
TISKOVÁ ZPRÁVA 

Oslava pátých narozenin královédvorského piva Tambor odstartovala 

Dvůr Králové – Pět milionů půllitrů piva Tambor už zamířilo mezi milovníky pěnivého moku 
v celé republice. „Letos dosáhneme tisící várku, což znamená 25 tisíc hektolitrů,“ uvedl 
majitel pivovaru Nasik Kiriakovský.  

Číslo je symbolické, protože letos slaví pivovar Tambor pět let od uvaření prvního piva. 
Tehdy, v roce 2009, to bylo přesně 30 let poté, kdy se ve Dvoře Králové nad Labem uvařila 
poslední várka piva v dnes již zaniklém pivovaru.  

Během pěti let si pivovar vybudoval solidní místo mezi konkurencí nejen regionu. Pomohlo 
k tomu několik ocenění pro zdejší nefiltrovanou jedenáctku, která získala 2 zlata a bronz na 
Dočesné v Žatci nebo bronz na Jarní ceně Sládků 2012. Pivovar má také certifikát Regionální 
produkt Podkrkonoší. Po složitém schvalovacím řízení je zdejší pivo rovněž zařazeno mezi 
košer potraviny.  

Mezi výrazné úspěchy určitě patří i to, že pivo Tambor bylo jedním z darů pro papeže 
Benedikta XVI., při jeho návštěvě České republiky.  

Pivo Tambor provázelo české jezdce na jednom z ročníků soutěže Paříž Dakar, pivovar 
sponzoroval hokejový tým, v současné době jeho jméno nese druholigový volejbalový tým. 
Pivovar podpořil ale i další řadu sportovních, společenských akcí, například celostátní sraz 
lehokol, sraz Mercedec clubu, Královédvorskou neckyádu, závody in line bruslařů a další.  

Oslavu pěti let existence odstartoval pivovar Tambor ve spolupráci s místním Penzionem Za 
vodou. Během vydařeného večera se pivo čepovalo do tupláků, zaplněné hospodě zahrála 
skupina Phobos.  

Dalším bodem letošních oslav je spolupráce s místní rockovou skupinou Vaťák, která je 
revivalem populárního Kabátu. Soubor slaví 10 let trvání. Vyráží na turné po městech České 
republiky i Slovenska. Na toto turné se spojili s pivovarem Tambor. Během prvního koncertu 
ve Dvoře Králové nad Labem, v sále Zálabí, se natáčelo koncertní DVD. Oslavit deset let 
Vaťáku a 5 let Tambora přišly stovky lidí.  

Pivovar sám chystá oslavu na 2. května do svého areálu v Raisově ulici. „Je to ve výročí 
uvedení našeho piva na trh.  Vystoupí tu skupina Vaťák. Připravuje několik překvapení. 
Jedním z nich bude představení nového druhu piva,“ prozradil majitel Nasik Kiriakovský.  

V současné době pracují v pivovar Tambor  dva  sládci. Sládek  Jan Pavlík  a  Martin Vrba, 
ten je nyní na zahraničních misích.  

Oslavy 5. výročí pivovaru Tambor bude probíhat celý letošní rok. „Další akce připravujeme, 
veřejnosti je budeme představovat postupně,“ dodal Nasik Kiriakovský.    

 

Z historie: 

První várka piva: Třicet let, a to přesně na den, trvalo obnovení vaření piva ve Dvoře Králové 
nad Labem. Dne 28. února v roce 1979 byla uvařena v novodobé historii města poslední várka 
piva ve zdejším pivovaru. Světlá 11 byla poslední příslovečnou kapkou, která vytekla v dané 



době z místního pivovaru. Postupné uzavírání jednotlivých provozů bylo zahájeno již v roce 
1978 uzavřením sladovny. Místní pivovar byl v této době řízen ředitelem trutnovského 
pivovaru.  Činnost pivovaru byla postupně ukončována v letech 1980–1982, kdy docházelo 
pouze ke stáčení dovezeného trutnovského piva.  

První prodej piva: Došlo k němu během Královédvorského majálesu 2009. Během 
šestadvaceti hodin se vytočilo ve čtyřech restauracích více než tři tisíce litrů jedenáctky a 
dvanáctky nového královédvorského piva. 

Dar pro papeže: Jedním z darů, které  potěšil při návštěvě České hlavu římskokatolické 
církve, papeže Benedikta XVI., bylo pivo Tambor.  Osm lahví o obsahu 0,7 litru se znakem 
pivovaru a královéhradecké farnosti  bylo společným darem pivovaru Tambor a 
královéhradecké diecéze. Lahve byly umístěny ve speciální přepravce ze dřeva a skla. 
Navrhnul a vyrobil ji královédvorský řezbář Vlastimil Hloušek ve tvaru zlatého chrámu. 
Tehdejší královéhradecký biskup Dominik Duka ocenil originalitu společného dárku 

Pivo na Dakaru: Pivovar Tambor dodal  v roce 2010 pivo pro osvěžení českých jezdců při 
známé rallye Paříž Dakar, která se jela celá v Jižní Americe. Expedici do Chile pořádal Martin 
Trojan, který doprovázel některé české týmy.  

Vlastivědné čtení o pivu: Oblíbený časopis byl v roce  věnován zcela historii a současnosti 
pivovarnictví. Při jeho tvorbě se redaktor Jan Schwarz spojil s pivovarem Tambor. Jeho 
majitel, Nasik Kiriakovský přivítal na křtu manžele Růžičkovy z Prahy, kteří jsou potomky 
majitelů původního dvorského pivovaru, rodiny Klazarovy.  Jsou také velkými příznivci 
nového pivovaru Tambor.  

 

Pivovar Tambor nyní vyrábí tato piva: Tambor 10 svétlé výčepní, Tambor 11 světlý ležák, 
Tambor 12 R. A. Dvorský světlý ležák, Tambor 13 tmavý speciál, Tambor 14 Klazar 
polotmavý speciál. Tambor 11 a Tambor 12 R. A. Dvorský jsou dodávány v sudech i jako 
nefiltrované.  

 

Kontakt: Královédvorský pivovar Tambor 
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