NOVINY PIVOVARU SVIJANY

Vánoce a Nový rok už klepou na dveře a já
přiznávám, že se na tohle období klidu
a míru každý rok opravdu těším. Člověk
má aspoň jednou v roce příležitost strávit
čas s lidmi, na kterých mu skutečně záleží.
Nikam nespěchat. Přemýšlet tak akorát.
A radovat se z přítomnosti.
Všichni za sebou máme rok plný novinek
a změn a další určitě přijdou i v příštím
roce. Pojďme letos Vánoce pojmout
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opravdu jako svátky klidu a lidské
pospolitosti. Jako přípravu na dalších
hektických 365 dní v roce (do příštích
Vánoc). Budu rád, když součástí vaší
vánoční pohody budou i Svijany.
Všem vám přeji klidné a ničím
nerušené svátky.
Dej Bůh štěstí,
Petr Menšík, svijanský sládek

NOVINKA

DARUJTE
PLECHOVKU
S VLASTNÍM VZKAZEM
Řekli jsme si, že dárků, které můžou mít
všichni, už bylo dost.

A proto jsme připravili edici dárkových Plechovek (nejen) pro
chlapy. Jednoduchý design ve třech provedeních (pro muže, pro
ženy a univerzální) s bílým místem na osobní vzkaz a lihovou fixou
pro vlastnoručně napsané přání, nás v pivovaru nadchl tak, že
uvažujeme, jestli tuhle původně zamýšlenou limitku nenecháme
natrvalo. Co si o tom myslíte? Ať tak nebo tak, momentálně ji
můžete koupit na eshop.pivovarsvijany.cz.

VÁNOČNÍ PIVA
Ani letos vás neochudíme
o oblíbená vánoční
balení našich piv.
Těšit se můžete na tradiční multipacky
Mázu s dárkem, pětilitrový párty
soudek i slavnostně zabalený Kvasničák.
Část sortimentu najdete na našem
e-shopu: eshop.pivovarsvijany.cz, část
v maloobchodní prodejní síti, ale jistotou
kompletního výběru je naše prodejna
ve Svijanech. Vánoční sortiment bude
k dispozici do vyprodání zásob.

NÁŠ TIP

TRADIČNÍ SVIJANSKÝ PŘEDEK
Až pojedete kolem zámku, nakoukněte branou dovnitř, jestli zrovna
není otevřeno. Třeba budete mít štěstí a příležitost ochutnat
pivovarskou zimní specialitu – sladinový předek. Je to první nápoj,
který dokáže pivovar vyprodukovat. Vzniká na varně z ječného sladu
ještě před tím, než se do něj přidá chmel a vznikne alkohol. Po staletí
byl popíjen v pivovarských kruzích především pro jeho údajné
blahodárné účinky. Traduje se, že skvěle působí na průdušky,
podporuje krevní oběh a pomáhá předcházet civilizačním chorobám.
Pro lepší vůni, účinky a zvýšení výřečnosti si ho dříve pivovarníci
vylepšovali rumem, ale horký je skvělý i v nealkoholické podobě.

NOVINY PIVOVARU SVIJANY
JEDNIČKA
S HVĚZDIČKOU
ZA NOVÝ WEB
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PARŤÁK DO
NEPOHODY

U chlubení ještě chvíli zůstaneme. V minulých
Svijanovinách jsme vám představovali náš nový
web www.pivovarsvijany.cz a ejhle, už se
může pyšnit významným oceněním
v odborných kruzích. Bodovali jsme s ním
v soutěži WebTop100, která každoročně vybírá
nejlepší internetové počiny.

Lukáše Krpálka asi není
třeba představovat.
Náš úspěšný judista z letošní olympiády
patří do svijanské rodiny už od roku 2014.
Podporujeme ho na menších i velkých
turnajích, scházíme se s ním a diskutujeme
nejenom o sportu, ale i pivu. A protože je
pro nás Lukáš takovým novodobým rytířem,
můžete ho nově vídat na Plechovkách pro
chlapy. Jak jinak než na variantě obsahující
Svijanského Rytíře. A za zmínku možná stojí
i to, že portrét Lukáše Krpálka, který pro nás
fotil Šimon Pikous, získal letos cenu v soutěži Czech Press Photo.

NAŠI MEDAILISTI
Letos se nám v pivních soutěžích dařilo, ceny jsme si odvezli
i z posledních několika, které v roce 2016 proběhly.
Do soutěže Cerevisia Specialis – Pivní speciál roku 2016 byl přihlášen rekordní
počet piv. Z 37 vzorků vybrala dvacetičlenná komise náš Kvasničák jako vítěze světlých speciálů a Kněžnu ocenila stříbrem v kategorii polotmavých a tmavých speciálů. Bodovala i Svijanská desítka, a to u Sdružení přátel piva, které ji vyhlásilo jako
druhé nejlepší světlé výčepní pivo. A chybět jsme nemohli ani v soutěži Česká chuťovka, do níž se hlásíme pravidelně. Letos jsme si odvezli ocenění pro Zámecký
Máz, prémiovou 450 a Rytíře. Děkujeme. A to nejenom všem odborným porotám,
ale především vám, našim štamgastům, díky kterým vidíme, že má naše práce smysl.

NÁŠ TIP

Na začátku prosince jsme pro vás spustili nový
e-shop. Ten starý už neplnil nejen naše požadavky
na estetičnost, ale především už byl zastaralý po
technické stránce. Věříme, že nový bude fungovat
k vaší (i naší) spokojenosti, i když ještě budeme
chvíli pilovat drobné nedostatky. Určitě ale budeme
rádi, když se na eshop.pivovarsvijany.cz podíváte
a napíšete nám, jak se vám líbí. A při té příležitosti
si můžete prohlédnout i aktuální novinky.

NOVINKY V E-SHOPU

NOVÝ E-SHOP JE NA SVĚTĚ
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PLECHOVKY
PRO CHLAPY
& GLOBUS

NA NOVÝ ROK O SLEPIČÍ KROK
Pivovarské kalendáře už jsou vytištěné a čekají na své nové majitele na našem e-shopu
(eshop.pivovarsvijany.cz) nebo pivovarské prodejně ve Svijanech. Letos jsme si nenechali
ujít příležitost představit vám nově zrekonstruovaný Zámek Svijany. Samozřejmě ale
nemůžou chybět ani sličné dívky a naše piva. Kalendář je k mání za 99 Kč.

Chodíte nakupovat
do Globusu? Možná
už jste tam zahlédli
specialitu, kterou
jsme připravili ve
spolupráci s tímhle
hypermarketem.
Chceme, abyste si
sváteční atmosféru
opravdu užili,
a proto si můžete
dát jedno pivo
v limitované edici
Plechovek pro
chlapy na náš účet.
Na zdraví!

ZIMA NA ZÁMKU
Zámek Svijany je otevřený zhruba půl roku
a za tu dobu už jsme na něm zorganizovali
bezpočet akcí. Poslední v letošním roce byly
adventní koncerty, divadlo pro děti a zpívání
koled v nezapomenutelné atmosféře zrekonstruované zámecké kaple. I když zámecká
sezóna skončila, už teď pro vás připravujeme
další spoustu akcí. O zábavu v roce 2017 tak
bude na zámku postaráno a informace
o tom, co se aktuálně chystá, najedete vždy
na webu www.zameksvijany.cz.

NOVINKA

RADOST SBĚRATELŮM
Sbíráte pivní tácky? Pak vás možná
bude zajímat, že jsme svijanskou
edici rozšířili o dva nové
přírůstky. Chybět nemůže
olympijský vítěz a tvář našich
Plechovek pro chlapy, Lukáš
Krpálek. Druhá novinka je
věnovaná Zámeckému Mázu,
specialitě, kterou najdete
výhradně v čepované podobě
ve vybraných hospodách v republice.

NOVINY PIVOVARU SVIJANY
Na jedno svijanské

SVIJANSKÁ RESTAURACE DELTA

NÁŠ TIP

Popít dobré pivo je možné i v okrajových částech Prahy.
Konkrétně ve Kbelích najdete svijanskou restauraci Delta, do které si můžete zajít na Svijany od roku 1999. Momentálně mají na čepu
Svijanský Máz, výroční 450, Rytíře, Kvasničák,
Kněžnu a Vozku a za to, že pivo bude vynikající, tu ručí skoro životem. Delta totiž od roku
2001 získává bez jakýchkoliv potíží náš certifikát kvality. Na ten mají nárok jen ti hospodští,

kteří umí pivo perfektně načepovat a starají
se o něj s maximální péčí, aby zákazník dostal
na stůl nápoj ve skvělé kondici.
Až se pohodlně usadíte na jednom z 50 míst
(nebo dalších 50 na letní zahrádce, až na to
bude počasí), ochutnejte zdejší oblíbenou
specialitu Krůtí řízečky „450“ nebo kterýkoliv
pokrm z tradiční české kuchyně. Řada masných
výrobků pochází z vlastního řeznictví, a tak
si můžete být jisti, že na talíř dostanete jen to
nejlepší a nejčerstvější, co je k mání.
V roce 2016 prošla celá restaurace výraznou
rekonstrukcí, která se týkala nejen interiéru,
ale také zázemí a venkovního posezení. Zastavte
se na jedno a posuďte, jak se přeměna povedla.
Restauraci najdete v Praze – Kbelích,
v Toužimské ulici, www.restauracedelta.cz

Pijan Svijan
Sice bodujeme na degustačních
soutěžích, ale stejně je pro nás
nejdůležitější, aby naše pivo chutnalo
vám. Jsme proto rádi za jakoukoliv
zpětnou vazbu. Těší nás, když nám
pošlete slova chvály a vážíme si,
když se s námi podělíte o konstruktivní
kritiku. Využijte k tomu náš e-mail
pivovar@pivovarsvijany.cz
nebo facebook
www.facebook.com/Svijany nebo
www.facebook.com/svijanskysladek.

Je tohle náš soudek nebo není? Sladký
dort, který vytvořila jeho kamarádka,
nám poslal Pavel V. z Olomouce

Chceme dělat radost na všech
stranách, a proto spolupracujeme
i s TV Rockparáda a Slušnej kanál. Tihle
všichni už doma ochutnávají Svijany.

SMOLA A HRUSKY
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