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U
ž šestým 
rokem se 
v září ne-

můžeme do-
čkat oslavy 
dobrého čes-
kého piva, vý-
borného jídla, 
ale hlavně bo-
haté tradice 
českých hos-
pod a restau-
rací, kterou 
v podobě Dnů českého piva vždy 
kolem svátku svatého Václava orga-
nizuje Český svaz pivovarů a slado-
ven. Konečně je zase tady! Svatý 
Václav jako patron českého piva 
a české hospodské kultury v tom 
nejlepším slova smyslu je skvělá myš-
lenka. 

Dny českého piva vítáme jako vel-
mi záslužnou iniciativu a sami se 
k nim aktivně připojujeme, ať už na-
šimi vlastními Svatováclavskými slav-
nostmi na Zámku Svijany, různými 
akcemi ve spolupráci s „našimi“ re-
stauracemi nebo speciálním „svato-
václavským“ pivem DUX. A když už 
jsem jej zmínil – neumíte si předsta-
vit, jak moc mě potěšilo, s jakým 
nadšením byl DUX loni přijat. Dali 
jsme si na něm sice záležet, jeho zákla-
dem je vybraný humnový slad a ža-
tecký chmel odrůdy Sládek z našich 
vlastních chmelnic, ale popravdě ře-
čeno až tak vřelý ohlas jsme nečekali. 

I když jsme to původně neměli 
v plánu, nakonec jsme jej díky tomu 
zařadili do výrobního programu jako 
naše čtrnácté pivo. V našem sorti-
mentu má ovšem výsadní postavení 
– vaří se vždy jen jednou do roka, 
aby byl v nejlepší formě právě 
na Dny českého piva. I letos jej bě-
hem nich budete moci ochutnat 
ve 185 vybraných svijanských restau-
racích a samozřejmě také 28. září 
na našich Svatováclavských slavnos-
tech, kam vás tímto co nejsrdečněji 
zvu. 

Stejně jako mají milovníci vína 
své svatomartinské, máme nyní i my 
pivaři svůj svátek. Užívejte si ho pl-
nými doušky.

Dej Bůh štěstí! 
Petr Menšík, 
sládek Pivovaru Svijany

Pivaři všech českých hospod, spojte se s námi na facebooku � svijany nebo � svijanskysladek či na instagramu � pivovarsvijany

Svátek českého piva se blíží: 
Svijany opět vaří DUX 

Počasí letos úrodě nepřálo

S
vátek všech milovníků piva, hospod a domácí české gastronomie – Dny české-
ho piva – je opět tady. Oslavy zlatavého moku spojené s patronem českého piva, svatým Václavem, vr-
cholí ve dnech 26. až 30. září. Do akce pořádané pod taktovkou Českého svazu pivovarů a sladoven se 
letos již pošesté aktivně zapojuje i Pivovar Svijany. Speciální světlé pivo DUX připomínající svatého 
Václava, které se vaří jen jednou do roka právě při této příležitosti, se bude čepovat nejen 28. září 

na Svatováclavské slavnosti na Zámku Svijany, ale i ve 185 zúčastněných svijanských restauracích. 

DUX Z DVOJITÉ 

VÁRKY BUDE LETOS 

NA ČEPU VE 

185 RESTAURACÍCH 

„Cílem akce je povzbudit hosty, aby se 
častěji vraceli k dobrému a správně ošetře-
nému točenému pivu v restauraci, místo 
aby je pili doma. Chceme jim také připo-
menout, jak důležitou roli v životě našeho 
národa tradiční české hospody a restaurace 
vždy hrály,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany 
Roman Havlík. „Těší nás, že jako největ-
ší samostatný český pivovar můžeme přilo-
žit ruku k dílu a pomáhat tyto skvělé tra-
dice obnovovat.“   

Kde je sv. Václav?  

Svatý Václav, jak známo, nezmizel, 
ale vydal se slavit Dny českého piva 
společně se svým lidem. Osobně zavítá 

i 28. září na Svatováclavské slavnosti 
na Zámku Svijany. Jeho příjezd 
doprovodí středověká hudba 
v moderním podání skupiny 
GNOMUS. Hosté slavnosti si 
potom budou moci užít tra-
diční řemeslný jarmark, vy-
stoupení šermířů a kejklířů 
a další dobová představení 
nebo například módní pře-
hlídku pivních šatů. „Pro fa-
noušky jsme v rámci slavností 
připravili i prohlídku pivovaru za zvý-
hodněnou cenu,“ uvedl dále Roman 
Havlík. „Věřím, že i díky seznámení 
s klasickým výrobním postupem českého 

piva, na který jsme ve Svijanech tak pyšní, 
se budou častěji vracet k našemu – nejlépe 
samozřejmě čepovanému – pivu.“  

Pivaře na svijanských Svatováclav-
ských slavnostech potěší slavnostní na-
ražení sudu se speciálním třináctistup-
ňovým pivem DUX, škola čepování 
a pivní soutěže. „DUX patří se svými 5,5 
procenta alkoholu mezi silnější piva, je 
plný a hutný, ale současně také hladký 
a jemný,“ přibližuje DUX svijanský slá-
dek Petr Menšík. Letos pivovar po loň-
ském úspěchu uvařil filtrovaného spe-
ciálu rovnou dvě várky o objemu 400 
hektolitrů. Pro výjimečné pivo opět vy-
robil i zvláštní půllitry a podtácky. 

Dny českého piva  

Milovníci zlatavého moku mají bě-
hem Dnů českého piva možnost ochut-
nat mnoho zajímavých speciálů i celých 

pivních menu také z ostatních čes-
kých pivovarů. Do oslav se zapo-
jují desítky pivovarů a minipi-
vovarů a na šest tisíc hospod 
a restaurací. Kompletní pro-
gram bude zveřejněn na spe-
ciálních webových stránkách 
akce, kde si každý může najít 
nejbližší zúčastněnou restauraci 
a nechat se k ní dovést pomocí 

navigace.  

WWW.ZAMEKSVIJANY.CZ

WWW.DNYCESKEHOPIVA.CZ

WWW.PIVOVARSVIJANY.CZ

J
ečmene se podle odha-
du sklidilo asi o pětinu 
méně než loni. Vedle 
počasí stálo za nižší 
úrodou i snížení 

     osevních ploch, které me-
ziročně klesly o 15,2 procen-
ta. Tropické počasí navíc zvý-
šilo obsah dusíkatých látek 

v obilí, což je právě pro sla-
dovnický ječmen kámen úra-
zu. Část ječmene, který byl 
vypěstován pro potřeby sla-
doven, tak skončí jako krmi-
vo pro hospodářská zvířata. 
Zhruba polovina českého sla-
du jde ovšem na vývoz, takže 
pro české pivovary by ho 

mělo být dost. V součtu celé 
Evropské unie se nicméně 
poprvé po osmi letech očeká-
vá jeho nedostatek.      

Ještě hůře se extrémní léto 
podepsalo na úrodě „zelené-
ho zlata“. Podle tajemníka 
Svazu pěstitelů chmele ČR, 
Ing. Michala Kovaříka, je 

meziroční propad výnosů 
chmele poměrně velmi výraz-
ný a mohl by se přiblížit až 
k hranici 30 procent. Naštěstí 
by podle něj alespoň kvalita 
sklizeného chmele měla být 
průměrná.   

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

Letošní léto představuje výjimku z pravidla, že v horkém počasí lidé pijí méně piva. Letos ho i přes extrémní 
teploty vypili naopak více než loni. Letní vedra a následné sucho se ovšem neblaze podepsaly na úrodě surovin 
potřebných pro výrobu piva. 

KVALITU SVIJANSKÉHO PIVA TO NEPOZNAMENÁ 

STRANA
1
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Z
 333,3 tisíce hektolitrů piva, které se ve Svijanech 
uvařily v prvním pololetí, směřovalo více než osm 
procent na export. Meziroční zvýšení o dva procent-
ní body potvrzuje, že svijanské pivo dobývá i srdce 
zahraničních pivařů. „Do konce roku se v exportu 

chceme dostat na úroveň kolem deseti procent celkové produkce. 
Těžištěm naší exportní politiky přitom je a bude vývoz plechov-
kového piva na nejvyspělejší evropské a světové trhy,“ uvedl ře-
ditel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Nepasterované pivo se ve Svijanech začalo v březnu v čes-
ké premiéře stáčet do plechovek na nové lince v hodnotě 
přes 100 milionů Kč. Vedle domácího českého trhu a Slo-
venska, kde je již také v prodeji kompletní sortiment nepas-
terovaných svijanských piv, s nimi pivovar míří i do západní 
a jižní Evropy a také do zámoří. „V červnu jsme vypravili 
první kontejner zákazníkovi na východní pobřeží USA. Věří-
me, že se tam naše pivo setká s příznivým ohlasem a že ve Spo-
jených státech najde naše kvalitní evropské plechovkové pivo 
velmi perspektivní odbytiště,“ řekl exportní manažer Pivovaru 
Svijany Jan Adámek.   

SVIJANY VE SVĚTĚ

„Se Slovanem, stejně jako 
s dalšími sportovci, nás spojují 
špičkové výkony, výdrž, touha 
po vítězství i týmový duch, tedy 
to, co našemu pivovaru pomohlo 
odvrátit hrozbu uzavření a co 
nás posledních úspěšných dvacet 
let provázelo v podobě hesla Sr-
deční záležitost,“ řekl ředitel 
Pivovaru Svijany Roman Hav-
lík. „Kromě toho je pro nás i pro 
Slovan letošní rok výroční – za-
tímco Slovan slaví šedesát let 
od svého založení, pivovar si 

připomíná dvacet let své samo-
statnosti.“

„Kdysi nás liberečtí patrioti 
podrželi, teď je čas jim to vrátit. 
Budeme týmu držet palce, aby se 
nyní již s logem Svijan na dresu 
přiblížil výkonům, díky nimž 
v úspěšné sezóně 2011/2012 
nejvyšší české soutěži dominoval. 
Za naše malé vítězství pak bude-
me považovat, když bude ná-
vštěvníkům stadionu chutnat 
naše pivo,“ dodal Roman Hav-
lík.  

SVIJANY NA STADIONU

P
ivovar Svijany se stal partnerem 
hvězdně obsazené romantické 
komedie Léto s gentlemanem. 
Scénář filmu napsal čerstvý nosi-
tel ceny za přínos české kinema-

tografii z letošního Karlovarského filmo-
vého festivalu Jaromír Hanzlík, který v 
něm hraje i hlavní postavu Artura. 

Pod režijním ve-
dením zkušeného re-
žiséra Jiřího Adamce, 
jenž má na svém 
kontě desítky úspěš-
ných televizních po-
řadů, inscenací, fil-
mů i televizních 
seriálů, ztvární další 
role ve snímku na-
příklad Alena Anta-
lová, Igor Bareš, 
Lucie Vondráčková, 
Mirek Šimůnek. Ve 
vedlejších rolích se 
pak objeví celá ple-
jáda českých hereckých jmen jako Tereza 
Kostková, Dana Batulková, Pavel Sou-
kup, Arnošt Goldflam, Ivana Chýlková, 
Miroslav Etzler či Jan Čenský. 

Léto s gentlemanem se natáčelo v čer-
venci a srpnu ve středočeských Zducho-

vicích a jejich okolí. Svou roli ve filmu 
hraje i pravá česká hospoda, v níž se sa-
mozřejmě čepuje svijanské pivo. Film 
distribuuje společnost BIOSCOP a v ki-
nech by se měl objevit na jaře příštího 
roku. 

JAKÉ BYLY ČERVENCOVÉ 

29. SLAVNOSTI SVIJANSKÉHO 

PIVA?

To se mi líbí Komentář Sdílet

Martin Havel No 
a za rok naviděnou už 
teď se těším

To se mi líbí • Odpovědět • 2 d

Blanka Janíková Bylo 
luxusní jako vždy!

To se mi líbí • Odpovědět • 2 d

Aleš Kafka Mohu rict,ze 
to po perfektni a moc 
jsem si to uzil.Skvela 
atmosfera,uzasni 
interpreti a hlavne 
skvele pivo.Mockrat 
dekuji a jen tak dal.Uz 
ted se tesim na pristi 
rok dik

To se mi líbí • Odpovědět • 3 d

Tommy Konopáč 
Po delší době jsme 
navštívili slavnosti 
a špička! Skvělý 
prostředí, skvělý 
počasí, skvělý pivo 
a mezi skvělými 
účinkujícími příjemné 
překvapení - Navostro 
a Motorband. Díky!!

To se mi líbí • Odpovědět • 4 d

Jitka Štajncová Jelikož 
jsem se zúčastnila 
slavnosti tak jsem byla 
velice mile překvapena 
prostě za sebe mohu 
říct paráda,pěkné 
prostředí,skvělá 
atmosféra,výborné 
pivečko,dobrá volba 
v interpretech všichni 
byli užasní a co mě 
teda vůbec nejvíce 
dostalo byla kapela 
Motorband,no to 
byla teda naprostá 
pecka!!!Hotovej odpal 
no z toho jsem byla 
úplně vedle.Díky moc 
skutečně jsem si to 
skvěle užila.

To se mi líbí • Odpovědět • 4 d

Pavel Kováč Tak jsme 
ZDE paráda pivečko 
super!

To se mi líbí • Odpovědět • 4 d

Svijany si získávají jméno ve světě
Točené Svijany si stále více 
zákazníků objednává také 

v Chorvatsku

Svijany partnerem Slovanu Liberec

D
obrý fotbal a dobré pivo patří neodmyslitelně k sobě. Logo Pivovaru Svijany proto v letošní sezóně nesou 
dresy hráčů prvoligového fotbalového klubu Slovan Liberec. Jde o součást dohody o široce koncipova-
ném partnerství, na němž se pivovar dohodl s vedením klubu. Fotbalisté Slovanu se díky ní zařadili 
do dlouhého zástupu sportovců, které největší samostatný český pivovar dlouhodobě podporuje. Pro 
fanoušky Slovanu má spojení prvoligového fotbalu a prvoligového piva i tu výhodu, že se na stadionu 

U Nisy nově čepují jen Svijany.   

SVIJANY NA NATÁČENÍ

Léto s gentlemanem ve svijanské hospodě
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HARMOTOKLUB, BEROUN
PŘEDSTAVUJEME SVIJANSKÉ RESTAURACE

Pivaři všech českých hospod, spojte se s námi na facebooku � svijany nebo � svijanskysladek či na instagramu � pivovarsvijany
STRANA

3

S
oukromý motorkářský 
klub, který kromě člen-
ství pod vedením hrdé-
ho majitele Harleye Da-
vidson nabízí také če-

pované Svijany. „Začínali jsme 
Mázem, později jsme přidali 
Knížete a jeho drahou polovičku 
Kněžnu, dále fandu, nefiltrova-
nou jedenáctku Svijanský Máz 
a Barona,“ komentuje nabídku 
svijanských piv Tomáš Zelinka, 
prezident klubu. „K velkému 
výběru piv podáváme i studenou 
kuchyni, například nakládaný 
hermelín, utopence, zavináče 
nebo matjesy. Několikrát do roka 
pořádáme soutěže o hodnotné 
ceny v pití svijanského piva. Kaž-

dý si prostě přijde na své. V sou-
časnosti máme dvě stě členů, ale 
stále přijímáme nové, proto 

k nám neváhejte zavítat,“ dodá-
vá majitel Harmotoklubu 
v Berouně.  

Členství v klubu se zapíjí 
čepovaným svijanským pivem

MAX BAR, MLADÁ BOLESLAV

Max bar – první Svijany 
z tanku v Mladé Boleslavi

P
odnik, jehož iniciály 
jsou stejné jako písme-
na v názvu města, 
ve kterém sídlí. Max 
bar v Mladé Boleslavi 

majitelé charakterizují jako ro-
dinný podnik se stálou kliente-
lou. Nové hosty by však rádi 
nalákali například na šipkové 
turnaje klubu Darts of Max, 

vysílání sportovních přenosů 
a samozřejmě také na milou 
obsluhu a výborné pivo. „Svi-
janské pivo pro nás bylo jasnou 
volbou už od samého začátku. 
Chtěli jsme místní, nekomerční 
pivovar, což se nám povedlo. 
Navíc si pivo pochvalujeme ne-
jen my, ale také naši hosté. Nově 
je to především tanková jede-

náctka Svijanský Máz,“ ko-
mentuje majitelka Max baru 
Palánová spolupráci se svijan-
ským pivovarem. Jak již bylo 
zmíněno, od letošního roku 
mohou hosté v Max baru 
ochutnat i svijanské pivo z tan-
ku, které je první v Mladé Bo-
leslavi.

  DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Velmi dramaticky se sucho 
projevilo na úrodě chmelnice 
v Polepských blatech na Lito-
měřicku, do níž Pivovar Svijany 
m a j e t k o v ě 
vstoupil v roce 
2007 a jejíž 
chmel využívá. 
„Je pravděpo-
dobné, že v dů-
sledku lokálního 
dlouhotrvajícího 
sucha a vysokých 
teplot bude letoš-
ní úroda i přes 
zavlažování nejhorší za posled-
ních padesát let. Počasí se úplně 
vymykalo z klimatu středního 
pásma, na něž je chmel zvyklý, 
což se nejspíše projeví i na obsahu 
alfa-hořkých kyselin, které pivu 
dávají typickou hořkost,“ zhod-
notil letošní sklizeň nositel me-
zinárodního řádu chmelového 
rytíře, člen Síně slávy českého 
pivovarství a sladařství a spolu-
majitel společnosti Chmel Po-
lepská blata Jiří Špringl. 

„Možná nám nezbude, než 
do budoucna vyhodnotit výkon-
nost a odolnost jednotlivých 
odrůd a rozhodnout o dalším 
směřování výroby podle potřeb 
pivovaru,“ dodal. 

Sládek Pivo-
varu Svijany 
Petr Menšík u-
jišťuje, že kva-
litu svijanského 
piva horší rok 
pro pěstitele ni-
jak neovlivní. 
„Slad z malých 
humnových sla-
doven, vybraný 

chmel z našich chmelnic a pečli-
vá kontrola jakosti všech vstup-
ních surovin jsou zárukou toho, 
že se znalci a milovníci všech 
čtrnácti svijanských piv budou 
moci i v nadcházejícím období 
těšit z jejich stabilní jakosti 
a plné chuti. Navíc si v lepších 
letech tvoříme právě pro takový 
případ zásobu strategických su-
rovin, ze které teď můžeme čer-
pat,“ zdůrazňuje.              

Počasí letos úrodě 
nepřálo

SVIJANSKÝ ŠENK, BRNO

S
vijanský Šenk je v pro-
vozu teprve od letošní-
ho léta, ale už teď se 
může pochlubit moder-
ní, útulnou restaurací 

s klasickou českou kuchyní, 
která se po půlnoci rázem mění 
ve studentský klub s jukebo-
xem a šipkami. Všichni milov-
níci piva se mohou těšit 
na velký výběr svijanských piv 
a skvělých pokrmů. „Hostům 
u nás zatím nejvíce chutná kla-

sika, Máz jedenáct, ze speciálů 
je to pšeničný Weizen a čím dál 
více oblíbené je také nealko 
Vozka. Těm, které přepadne 
hlad, doporučujeme vyzkoušet 
například výborná žebra v pi-
kantní marinádě, tradiční svíč-
kovou nebo výpečky se zelím. 
V poledne nabízíme pět druhů 
menu, takže si určitě vybere kaž-
dý,“ přibližuje nabídku Jan 
Katolický, majitel Svijanského 
Šenku v Brně. 

Ve dne útulná 
restaurace, v noci 
studentský klub
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STRANA 
4

N O V I N Y  V A Š E H O  O B L Í B E N É H O  P I V O V A R U

S
vatý Václav coby patron 
Českých zemí, ale i la-
hodného zlatavého mo-
ku, přijede už potřetí 
na Zámek Svijany, a to 

přesně v den oslav svých jme-
nin, tedy v pátek 28. září. Jako 

každý rok se na tuto událost 
i účast všech návštěvníků 
na zámku dokonale připravili. 

„Program jsme opět vymýšleli 
tak, aby si na své přišly jak děti, 
tak dospělí. Slavnostní narážení 
svijanského speciálu DUX je sa-

A
č se to ještě nemusí 
zdát, zimní měsíce se 
neúprosně blíží a s ni-
mi přichází doba pod-
zimních teambuildin-

gových akcí i firemních vá-
nočních večírků. Zámek Svija-
ny je i pro tyto příležitosti do-
konale vybaven. 

Pracovní jednání 
Hotel & Zámek Svijany 

představuje díky své lokaci 
a možnostem skutečně multi-
funkční místo pro pořádání 
firemních akcí na klíč. Pro 
školení, přednášky, konference 
i firemní eventy jsou k dispozi-
ci moderní prostory Zámecké-
ho šenku s kapacitou až 85 
míst, menší salónek pro 25 
osob a pro soukromá jednání 

stylově zařízená jednací míst-
nost pro šest osob. Zajištění 
vhodného občerstvení a kom-

pletního technického zázemí je 
pro nás samozřejmostí.

Po práci legraci
Po pracovních jednáních 

a školeních každý jistě uvítá 
uvolnění, a to buď v podobě 
zážitkové hry Arcana, která je 
letošní novinkou, výletů do 
nedalekého Českého ráje, pro-
hlídky zámku a jeho expozic 
nebo exkurze do Pivovaru Svi-
jany, na jejímž konci návštěv-
níky čeká ochutnávka svijan-
ského piva. „Rádi zájemcům 

vymyslíme program přesně podle 
jejich představ a požadavků. 
Máme zkušenosti s celou řadou 
firemních akcí na klíč a mož-
nosti zámeckého areálu jsou 
skutečně široké – zajistíme vše 
od ubytování, přes catering až 
po mimopracovní aktivity,“ 
uzavírá Libor Stejskal. 

   

WWW.HOTELZAMEKSVIJANY.CZ

PRODUKCE@ZAMEKSVIJANY.CZ  

Na firemní akce je svijanský 
zámek skvěle připraven

Svatý Václav opět 
na Zámku Svijany

mozřejmostí a příjezd svatého 
Václava na koni také. To jsou 
věci, které ke Svatováclavským 
slavnostem na zámku neodmysli-
telně patří,“ říká Libor Stejskal, 
manažer Zámku Svijany. 

Návštěvníci mohou na akci 
přijíždět už od 10 hodin, kdy 
začíná celodenní program. 
Mezi další lákadla patří tradič-
ní řemeslný jarmark, dobová 
vystoupení, přehlídka pivních 

šatů a různé pivní soutěže. 
Doprovodné akce potrvají 
zhruba do 20 hodin. „Pro ty, 
kteří pivo nejen rádi pijí, ale 
zajímají se rovněž o jeho výrobu, 
budou připraveny prohlídky při-
lehlého Pivovaru Svijany. Na ty 
je ale nutné objednat se předem 
přes rezervační formulář na na-
šich stránkách,“ doplňuje Libor 
Stejskal. 

Veškeré informace o Svato-

václavských slavnostech na 
Zámku Svijany jsou k dispozici 
na: WWW.ZAMEKSVIJANY.CZ   

VSTUPNÉ DOSPĚLÍ* 90 KČ
VSTUPNÉ DĚTI DO 
140 CM, DŮCHODCI*

60 KČ

VSTUPNÉ DĚTI DO 3 LET ZDARMA

PROHLÍDKA PIVOVARU 
(REZERVACE NUTNÁ)

50 KČ

*VSTUPENKA ZAHRNUJE VSTUP DO VNITŘNÍCH 

PROSTOR ZÁMKU
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