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událost měsíce

OBNOVENÝ CVIKOVSKÝ PIVOVAR SLAVÍ 3. NAROZENINY
V letošním roce si cvikovský pivovar

Tradiční jarmark, kde bude možné zakoupit

připomene třetí výročí od znovuotevření.

regionální výrobky, se v areálu pivovaru

kdy bylo cvikovským měšťanům uděleno

Oslava jeho třetích narozenin se bude konat

bude konat od 10 hodin. Od 11 hodin

privilegium k vaření pšeničného piva a výrobě

v sobotu ��. listopadu. V areálu pivovaru je

vystoupí děti ze Základní umělecké školy

sladu. Dlouholetý provoz pivovaru byl

připraven celodenní program pro všechny

ve Cvikově, dále Zumba Cvikov, Mažoretky

ukončen roku 1968. V následujících letech byl

věkové kategorie. Vstup zdarma.

z Nového Boru, taneční skupina Tutti Frutti

areál využíván jako sklady ovoce a zeleniny,

a dívčí sbor Skleněnky z Nového Boru.

pěstírna žampionů, prodejny a provozovny.

Milovníky zlatého moku čeká hodinu po

A to až do roku 2013, kdy zanedbaný areál

poledni slavnostní naražení speciálního

koupil novoborský podnikatel Jiří Jakoubek.

piva – Výroční 14°. Hlavní odpolední pro-

Po citlivé a náročné rekonstrukci byl obno-

gram zahájí v 13.30 hodin hudební skupina

vený pivovar v listopadu 2014 slavnostně

Náhodné setkání, kterou v 16.30 hodin

otevřen. V současné době nabízí v restauraci

vystřídá populární pražská kapela Hodiny.

Sladovna šest různých druhů piv. Majitelé

Odpolední program ukončí v 17.30 hodin

pivovaru plánují celkovou obnovu areálu

kapela Super Hero Killers. Třetí naroze-

i kultivaci rozsáhlého pozemku s rybníky

niny Pivovaru Cvikov ukončí slavnostní

a dubovo-borovým hájem. Mají ambici nejen

ohňostroj v 19.30 hodin. Po celou dobu

vyrábět chutné cvikovské pivo, ale i vytvořit

konání oslav bude možné si prohlédnout

v areálu Pivovaru Cvikov kulturní a společen-

provoz pivovaru. Vstup na akci je zdarma.

ské centrum pro českolipský region.

Pivo se ve Cvikově vařilo již od roku 1560,

Pořadatelé zajistili také bezplatnou autobusovou dopravu z Nového Boru do Cvikova

Text: Květa Šírová

a zpět. Více informací o akci naleznete na

Foto: varna cvikovského pivovaru

www.pivovarcvikov.cz.

Foto: Milan Drahoňovský

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Akce GIS Day otevírá dveře chytrým
mapám a geografii

představí basbarytonista světového for-

Kupujete spíše regionální značky piva,

mátu Adam Plachetka, kterého doprovodí

nebo preferujete jiné?

Dny geografických informačních systémů –

Pražští komorní sólisté pod vedením Radka

GIS Day 2017 – se uskuteční od úterý do

Baboráka. V příštím roce chystáme na kon-

Jiří Löffelmann (SLK)

čtvrtka 14.–16. listopadu 2017 v pavilonu G

cert pro Liberecký kraj velké překvapení.

Mám rád „hořká piva“, takže nejraději mám

Technické univerzity v Liberci. Třídenní akce

Interpreta oznámíme 11. listopadu 2017

dobrou Plzeň. Z regionálních mám nejraději

je určena především pro žáky základních,

v divadle F. X. Šaldy Liberec.

Svijanskou 11, ale v poslední době jsem měl

středních a vysokých škol, kteří se tak mohou

možnost ochutnat i některá další výborná piva,

mem, a to formou interaktivních stanovišť,

Brniště získalo ocenění
v celostátním kole Vesnice roku

posterů a zajímavých přednášek. Dny GIS

Obec Brniště získala ocenění a finanční

Robert Gamba (ANO 2011)

jsou přístupné veřejnosti zdarma. Akce GIS

odměnu 600 tis. Kč za umístění v celostát-

Jako rodák z Humpolce odkojený

Day byla ve světě poprvé uspořádána v roce

ním kole soutěže Vesnice roku, která je

„Bernardem“ bych měl mít po této stránce

1999. V Liberci se s Dny GIS, jak akci u nás

každoročně vyhlašována v rámci Programu

jasno. Přesto mne Liberecký kraj se svojí

rozvoje venkova. Brniště se letos do této sou-

nabídkou dostal na svoji stranu. Zejména

těže Vesnice roku přihlásilo poprvé a v kraj-

proto, že mi stranická disciplína velí požívat

ském kole získalo ocenění Oranžová stuha.

pivní mok našich členů – cvikovské pivo pana

Ta byla udělena za dlouholetou a přínosnou

Hejny a frýdlantské pivo pana Vávry.

seznámit s geografickým informačním systé-

spolupráci obce s místním zemědělským

např. Frýdlantského a Cvikovského pivovaru.

družstvem a jím založeným Podralským

Jaromír Baxa (ZpLK)

nadačním fondem.

V různosti je krása a to platí i pro piva. Sláva

Noc otevřených divadel
Již pátý ročník Noci divadel v České republice

těm, kteří piva vaří, i těm, kteří piva z menších pivovarů točí a dostávají je k zákazníkům, jako třeba liberecký pivní bar Azyl.

nazýváme, veřejnost setkává již od roku

se bude konat 18. listopadu. Noc divadel

2000. Dny GIS v Liberci si za šestnáct let své

je součástí evropského projektu European

Petr Beitl (ODS)

existence vypracovaly pověst akce s vysokou

Theatre Night, který již od roku 2008

K poznávání cizích kultur neodmyslitelně

vzdělávací hodnotou, kterou oceňují zejména

prezentuje divadlo tvořivým způsobem

patří i poznávání kultury gastronomické,

pedagogové. Známkou unikátnosti akce

v netradiční formě vždy třetí listopadovou

včetně nápojů. Na cestách po České repub-

v celosvětovém měřítku je spolupráce desítek

sobotu. Cílem projektu je nabídnout české

lice, Evropě i světě proto ochutnávám místní

institucí, které geografické informační

veřejnosti srovnatelné kulturní vyžití jako

pivní speciality. Na domácí půdě piji vše od

systémy a geografii používají pro tvorbu pro-

projekty zaměřené na jiné kulturní obory –

Plzně přes Svijany k jabloneckému Voltu.

storových databází, analýzy dat a tvorbu map.

například Noc literatury či Muzejní noc.

Mezi zajímavosti budou patřit obří podlahové

V Libereckém kraji se k Noci divadel připojí

Pavel Svoboda (ČSSD)

mapy Česka a území od Liberce po Jablonec

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Malé divadlo

I když je pivo považováno za náš národní

nad Nisou. Chybět nebudou trojrozměrné

v Liberci a Městské divadlo Železný Brod.

nápoj, musím přiznat, že nepatřím mezi

exponáty. Tím nejzajímavějším bude model

Více informací o programu divadel najdete na

typické pivaře. Občas si dám jedno k jídlu

části Jizerských hor na staré turistické mapě

www.nocdivadel.cz.

nebo při posezení s přáteli. Jsem patriot.

z počátku 20. století. Nejen moderní mapy

Dávám přednost domácím značkám, což jsou

mapy na papíře můžete zkoumat digitálně

Anketa o nejoblíbenější řidičku /
řidiče a průvodčí roku 2017

s využitím GIS. Právě o tom bude jedinečná

Již 11. ročníkem pokračuje tradiční anketa,

Martina Sejkorová (SPD-SPO)

přednáška „Staré mapy a nové technologie“

ve které cestující veřejnost může vybrat

V posledních letech vyrostlo v Libereckém

určená pro nejširší veřejnost. Konat se bude

svého oblíbence či oblíbenkyni za volan-

kraji mnoho menších pivovarů, které

v pondělí 13. listopadu 2017 od 18 hod.

tem regionálních autobusů a průvodčí ve

produkují velmi kvalitní pivo. Vzhledem

v Knihkupectví a antikvartiátu Fryč. Další

vlacích. Do neděle 19. listopadu můžete

k určité lásce ke kraji jsem samozřejmě regi-

informace na www.dnygis.cz.

prostřednictvím elektronické ankety na

onální značky také vyzkoušela a hodnotím

stránkách www.iidol.cz nominovat oblíbe-

je pozitivně.

v tabletech, telefonech a počítačích, ale i staré

Koncert pro Liberecký kraj

nou řidičku nebo řidiče. Podmínkou nomi-

hlavně vratislavický Konrad nebo Svijany.

Liberecký kraj se spolkem Arbor, který je

nace je působnost v autobusové, železniční

Jan Dvořák (KSČM)

pořadatelem mezinárodního hudebního

nebo městské dopravě v Libereckém kraji.

Lahvové pivo piji minimálně, takže nemám

festivalu Lípa Musica, zakládá od letošního

Zároveň máte možnost vyplnit jednoduchý

velký přehled o nabídce regionálních piv

roku novou tradici. V rámci festivalu je

dotazník, který pomáhá organizátorům

v marketech. U točeného v navštíveném místě

vždy uspořádán velký závěrečný koncert,

dopravy při plánování a dalším vývoji

vždy rád ochutnám místní produkci, pokud

který bude od letošního roku zároveň

regionálních autobusových a železničních

je nabízena. A chystám se na krkonošskou

Koncertem pro Liberecký kraj. Cílem je

spojů nebo zlepšování služeb pro cestující

pivní cestu.

přivést a představit v kraji špičkové inter-

v rámci sítě IDOL. Výsledky ankety budou

prety klasické hudby. V letošním roce se

zveřejněny při tiskové konferenci na

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

18. listopadu v Divadle F. X. Šaldy Liberec

počátku prosince.

na www.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

1 | Díky Jiřímu Jakoubkovi a jeho spolupracovníkům
se cvikovskému pivovaru vrací tehdejší sláva.
Foto: Tomáš Třeštík.
2 | Nový kamenný parostrojní měšťanský pivovar
byl v letech 1866–1867 postaven při Jablonské
silnici na úpatí Zeleného vrchu a nahradil tak již
nevyhovující objekt v centru města. Za dobu své
existence prošel několika modernizacemi, než byl
v roce 1968 na dlouhou dobu uzavřen. Fotografie
z roku 1932 ze sbírky Tomáše Nováka.
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Osobnost KRAJe

JIŘÍ JAKOUBEK
Novoborský podnikatel, který v roce ���� koupil

kolik z nich vlastní menší či větší, úspěšné

potravinářské výroby jsme byli nemile

chátrající areál bývalého pivovaru ve Cvikově

pivovary, jako např. Kácov, Zvíkov, Únětice,

překvapeni mírou regulace všeho. U kolau-

a díky rok trvající přestavbě mu vrátil někdejší

které vznikly rekonstrukcí zdevastova-

dace jsme nosili desítky papírů s povoleními,

slávu. Ve Cvikově se tak opět vaří pivo.

ných starých pivovarů. Vzpomínám si, jak

žádostmi, schváleními od stovek úřadů.

mi říkali, že i v mém regionu je mnoho

Musím uznat, že všichni úředníci se chovali

Pane Jakoubku, vystudoval jste vysokou

takových zavřených pivovarů. Ještě ten

vstřícně a pomáhali nám vyznat se v nesku-

školu s chemickým zaměřením, podni-

večer jsem si vyhledal zavřené pivovary na

tečné džungli všech těchto nařízení. Nakonec

káte v oboru elektra, jak jste se dostal až

Českolipsku. Překvapilo mě, kolik takových

jsme díky obrovskému úsilí všech, kteří se na

k výrobě piva?

pivovarů zde bylo: Česká Lípa, Zákupy,

rekonstrukci podíleli – stavební firmy, projek-

Obor elektro a výroba piva nemají mnoho

Česká Kamenice a Cvikov, všechny zničené

tanti, inženýrské firmy – dosáhli po pouhém

společného, ale vystudoval jsem VŠCHT, přes-

a na prodej. Jeden mě ale upoutal oka-

jednom roce otevření pivovaru v listopadu

něji Fakultu potravinářskou se zaměřením na

mžitě, pivovar Cvikov. Jeho areál byl velmi

2014. Pocit, kdy po roce rekonstrukce zří-

kvasné procesy a pivovarnictví, takže mám

poničen, ale všechny nás okouzlil a nadchl

ceniny, kde se 50 let nic nevyrábělo, uvaříte

k tomuto oboru velmi blízko. V roce 1992,

svými možnostmi. Velká kapacita sklepů,

první várku piva a ono je výborné, se nedá

kdy jsem promoval, mne osud odvál zpět do

nádherné klenby ve sladovně a zachovaná

popsat, možná jedním slovem – zázrak.

mého rodného města, kde můj otec zakládal

pivovarská věž i s dírami po ukradených

elektro-firmu. Stál jsem tak u zrodu naší

technologiích, silný zdroj vhodné pivo-

Pivovar má za sebou tři roky novodobého

rodinné firmy JAKUB, která dnes po 25 letech

varské vody, rybníky a nádherná příroda,

a úspěšného provozu. Uvařili jste již tisíce

své historie úspěšně podniká na celém trhu

prostě ideální podmínky pro výrobu piva. To

litrů piva. Co plánujete do budoucna?

v Evropě. Toto „elektro“ zázemí mi umožnilo,

byl první moment našeho projektu, a když

My jsme si celkovou rekonstrukci Pivovaru

věnovat se i dalším zdánlivě „dobrodružným“

jsem přemluvil dalšího mého spolužáka

Cvikov rozdělili do několika etap. První, pro

projektům, jako je rekonstrukce a obnovení

Viktora Tkadlece, aby šel se mnou do tohoto

nás nejdůležitější – výroba piva a restaurace,

Pivovaru Cvikov a vrátit se tak do mého

„dobrodružství“, bylo rozhodnuto.

máme úspěšně za sebou a letos slavíme třetí

původního oboru.

rok své obnovené existence. Další etapou je
Obnovit po skoro padesáti letech výrobu

rekonstrukce za účelem získání ubytovací

Kdy jste začal uvažovat o koupi bývalého

piva ve Cvikově muselo být velmi náročné.

kapacity – hotel, který právě dokončujeme

cvikovského pivovaru?

Co pro vás bylo největším oříškem?

a předpokládáme jeho zprovoznění v dubnu

Za to může, v dobrém slova smyslu,

Chtěli jsme vše realizovat hlavně rychle.

příští rok. Plánujeme velice pěkné ubytování

politika. Pravidelně sleduji slavnostní

Proto jsme si život nekomplikovali využívá-

pro 42 lidí s kvalitním servisem a zázemím.

předávání vyznamenávání u příležitosti

ním evropských dotací, které nám všichni

Jsme přesvědčeni, že toto v naší oblasti chybí

státního svátku 28. října. V roce 2012

nabízeli. Chtěli jsme si postavit pivovar sami,

a přispěje k většímu využití turistického

byla za pedagogickou činnost a rozvoj

s pomocí námi vybraných odborníků a s jedi-

potenciálu našeho krásného okolí. V další

oboru pivovarnictví vyznamenána moje

ným cílem, vyrábět výborné pivo. Svoboda,

etapě nás čeká rekonstrukce přední části

profesorka z VŠCHT – Gabriela Basařová.

vybrat si, jak bude vypadat náš pivovar a jaké

pivovaru, kde plánujeme podnikovou pro-

Okamžitě se mi vybavila moje studentská

technologie použijeme, byla pro nás cennější

dejnu a uvažujeme též o investici do lahvárny,

léta a spolužáci. Některé z nich jsem

nežli dotace z EU. Věděli jsme, že stavební

která by měla přilákat i menší spotřebitele

obvolal a sešli jsme se. Byl jsem překvapen

řízení je komplikovaná záležitost, ale u této

našeho piva.
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1 | Celkový pohled na město Cvikov.
Foto: Milan Holenda.
2 | Obvyklý dopolední ruch ve Cvikově na náměstí:
hospodyně nakupují u trhovců zeleninu a řezník
Stolle vyhlíží v bílé zástěře zákazníky nebo
dodavatele. Fotografie z roku 1928 ze sbírky
Tomáše Nováka.
3 | Pusté kostely – umělý skalní labyrint na úpatí skal
při mostě přes Svitavku. Patrně byl vytesán při
podnikatelské činnosti Kinských ve 2. polovině
18. století. Foto: Milan Holenda.
4 | Vodní nádrž Naděje – vznikla jako zadržovací nádrž
v letech 1937–1938, která sloužila pro pohon mlýna
a pily v osadě Hamr. Zděná hráz je 8 m vysoká
a v koruně 92 m dlouhá. Voda má zajímavou modro-zelenou barvu. Foto: Milan Holenda.
5 | Kalvárie – čtrnáct pomníčků připomínající život
Ježíše Krista od odsouzení k ukřižování a uložení
do hrobu. Je umístěna na vrchu severovýchodně
od Cvikova a zakončena kaplí Božího hrobu.
Původní Křížová cesta vznikla roku 1742.
Foto: Milan Holenda.

Krajem

CVIKOV
Cvikov leží v okrese Česká Lípa v podhůří

organizací Libereckého kraje. Ve Cvikově je

Lužických hor v nadmořské výšce 357 m.

také umístěn nedávno postavený dům pro

Počet obyvatel města je zhruba 4 400. Do

mentálně postižené ženy příspěvkové organi-

katastru města spadají také místní části

zace Libereckého kraje OSTARA.

Drnovec, Trávník, Naděje, Lindava, Svitava

Při návštěvě města stojí za prohlídku zno-

a Záhořín. Cvikov jako osada byl založen

vuotevřený pivovar nebo prostory sklářské

ve 13. století po obou březích Boberského

hutě Ajeto v Lindavě. Sídlem kulturního dění

potoka. První písemná zmínka o něm je

je Kulturní centrum Sever, secesní budova

z roku 1352 v poperském deníku „Registra

bývalého hotelu „Říšský dvůr“. V budově sídlí

decimarum papalium 77.“ Na město byl

Odbor kultury Městského úřadu Cvikov, který

povýšen roku 1391 a patřil k panství mil-

zde provozuje informační centrum, galerii

štejnskému – později zákupskému. V letech

a společenský sál. Cvikov je spojen s letitou

1553–1559 byl postaven kamenný kostel

tradicí loutkového divadla. Každoročně

sv. Alžběty a už k roku 1572 je datováno

v listopadu pořádá přehlídku „Cvikovské dny

založení první školy. Stejně tak, jako většinu

loutek“. Městem prochází několik turistic-

území postihly i Cvikov hrůzy třicetileté

kých tras a cyklostezek. V zimním období

války, z jejichž následků se město dlouho

je udržována síť běžeckých lyžařských tratí.

vzpamatovávalo. Nejvýraznější rozvoj

Cvikov obklopuje také velké množství turis-

města započal začátkem 19. století stavbou

tických cílů. Nejvyhledávanějším je například

kamenné radnice (r. 1822), budovaly se nové

Dutý kámen, který je chráněnou přírodní

silnice a železnice, roku 1850 se Cvikov stal

památkou. Dalším lákadlem je Kalvárie,

sídlem soudního okresu. Byl zřízen berní

na vrchu severovýchodně od Cvikova nebo

a pozemkový úřad, četnictvo a finanční stráž.

Křížová věž – skalní útvar nad přehradou

Od roku 1835 měl Cvikov vlastní nemocnici

Naděje. Další místa, která stojí za návštěvu,

a školy. Výrazně se začal rozvíjet průmysl

jsou Kunratické skály, hrad Milštejn,

hlavně v oblasti textilní, tkalcovské, barvířské

skalní labyrint Pusté kostely, motorkáři

a ve sklářských oborech. Dnes jsou cvikov-

oblíbené Pekelné doly, Schillerova vyhlídka

ské firmy a drobné podnikání zaměřeny na

nebo Švýcarská bouda na Zeleném vrchu

poskytování služeb, obchod, strojírenství,

od Drnovce.

výrobu textilu, sklářství, interiérová vyba-
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Více informací o městě Cvikov

vení, stavebnictví a dopravu. Díky vhodným

je umístěno na webových stránkách

bioklimatickým podmínkám je Cvikov sídlem

www.kultura.cvikov.cz.

také unikátní Léčebny respiračních nemocí
pro děti i dospělé, která je příspěvkovou
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