajišťují pěnová
středová část
a tlumící ukončeníí
rukojeti.
Celková délka:
145 cm
Hmotnost:
880 g

Objednejte si své
é př
pře
předplatné:
dplatné:
www.mojepredplatne.cz
tel.: 840 336 459
Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč včetně DPH
za každou započatou minutu pro volání
z pevné linky. Volání z mobilního telefonu
dle tarifu mobilního operátora.

