
Ilustrace na měsíc srpen – Ladislav Janičo, základní škola Schulzovy sady
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Předseda  vlády  Bohuslav  Sobotka  navštívil  Dvůr
Králové nad Labem

Předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka zavítal ve čtvrtek 7. 8. na ofi-
ciální návštěvu Královéhradeckého kraje. Během cesty mimo jiné navští-
vil Hospital Kuks a město Dvůr Králové nad Labem. Hlavním tématem

návštěvy byly investice a čerpání dotací z evropských fondů. Doprovod panu premiérovi dělal
hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc.

Po 16. hodině přija-
la  na  královédvorské
radnici  vzácnou  ná-
vštěvu  starostka  města
Mgr.  Edita  Vaňková
spolu  s  oběma  místo-
starosty,  Mgr.  Duša-
nem Kubicou a Janem
Bémem.  Asi  půlhodi-
nová  diskuse  byla  za-
měřená na již zmíněné
evropské  fondy  a  je-
jich čerpání. Při pohle-
du na  zrekonstruované
náměstí  a  ZUŠ  R.  A.
Dvorského pan premiér
ocenil,  jak  je  město
v čerpání dotací úspěš-

né. „Je vidět, že město Dvůr Králové nad Labem umí dotace čerpat úspěšně a efektivně. Kéž
by to takto fungovalo i v jiných městech,“ konstatoval premiér při rozhovoru s představiteli
města. Velkým tématem byla pochopitelně i čistírna odpadních vod, kde město dlouhodobě
bojuje se soukromým provozovatelem o výši plateb. Premiér sdělil, že o problémech města
s čistírnou ví, a popřál radním, aby pro obyvatele města dokázali takovouto cenu vody udržet
i nadále. „Držím městu palce v záměru postavit vlastní čistírnu odpadních vod,“ řekl premiér
na závěr. To samé také zapsal do městské kroniky na radnici.

Část  rozhovoru  byla  věnována
i  nutnosti  snížení  nezaměstnanosti
v  celém regionu,  k  čemuž  by mělo
pomoci  postupné  budování  D11
a R11 až k hranicím s Polskem. Při
této  příležitosti  hejtman  vyzdvihl
vzájemně  velmi  dobrou  spolupráci
města  a  kraje,  která  se  aktuálně
projevuje  například  při  rekonstruk-
cích krajských komunikací. Pro Dvůr
Králové nad Labem je určitě důležité,
aby Královéhradecký kraj v takto na-
stavené spolupráci pokračoval a při-
pravoval i další projekty v oblasti do-
pravní infrastruktury.
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Na  závěr  návštěvy  na  radnici  dostali  oba  hosté  dárky  od  místních  firem  –  kolekci
vánočních ozdob, dárkové balení čokolády a kávy, nechyběla samozřejmě také kniha o histo-
rii města a upomínkové předměty ze zoologické zahrady.

Pak se delegace s premiérem pěšky přesunula do městského muzea na prohlídku nové ex-
pozice vánočních ozdob. Při krátké prohlídce představila ředitelka muzea Mgr. Alexandra Ji-
řičková historii vánočních ozdob na Královédvorsku i celý proces výroby, který premiéra veli-
ce zaujal. Po  prohlídce premiér poděkoval ředitelce muzea za zajímavý výklad a po rozlou-
čení odjel společně s hejtmanem navštívit Jičín.

Krkonošský deník, 8. 8. (upraveno a doplněno kronikářem)

Kandidátka pro volby 2014 ve Dvoře Králové nad Labem
Do voleb zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem podalo registraci 12 politických

stran a hnutí: ODS, ČSSD, TOP 09, Východočeši Šance pro Dvůr Králové nad Labem, Šance
pro Dvůr sdružení stran, KDU-ČSL, Strana zelených a nezávislých kandidátů, KSČM, Ob-
čané pro lepší životní podmínky ve Dvoře Králové nad Labem a Strana práv občanů, ANO
2011, Volba pro město, SNK Evropští demokraté, Republika pro Dvůr Králové nad Labem
a Královédvorští patrioti. 

Konec vodní kauzy, nové náměstí, opravené budovy a komunika-
ce. To je pozitivní, ale mnozí občané to vidí jinak. Dvůr Králové
nad Labem je jako papiňák

Za pár týdnů hlasy voličů rozhodnou ve volbách o složení radnice na další období. Komu-
nální politici některé své kroky v průběhu čtyř let pochválili, někteří se zamysleli nad nesplně-
nými sliby, někteří považují svoji práci za smysluplnou a rádi by v ní pokračovali, jsou ale
i tací,  kteří řadu věcí vidí černě a viní z neúspěchů své politické rivaly.  Poslední tečku za
výčtem úspěchů a neúspěchů radnice však udělá až samotný občan města Dvora Králové nad
Labem.

Řeší se vodné a stočné

Pokud bychom se chtěli  pokusit  o analýzu problematiky města  v kladném či  záporném
smyslu uplynulých čtyř let, určitě se by se na první místo pomyslného žebříčku dostala vodo-
hospodářská infrastruktura. Stav i výše ceny vodného a stočného, která patřila k nejvyšším
v republice, se stala hlavním a dlouhodobým problémem. Tomuto tématu věnovala radnice
v uplynulém volební období asi největší úsilí. A vyplatilo se to. Ukončení dlouhodobé a nevý-
hodné smlouvy se soukromým provozovatelem a vytvoření vlastní městské společnosti pro
provozování vodovodní a kanalizační sítě. Cena vody se nezvyšovala.

Nové náměstí

Díky prostředkům z Evropské unie v celkové výši přesahující 100 milionů korun se podaři-
lo zrekonstruovat náměstí T. G. Masaryka (ovšem bez kanalizace) a přilehlých komunikací.
To je jistě chvályhodné, ovšem na druhou stranu občanům nyní vadí, že došlo ke změně stylu
průjezdu náměstím. Dříve bylo náměstí objízdné dokola a mělo více příjezdových cest. Nyní
je možnost průjezdu pouze z jedné strany a vede do něj pouze jedna příjezdová cesta. Je to
velmi matoucí pro turisty, kteří navštíví město, a podle názoru lidí se tím stalo centrum mrtvé
a turisté ho navštěvují jen velmi zřídka.

Lidé si také v této souvislosti stěžují na turistické značení a informační tabule. Pro člověka,
který jede do zoologické zahrady a následně by chtěl navštívit i centrum a jeho historickou
část, je naprosto nereálné najít cestu na náměstí. Kolikrát i místní mají obtíže se ve městě zo-
rientovat.
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„Náměstí je krásné s připomínkami po návratu aut po celém obvodu, aby ožilo. Bohužel se
jaksi Švehlova ulice vyjmula z plánované rekonstrukce. Revoluční ulici – pěší zóně – domi-
nuje hanebný plácek prodejních stánků (boudiček), které patří někam do pohraničí na tržnici,
a ne do centra. Měla by tam vzniknout oddychová zóna s lavičkami a osvětlením, aby se
mohla tvářit jako pěší zóna. Možná by pak přece jenom nějaký hodně statečný podnikatel
projevil zájem o pronájem prostor po mizejících vietnamcích,“ posteskla si Hana Sedláčková.
Na druhou stranu ale pochválila zlepšení práce technických služeb, kdy se podle ní v každém
ročním období intenzivně uklízí a je to již znát na čistotě města. Líbí se jí opravené muzeum
a některé opravené ulice.

Velký problém zdejší občané vidí ve špatném stavu chodníků a silnic. S tím se ale již rad-
nice  snaží  vyrovnávat.  V současné  době  se  realizuje  kompletní  rekonstrukce  komunikací,
chodníků, kanalizace a veřejného osvětlení v ulicích 28. října a Smetanova. S opravami ko-
munikací však zase souvisí objížďky a uzavírky.

Realizuje se rozsáhlý projekt regenerace zeleně, při kterém dochází k ošetření velkých ze-
lených  ploch  ve  městě,  k pokácení  poškozených  a  neperspektivních  stromů  a  k výsadbě
nových. Někteří lidé však projekt považují za rozporuplný a nesouhlasí s ním.

Město postupně rozšiřuje nabídku sociálních služeb. Rekonstrukcí části objektu v Bezru-
čově ulici  byl vybudován Azylový dům Žofie a noclehárna pro osoby v mimořádně těžké
životní situaci. I díky tomu získává pečovatelská služba ve Dvoře Králové nad Labem pra-
videlně ocenění za poskytování sociálních služeb.

Stop hazardu!

Jako v jednom z prvních měst zde řekli občané prostřednictvím referenda jasné ne hazardu,
neboť ho vnímají jako jednoznačně negativní jev. Teď již město čeká na postupné rušení li-
cencí pro jednotlivé herny od ministerstva financí.

„Nepovedlo  se  zrekonstruovat  autobusové  nádraží,  které  vlastní  firma  Osnado.  I když
k tomu v minulém volebním období bylo velice blízko. Také se občané Dvora Králové nad
Labem nedočkali kvůli financím kruhového objezdu u tzv. oční školy,“ řekl názor student To-
máš Petřík. Podle něj nedostatek peněz zřejmě hrál svoji roli na Tyršově koupališti, kde se ne-
povedlo dokončit rekonstrukci druhého bazénu. Také toalety a sprchy by chtěly opravit.

„Myslím si, že rekonstrukce Základní umělecké školy na náměstí T. G. Masaryka městu
velice prospěla, a to jak rozvoji vzdělání mládeže, tak i vzhledu celého náměstí. Obnova bu-
dovy se podle mne povedla a nyní patří stavba ZUŠ k dominantám města,“ uvedl jeden z do-
tazovaných občanů Lukáš Baše. Mezi pozitiva zařadil ocenění Podnikatel roku, které letos
získal Ing. Jiří Hlavatý, ředitel firmy JUTA, a. s. „Sice to není zásluha města, ale určitě to je
obrovské pozitivum, které je spojené s městem Dvůr Králové nad Labem,“ zdůraznil Lukáš
Baše.

Nevyrovnaný rozpočet

Velkým problémem je zde nevyrovnaný rozpočet města a současná radnice jej nebude pře-
dávat novému vedení v plusových číslech, jako tomu bylo v minulosti. Nepodařilo se také do
průmyslové zóny přivést investora, který by vytvořil tolik potřebná pracovní místa.

Dvůr Králové nad Labem je pro někoho pěkné místo pro život, jiný se zase stydí za zane-
dbaná zákoutí  města.  Je to jak natlakovaný papiňák, jen bouchnout.  Možná ale právě po-
třebuje ten správný třesk, aby se věci hnuly tím správným směrem.

Koho máme na radnici
Připomeňme si, jak dopadly poslední komunální volby v roce 2010

1. ČSSD: 24,65 % – 26 557 hlasů, 6 mandátů.
2. ODS: 20,95 % – 22 565 hlasů, 5 mandátů.
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3. Volba pro město 14,30 % – 15 400 hlasů, 3 mandáty.

4. TOP 09: 11,71 % – 12 616 hlasů, 3 mandáty.
5. SNK Evropští demokraté: 9,51 % – 10 249 hlasů, 2 mandáty.

6. KSČM: 7,13 % – 7 678 hlasů, 1 mandát.
7. Strana zelených: 5,02 % – 5 408 hlasů, 1 mandát.

Nejvíce hlasů získala od královédvorských voličů Edita Vaňková z ČSSD (2 247).
Rada města zasedá v tomto složení

Mgr. Edita Vaňková (ČSSD) – starostka, Jan Bém (ODS) – 1. místostarosta, Mgr. Dušan
Kubica (ČSSD) – 2. místostarosta, MUDr. Petr Hroneš (ODS), Petr Krejcar (ČSSD), Ing. Mi-
roslav Kříž (ČSSD), Mgr. Petr Vojtěch (ODS).

Kolik stojí voda, popelnice a doprava

Vodné a stočné: V roce 2010 – 69,60 Kč/m3 (vč. DPH), v roce 2014 – 63,25 Kč/m3 (bez
DPH). 

Svoz  odpadu:  V roce  2010 týdenní  vývoz  jedné  popelnice  –  1.860 Kč  za  rok,  v roce
2014 vyjde občany vývoz jedné nádoby na odpad 1 x týdně na 2.250 Kč ročně. 

Městská hromadná doprava: V roce 2010 – jízdenka stála 10 Kč, v roce 2014 – 12 Kč.
Spoje zajišťují dopravu po městě. Jízdenku si můžete zakoupit u řidiče nebo i jinde za 12 Kč.
Cena je odvislá od společnosti IREDO, která má všude stejné ceny za MHD.

Co je podle radnice největší úspěch

Vodné a stočné je ve městě stabilizováno. Vodovodní a kanalizační sít, byť ve vlastnictví
města, provozoval soukromý subjekt, čistírnu odpadních vod má stále soukromý subjekt a ji-
ný soukromý subjekt ji provozuje. Městu se podařilo dlouhodobě nevýhodnou smlouvu se
soukromým provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě ukončit. Nyní tuto síť provozuje
městská společnost MěVaK, s. r. o. Převzetím provozování vodovodů a kanalizací se podařilo
stabilizovat cenu za vodné a stočné. Její výše je od roku 2009 stále stejná. Městu se podařilo
získat z evropských fondů 156 milionů korun na výstavbu nové čističky odpadních vod.

Co je podle občanů velký problém?

Hrozí vrácení dotačních milionů a penále. Radnice v roce 2008 při čerpání dotace na atle-
tický  ovál  údajně  pochybila  a  hrozí  vrácení  více  než  12 milionů  korun  dotace  a  možná
i stoprocentní penále.  Jak to bylo? Při  výběru firmy na vybudování bežeckého atletického
oválu podle finančních kontrolorů město pochybilo v tom, že tehdy schválilo dva dodatky.
V nich prodloužilo termín ukončení výstavby a snížilo rozsah zakázky. Město se proti roz-
hodnutí, které konstatuje, že postup nebyl transparentní a mohl poškodit jiné zájemce o zakáz-
ku, odvolává. Podle názoru města k pochybení však nedošlo a radnice při odvolání bude žádat
o snížení penále a možnosti případných splátek. Případné vracení dotace a platba penále se
může promítnout do letošního rozpočtu města nebo až do toho napřesrok. V současné době
mají případ na stole právníci.

ANKETA: Jak se čtyři roky žilo ve Dvoře Králové?
V anketě, kterou redaktorka Veselá oslovila obyvatele města či jeho návštěvníky, zazněly

kladné postřehy, ale i kritika. Lidem se například zdá, že je zde málo cyklostezek, nebo že ně-
které plánované projekty zapadly do šuplíku.

Lenka Prajzlerová, sociální služby – Líbí se mi ve městě nové informační tabule, koncer-
ty na náměstí, otevření galerie Otto Gutfeunda v ZUŠ na náměstí T. G. Masaryka. Postrádám
cyklostezky. Chápu, že jejich zřízení je ve Dvoře Králové nad Labem oříšek, ale na Benešově
nábřeží je třeba nevyužitý chodník u Labe.
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Tomáš Petřík, student – Jsem rád, že se začalo s opravou hlavního tahu na Prahu, ulic
28. října a Smetanova, kde se buduje i nová kanalizace. Povedlo se také změnit přístup tech-
nických služeb k lidem, jejich práce je vidět i na jejich webovkách, kde informují všechny ob-
čany.

Hana Sedláčková, marketing  – Jsem dvorský patriot,  měli bychom nabrat sebevědomí
jako v jiných městech. Když se podívám na úžasné projekty z roku 2003 s plány na rekon-
strukci např. Denisova náměstí a mostu přes Labe a srovnám to se skutečností, je mi smutno.

Jan Herzog, důchodce  – I když zde nebydlím, velice rád do Dvora Králové nad Labem
jezdím, zejména do zoologické zahrady. Město může být hrdé na tento klenot. Je to záležitost,
kterou nám závidí i velká města Evropy. Ve Dvoře se hodně změnilo k lepšímu.

Text: Eva Veselá, Krkonošský deník 12. 8.

Využil  jsem  tohoto  obsáhlého  materiálu,  který  shromáždila  redaktorka  Krkonošského
deníku Eva Veselá jako shrnutí práce vedení radnice v závěru jejího mandátu. Z tohoto zdroje
jsou i názory občanů.

Investice do škol a školek ve Dvoře Králové nad Labem
V průběhu letních prázdnin vystřídali žáky ve většině budovách městských škol řemeslníci.

Ti zde realizovali nejnutnější opravy a drobné rekonstrukce v celkové hodnotě přes 2,1 mil.
Kč. Jednalo se o tyto objekty:

• ZŠ Schulzovy sady (obě budovy): výměna svítidel ve třídách za 400 tis. Kč

• MŠ Drtinova: část nových oken, oprava podlah a podřezání objektu za 270 tis. Kč
• MŠ Lipnice: výměna oken za více než 280 tis. Kč

• ZŠ Podharť: nátěr střechy tělocvičny a oprava fasády za více než 400 tis. Kč
• MŠ Slunečná: rekonstrukce přípravné kuchyňky za 140 tis. Kč

• MŠ Dvořákova: nátěr střechy 115 tis. Kč, MŠ Žireč: zateplení fasády za 95 tis. Kč
• MŠ Verdek: oprava vstupu, podlah a protipožární úpravy za 200 tis. Kč

• MŠ Roháčova: rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance za 165. tis. Kč
• Základní a Praktická škola: výměna PVC za 115 tis. Kč

Kromě těchto drobných oprav a rekonstrukcí jsou nyní na podzim dokončovány na bu-
dovách školních zařízení dlouhodobé stavební práce, některé částečně dotované v rámci pod-
půrných projektů. Mezi tyto největší investice v posledních dvou letech patří investice do ma-
teřských škol.

V MŠ Elišky Krásnohorské došlo letos po loňské výměně oken a dveří k zateplení celého
objektu včetně jeho střešní konstrukce. Práce byly dokončeny do konce září. Finanční náklady
na letošní etapu díla činily 3,3 mil. Kč, celkové náklady za obě etapy byly téměř 5,4 mil. Kč.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životní-
ho prostředí ČR.

U konce byla také poslední etapa kompletní obnovy střechy v ZŠ Schulzovy sady (budova
v Legionářské ulici). Náklady přesahují 3,2 mil. Kč. Souběžně s tím probíhala i oprava části
fasády za 300 tis. Kč. Díky těmto rekonstrukcím bylo možné zprovoznit i dlouho nevyužívané
venkovní sportovní hřiště s asfaltovým povrchem. Zároveň byl do konce září na starém spor-
tovním hřišti vyměněn antukový povrch za trávník z umělé hmoty. Celkové náklady dosáhnou
asi 500 tis. Kč. 

V loňském roce byla výměnou oken zahájena také dlouho očekávaná rekonstrukce fasády
MŠ ve Dvořákově ulici. Ta probíhala i letos o prázdninách a byla dokončena během září. Ná-
klady na tuto etapu byly 2,2 mil. Kč, celkové náklady jsou pak téměř 3,5 mil. Kč.

Noviny královédvorské radnice 8/2014, Ing. Radmila Horáček-Fiľakovská
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Společenská rubrika
Noví občánci města

V srpnu se narodilo v našem městě 8 občánků – 2 chlapci a 6 děvčat. 

Sňatky
V měsíci srpnu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:

2. 8. – Martin Antoš a Alexandra Žďárská, Michal Faltys a Dominika Kazdová, Pavel Za-
vřel a Markéta Šílová, 15. 8. – Peter Horváth a Lucie Flegelová, 16. 8. – Jiří Macek a Jana
Majerníková, Lukáš Odl a Klára Hrubá, 22. 8. – František Pokorný a Aneta Prušová, Michal
Karásek a Eva Holanová, 23. 8. – Miroslav Kříž a Pavlína Rainová, 30. 8. – Pavel Kraus
a Ilona Rojková, Luděk Šec a Helena Pryšingerová, Jan Voříšek a Regina Tchurzová

V obci Kohoutov uzavřeli manželství:

16. 8. – Adam Valášek a Lenka Kumprechtová
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Úmrtí
V měsíci srpnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 23 lidí, z toho bylo 14 dvorských

občanů, 7 mužů a 7 žen.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v srpnu 24 ob-

čanů s  gratulací  a  kytičkou.  V tomto období  oslavily 3 manželské  páry stříbrnou svatbu,
4 páry zlatou svatbu a jeden pár svatbu diamantovou.

Vzpomínka na Karla Diviše
Je možná symbolické, že v roce 2014 dne 7. 8. by se zakladatel oddílu krasobruslení, pan

Karel Diviš, dožil 100 let. Věříme, že dlouholetá tradice krasobruslení v našem městě bude
i nadále pokračovat a doufáme, že v budoucnu vychováme nejen velký počet bruslařů, ale
i těch, kteří budou i v dospělosti aktivně pokračovat v ideách pana Karla Diviše a podílet se
na výchově malých i velkých zájemců o bruslení.

Noviny královédvorské radnice 8/2014, Michaela Koblasová

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Královédvorské hudební léto

Ve středu 13. 8. pokračovalo Královédvorské hudební léto
dalším koncertem, kterým byl Rockový minifestival. 

Nejprve  vystoupila  AN-26  –  alternative  aeroflotive  bluesrock  kapela  inspirovaná  zvu-
kem večerní oblohy,  která  pochází  ze Dvora Králové nad Labem a jeho blízkého i  hodně
vzdáleného okolí,  počet členů rovná se počtu míst  v kokpitu sovětského dvoumotorového
transportního  letounu  Antonov  AN-26  a  složení  posádky jest  následující:  Klárka  –  zpěv,
klávesy, flétna, Kačka – violoncello, Honza – kytara, Mates – basa, Tomáš – bicí. Tvorba se
nese alternativním směrem s příměsí bluesrocku. 

Inspirací je kapele zvuk večerní oblohy, který má na svědomí sovětský turbovrtulový trans-
portní letoun Antonov An-26 brouzdící každý všední den kolem 21. hodiny letovým prosto-
rem nad Dvorem Králové nad Labem na trase Ostrava–Lipsko a kapele přímo nad zkušebnou.
To ji do značné míry silně poznamenalo, pojmenovalo a hudební směr byl s konečnou fází
přetransformován na alternative aeroflotive blues rock. 

Zdroj: www.bandzone.cz
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Druhou kapelou byl Unicorn z Jaroměře. Kapela vznikla spontánně na začátku roku 2010
a až do května roku 2013 stále ještě zformovaná nebyla. Od května 2013 hraje v ustálené se-
stavě. Tvoří vlastní rockovou hudbu (s drobnými jazzovými prvky) a českými texty. Složení
kapely: Kristýna Tázlerová – zpěv, Veronika Kunešová – zpěv, Kateřina Čapková (Anarah) –
kytara, Jan Petira – kytara, tenor saxofon, Antonín Kotěra – basa, Filip Petira – bicí.

Zdroj: www.bandzone.cz

Třetí skupinou večera bylo Imodium z Broumova. Čtyřčlenná broumovská formace Imodi-
um patří po deseti letech existence k české klubové stálici. Na svém kontě má čtyři studiová
alba pod labelem Warner music a Supraphon, a. s. Řadu klipů a stovky odehraných koncertů,
z nichž můžeme jmenovat i předskakování ve vyprodané O2 Areně zpěvačce Avril Lavigne,
v Incheba Areně kanadským Simple Plan, britským Bush nebo americké partě Hale-storm.
Složení kapely: Thom – zpěv, kytara, Kárl – bicí, Ronoon – bass, Daniel – kytara.

Zdroj: www.bandzone.cz

Cena pro výtvarný kroužek Hankova domu
Krásný úspěch zaznamenala Anička Bělohoubková z výtvarného kroužku Vandy Kotíkové

v Hankově domě. V mezinárodní dětské výtvarné soutěži „Krásná jako kvítka...“, kterou již
24 let vyhlašuje ZŠ na ulici Frýdecké v Havířově a město Havířov, získala ve své kategorii do
6 let 3. místo na téma Prší, prší, jen se leje. Dosáhnout na některou cenu nebylo lehké, vždyť
soutěže se zúčastnily děti ze 13 zemí celého světa. Porota hodnotila více než 1500 výtvarných
prací. O to je ocenění Aničky Bělohoubkové významnější. 

Noviny královédvorské radnice 8/2014, Vanda Kotíková

Městská knihovna Slavoj
Jak se měnila knihovna v červenci

V prostorách knihovny byly vystaveny fotografie, které zachytily krok
za krokem proměny knihovny. 

Bazar knih
Po celý měsíc srpen byl zpřístupněn široké veřejnosti ve skladu na dvorku knihovny bazar

vyřazených knih. Knihy bylo možné zakoupit za symbolickou cenu 5 Kč u obsluhy v čajov-
ně.  

Vyšlo Vlastivědné čtení o našem městě a jeho okolí
Dne 2. 8. vyšlo další vlastivědné čtení, V. řada – číslo 3. Jeho obsah je následující:

Zrodila se první světová válka – Mým národům – Kuks před sto lety – Sochař Johan Kuhn
z Horní Brusnice – Lázně U studně mariánské pod Zvičinou – Zánik německé komunity na
Zvičině po 2. světové válce – 90 let filatelistického klubu – Gredo – Sochař Otto Gutfreund –
Základní umělecká škola R. A. Dvorského – Výstava v městském muzeu – Azyl  na Krá-
lovédvorsku v 1. světové válce – Ohlasy čtenářů – Říkali naši dědové.

Vlastivědné čtení bylo možno za 50 Kč zakoupit v městském informačním centru na ná-
městí T. G. Masaryka, v knihkupectví u Veselých na pěší zóně a ve vybraných trafikách.

Rychlotrapky u Tambora
V sobotu 9. 8. pořádal majitel pivovaru Tambor Nasik Kiriakovský další ze svých letních

odpoledních koncertů pro své hosty a návštěvníky otevřeného venkovního posezení. K piveč-
ku Tambor a poslechu hrála dámská country skupina Rychlotrapky ve složení Nataša – basová
kytara, zpěv; Lady – kytara, zpěv a Pavlína – kytara, zpěv.
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ŠKOLY

Gymnázium
Klub Natura v jižní Francii

Hlavním cílem letošní přírodovědné expedice studentů místního gym-
názia, členů a přátel Klubu Natura, bylo poznávat středomořskou flóru
a faunu v oblasti Provence v jižní Francii.  Zavítali jsme do národního
parku  Calanques  s  bílými  vápencovými  skálami,  zátokami  a  strmými

útesy. Následovala návštěva Frioulských ostrovů, na jednom z nichž (ostrov If) byl dle zná-
mého románu vězněn hrabě Monte Christo. My jsme však pozorovali na ostrovech Pomegues
a Ratonneau racky a jiné ptactvo, v zátoce jsme chytali mořské živočichy, lovili hmyz po
skalách    a po podrobném prozkoumaní a zapsání poznámek jsme je zase pustili na svobodu.
Neminuli jsme ani přírodní park v pohoří Luberon, který se vyznačuje hlubokými roklemi,
strmými útesy a říčními údolími. Nejvíce jsme se těšili do Ornitologického přírodního parku
Pont de Gau v národním parku Camarque. V Monackém knížectví jsme se zastavili na pro-
hlídku botanické zahrady, umístěné na strmých skalnatých svazích se subtropickými, ale i ty-
picky pouštními suchomilnými rostlinami. 

Noviny královédvorské radnice 8/2014, Mgr. Lucie Pírková

SPORT

Fotbalový klub – TJ Dvůr Králové nad Labem
Úvodní utkání letošního ročníku divize  

Jablonec nad Jizerou – Dvůr Králové 1:0 (0:0). Dvůr dorazil do hor
s výrazně  proměněným  kádrem,  který  během  letní  přestávky  v pří-
pravných zápasech příliš nepřesvědčoval. Jabloneček byl tak před startem

mírným favoritem na vítězství proti nejdéle hrajícímu mužstvu v divizi.
Dvůr Králové nad Labem – Český Brod 3:1

Stále oslabená sestava Dvora Králové nad Labem urvala úvodní výhru sezony, o níž roz-
hodla v poslední desetiminutovce.

www.fotbal-dvur.cz, srpen 2014

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Děti z jedničky zavítaly do Deníku

Vydavatelský dům Deníku v Hradci Králové navštívili účastníci pří-
městského tábora,  jehož pořadatelem je Dům dětí  a mládeže Jednička
Dvůr Králové nad Labem. Účastníci se v rámci projektu Mediální TRNí
aneb Televize, Rádio, Noviny v dobrém i zlém učili poznávat jednotlivá

média. Mohli si popovídat o tvorbě novin, a to přímo v prostorách Deníku v Hradci Králové
s ředitelem regionu Východní Čechy Tomášem Doubravou a regionálním šéfredaktorem Imri-
chem Dioszegim. „Každý den během příměstského tábora se zabýváme jedním z médií. Začí-
náme teorií a pak nás navštíví odborník z praxe, který téma doplní o workshop. V oblasti
novin se stal Hradecký deník jediným zdrojem praktických i teoretických informací a poznat-
ků. Byl velkou inspirací a zejména starším dětem přiblížil další možnosti jejich budoucího
rozvoje,“ hodnotila návštěvu ředitelka DDM Jednička Mgr. Iveta Hanušová. Tábora se účastní
čtrnáct chlapců a děvčat ve věku od osmi do patnácti let.

Deník.cz, 9. 8.
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I zájmové kroužky jdou s dobou
Dům dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové nad Labem letos poprvé nabízel například

Design studio klub. „Bude to kroužek zejména pro tvořivé teenagery. Uvidíme, jaký bude mít
ohlas,“ říká ředitelka Mgr. Iveta Hanušová.

Moderní doba vyžaduje znalost jazyků, a tak ani takové kroužky v nabídkách Domů dětí
a mládeže nechybí. „Nově nabízíme španělštinu, uvidíme, jak se chytne. Už dva roky se nám
slušně drží francouzština, zájem je také o ruštinu. Samozřejmostí je angličtina a němčina,“
říká Iveta Hanušová, ředitelka DDM Jednička ve Dvoře Králové nad Labem. V loňském roce
tu poskytovali zájmovou činnost pro více než 800 dětí.

Potěšitelné je, že ani tradiční činnosti nezůstávají stranou. „Letos otvíráme třeba kroužek
tradičních  kuželek.  Vloni  jsme  poprvé  zkusili  včelaření  a  zájem byl,  takže  pokračujeme.
Dokonce  úplně  první  přihláška,  která  teď  přišla,  byla  právě  na  tuhle  činnost,“  dodává
Mgr. Iveta Hanušová. Poprvé letos ve Dvoře Králové nad Labem nabízí také populární krou-
žek mažoretek. „V okolí je běžný, my jsme se k tomu ale nikdy nedostali, až teď,“ říká.

Krkonošský deník, 08/2014 (upraveno kronikářem)

Červenec a srpen v Jedničce
Sotva si v pátek 28. 6. děti ve škole vyzvedly vysvědčení, už se před Jedničkou nastupo-

valo do autobusu, který s 50 účastníky vyrazil  směrem Itálie.  Celkem 10 dní strávily děti
i jejich rodiče v krásném Martinsicuru, přímořském letovisku s nádhernou písečnou pláží, pal-
movou promenádou a uličkami plnými stánků se zmrzlinou a pizzou. Kromě koupání a sluně-
ní připravil DDM Jednička pro děti zajímavý program. Hry a soutěže o ceny nebo rukodělné
dílničky na kouzelnické a čarodějné téma všechny moc bavily a do kejklí Harry Pottera, Čaro-
děje ze země Oz, Merlina nebo Saxány se s námi zapojila řada dospělých. Všem patří velké
poděkování za to, že s námi i tak daleko od domova vytvořili nezapomenutelnou atmosféru
a zasloužili se o spoustu pěkných vzpomínek. Příští rok se na všechny budeme zase těšit.

O týden později uspořádala Jednička první ze svých příměstských táborů. Celkem 24 dětí
spolu s vedoucími Terkou a Lenčou pronikalo do tajů světa zvířat, poznávalo detaily z jejich
života, v jedné z her budovalo akvárium nebo vyrábělo zajímavé dekorace. Velký úspěch skli-
dila hra s názvem „Nech to koňovi“ nebo výlet do pražské zoo. Mezi námi zvířaty zkrátka
bylo veselo. 

V červenci ale také vyrazily děti na Běluň, kde probíhal historicky zaměřený tábor. Téma
starého Řecka s jeho bohy bylo opravdu lákavé jak pro kluky, tak pro dívky, všichni si hledání
tajemného Olympu bezpochyby užili. Dalším pobytovým táborem byl výjezd do Jívky, o kte-
rém se dočtete v samostatném článku. 

S Jedničkou na cesty mohly děti vyrazit začátkem července. Během cyklotáboru čekaly na
účastníky nejen výlety, ale také hry, soutěže nebo umělecký workshop. Každý den děti vyrá-
žely na zajímavá místa našeho regionu a co je nejdůležitější – tábor proběhl bez nehod a bez
zranění.

Prázdniny vstoupily do své druhé poloviny a ve druhém srpnovém týdnu bylo v Jedničce
opět rušno. Na dalším příměstském táboře se sešli malí vědátoři a koumáci. Vypukl totiž pří-
městský tábor na téma Věda je zábava a o legraci a poznání rozhodně nebyla nouze. Děti si
vyrobily raketu, která skutečně vzlétla, Newtonovu hmotu, která bleskově měnila konzistenci
a vyráběly se i sladké cukrové svícny. Záhadné pátrání po návodech na experimenty připravil
dětem cestovatel v čase, slovutný vědec Emil Alfons Žárofka. 

To ale zdaleka není všechno, co přinesla prázdninová Jednička dětem. Ještě jsme vyrazili
na pobyt do Chorvatska a děti také obuly spolu s Bartem toulavé boty na dalším příměstském
táboře.

Text: Mgr. Iveta Hanušová
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V zámeckém parku zase skákali ušatí závodníci
Chovatelé z celé republiky si neumí konec prázdnin představit bez výstavy domácích zvířat

v Žirči. Pořádal ji místní Český svaz chovatelů.
Letos se 24. 8. v zámeckém parku Domova sv. Josefa prezentovali  vedle českých také

chovatelé ze Slovenska.  Nejbohatší  byla  opět  kolekce králíků a vodní a hrabavé drůbeže.
V budově školy našli návštěvníci exotické ptactvo, stále bohatší je každý rok expozice mor-
čat. „Líbila se mi nejen morčata, ale i myšky nebo ježek. Ale naši mi nedovolili si nic koupit,“
konstatovala smutně malá Jana Filipová.

Zajímavý byl  stánek  včelařů,  kde  byla  nejen  ochutnávka medu,  ale  také  včelstvo  pod
sklem. Každý tak mohl pozorovat práci pilných včelek a porovnat, jak se na místě, kde pra-
covaly, sklo zahřívá. Mnoho návštěvníků zamířilo rovněž do bylinkové zahrady Domova sv.
Josefa, která sousedí se zámeckým parkem, místem konání výstavy.

Stejně jako vloni se líbila ukázka králičího parkuru. Ušatí závodníci skákali přes překážky
do výšky i do dálky, zdolávali překážkové tratě. „Doma máme asi 75 králíků,“ překvapila ně-
které z diváků jedna z majitelek. K vidění tu ale byla i prasátka, kozy, ovce a tradičně i expo-
zice Klubu kaktusářů.

Upraveno z Krkonošského deníku, 26. 8.

Veterány odjely na cestu do Ratibořic
Každoročně v srpnu

pořádá  Veteran  Car
Club spanilou jízdu ve-
teránů  automobilů
a  motocyklů  do  Rati-
bořic u České Skalice.
Letos  se  všichni  sešli
v  sobotu  9.  8.  na  ná-
městí T. G.  Masaryka,
odkud  pak  odjeli  na
další program do Rati-
bořic.  Náměstí  se  za-
plnilo  překrásnými
naleštěnými  skvosty
automobilismu a moto-
rismu.  Bylo  se  na  co
dívat. Setkání přálo počasí, bylo nádherně slunečno. 
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ZAJÍMAVOSTI

Nová pamětní deska v parku Schulzovy sady

V Schulzových sadech byla v srpnu 2014 instalována nová pamětní deska, která několik let
chyběla na kameni pod svahem a na které je vyobrazen zakladatel parku Antonín Schulz. Pů-
vodní bronzová deska byla odcizena sběrači kovu. Nová deska byla vyrobena z kompozitního
materiálu s patinou na bronz. I když město zaplatilo za výrobu desky 48.300 Kč vč. DPH,
samotná deska takovou hodnotu zdaleka nemá – nejdražší je samotná forma. S výrobou formy
a desky si poradili  v ateliéru umělecké a užitné sochařiny v Nové Pace a jejím autorem je vý-
tvarník Albert Králíček. 

Noviny královédvorské radnice 8/2014, Tomáš Machek

Na fichtlu do Maroka
V pátek 8. 8. se vrátili z několikatýdenní expedice tři nadšenci a kamarádi – Miroslav Stej-

skal ze Dvora Králové nad Labem a Dominik a Petr Vaňkovi z Nemojova.
Se stroji vyrobenými mezi lety 1975 až 1982 ujeli více než 7 400 kilometrů, během 28 dnů

projeli sedm evropských států a Maroko. Na cestě tam projeli Německo, Francii a Španělsko,
zpět se vraceli přes Španělsko, Francii, Itálii, Slovinsko a Rakousko. Do marockého přístavu
Tanger Med dorazili 12. den, v Africe strávili 24 hodin. Nejdelší etapa měřila 420 km. Denně
ujeli průměrně okolo 300 km, celkem spotřebovali 800 litrů benzínu a 20 litrů oleje.
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Další  legendární
stroj  vyrazil  na
černý  kontinent,
tentokrát  Jawa
50/23  Mustang,  li-
dově  přezdívaný
fichtl. Na velký vý-
let  vyrazila  trojice
kamarádů   Miroslav
Stejskal,  Dominik
a  Petr  Vaňkovi  ze
Dvora  Králové  nad
Labem. Najeli skoro
sedm a půl tisíce ki-
lometrů,  poznali
osm států a na cestě
byli 28 dnů.

„Protáhnout  nás  celou  Evropou  bylo  docela  obtížné.  Cestou  tam jsme  měli  vytištěnou
mapu na kusu papíru, cestou zpátky jsme mapu kupovali až někde za polovinou Španělska,“
pokračuje dvaadvacetiletý Dominik Vaněk.

Přestože  si  řidi-
čák na motorku udě-
lal teprve necelé dva
měsíce  před  odjez-
dem,  byl  navigáto-
rem výpravy. „Když
už  jsme  hodně  za-
bloudili, musel jsem
použít  mapy v tele-
fonu. V zahraničí je
to  dost  drahé,  ale
nic  jiného  ne-
zbývalo,“ dodává.

Starší  z  bratrské
dvojice Petr (27) byl
týmový mechanik, o pět let mladší Miroslav Stejskal – ač profesí automechanik – se ujal role
kuchaře. Ani jeden z nich neměl o práci nouzi.

„Každý den se něco rozbilo. Nejhorší bylo zjištění po noční ostré jízdě na Gibraltar, že mi
chybí šest drátů v zadním kole z třiceti šesti. To bylo docela ošklivé,“ vzpomíná Petr Vaněk.

Všechny náhradní díly si vezli s sebou, včetně rezervního motoru. Naložili je do železných
boxů připevněných na motorky a každý tak vezl padesát až šedesát kilogramů materiálu.

Během cesty napříč Evropou si – podobně jako známá filmová dvojice Šimon a Matouš –
nejčastěji pochutnávali na fazolích z plechovek. „Bylo to nejdostupnější a člověk věděl, co od
toho může čekat,“ poznamenává Dominik Vaněk.

Za necelý měsíc trojice spořádala okolo padesáti čtyřsetgramových plechovek. Přestože cí-
lem výpravy byla Afrika, největší dojem na motorkáře udělala Itálie. Ani ne tak Alpy, moře
nebo architektonické skvosty, nýbrž italská pohostinnost.

Když se ve dvě ráno zastavili v ospalém městečku, aby si oddechli a schovali se před blíží-
cí se bouřkou, dostali nečekanou nabídku.
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„Všimli si nás čtyři mladí Italové a asi po půlhodinovém rozhovoru nás pozvali k sobě
domů, kde nás pohostili a nabídli nocleh. Bylo to hrozně příjemné. Druhý den nám objednali
oběd a koupili i jídlo na cestu,“ popisuje Miroslav Stejskal.

Krkonošský deník, 12. 8., a Noviny královédvorské radnice 8/2014 (upraveno kronikářem)

Naše pivo není pro lajdáky, řekl obnovitel královédvorské pivo-
varské tradice

Minipivovarů přibývá jako hub po dešti. Podle Českomoravského svazu minipivovarů by
jich do konce letošního roku mělo být 250. Jeden takový stojí ve Dvoře Králové nad Labem.

Tradice  vaření  piva  v tomto  východočeském  městě  na  delší  dobu  zanikla  v únoru
1979. Když se změnil  režim, začalo Královédvorským jejich domácí pivo sice chybět,  ale
dlouho  se  nikdo  onu  hozenou  rukavici  neodvažoval  zvednout. „Bylo  to  v první  polovině
90. let, kdy jsem si říkal, že v tom našem městě pivovar chybí. To byl první takový záchvěv,
který navíc podpořili kamarádi z průmyslovky, když mě hecovali, že v Hlinsku je na prodej
tamní pivovar. Jel jsem se tam podívat, ale nekoupil ho. Na vlastní pivovar jsem si musel po-
čkat dalších 15 let,“ říká na úvod Nasik Kiriakovský, majitel pivovaru a obnovitel králové-
dvorské pivovarské tradice.

„Velkým se chyby tolerují,  nám ne.  Nemůžeme si  dovolit  zákazníka zklamat.“  S touto
pokorou vaří pivo ve Dvoře Králové nad Labem Nasik Kiriakovský. Už v roce 1990 koupil
starý objekt včetně pozemků od restituentů pro svoji stavební firmu a na nich se mimo jiné
nacházel i zdroj vody. Původní plány na její využití, např. pro mytí aut v autoservisu, padly
ihned poté, co se ukázalo, že voda je nejen pitná, ale že splňuje i  parametry kojenecké vody.
Navíc přišla éra rozjezdu minipivovarů, a bylo jasno. Využití zdroje vody bude pro nápojářský
průmysl, konkrétně tedy pro pivovarnictví. Plány na soukromou výrobu piva byly oprášeny
a první novodobé pivo se ve Dvoře Králové nad Labem začalo pít přesně na den po 30 letech
od uzavření starého pivovaru. „Postavili jsme pivovar na zelené louce, na místě bývalé Reci-
novy provazárny. Uvařit prvních 1350 hektolitrů piva a následně je taky prodat, to nebyla žád-
ná sranda,“ vzpomíná podnikatel.

Svému pivu dal jméno Královédvorské pivo Tambor. Hledal jméno, které bude nějakým
způsobem navazovat na místní tradici v pojmenovávání piv. Ve Dvoře Králové se od nepaměti
vařilo  Královédvorské pivo.  Přívlastek v podobě tambora bude navazovat na jeho historii.
Město  Dvůr  Králové  nad  Labem  se  stalo  místem  ústupových  bojů  rakouských  vojáků
v prusko-rakouské vojně roku 1866. A tamboři  lidem zvěstovali  zprávu o zničení  místního
pivovaru. Stejně tak postava vojáka s bubnem zvěstovala, že má město po 30 letech konečně
zase své staronové pivo a zbrusu nový pivovar. 

Chtěl vybudovat něco, co tu ještě není 

Nasik Kiriakovský věří, že jeho úspěch na pivovarnickém poli je zapříčiněn i tím, že přišel
z úplně jiného oboru. Studoval stavební fakultu ČVUT a když začal s pivem, už měl za sebou
19 let soukromého podnikání v oborech stavebnictví a autorizovaný prodej a servis osobních
a užitkových automobilů. Tahle kariéra mu pomohla splnit si sen o vlastním pivovaru. Neměl
problém odhadnout investiční záměr, stály za ním zkušenosti i vlastní kapitál. Navíc šel do
potravinářství asi s větší pokorou než ti, kteří to studovali. Ti jsou přece jen trochu otrlejší.
A taky měl štěstí, s podporou rodiny a hlavně s nově nalezeným zdrojem vody.

Od základu postavil pivovar, který spadá do kategorie malých rodinných technologických
provozů. Jeho ambicí bylo rozšířit nabídku piva o místní produkci v regionu a přitom nebýt
pouze restauračním pivovarem. Ty totiž vaří  pivo jen pro svoji  vlastní spotřebu. Králové-
dvorské pivo Tambor je ale určeno nejen pro vlastní pivovarský výčep, ale také pro zhruba
200 hospod a obchody v okolí. Dva roky jezdil po minipivovarech a sledoval provoz i ochut-
nával pivo. Minipivovary ho nenadchly ani kvalitou, ani svým výstavem. Některé vařily svoje
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vlastní pivo třeba jen v letní sezóně a po zbytek roku se v nich prodávalo pivo velkých produ-
centů. Z toho byl dost zklamaný. Na druhou stranu se mu nechtělo kupovat ani velký pivovar
se starými technologiemi. Vydal se proto po takzvaně zlaté střední cestě a mnozí lidé z oboru
říkají, že pivovar takového typu ještě neviděli.

Tajemství  chuti  Královédvorského piva Tambor je na jazyku zakladatele  pivovaru.  Re-
cepturu jako takovou pak má na starosti sládek, který naplňuje jeho představy. Nasik Kiria-
kovský říká, že jeho pivovar po technické stránce spíš připomíná mlékárnu a laboratoř. Jde
o zbrusu nový provoz, kde je vše podřízeno přísné hygieně, a sklepy s klasickými ocelovými
tanky, otevřenými vanami spilky, jsou nahrazeny uzavřenými nerezovými tanky. Důraz je kla-
den na to, aby výsledný produkt byl z pohledu laboratorních testů a zkoušek bezvadný. 

Chuť Královédvorského piva Tambor se za pět let jeho výroby několikrát proměnila, na-
příklad i kvůli nutnosti výměny sladoven. Od první várky se pivo zkvalitnilo a také podřídilo
štamgastům. Podle Nasika Kiriakovského není pět let tak dlouhá doba, aby si mohl dovolit
nevylepšovat. Navíc pracuje na tom, aby jeho pivo bylo zcela charakteristické. Ví, že nemusí
být pro každého tím nejoblíbenějším, ale jde mu o typickou chuť, kterou zkušení pivaři ihned
poznají.

„Dostat  se  do povědomí lidí  s novou značkou piva  nebylo  nijak  jednoduché.  Králové-
dvorskému Tamborovi ale pomohlo to, že přicházel s příběhem, respektive navazoval na sta-
letí starou tradici. Lidé o něj projevovali zájem, četli o něm v místních médiích a měli mož-
nost ho vyzkoušet a dát výrobci zpětnou vazbu. I to bylo pro stanovení dnešní chuti Králové-
dvorského piva Tambor rozhodující. „Velkým se obecně řada věcí odpouští, nám ale ne. Když
velký udělá chybu,  tak to  ustojí.  Malá firma nikoli.  Pro ni  to může být  likvidační.  A ten
Damoklův meč nad námi visí permanentně,“ říká pivovarník a pochvaluje si zájem i zpětnou
vazbu, kterou od příznivců svého piva má. 

Ve výrobě se Královédvorští drží tradičních postupů, a pivo se tak k zákazníkovi dostává
až po bezmála dvou měsících v případě prémiového ležáku. Po uvaření putuje na spilku, do
ležáckých tanků, pak do filtrů a stáčírny a teprve pak přichází na řadu distribuce. Zatímco
nad-národní pivovar dokáže pivo uvařit a rozdistribuovat v řádech desítek hodin, v Tamboru
je to po 48 dnech. Maloprodukce se projevuje i v nákupu velmi kvalitních surovin. Ty jsou re-
lativně drahé. To je důvod, proč malé pivovary používají jen nejkvalitnější slady a chmely na
trhu a proč jsou jejich piva i dražší.  

Když něco dokážete, začnou vás kopírovat 
Malý rodinný pivovar má dnes v nabídce základní druhy klasických českých piv. Vedle vý-

čepní desítky je to i jedenáctistupňový filtrovaný i nefiltrovaný ležák a dvanáctistupňový pré-
miový ležák. To doplňují vícestupňové tmavé a polotmavé speciály. Když zvládne někdo uva-
řit a následně úspěšně prodat tento základní sortiment každého českého pivovaru, může začít
experimentovat  s výrobou svrchně  kvašených  piv.  „My pracujeme s ležáky a spodně  kva-
šenými pivy i proto, abychom udrželi jejich tradici. Nechceme, aby naše české pivo doplatilo
na to, že bude postupně vytlačeno nebo nahrazeno zahraniční produkcí různě ochucených piv.
To je sice trend, ale já jsem v tomto ohledu hodně konzervativní. Chci staré české receptury
udržet pro budoucí generace,“ říká Nasik Kiriakovský.

Zatímco v prvním roce bylo uvařeno 1350 hektolitrů piva, letos to bude něco mezi 7 000
a 8 000. Maximální hranici majitel pivovaru vidí zhruba kolem 20 000 hektolitrů. Jak se mu
bude dařit, to ale neví. „Letos jedeme na 115 % a polykáme andělíčky, loni tomu ale tak ne-
bylo. Záleží na tom, co unese trh a jaká bude poptávka. Zatím ale stále rosteme. Vlastně je
pivovar v neustálé výstavbě, protože rozšiřujeme provozy. Lidé nás pijí pořád víc a víc,“ ko-
mentuje pivovarník. 

Toho si všimla i konkurence, a tak se na trhu z jistých důvodů objevilo i pivo, které sice
nese název města, ale přitom bylo vyrobeno úplně jinde, čímž dochází nejen k parazitování na
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obchodním úspěchu Královédvorského piva Tambor,  ale i porušení zákonů. V podstatě jde
o nekalou konkurenci, se kterou teď pivovar Nasika Kiriakovského vede soudní spor. Jediné,
co může pivovarníka uklidňovat, je tvrzení, že se napodobují jen úspěšné značky. 

Ačkoli se Královédvorské pivo Tambor čepuje třeba i v Olomouci nebo v Brně, jde pře-
devším o regionální pivo v okolí Dvora Králové nad Labem. Zájem o něj byl i ze zahraničí,
mimochodem i z Izraele, protože je i košer, ale zahraniční obchod v tento moment nepřichází
v úvahu. Královédvorské pivo Tambor neprochází pasterizací a neobsahuje žádné stabilizáto-
ry. „Expiraci našeho piva nenatahujeme. „Chceme produkovat pivo čerstvé, ne takové, které
má trvanlivost 90 dní. Razím heslo, že naše pivo je tu proto, aby se pilo, ne skladovalo. Dám
ruku do ohně za to, že nejlepší je ho vypít do 30 dnů. To nám ale tím pádem znemožňuje ex-
port,“ vysvětluje Nasik Kiriakovský. 

Dovést ho ale do Žatce na soutěž nebylo žádný problém. A hned v prvním roce tam Krá-
lovédvorské pivo Tambor světlý ležák 11% dostal nejvyšší ocenění v kategorii nefiltrovaných
piv. To bylo pro značku jako takovou z pohledu marketingu velice důležité. Upustilo se od pů-
vodního záměru prodávat jen sudy a začalo se také s lahvovým pivem. Navíc musel být hned
u brány pivovaru postaven i vlastní pivovarský výčep, protože laičtí zájemci o pivovar i od-
borníci se chtěli do Královédvorského pivovaru Tambor nejen podívat, ale také hned vedle
provozu posedět a pivo ochutnat. 

„Zajímavé je, že i v tomto případě se ukázalo, že doma není nikdo prorokem. Trh samotné-
ho Dvora Králové nad Labem je sice prioritní, nicméně pivo chtějí i jinde. A paradoxně, čím
dál od města, tím víc je přijímáno. „Možná je to i tím, že dál od nás nejsou žádné předsudky.
Nikdo si Tambora například nespojuje s mojí osobou a podobně. I na městských slavnostech
jsme si museli svoje místo vydobýt, a to zvlášť v ústech zdejších lidí. Každý má svoje chutě
nastavené jinak a někomu trvá přechod krátkou, jinému delší dobu. Lidi nám ale fandí a mě
nabíjí, když je vidím spokojené, usměvavé a lehce rozjařené,“ říká Nasik Kiriakovský. 

Naše pivo není pro lajdáky 

Ne nadarmo se říká, že pivo dělá z jedné poloviny pivovar a z druhé poloviny hospoda.
Majitel pivovaru proto podniky, kde jeho pivo čepují, osobně na-vštěvuje a využívá i služby
dobrovolných mystery shoppingů.  Hospodští  se  totiž  podle něj  naučili  čepovat  především
unifikovaná  pasterovaná  europiva  s dlouhou  trvanlivostí,  která  jsou  prakticky,  z pohledu
trvanlivosti, nezničitelná. A kvalita piva tím trpí. Z toho důvodu velké pivovary začaly udě-
lovat certifikáty kvality, čistoty trubek a tak dále. Snaží se tím hospodské motivovat a vybrz-
dit největší hrůzy. „Pro takové provozovny pivo nemáme. Nenechám si zničit pověst. Tady
znovu čerpám ze svých předchozích profesních zkušeností. Jako autorizovaný dealer automo-
bilů několika značek jsem neustále kontrolován jednotlivými automobilkami, abych jim ná-
hodou nekazil  dobré  jméno,  ale  naopak  ho posiloval.  Byl  jsem léta  řízen  v tomto  duchu
a v tomto duchu pokračuji i já sám. Bez těchto zkušeností by se mi dnes podnikalo složitěji,“
líčí majitel pivovaru. 

Pivovarnictví se podle něj nadýchlo a české pivo začíná znovu získávat svoje dobré jméno.
Velkou zásluhu na tom mají právě lokální pivovary. Postupná devastace a zánik pivovarů ne-
byla dlouho udržitelná, protože český člověk zejména v pivní nabídce dlouho pusto neunese.
Díky malým producentům se nabídka rozšiřuje a je pestřejší. Ne všichni chtějí pít unifikovaná
europiva, která se budou odlišovat jen etiketou na lahvi. „Já říkám, že chceme být opakova-
telně jedineční. Globalizace pivovarů vytváří dobrý prostor pro nás nezávislé. A jsem si jist,
že doba malých rodinných technologických pivovarů je teprve před námi. Už se u nás inspi-
rovalo několik zájemců a společně znovu rozšíříme českou pivní nabídku,“ říká Nasik Kiria-
kovský.

Podnikatel.cz, 4. 8., Zdeněk Vesecký
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Zajímavosti obrazem
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Zrušené papírnictví v ulici 28. října Nové nehtové studio v Revoluční ulici 

Proutěné zboží vlastní výroby pod značkou regionální produkt a část z polského dovozu v Palackého ulici
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Restaurace U Benešů v ulici 5. května Restaurace Cosmo Bowling a trafika ve Vrchlického
ulici (dříve U Laušmanů)

Kavárna u parčíku naproti kostelu sv. Jana Křtitele, vlevo je strom Milénia vysazený v roce 2000

Pobočka Raiffeisen stavební spořitelny v Tylově ulici
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