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kdo klade otázky, 
ten žije

Vážení přátelé,

významná americká novinářka a zcela 
jistě také milovnice vína Margaret Fuller 
je autorkou výroku, který mě velmi zaujal: 
„Víno je odpověď země na slunce.” Vnímám 
to totiž stejně.

Slunce vysílá své životodárné paprsky 
k úrodným vinicím, ony je pokorně přijímají 
a od jara do podzimu tiše přetvářejí v bohaté, 
sladké a šťavnaté hrozny. Magický proces 
zrání, kterého jsme svědky rok co rok, je opět 
u konce a my s napětím čekáme na výsledek. 
Neboť sklizeň také představuje odpověď – 
na veškerou práci vinohradníků a vinařů 
věnovanou každému dalšímu ročníku vína. 

První odpověď už známe  – 11. 11. 
přesně v 11:11 jsme otevřeli lahve mladého 
svatomartinského vína a dozvěděli se, jak 
se povedlo. A další chvíle poznání přijde 
s každou novou lahví ročníku 2014. 

Celé naše podnikání je vlastně o čekání 
na odpovědi – jakmile uvedeme na trh nový 
produkt, netrpělivě čekáme na reakce našich 
zákazníků. Řeknou opět „ano“ tomu, co 
jsme pro ně připravili? K tomu totiž směřuje 
veškerá naše snaha. Vždyť za každým 
novým výrobkem jsou kvanta hodin práce 
zaměstnanců firmy – lidí, kteří pečují o vinice, 
vinařů ve sklepích, dělníků na linkách, ale 
také marketérů, obchodníků a nespočtu 
dalších profesí. 

Ale na vaše odpovědi čekáme například 
i na našem novém webu a facebookové 

stránce. Osloví vás? Stanete se našimi 
fanoušky i ve virtuálním světě? 

A s jakým ohlasem se setká naše 
nová reklamní kampaň, tentokrát znovu 
s nádhernou top modelkou Terezou 
Maxovou, která zraje stejně jako víno a je 
jednoznačnou odpovědí na filozofickou 
otázku, jestli existuje dokonalá krása… 

Věřím, že když člověk klade otázky a je 
zvědav na odpovědi, žije. Zejména tehdy, 
když odezvy naplňují jeho očekávání. Ne 
vždycky je kladná odpověď zároveň dobrá, 
ale ve světě vinařů to myslím platí. Když nad 
sklenkou vína odborníci znalecky pokývají 
hlavou a zákazníci se nahrnou do obchodů, 
aby získali co nejvíce lahví dobrého vína, jsme 
s odpovědí spokojeni.

Vážení přátelé, připíjím na to, abyste měli 
stále chuť se ptát a abyste dostávali samé 
uspokojivé odpovědi. Odpovědi, které vás 
posunou dál i v novém roce 2015.

Ondřej Beránek
jednatel a ředitel společnosti
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Pro jedinečnost okamžiku…

čtyřsté narozeniny oslavily 
habánské sklePy také s novináři
VinařstVí habánské sklepy pozValo na oslaVu 400. Výročí 
sVého založení také noVináře. DVouDenní Výlet za poznáním 
Do Velkých bíloVic měl nabitý program – jeho součástí byla 
komentoVaná prohlíDka sklepů s Degustací.

Průvodcem byl ředitel vinařství Josef Svoboda, který hosty zasvětil do pozoruhodné 
a dlouhé historie Habánských sklepů. Jen příběh samotných habánů – skvělých 
vinařů, kteří stáli u zrodu sklepů ve Velkých Bílovicích, je velmi zajímavý a krásně 
se poslouchá. Zejména při svíčkách a nad sklenkou mimořádného vína, které se 
na zdejších vinicích rodí. Ostatně, prohlídka vinic v okolí Habánských sklepů byla 
součástí programu. 
Večer byl spojen s degustací ve sklípku, která k výletu na jižní Moravu neodmyslitelně 
patří. A protože správná narozeninová oslava si žádá dort, nesměl chybět ani 
tentokrát. Rozkrojil ho sám ředitel Habánských sklepů. Nakonec společnost připila 
na dalších nejméně 400 let vinařství. Novináři si z návštěvy v Habánských sklepích 
odváželi spoustu zážitků, ale hlavně informací o vinařském řemesle – pěstování révy, 
zpracování vín, jejich archivaci a nespočtu dalších činností, které je třeba s láskou 
vykonat, než víno doputuje k zákazníkům.  

festival divadlo  
s bohemia sektem
Od 9. do 19. září západočeská metropole hostila již 
22. ročník mezinárodního festivalu Divadlo. Přehlídky 
se zúčastnily soubory z Izraele, Francie, Maďarska, 
Německa, Slovenska, Slovinska a samozřejmě 
i z České republiky a nabídly jak klasiku, tak malé 
divadelní formy. Publikum tak mohlo zauvažovat 
o smyslu života s Hamletem, stejně jako si užít 
kabaret nebo populární Cirk La Putyka. Festival 
účastníkům nabídl také open air představení, výstavy 
a další doprovodné akce. Bohemia Sekt byl oficiálním 
sektem, který celý festival zahájil a také zakončil – 
kde jinde, než v plzeňském Novém divadle.

bohemia sekt a starý Plzenec – 
sPoluPráce Pokračuje
Spolupráce města Starý Plzenec a společnosti BOHEMIA 
SEKT probíhá úspěšně již dlouho. Začátkem října byly 
oficiálně stvrzeny společné aktivity na další období. 
Prohlášení, které upřesňuje, jak bude firma podporovat 
kulturní, sportovní, zájmové i vzdělávací aktivity města, 
podepsali starostka města Starý Plzenec Vlasta Doláková 
a ředitel společnosti BOHEMIA SEKT Ondřej Beránek. 

„V rámci oboustranně výhodné spolupráce 
poskytujeme Starému Plzenci mimo jiné i finanční 
prostředky, které jsou městem dále přerozdělovány 
organizacím působícím na jeho území. Město zná nejlépe 
význam a potřeby jednotlivých institucí, a proto dokáže 
lépe než my posoudit zacílení podpory,“ říká k deklaraci 
Ondřej Beránek, ředitel společnosti BOHEMIA SEKT.
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tolikrát ochutnají 
v habánských sklePích 
jedno víno, než se 
dostane k naŠemu 
zákazníkovi…

letoŠní troPhée 
hostila nová scéna 
zlaté kaPličky
již 17. ročník soutěže bohemia sekt trophée 
zná sVé Vítěze. nejlepším sommelierem roku 
2014 se stal jakub přibyl z 1er Wines&spirits. 
titul obhájil již potřetí, a zařaDil se tak 
mezi čtyři nejúspěšnější sommeliery V české 
republice.
Mistrovství sommelierů České republiky se tentokrát odehrálo 
na prknech, která znamenají svět, a to díky dlouhodobému 
partnerství společnosti BOHEMIA SEKT a Národního divadla. 
Nejlepší sommelieři předvedli svůj „koncert“ prezentace vín před 
nabitým hledištěm.

Soutěžící museli během jednoho dne předvést porotě jak své 
teoretické, tak praktické dovednosti. Přímo během slavnostního 
večera měli finalisté za úkol bez chyby obsloužit hereckou 
dvojici Danu Batulkovou a Bohumila Klepla, zodpovědět kvízové 
otázky a obstát ve slepé degustaci nejenom moravských vzorků 

vína. Letos totiž jejich „sommelierská procházka“ vedla z Prahy 
do Paříže a přes Berlín až do Santiaga de Chile. „Rozdělení dle 
zemí i styl servisu na pódiu byly velice zajímavé a mohly zamíchat 
pomyslnými kartami. Vylosoval jsem si Německo a servírování 
bílého vína, což mi sedlo, i když osobně bych byl raději za Francii, 
která je pro mne srdeční záležitostí. Obecně jsem moc rád, že se 
podobné soutěže pořádají. Kromě možnosti vyhrát si soutěžící 
v rámci přípravy zopakují teorii, a průběžné vzdělávání je pro 
tento obor velice důležité,“ popisuje své dojmy ze soutěže 
Sommelier roku 2014 Jakub Přibyl, za nímž se v BOHEMIA SEKT 
Trophée na druhé a třetí příčce umístili Pavol Velič z Makro 
Cash & Carry a David Král z Druid CZ.

Dobrý sommelier 
zvyšuje tržby 
restaurace
Vítězství v soutěži 
BOHEMIA SEKT 
Trophée neznamená 
jenom uznání pro 
samotného sommeliera, 
ale také pro restauraci 
nebo vinařství, v němž působí. 
Známá gastronomická 
poučka říká, že dobrý 
sommelier dokáže zvýšit tržby 
restaurace až o 40 % a měl 
by mít své místo v každém 
lepším podniku. Vítěz je přijat 
do prestižního Klubu vítězů 
BOHEMIA SEKT Trophée, získá body 
v rámci celostátní sommelierské ligy 
a následně reprezentuje Českou 
republiku na mistrovstvích sommelierů 
nejenom v Evropě, ale na celém světě.

iva 
hüttnerová 
vystavuje  
v bs centru 
Půvabné naivistické obrázky Ivy 
Hüttnerové těší své příznivce 
již dlouho. BOHEMIA SEKT 
Centrum nabízí další příležitost 
prohlédnout si tvorbu této 
herečky a malířky v jedné 
osobě. Výstava jejích kreseb 
měla ve Starém Plzenci vernisáž 
20. listopadu a počká tam na vás 
až do 31. ledna 2015.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat 
na vernisáž výstavy

Výstava bude zahájena dne 
20. 11. 2014 v 18:00 hod. 

v prostorách BOHEMIA SEKT Centra 
ve Starém Plzenci, Smetanova 220.

Výstava potrvá do 31. 1. 2015.
Více informací na www.bohemiasekt.cz

IVA HÜTTNEROVÁ 
OBRÁZKY

Jakub Přibyl,  
mistr čR roku 2014
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bohemia sekt boduje v belgii
naše sekty jsou Velmi úspěšné nejen V české 
republice, ale i V zahraničí. mezi Velmi Významné 
exportní trhy patří už traDičně ten belgický. 
belgičané si VychutnáVají přeDeVším bohemia sekt 
prestige brut a bohemia sekt prestige rosé brut.

Importérem a distributorem našich 
produktů do gastronomických 
podniků v Belgii je rodinná firma 
Brouwerij Corsendonk-Distributie, 
kterou úspěšně řídí její majitel 
Jozef Keesmaekers se svými syny. 
BOHEMIA SEKT s firmou Corsendonk 
spolupracuje již více než deset 
let. Díky této spolupráci se naše 
produkty objevují v široké síti 
prestižních restaurací, které se nacházejí na nejlepších adresách exkluzivních 
lokalit, především v Antverpách a okolí. Kromě toho je i několik 
významných gastronomických podniků v centru Bruselu, kde si zákazníci 
mohou připít Bohemia Sektem Prestige.

V září 2014 uspořádala firma Corsendonk velkolepou akci při 
příležitosti otevření nové luxusní restaurace Le Royal v Antverpách, kde 
se prodává právě Bohemia Sekt Prestige. Restaurace je výjimečná svým 
umístěním – nachází se v historické budově nádraží v Antverpách, které 
bylo vyhodnoceno jako nejkrásnější železniční nádraží světa. V rámci 
otevření noblesní restaurace se skvěle prezentoval i Bohemia Sekt Prestige, 
který se podával jako přípitek a dále jej hosté popíjeli v průběhu celé 
akce. Proškolení číšníci jej podávali ve skleničkách s logem Bohemia Sekt. 
A bude tomu tak i nadále – naše „Prestižka“ brut, rosé brut i demi sec jsou 
uvedeny i s popisem na nápojových i jídelních lístcích restaurace Le Royal. 
Z nejkrásnějšího nádraží na světě se zcela jistě vydají i do dalších destinací. 

nejlePŠím hotelovým barem 
je oPĚt black angel�s bar
BOHEMIA SEKT je již tradičně partnerem soutěže Czech Bar 
Awards – podporuje kategorii „nejlepší hotelový bar“.

I letos se bary, kavárny, puby i barmani utkali v deseti 
kategoriích. Nejlepším hotelovým barem se stal pražský 
Black Angel´s Bar, který se nachází v prostorách hotelu 
U Prince na Staroměstském náměstí. Druhou příčku obsadil 
BeBop Bar v hotelu Alcron a pomyslnou bronzovou medaili 
si odnesl 1887 Bar v hotelu The Augustine. Soutěž Czech Bar 
Awards pořádal časopis Barlife letos již posedmé.

český skokový Pohár 2014
Extraligový seriál parkurových závodů 
v České republice, to je Český skokový 
pohár. Hosté mají možnost obdivovat 
nádherné koně, sledovat špičkové výkony 
jezdců a v poslední době si také užívat 
lahodný Bohemia Sekt, který je se závodem 
úzce spojen. I letos se totiž společnost 
BOHEMIA SEKT stala partnerem této 
prestižní sportovní události. V rámci 
Českého skokového poháru 2014 jsme se 
zúčastnili jedenácti velkých cen, z nichž 
první byla odstartována 24. dubna 
a poslední velká cena, jejíž součástí bylo 
zajímavé a divácky velmi atraktivní finále 
celého poháru, proběhla 28. září. 

nové divadlo v Plzni 
otevřel bohemia sekt 
Od začátku září je Plzeň bohatší o další divadelní scénu – 
Nové divadlo. Moderní stavba s unikátní architekturou 
hostila v rámci slavnostního otevření ověřenou 
klasiku, a to Smetanovu Prodanou nevěstu, kterou 
přenášela Česká televize. Večera se zúčastnilo nespočet 
významných osobností kulturního i politického života 
naší země, například ministr kultury Daniel Hermann, 
poslanec Evropského parlamentu Jiří Pospíšil či herci 
Dagmar Havlová a Tomáš Töpfer. Zatímco v pondělí 
1. září se brány Nového divadla otevřely pro veřejnost, 
úterní představení bylo určeno pouze pro zvané. Ale 
oba večery byly výjimečné a nás velmi těší, že Bohemia 
Sekt byl na obou akcích oficiálním sektem welcome 
drinku. Kromě toho se naše vína z Habánských sklepů 
podávala na rautu po slavnostním představení Prodané 
nevěsty. 
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dĚdictví 
habánů 

k nám 
hovoří už 

400 let

habánské sklepy Ve Velkých bíloVicích habáni postaVili 
přesně přeD 400 lety, roku 1614, V Dobách nejVětšího 
rozmachu moraVského VinařstVí. habáni byli skupinou 
reformních noVokřtěnců, mírumiloVných a pokrokoVě 
smýšlejících liDí, kteří si na moraVě brzy získali respekt 
jako zruční řemeslníci, Výborní staVitelé, a přeDeVším 
Vynikající Vinaři. a jejich oDkaz tu zůstáVá DoDnes – Díky 
VinařstVí habánské sklepy.

Habáni na Moravě zakládali vinice, 
zavedli na tehdejší dobu pokrokové 
způsoby ošetřování vinné révy a také 
budovali vinné sklepy. V kraji se jich 
do dnešních dnů zachovalo mnoho. 
V největším z habánských sklepů, 
postaveném v roce 1614, dnes vyrábí víno 
společnost stejného jména – Habánské 
sklepy. I 400 let poté, co byly zbudovány, 
uchvátí historické prostory návštěvníky 
atmosférou starých časů.

Úcta k půdě a révě
Od té doby však dějiny urazily kus cesty 
a na habány ve Velkých Bílovicích zbyla 
už jen pouhá vzpomínka. To podstatné 
z jejich éry však v Habánských sklepech 
přetrvalo: houževnatost a pracovitost 
zdejších vinařů, úcta k půdě a révě 
i pečlivý dohled na každou fázi výroby 
vína. Díky tomuto dědictví vznikají i dnes 
v Habánských sklepech unikátní vína 
s neopakovatelným charakterem – vína, 
která mají duši. Stejně jako před čtyřmi 
staletími. 

Habánské  
zákony

˜Veškeré své snažení věnuj vždy 
jediné věci. Tu pak dělej tak, jak 

nejlépe dokážeš.

˜Vždy se snaž prohlubovat své 
znalosti. nikdo není tak moudrý, 

aby již nemusel hledat nové cesty.

˜Vše, co ses o víně naučil, se snaž 
předávat dál. Jen tak dokážeš, že 

se tvé dílo stane nesmrtelným.

˜

O moudrosti habánů a jejich vztahu 
k vinařskému řemeslu svědčí jejich zákony.

bohemia sekt      7      

zE žIvOTa znaČEk



jaké je svatomartinské 
2014? skvĚlé!
magické Datum 11. 11. i letos oteVřelo tisíce 
lahVí sVatomartinského Vína. na mlaDé Víno 
z aktuální sklizně se V poloVině listopaDu 
těší Všichni, kteří milují jeho sVěžest. a i kDyž 
letošní ročník sVatomartinského neměl 
jeDnoDuché poDmínky, zVítězil.  

Závěr prázdnin vinaře pozlobil. Počasí, které je pro hrozny 
klíčové, se zvrtlo. Přitom průběh letošního léta byl pro vinaře 
ideální. „Do poloviny srpna réva dozrávala optimálně. Nijak 
nadprůměrně ji neohrožovali škůdci, nemoci ani špatné 
počasí,“ říká Josef Svoboda, ředitel vinařství Habánské 
sklepy. Na konci prázdnin ale Moravu zasáhly vytrvalé 
deště a půlroční srážky 300 milimetrů zde spadly v průběhu 
jediného měsíce. „Zatažená obloha a déšť během dozrávání 
nejsou dobrá kombinace. Odrazí se to většinou na nižší 
cukernatosti hroznů a na jejich horším zdraví,“ vysvětluje 
ředitel Habánských sklepů. Zvláště v údolích se začala kvůli 
silným dešťům hromadit nevsáklá voda, která ovlivnila 
zvýšený výskyt zejména houbových chorob.

Nižší výnos kvalitu neovlivní
Vinaři uvádějí, že je letošní úroda zhruba třicet procent 
pod průměrným výnosem vinic. Obecně na celé Moravě se 
očekává nižší hektarový výnos než v roce 2013, a to zhruba 
4,5 tuny. V roce 2013 to bylo 5,5 tuny. Letošní úroda je tak 
i pod dlouhodobým průměrem. To ovšem neznamená, že 
by mělo být letošní víno méně kvalitní nebo by ho měl být 
akutní nedostatek. Vše podle odborníků záleží na další práci 
se sklizenou révou.

Pikantní a šťavnatá
„Silné deště v druhé půli srpna část úrody poškodily, nakonec 
ale naštěstí nikoli do té míry, jak jsme se zprvu obávali,“ 
uvádí Josef Svoboda. „Aromaticky velmi překvapila bílá vína. 
Já osobně jsem ale velmi spokojen také s tím, jak vypadají 
naše červená.“ Ani ve vinařství Víno Mikulov nepociťují 
horší kvalitu hroznů. „Letošními mladými víny z naší 
produkce jsem velmi mile překvapen. Mají čistou, rozvinutou 
ovocnou vůni, také jejich tělo a pitelnost jsou velmi 
dobré,“ popisuje letošní svatomartinské ředitel 
mikulovského vinařství František Drahonský. 

„Vzhledem k vyššímu obsahu kyselin 
jsou vína z tohoto roku samozřejmě 
pikantnější a šťavnatá. Srpnová 
nepřízeň počasí se nijak neprojevila 
na jejich chuťové vyváženosti. U bílého, 
a především u rosé bylo zachováno několik 
gramů zbytkového cukru, abychom vzhledem 
k vyššímu obsahu kyselin mohli vytvořit lepší harmonii 
chuti.“

Čím SI PřIPíT naD 
SvaTOmaRTInSkOU hUSOU?

Víno mikulov 
motýl svatomartinské 

Svatovavřinecké 2014 rosé 
vás už na první pohled zaujme 
krásnou barvou jahodového 

kompotu. Aroma je pak decentní, 
s tóny jahod a malin. Chuť je 
šťavnatá a navazuje na vůni 
příjemnou lehkou dochutí.

svatomartinské 
muškát moravský 2014 
z Habánských sklepů má 

nižší, zelenkavou barvu s velmi 
světlým meniskem. Vůně je 

krásná a bohatá, ovocně květinová 
připomínající rozkvetlý muškát 

a exotické ovoce. V chuti je 
víno živé, osvěžující a má 

delší příjemnou 
dochuť.
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zE žIvOTa znaČEk



Prague Wine Trophy 2014, 2. a 3. kolo
I druhé kolo soutěže, která se koná v hlavním 
městě, přineslo našim sektům a vínům 
mnohá ocenění. Výčet je dlouhý, proto 
zmiňme jen zlato. To ve druhém kole získaly 
sekty Chateau Radyně extra brut, Bohemia 
Sekt Prestige brut, Bohemia Sekt Prestige 
Chardonnay brut, Louis Girardot brut 
a Chateau Bzenec brut 2011. Bohemia Sekt 
Prestige brut pak ještě získal titul Prague 
Wine Champion. Z tichých vín nás zlatem 
potěšily Chateau Bzenec Hibernal 2012 výběr 
z hroznů, Rulandské šedé 2013 pozdní sběr 
a Pálava 2013 pozdní sběr z Vinařství Pavlov, 
Rulandské šedé 2013 pozdní sběr a Rulandské 
modré 2012 pozdní sběr z vinařství Víno 
Mikulov a Rulandské šedé 2013 pozdní 
sběr a Tramín červený 2013 pozdní sběr 
z Habánských sklepů. 

Ze třetího kola Prague Wine Trophy 
2014 máme dva regionální šampiony, a to 
Zweigeltrebe 2011 pozdní sběr barrique 
a Müller Thurgau 2013 kabinet z vinařství 
Víno Mikulov. 

Oenoforum 2014, Czech International 
Wine, Znojmo 
Pět zlatých medailí, jedna stříbrná a k tomu 
jeden titul vítěz kategorie, to je výčet 
ocenění našich sektů a tichých vín v soutěži 
Oenoforum 2014. Začněme favoritem – zlato 
a titul vítěz kategorie získal sekt Chateau 
Radyně extra brut. Ze sektů byl zlatý také 
Prestige brut, Prestige demi sec přivezl 
stříbro. Zlatá jsou tichá vína Rulandské bílé 
2013 pozdní sběr z vinařství Víno Mikulov, 
Ryzlink vlašský 2012 pozdní sběr z Vinařství 
Pavlov a Ryzlink rýnský 2012 pozdní sběr 
z Habánských sklepů.

Decanter World Wine Awards, 
Londýn
Naše sekty a vína uspěly také za kanálem La 
Manche. Z Londýna máme čtyři bronzové 
medaile, které získaly sekty Bohemia Sekt 
Prestige Chardonnay brut a Louis Girardot 
brut a tichá vína Sommelier Club 2012 
Sauvignon pozdní sběr z vinařství Víno 
Mikulov a Terroir Collection Hibernal 2012 
výběr z hroznů z Chateau Bzenec.

San Francisco IWC 2014, San Francisco
Za oceánem, konkrétně v San Franciscu, 
bodovalo víno Terroir Collection Chateau 
Bzenec Hibernal výběr z hroznů 2012, které 
do Bzence přivezlo zlato. Stříbro získaly sekty 
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut, 
Louis Girardot brut a Bohemia Sekt Prestige 
demi sec, bronzem byl oceněn Bohemia Sekt 
Prestige brut. Stříbrné byly hned tři Tramíny 
červené 2013 pozdní sběr ze tří vinařství – 
Habánské sklepy, Víno Mikulov a Vinařství 
Pavlov. 

Sélections Mondiales des Vins 2014, 
Québec
A ještě jedno víno přivezlo zlatou medaili 
přes oceán, tentokrát z Kanady. Byl to opět 
Tramín červený 2013 pozdní sběr z vinařství 
Víno Mikulov.

AWC Vienna 2014, Vídeň
Zlatou medaili z Vídně přivezl Sauvignon 
2013 pozdní sběr z Vinařství Pavlov, stříbro 
získaly Tramín červený 2013 pozdní sběr 
z Habánských sklepů a z vinařství Víno 
Mikulov a také Ryzlink rýnský 2012 pozdní 
sběr z Habánských sklepů.

IWSC 2014, Hong Kong
Soutěž v daleké Číně pro nás znamenala čtyři 
bronzové medaile. Získala je tato tichá vína:  
Tramín červený 2013 pozdní sběr z vinařství 
Víno Mikulov a z Habánských sklepů 
a Rulandské šedé 2013 pozdní sběr a Pálava 
pozdní sběr z Vinařství Pavlov.

Vinoforum Trenčín 2014
Ve slovenském Trenčíně porota ocenila naše 
sekty, a to velmi vysoko – zlatem. Do zlaté 
kolekce patří Bohemia Sekt Prestige brut, 
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut 
a Bohemia Sekt Prestige demi sec, který získal 
navíc titul šampiona.

Mundus Vini 2014, Neustadt
I v Německu jsme bodovali. Naše tichá vína 
získala dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. 
Zlatem náš potěšily Rulandské šedé 2013 
pozdní sběr a Tramín červený 2013 pozdní 
sběr z Habánských sklepů. Tramínem 
červeným 2013 z pozdního sběru se blýsklo 
i Vinařství Pavlov, které za něj získalo stříbro.

1000 vins du 
monde, francie
Jsme velmi hrdí na to, že hned dvě 
naše vína patří do letošní kolekce 
1 000 nejlepších vín světa. Zlatou 
medaili pro Habánské sklepy získalo 
Zweigeltrebe 2011 pozdní sběr 
barrique a stříbro Vínu Mikulov zajistil 
Sommelier Club Müller Thurgau 2012 
kabinet.

vítĚzství naŠich sektů a vín v soutĚžích

šamPIOnI a mEDaILE

bohemia sekt      9      



jakou barvu má váŠeň? 
do jakého hávu se halí 
smyslnost? svĚtu váŠní vévodí 
temnĚ červená až rudá barva. 
PodlehnĚte jí s jedinečnou 
variantou červeného bohemia 
sektu. výjimečná chuťová 
harmonie a jemná, svĚží vůnĚ 
vás PotĚŠí nejen ve chvílích, 
kdy zatoužíte Po kaPce váŠnĚ.

Kdyby se vás někdo zeptal, jestli je krásnější 
bílá, růžová nebo červená růže, dokázali byste 
odpovědět? Volit mezi krásou, krásou a krásou 
je téměř nemožné. A stejné je to se sektem. 
Bílý, růžový i červený Bohemia Sekt jsou stejně 
lahodné, svůdné a osvěžující. Nejlepší je dopřát 
si všechny. 

Červený Bohemia Sekt demi sec se ale 
k vánočnímu času a k přelomu roku hodí i proto, 
že vytváří dokonalý chuťový akord se sladkými 
dezerty a čokoládovými pochoutkami. Ne 
náhodou je Bohemia Sekt nejprodávanějším 
červeným sektem u nás. Úžasný dárek pro 
každého, kdo si Vánoce a Silvestra nedovede bez 

„Bohemky“ představit. A že nás je! 

kouzlo 
červeného 
bohemia 
sektu
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bohemia sekt bonus club 
rozdal 23 000 dárků

naŠe osobní vinotéka oPĚt rozŠířila nabídku

bohemia sekt bonus club oDměňuje sVé Věrné členy, a těch je stále 
Víc. k Dnešnímu Dni máme už 9 343 registroVaných členů. za prVních 
Deset měsíců letošního roku jsme DistribuoVali 11 474 Dárků, což 
je o 45 % Více než za stejné obDobí loni. oD poloViny roku 2012, 
kDy bohemia sekt bonus club začínal, jsme tak našim Věrným 
spotřebitelům již rozDali neuVěřitelných téměř 23 000 Dárků. 

Jak se stát členem Bohemia 
Sekt Bonus Clubu? 
Je to velmi jednoduché. Na korku 
každé lahve Bohemia Sektu 
(s výjimkou Bohemia Sekt Prestige, 
nealkoholického Bohemia Sektu 
a lahví o obsahu 0,2 l) najdete 
unikátní osmimístný kód. Zaregistrujte 
se na www.BSbonusclub.cz a kódy ze 
zátek zadávejte na svém účtu. Potom 
už stačí jen vybírat exkluzivní dárky 
od Bohemia Sektu – například chladicí 
nádobu na sekt, sadu sektových 
skleniček, ale také třeba cyklodres.

Prosecco Mionetto má dlouhou tradici, která 
je důkazem vysoké jakosti těchto šumivých 
vín. Vinařství se nachází v kraji Veneto 
na strmých svazích regionu Valdobbiadene, 
západně od Benátek. Valdobbiadene je 
samým srdcem pěstitelské oblasti a Mionetto 
jedním z nejstarších výrobců Prosecca 
s tradicí od roku 1887. V osobní vinotéce 
nově nabízíme dva sekty Mionetto 
Prosecco:

Mionetto Prosecco Prestige 
D.O.C.
Tento extra suchý sekt má nižší zlatavou 
barvu. Aroma zahradního ovoce 
doplňují krásné květinové tóny. Chuť je 
svěží a šťavnatá, ovocitá, středně plná 

V naší elektronické osobní Vinotéce Vám nabízíme báječná Vína. Vína, kterým sami Věříme a jejichž kVality 
jsme oVěřili. to už nejspíš Víte, a proto je V našem internetoVém obchoDě Velmi rušno. ještě, že neexistuje 
Virtuální fronta! snažíme se průběžně rozšiřoVat nejen nabíDku Vín, ale také DoplňkoVého sortimentu. 
jaké noVinky jsme pro Vás připraVili tentokrát? 

Zátka, která hlídá bublinky
Další novinkou Osobní vinotéky je nabídka doplňkových předmětů, které ocení každý milovník dobrého 
vína. V rámci tohoto sortimentu vám nyní nabízíme například speciální zátky, díky nimž vám z otevřené 
lahve Bohemia Sektu v lednici neunikne ani jediná bublinka. Až přijde znovu čas na sekt, vyběhne z hrdla 
lahve stejně dychtivě perlivý, jako při prvním otevření. 

s příjemnou dochutí. Skvěle se hodí jako 
aperitiv, ale také ke studeným kanapkám 
či k pokrmům z drůbeže a ryb.

Mionetto Prosecco  
Valdobbiadene D.O.C.G.
I tento sekt je extra suchý a potěší 
vás krásnou, zlatavě žlutou barvou 
a jemnějším dlouhotrvajícím 
 perlením. Jeho bohatá vůně  
připomíná exotické ovoce či hrušky 
a jablíčka. Chuť je osvěžující, středně  
plná, s delším ovocným závěrem.

Pokud jej využijete jako aperitiv, 
neuděláte chybu, ale úžasný je  
i k lehkým předkrmům či  
k rybám a drůbeži.

bohemia sekt      11      

vE STyLU bS



krásná toPmodelka je 
již čtvrtým rokem tváří 
bohemia sektu. žije naPlno, 
a to nejen ve své Profesi. 
bohatý je i její rodinný 
život a hodnĚ času také 
vĚnuje Práci Pro charitu, 
konkrétnĚ Pomáhá 
ohroženým dĚtem. dá se 
říci, že životní PříbĚh terezy 
maxové je Plný PříbĚhů, 
chutí a vůní. jako víno. 
a osvĚžující jako sklenka 
Perlivého sektu. 

ß   kdy jste pro sebe objevila víno? 
Alkoholu jsem nikdy moc neholdovala, 
své první víno jsem ochutnala v Paříži, 
kde se podává ke každému jídlu. Moc mi 
nechutnalo, tak jsem si červené víno naředila 
kolou. Francouzi z toho měli málem infarkt. 
Dnes už si víno neředím, ale přednost dávám 
sklence sektu. 

ß   hraje ve vašem životě důležitou roli?
Takto bych to neformulovala, ale je pravda, 

že sklenička dobrého vína ke společnosti 
dobrých přátel neodmyslitelně patří.

ß   Jaký typ vína preferujete? 
Mám ráda sušší bílé víno nebo rosé.

ß   a kdy se ve vašem životě objevil sekt?
Ten má u nás dlouhou tradici. Lahvinka se 
otevírala při oslavách narozenin, svátků, 
maturity, promoce, o Vánocích, Velikonocích, 
MDŽ, k prvnímu máji, ke dni učitelů… No 
prostě téměř ke každé příležitosti, kdy byl 
důvod k oslavě. Dnes si Bohemku s sebou 
koupím i do zahraničí.

ß   Vaříte ráda?
Tak to je u nás taky „tradice“. Plotnu 
obcházíme oklikou… Ale protože jsme 
početná rodina a jíst se musí, tak se doma 
u vaření střídáme. Když je čas a chuť, tak mě 
to i baví.

ß   Vyznáte se ve snoubení pokrmů a vína? 
Sklenka dobrého vína k jídlu patří. Základní 
zásady spojení jídel a typů vín znám, ale 
sommelier zrovna nejsem.

ß   Blíží se Vánoce, kromě jiného 
svátky dobrého jídla. co nesmí chybět 
na štědrovečerním stole rodiny terezy 
maxové?
Nikdy nechybí bramborový salát a cukroví. 
Od té doby, kdy jsou součástí naší rodiny 
i jiné národnosti, nahrazujeme kapra 
řízkem nebo jinou rybou. No a samozřejmě 
ke sváteční tabuli patří i sklenička Bohemia 
Sektu na přípitek.

ß   Pocházíte z Pardubic, města perníku. 
Pečete vánoční perníčky? 
Pečeme, protože děti je rády zdobí. 

ß   Budete svátky s rodinou trávit v čechách, 
nebo v monaku?
Vánoce jsou ještě daleko a my se 
rozhodujeme až na poslední chvíli. Ale ať 
už je to kdekoli, snažíme se připravit dětem 
české tradiční Vánoce.

ß   kdy začínáte kupovat vánoční dárky? 
s předstihem, nebo je řešíte na poslední 
chvíli?
Na poslední chvíli. Dnes, kdy obchoďáky 
inzerují Vánoce už od října a jsou přeplněny 
zbožím, není kam spěchat. Dříve moje 

tereza maxová
své První víno jsem 
ochutnala v Paříži
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mOJE cESTa k vínU



mOJE cESTa k vínU



maminka stála fronty a snažila se horko těžko sehnat 
základní věci od ponožek po lyže… Dnes je všude všeho 
plno, tak je zbytečné se honit po obchodech.

ß   Raději dárky dáváte, nebo přijímáte? 
Raději dávám… Ale někdy to je dost těžké, protože 
například vím, že by Aidenovi největší radost udělalo, kdyby 
místo Ježíška u dveří zazvonil Spiderman. 

ß   Pohybujete se ve světě módy, nejnovějších trendů… 
mohou vás ještě vůbec potěšit tak zvané „měkké dárky“, 
tedy oblečení?  
Jako početná rodina jsme se rozhodli, že budeme dávat větší 
dárky jen dětem, a sami sobě pouze drobnosti. 

ß   kolikrát jste trávila Vánoce mimo domov? stýskalo se 
vám, nebo jste to brala jako zajímavou zkušenost?
Vánoce jsem trávila mimo domov často, ale měla jsem štěstí, 
že jsem na svátky nikdy nebyla sama.

ß   Jaké vaše Vánoce mimo domov byly nejhezčí? 
Vzpomínáme rádi na Vánoce v Dánsku. Nadšený byl hlavně 
Toby, protože děti tam dostávají každý den drobné dárky 
už od začátku prosince. No a nám chutnala jejich vynikající 
štědrovečerní večeře – kachnička s karamelovými brambory 
a jako dezert rýžový pudink. Vánoce slaví dohromady 
početné rodiny, hrají se společenské hry, tančí se kolem 
vánočního stromu, popíjí se šnaps a je veselo až do rána.

ß   V období vánočních svátků jsou srdce lidí otevřená, 
ochotnější pomoci bližním. chystáte nějaké akce v rámci své 
charitativní činnosti? 
Určitě ano, nadace celý rok pilně pracuje a nejinak je tomu 
i koncem roku. V tom letošním nás čeká desáté výročí 
charitativní přehlídky Fashion For Kids, která má podtitul 
Křídla naděje. Hosté akce si opět připomenou nadační 
projekty, konkrétní příběhy dětí, kterým jsme pomohli, 
a samozřejmě připravujeme i atraktivní hudební a módní 
program. Věřím, že je na co se těšit. Mimo přehlídku 
můžeme zejména o Vánocích nabídnout naši kolekci 
charitativních výrobků TERIBEAR, které udělají radost nejen 
těm, kteří si je koupí, ale potěší i pod vánočním stromkem. 
Výtěžek projektu TERIBEAR je určen na podporu náhradní 
rodinné péče a ohrožených biologických rodin. Můžete se 
podívat na www.teribearshop.cz. 

ß   Po Vánocích se všichni přehoupneme do nového roku. 
čím si připijete, až odbije půlnoc? 
Sklenkou Bohemia Sektu. 

ß   můžete s předstihem pozvednout pomyslnou sklenku 
a zformulovat přípitek pro čtenáře Perlivého světa? 
Ráda bych popřála všem hlavně hodně zdraví, radost 
a spokojenost… A abychom se dovedli zastat těch, kteří 
obvykle žádné zastání nemají.

křest Bohemia sektu Prestige chardonnay  
v pražské restauraci Bastion   ÛÞ

návštěva terezy maxové  
ve společnosti BOhEmia sEkt   Ú  
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rozehrajte 
sPolečné okamžiky 
s bohemia sektem

Náš nový spot, v němž Tereza 
s partnerem tančí tango a při tanečních 
figurách je doprovází Bohemia Sekt, je 
nepřehlédnutelný. Spot má úžasnou 
atmosféru, která se promítla i do jeho 
natáčení. Mezitím, co designéři připravovali 
interiér „obývacího pokoje“ s výhledem 
na noční panorama Prahy, Tereza v tanečním 
sále „pilovala“ k dokonalosti tango. Do tajů 
tohoto smyslného tance ji zasvěcoval 
tanečník Santiago Hernandez, který s ní 
ve spotu také hraje.

Jednotlivé fáze reklamního spotu byly 
ještě před natáčením rozkresleny, aby si 
všichni účastníci mohli udělat představu 
o jeho podobě a vyjádřit své požadavky 
a připomínky. Při vlastním natáčení pak 
režisér Bruce Parramore už oba protagonisty 
vedl podle přesného scénáře. Vizážistka, 
stylistka, produkční, kameraman, technici, 
zástupci marketingu značky Bohemia 
Sekt… celý tým musel šlapat jako švýcarské 
hodinky. Zkoušelo se, opakovalo, dotahovalo 
k dokonalosti. Až to konečně klaplo. 

My dva, tango a Bohemia Sekt
Tereza pokládá jehlu na starý dobrý vinyl 
a svůdným pohledem vyzývá svého partnera 
k tanci. Pokojem se rozléhá smyslné tango 
a oni krouží místností. Na stolku čeká 
na svůj okamžik vychlazená lahev Bohemia 
Sektu v nádobě plné ledové tříště se dvěma 
skleničkami. Pár se přiblíží ke stolku a během 
jediné otočky bere on do ruky obě skleničky 
a ona uchopí za hrdlo lahev Bohemia 
Sektu, který v tu chvíli tančí s nimi. Z lahve 
vyletí zátka a v příštím okamžiku už ze 
skleniček letí vzhůru tisíce jemných jiskřivých 
bublinek. V příběhu je divák ještě svědkem 
přípitku a dvojici opouští v okamžiku, kdy 
prázdné skleničky přistávají na stole. Jak 
příběh pokračuje dál, to už režisér nechává 
na divákově fantazii…

Při natáčení spotu se 
ve stejném prostředí zrodily 

také snímky, které jsou 
součástí nové kampaně.

spot měl přesnou osnovu ve formě 
podrobného storyboardu. 

současně se 
spotem vznikal 
i film o filmu.

náš nový spot 
prostě musíte 

vidět!

bohemia sekt      15      
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čokoláda a víno
dokonalý akord chutí 
jestli jste si vždycky 
mysleli, že nejlePŠím 
„zobáním“ k vínu jsou sýry, 
vyvedeme vás z omylu. 
vstuPenkou do ráje je 
dokonalý chuťový akord, 
který sPolu s vínem 
vytvoří čokoláda. tedy 
ne Podivná sojová 
vĚc za Pár korun, ale 
Plnokrevná čokoláda 
s vysokým Procentem 
kakaa a k tomu jeŠtĚ 
se sPoustou tajemných 
PřímĚsí. 

Čokoláda má opravdu dlouhou historii – více než tři tisíce let. 
„Měla ale tehdy zcela jinou podobu, než jak ji známe dnes,“ říká 
Josef Vích, cukrář, který připravuje čokoládové dezerty k vínu. 

„Mayové a Aztékové tehdy drtili kakaové boby, k prášku přidávali 
například vanilku, pepř nebo chilli, směs zalévali horkou vodou 
a pili. Její povzbuzující účinky využívali v přípravách na boj 
nebo k rituálním účelům. Do Evropy se čokoláda dostala teprve 
v 16. století.“ Z Jižní Ameriky ji tehdy přivezl španělský objevitel 
Hernán Cortés, a tím pádem se Španělsko stalo evropskou 
kolébkou čokolády. Velmi dlouho se konzumovala v tekuté 
podobě, první tabulka čokolády spatřila světlo světa až v roce 1847, 
a byla to prý dost podivná hmota. Celých 28 let trvalo, než vznikla 

PROČ  
SE ČOkOLáDě  

říká ČOkOLáDa?
Slovo čokoláda pochází z aztécké 
kultury. Vzniklo z výrazu xocoatl. 
Evropanům ale dělala výslovnost 
tohoto slova problémy, proto si 
jej přizpůsobili, aby je hladilo 

na jazyku stejně jako pochoutka 
sama – tak vznikl název 

čokoláda.

taJEmstVí POd VěJíři 
z nOVOzélandské čOkOlády
Spojuje jemnost krému z bílé čokolády 
a lehce kořeněný tón čokolády 
z nového Zélandu a tvoří dokonalý 
chuťový akord se sektem Chateau 
Belveder.

kOUzlO Višní nakládaných 
V sEktU s tROchOU šaFRánU
Skvělá kombinace krému ze 60% 
výběrové čokolády s višněmi 
nakládanými v sektu a s trochou 
šafránu vám ve spojení s červeným 
Bohemia Sektem demi sec učaruje.

Téma



první mléčná čokoláda, na čokoládové pralinky si lidé museli počkat 
do roku 1913.

Sommelieři pracují s čokoládou
V posledních desetiletích nastupuje nový gurmánský trend, který se 
zrodil ve Francii a Itálii, a to konzumace čokolády se šampaňským, 
červeným vínem, koňakem, rumem a s dalšími ušlechtilými destiláty. 
V dobrých vinotékách v Itálii již k vínu kousek luxusní čokolády běžně 
nabízejí a doporučují. Snoubení čokolády a vína je považováno 
za novou ušlechtilou disciplínu sommelierství. 

Není divu – víno a čokoláda mají hodně společného, například 
to, že do jejich chuti se promítá oblast, kde se pěstuje základní 
surovina. V případě vína je určující teroir, vinice, kde réva hlubokými 
kořeny čerpá z podloží nerostné látky, přijímá sluneční paprsky a to 
vše koncentruje do bobulí. I kakaovník, přesněji chuť jeho plodů 
formuje místo, kde rostliny žijí. Ale jedná se o celá mikroklimatická 
pásma, takže mnohem větší oblasti, než jsou naše viniční tratě. 

„Když to zjednoduším, na Moravě se jedna vinice táhne od kapličky 
vlevo, druhá od kapličky vpravo – a víno z každé vinice má jinou 

chuť.  V případě kakaovníku jsou to oblasti s rozlohou tisíců 
kilometrů – Madagaskar, střední Afrika, západní Afrika, Oceánie, 
Jižní Amerika…,“ říká  chocolatiér Daniel Syrový. „Na rozdíl od révy 
má kakaovník kořeny těsně pod povrchem půdy, a živiny tak čerpá 
z vrstvy tropického humusu, který vytvoří to, co napadá na zem. 
Třeba v Bolívii je plantáž kakaovníků mezi pomerančovníkovými 
sady. Čokoláda z bobů z této plantáže má v sobě chuť a vůni 
pomerančů. Existuje asi desítka terroirů, z nichž pocházejí čokolády 
s charakteristickými chuťovými vlastnostmi – s ovocitými, kouřovými či 
zemitými tóny a podobně.“ 

Dorty a čokoláda k vínu
V cukrářské výrobě je třeba vybírat čokoládu, tedy tu pravou, velmi 
pečlivě: „Je třeba rozlišovat použití – jiná čokoláda se hodí na dezert, 
jiná na pralinku anebo na dort,“ vysvětluje Josef Vích. „V pralince 
se snoubí několik chutí, může být specifická, mohu na ni tedy použít 
čokoládu z Papuy Nové Guinei s citrusovým aroma, stejně jako 
na luxusní čokoládový dezert. Ty jsou potom báječné k ovocitým 
vínům. Na druhou stranu čokoláda na dort by měla být chuťově 
neutrální.“

PROČ  
SE kakaO  

JmEnUJE kakaO?
Označení pochází 

ze slova kakawa z řeči 
mexického národa Olmeků, 

kteří jím označovali 
kakaovník a jeho 

plody. 

nadýchaný dORtík s malinami
Lehký dortík s neutrální 70% 
čokoládou doplněný ovocem vytvoří 
s růžovým Bohemia Sekt rosé demi sec 
nezapomenutelný zážitek. Ladí spolu 
chuťově a sluší jim to i na pohled.

mascaRPOnE OBEhnané  
hOBlinkami z gUinEJské 
čOkOlády
Luxusní dortík s mascarpone a Grand 
Marnier s jahodami a hoblinkami 
z guinejské čokolády, která má 
lehce citrusový tón chuti, je báječný 
v kombinaci s Bohemia Sekt Prestige 
demi sec.

OVOcný měšEc z Bílé čOkOlády
Jemná bílá čokoláda a kousky 
kakaových bobů, které sladké chuti 
dortu dodají nahořklou chuť s mírně 
kořeněným tónem. Skvěle se doplňuje 
s jemným Bohemia Sekt demi sec.

Téma
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Daniel Syrový postupuje jinak. Mnoho let kombinoval 
chutě kakaa z vybraných plantáží z celého světa, květů 
a koření, aby se s dobrým alkoholem vzájemně snoubily, 
doplňovaly a vytvořily novou, dosud nepoznanou 
chuť. „Originální technologie zpracování květů, koření 
a bylin vychází z alchymistických postupů středověké 
Prahy a renesančních metod výroby parfémů 
z jihofrancouzského Grasse,“ popisuje svou práci 
chocolatiér. Jednotlivé edice označuje stejně, jako 
Coco Chanel nazývala své parfémy, tedy například No 5. 
Teprve když se edice osvědčí, dostane konkrétnější 
název, ale ne ledajaký. Daniel dává čokoládě jména 
po vzácných rostlinách, které ve své původní podobě 
už zmizely ze světa – Cassia Aures, Heart Soul či Rose 
of Jericho. Ze speciálních čokolád pak vytváří podkůvky, 
které se zavěšují na okraje sklenek s vínem. Když 
přivoníte, sesnoubí se vůně nápoje a pochutiny, ale 
to je teprve předehra. Vůně čokolády s ušlechtilým 
nápojem je přípravou na požitek, který následuje. 
Rozproudí fantazii a zesílí očekávání. Základní pravidlo 
zní – nejprve čokoláda, pak nápoj. Teprve když se 
kousek čokolády rozplyne na jazyku a vy se napijete 
vína, ohromí vás dokonalý chuťový akord, který 
společně vytvoří.

tajemné čokoládové cuvée
Chocolatiér Daniel Syrový: „Vytvoření čokolády 
k sektům je náročnější, protože sekt, na rozdíl 
třeba od aromatických a v chuti výrazných 
červených vín, má jemnou delikátní chuť 
i aroma. Čokoládu i koření je třeba zvolit tak, 
aby sekt nepřehlušily, aby byly stejně jemné 
a delikátní v souzvuku s ovocně květinovými tóny 
a smetanovou dochutí. Aby to bylo snoubení 
milenců – vášnivé, ale harmonické. Tělo mojí 
čokolády k sektům je proto tvořeno čokoládovým 
cuvée z kakaových bobů z Kolumbie a Tanzánie, 
které je doladěno bílými květy broskvoně, jasmínu 
a tajnou směsí bylin z jihofrancouzské Provence.“ 

Téma



kamPaň bohemia sektu
v rytmu váŠnivého tanga

Tváří nové kampaně, která která běží od listopadu 
do prosince, je top modelka Tereza Maxová. S komunikací, 
jež se objeví na televizních obrazovkách i na plátnech kin, 
se setkáte také na celostránkových vizuálech v lifestylových 
časopisech. Outdoorová kampaň tentokrát zahrnuje CLV, 
tedy prosvětlené panely, na třiatřiceti nejfrekventovanějších 
místech pražského metra. Samozřejmě se s ní setká také 
každý návštěvník našeho nového webu.

Značku Bohemia Sekt nepřehlédnete
V místech prodeje se kampaň uplatní na prodejních 

stojanech. Pozornost budou poutat i vánoční čepičky, 
které se objeví na některých lahvích. Pro podporu prodeje 
vyšleme na prodejní místa sommeliery, kteří budou pomáhat 
nakupujícím s výběrem sektů, vín i lihovin. Nepřehlédnutelné 
budou také brandované kartony, „jumbo palety“ a půlpalety. 
Ostatně – zákazníci se s Bohemia Sektem a naší novou 
kampaní setkají už při vstupu do obchodů. Na vybraných 
prodejnách Tesco budou hned u vchodu instalovány brány 
ve stylu Bohemia Sekt. 

Samozřejmě jsme mysleli i na návštěvníky restaurací, které 
k objednání Bohemia Sektu pobídne široká škála materiálů, 
například prosvětlené stojánky, displeje s 3D efektem 
a mnohé další. Na Silvestra se pak v restauracích objeví třeba 
plakáty nebo silvestrovské škrabošky.

bohemia sekt se pro komunikaci V obDobí 
Vánoc a silVestra spojil se silným 
partnerem – je to smyslné a VášniVé 
tango. mají hoDně společného – jsou 
synonymem raDosti ze žiVota, sDílené 
blízkosti, noblesy, touhy a atmosféry 
nabité smyslným kouzlem. bohemia sekt 
i tango patří Do elegantního prostřeDí, 
kDe jsou oba jako Doma.

nepřehlédnutelné 
budou brandované 

kartony. 

Pro podporu prodeje 
vyšleme na prodejní 

místa sommeliery.

bohemia_sekt_tereza_inz_perlivy_svet_220x290_01_vystup.indd   1 4.11.14   15:39
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vánoční ryba 
trochu jinak

tradice je tradice, na ŠtĚdrovečerním stole by ProstĚ mĚla být ryba. nikdo ale netvrdí, že zrovna 
smažený kaPr. do českých domácností i restaurací v Posledních letech PřiPlouvají velmi zajímaví 
zástuPci vodní říŠe, ať té sladkovodní, nebo z moře. a také se objevují recePty, které ocení i ten 

nejnáročnĚjŠí gurmet. máme Pro vás insPiraci, kterou můžete využít Při PříPravĚ ŠtĚdrovečerního 
menu, ale také kdykoli jindy. autorem skvĚlých recePtů je Šéfkuchař Plzeňské restaurace bohemia 

Petr Šmolík. a Protože „ryba musí Plavat“, lahodné Pokrmy jako vždy zasnoubíme s mimořádnými víny. 

PEČEný fILET canDáTa PODávaný 
S TRaDIČním hOUbOvým kUbOU

 SUROvIny na 4 PORcE  4 filety candáta s kůží (o váze 150 až 200 g), olivový 
olej, máslo, 250 g velkých ječných krup, 1 větší cibule, vepřové sádlo, 50 g 
sušených hub, česnek, drcený kmín (nikoliv mletý), majoránka, sůl, mletý 
pepř, čerstvá majoránka

 POSTUP  Den předem namočíme kroupy do studené vody, houby 
propláchneme vodou a také je na noc namočíme. Druhý den kroupy 
uvaříme doměkka, procedíme a propláchnutím je zbavíme přebytečného 
škrobu. Na sádle orestujeme pokrájenou cibuli dozlatova, přidáme 
pokrájené houby, utřený česnek, kmín a sůl a mírně podlité vodou chvilku 
dusíme. Takto připravenou směs promísíme s kroupami, ochutnáme 
a dochutíme solí, pepřem a majoránkou dle potřeby, můžeme přidat 
i posekanou čerstvou majoránku. Směs urovnáme do pekáčku a zapečeme 
ve vyhřáté troubě.

Filet candáta rozkrájíme na porce, kůži nařízneme několika příčnými 
řezy, filety nasolíme a pokmínujeme. Na pánev vhodnou i do trouby 
položíme pečicí papír tak, aby mírně přesahoval ven. Do pánve na papír 
dáme kapku oleje a oříšek másla, pánev rozpálíme. Do rozpáleného tuku 
vložíme rybu kůží dolů a opékáme takto cca 4 minuty. Poté filety šetrně 
obrátíme a s celou pánví vložíme do trouby předem vyhřáté na 180 stupňů 
asi na 6 minut.

Filety naaranžujeme na talíře s houbovým kubou a ozdobíme snítkou 
čerstvé majoránky.

 DOPORUČEní SOmmELIERa  Candát je vynikající ryba sama o sobě a spolu 
s tradičním houbovým kubou tvoří velmi lákavou vánoční kombinaci, 
kterou ještě lépe podtrhne snoubení s Rulandským šedým 2013 pozdní 
sběr z Habánských sklepů. Víno má krásnou zlatavou barvu a bohaté 
aroma, které připomíná exotické a sušené ovoce. Má ovocitou, krásně 
svěží a středně plnou chuť s delší dochutí.

20      perliVý sVět
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SOmmELIER DOPORUČUJE

SmažEné PROUžky LOSOSa v byLInkOvé 
STROUhancE PODávané SE SaLáTEm 

z bRambOR vařEných vE SLUPcE 
a LImETkOvOU maJOnézOU

 SUROvIny na 4 PORcE  filet z lososa cca 500 g, 3 housky cca 3 dny 
staré, čerstvé bylinky – tymián, rozmarýn a saturejka, hladká 
mouka, vejce, olej na smažení; na salát: menší brambory, nejlépe 
varného typu A, olivový olej, hrubozrnná hořčice, petrželová nať, 
bílý pepř, sůl, cukr; na majonézu: majonéza, limetka (nejlépe v BIO 
kvalitě).

 POSTUP  Začneme salátem. Uvaříme si očištěné neoloupané 
brambory. Ve větší míse promícháme asi 4 polévkové lžíce 
panenského olivového oleje s jednou lžící hrubozrnné hořčice, 
lžičkou soli, lžičkou cukru a špetkou bílého pepře. Do připravené 

„marinády“ vsypeme ještě teplé, na plátky pokrájené brambory, 
zlehka promícháme, přidáme nasekanou petrželku a podle 
potřeby ještě dochutíme solí nebo cukrem.

Lososa zbavíme kůže, osolíme a obalíme v hladké mouce, 
rozšlehaném vejci a strouhance, kterou jsme připravili 
nastrouháním ne zcela tvrdé housky a zpestřili přidáním 
posekaných bylinek. Proužky ryby pak pozvolna smažíme ve vyšší 
vrstvě oleje na pánvi.

Majonézu ochutíme troškou nastrouhané limetkové kůry 
a limetkovou šťávou. 

Pokrm servírujeme na teplé talíře.

 DOPORUČEní SOmmELIERa  Smažený losos, bylinky, lehký bramborový 
salát, toť kombinace, která nadchne každého. Zejména, když ji 
doplníte sklenkou skvělého růžového Cabernet Sauvignon 2013 
kabinet Víno Mikulov Sommelier Club. Oceníte jeho krásnou 
růžovou malinovou barvu a intenzivnější aroma rybízu, malin 
a lesních jahod. Chuť je středně plná, šťavnatá s delší, ovocitou 
dochutí.
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fILETy zE PSTRUha PLněné LISTOvým  
šPEnáTEm a SýREm RIcOTTa PODávané 

S cITRónOvOU OmáČkOU a bRambOROvým 
PyRé S řaPíkaTým cELEREm

 SUROvIny na 4 PORcE  4 pstruzi, listový špenát cca 200 g (čerstvý, nebo 
mražený), menší cibule, nebo šalotka, česnek, cca 100 g sýru Ricotta, 
smetana, máslo, 800 g brambor, řapíkatý celer, olivový olej

 POSTUP  Ze pstruhů vykrojíme filety, případně je můžeme v rybárně koupit 
připravené. Na kapce olivového oleje s máslem orestujeme pokrájenou 
šalotku do sklovata, přidáme rozetřený stroužek česneku, krátce opečeme 
a přidáme čerstvý pokrájený špenát (nebo rozmrazené, přebytečné vody 
zbavené listy). Dochutíme solí a pepřem, stáhneme z tepla a přidáme 
Ricottu.

Filety naplníme připravenou směsí, zavineme jako roládku a zajistíme 
pomocí párátka. Závitky položíme na pánev a vložíme do trouby vyhřáté 
na 180 stupňů asi na 12 minut.

Mezitím si uvaříme oloupané brambory, které odcedíme a vložíme 
do základu připraveného z nadrobno nakrájeného řapíkatého celeru 
opečeného na olivovém oleji. Brambory s celerem rozšťoucháme a metlou 
rozšleháme s kapkou smetany a másla, dochutíme solí.

Rybí závitky po upečení přendáme na teplý talíř, pánev s výpekem 
z ryb položíme na oheň, zakápneme citronem, postrouháme troškou 
citrusové kůry, podlijeme asi 1dl smetany a lžící másla a omáčku svaříme 
na požadovanou hustotu.

Na teplý talíř servírujeme 2 závitky ze pstruha podlité citrónovou 
omáčkou, které doplníme pyré z brambor.

 DOPORUČEní SOmmELIERa  Velmi zajímavá a osvědčená kombinace špenátu 
s ricottou a pstruhem, který je doplněn o pyré z brambor. Koncert chutí, 
kde vévodí špenát a sýr, zcela jistě skvěle doplní vskutku královské 
víno – Ryzlink rýnský 2012 pozdní sběr z vinařství Chateau Bzenec. Jaká je 
charakteristika tohoto vína? Vyšší zlatavá barva, elegantní ovocná vůně 
připomínající sušené meruňky, luční kvítí v pozadí s tóny medové plástve. 
Chuť je bohatá, širšího těla s pevnou kyselinkou a dlouhou dochutí.

SOmmELIER DOPORUČUJE



avanti sPritz
na snĚhu
kDyž mluVíme o osVěžujícím nápoji 
aVanti spritz, musíme zaVzpomínat 
na léto. koktejl V barVě žhaVého 
slunce byl uVeDen na trh letos 
V kVětnu – a zaznamenal obroVský 
úspěch. oVšem slunce Vychází i V zimě 
a spritz kraluje také na italských 
prosluněných sjezDoVkách. proč 
bychom si ho nemohli Dopřát i na těch 
českých? 

Že Spritz není zdaleka jen záležitostí letních měsíců, 
na to už ostatně přišli sami Italové a další zahraniční 
konzumenti. Svědčí o tom obliba Spritzu na italských 
i rakouských sjezdovkách. Nyní se koktejl přesouvá 
i na ty české. Nízký obsah alkoholu z něj dělá ideální 
nápoj pro chvíle odpočinku po ostrých sjezdech. Hořko-
sladkou chuť Avanti Spritz oceníte, když se zastavíte 
na zasněženém svahu, do kterého 
se opírá slunce, ale i v okamžicích, 
kdy se hory zahalí do mraků 
a mlhy. Zlatooranžovou barvou 
Avanti Spritz lze s úspěchem 
bojovat proti šedým zimním dnům. 

je to tak, roDina oblíbených osVěžujících 
nápojů aVanti se rozrostla. kromě klasického 
aVanti V bílé a růžoVé Variantě a aVanti 
s příchutí broskVí, jahoD, hrušek a Višní jsou tu 
nyní brusinky. 
Avanti brusinka je pro svou nevšední lehkost, příjemné brusinkové 
aroma a harmonickou sladší chuť vítaným společníkem při každé 
události či přátelském posezení. A co o něm říká hlavní sommelier 
společnosti BOHEMIA SEKT Tomáš Brůha? „Vynikající, osvěžující – 
i přes sladší chuť –, a navíc s moderní příchutí brusinky. Avanti brusinku 
si nejlépe vychutnáte pěkně vychlazenou, ideálně na teplotu okolo 
4–6 °C.“ 

a nyní novinka: 

avanti 
brusinka
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vIzITka

ing. beDřich tauš je půVoDním 
poVoláním proDaVač. pak 
VystuDoVal Vysokou školu 
ekonomickou V praze 
a Do společnosti bohemia sekt 
přišel počátkem roku 1997, kDy 
opustil místo generálního 
řeDitele akcioVé společnosti 
obchoDující s textilem. 
Do starého plzence nastoupil 
jako manažer pro strategii 
společnosti.

Jak jste se dostal od textilu k vínu?
Práci ve společnosti BOHEMIA SEKT jsem získal 
díky jejímu tehdejšímu řediteli Ing. Josefu 
Vozdeckému, s nímž jsem se znal od roku 
1978. Scházeli jsme se každý týden v sauně 
a on mi vyprávěl, že by chtěl zahájit akvizice 
na Moravě. Nabídl mi, abych se na tom podílel. 

Jaký byl začátek vaší kariéry ve společnosti 
BOhEmia sEkt? 
Nastoupil jsem bezprostředně poté, 
co BOHEMIA SEKT získala kontrolu 
nad společností VÍNO Mikulov, a.s., řešil jsem 
tedy problémy související s jejím začleněním 
do vznikající skupiny. Mou první akvizicí – 
ještě v roce 1997 – byl nákup většinového 
podílu ve společnosti RÉVOVIN ve Velkých 
Bílovicích, později přejmenované na Habánské 
sklepy. V roce 1999 proběhla další akvizice, 
kdy jsme získali 100% podíl ve společnosti 
Bzenecká vinohradnická, dnes CHATEAU 
BZENEC. Následoval nákup ochranných známek 
CHATEAU BZENEC a BZENECKÁ LIPKA. 

řešíte i logistiku, jaké byly vaše projekty v této 
oblasti? 
Nejprve jsem se zaměřil na změnu skládání 
lahví do kartonů, poté jsme změnili skládání 
kartonů na palety a proces vyvrcholil v roce 
1999 outsourcingem distribuce výrobků. Byla 
vybrána v té době téměř neznámá česká 
společnost HOPI, dnes jeden z největších 
logistických hráčů na českém trhu, s nímž letos 

spolupracujeme patnáctým rokem. Outsourcing 
distribuce se samozřejmě promítl do každého 
pracoviště ve vznikající skupině BOHEMIA SEKT. 
Zdokonalování logistiky znamenalo výrazné 
snížení celkových nákladů, a tedy růst zisku.

a co výroba? 
Nejprve jsme přemístili výrobu tichých vín ze 
Starého Plzence do Mikulova a následně jsme 
ji optimalizovali. Proces, který proběhl v rámci 
celé skupiny, byl završen optimalizací výroby 
šumivých vín ve Starém Plzenci, kdy jsme 
přesvědčili odborovou organizaci a zavedli 
nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. I tento 
krok přinesl výrazné zvýšení celkové efektivity 
naší práce. 

zaměřujete se také na aktivity společnosti 
na jižní moravě…
V našich dceřiných společnostech řeším 
nákup pozemků, výsadbu vinic, jejich rozvoj, 
a zejména zavádění kultury práce, která je 
obvyklá ve společnosti BOHEMIA SEKT. Kromě 
toho se zaměřuji i na vztahy s producenty 
hroznů a na to, aby naše spolupráce 
byla dlouhodobá a perspektivní. Jen pro 
dokreslení – v posledních několika letech se 
BOHEMIA SEKT stala největším zpracovatelem 
hroznů sklizených na tuzemských vinicích.

na co se soustřeďujete v poslední době? 
Uplynulé tři roky se významně věnuji 
konsolidaci Zemědělské společnosti PALAVA, 
s.r.o., kterou jsme ovládli ve druhé polovině 
roku 2011. Kromě toho se plně věnuji zajištění 
podmínek pro plnou realizaci „Koncepce 
rozvoje vinohradnictví společnosti BOHEMIA 
SEKT do roku 2020“, jejímž výsledkem by mělo 
být zvýšení výměry vlastních vinic nejméně 
o 50 %, tj. na nejméně 600 ha v roce 2020. 
V roce 2015 vysadíme 57 ha vinic. Dalším mým 
úkolem je hledat veškerou možnou podporu 
pro urychlení technologického rozvoje naší 
společnosti a starat se o to, abychom ji využili. 

tvůrce úsPĚŠné 
strategie

Ing. bEDřIch TaUš
manažer pro strategii

 
ß Osobnost, které si vážím: 
Jsem rád, že prezidentem 
USA byl Ronald Regan a já již 
nemusím žít v období nesvobody. 

ß kniha, ke které se vracím: 
K žádné, knihu přečtu a uložím 
do osobní knihovny. Rád čtu 
literaturu faktu.

ß motto, kterým se řídím: 
Víme, že jsme na světě dočasně, 
proto musíme po sobě zanechat 
pozitivní stopu, čím větší, tím 
lépe.

bleskový 
dotazník 

bedřich tauŠ

bohemia sekt      25      



bohemia sekt 
mezi Perlami evroPy
sPolečnost bohemia sekt využila svoji PřísluŠnost 
k mezinárodní skuPinĚ vyrábĚjící sekty ve vŠech 
vinařsky vysPĚlých zemích evroPy. v rámci 
mezinárodního Programu zamĚřeného na PodPoru 
nejlePŠích evroPských sektů bylo vybráno to 
nejzajímavĚjŠí, co jednotlivá vinařství nabízejí. 
a nás velmi tĚŠí, že máme v tomto exkluzivním klubu 
svého zástuPce – je jím bohemia sekt Prestige 
chardonnay brut.

Sekty zařazené do programu Perly Evropy představují 
vrchol vinařského umění. Tato vybraná šumivá vína 
pocházejí ze světoznámých regionů – z Champagne, 
údolí Loiry ve Francii, Benátska v Itálii, regionu 
Penèdes v severním Španělsku a tradičních vinařských 
oblastí v Německu, České republice a na Slovensku. 
Jednotlivé regiony se vyznačují širokou rozmanitostí 
odrůd a vinařských oblastí. Jsou ale atributy, které je 
spojují – vášeň pro dokonalost a jedinečný charakter 
sektů. 

Celou kolekci těchto sedmi mimořádných sektů 
můžete zakoupit ve vybraných prodejnách Tesco nebo 
objednat na našem e-shopu Osobnivinoteka.cz. 

Alfred Gratien 
Millesimé 2000 
Pouze sklepmistr 
vinařství Alfred Gratien 
v Epernay, v srdci 
regionu Champagne, 
zná přesné složení 
tohoto prémiového 
šampaňského. Základní 
vína pro Champagne 
Millesimé brut kvasí v dubových sudech, 
cuvée pak zraje v lahvi až 10 let. Jeho 
ovocný buket svádí a oslňuje mladistvou 
svěžestí. Aroma je mohutné a intenzivní, 
s máslovými tóny grilovaného a pečeného 
toastu.

Cavas Hill Vintage 
Reserva 
Španělské šumivé víno 
stejně lákavé jako 
Crema Catalana: jeho 
chuť mandlí a sušenek 
taje v ústech, zatímco 
citrusové tóny mu 
dodávají svěžest. 
Projevuje se nejprve 
krémovou a příjemnou 
chutí, po níž následuje 
čistý a dlouhotrvající 
závěr. Vášnivý charakter 
tomuto šumivému 
vínu dává „método 
tradicional“ – tradiční 
metoda kvašení v láhvi, která se používá 
ve vinařství Cavas Hill v severošpanělském 
regionu Penedès od 17. století.

POZNEJTE ELITU 
MEZI EVROPSKÝMI SEKTY
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Fürst von 
Metternich 
Trocken 
Přední německá 
prémiová značka 
vděčí za svou 
vynikající vyváženost 
a harmonický buket 
výběru elegantních 
a jiskrných 
Ryzlinků rýnských 
z Německa, které 
jsou od nepaměti 
pěstovány na zámku Johannisberg, 
rodinném sídle knížete Mettternicha. 
Jemnou sladkost mandarinky a broskve 
dokonale vyvažuje pikantní kyselinka 
a dlouhotrvající perlení.

Bohemia 
Sekt Prestige 
Chardonnay brut
Bohemia Sekt 
Prestige Chardonnay 
brut se vyrábí 
tradiční metodou 
kvašení v lahvích. 
Hrozny odrůdy 
Chardonnay 
vyzrávají ve slunném, 
a přesto vlhkém 
podnebí Moravy 
a vytvářejí základ 
tohoto sektu, který 
charakterizuje chuť 
limetky a grapefruitu. 
Aroma je příjemně vyvážené, s tóny 
medu a bílých květů. Moravské vinice 
se rozprostírají kolem 49. rovnoběžky, 
což znamená, že se nacházejí ve stejné 
zeměpisné šířce jako region Champagne.

G&M Flamme d‘Or Cremant 
de Loire
Nádechem žlutého ovoce, 
jemnou vůní vanilky, mandlí 
a sladkého pečiva i květinovými 
tóny v závěru evokuje toto 
elegantní šumivé víno nostalgii 
letního setkání. Jeho zlatá barva 
odráží sluneční světlo údolí Loiry 
nedaleko městečka Saumur, 
domova vinařství Gratien & Meyer 
s dlouholetou tradicí.

Mionetto 
Prosecco 
Valdobbiadene 
D.O.C.G.
Prosecco Mionetto 
D.O.C.G. spojuje 
lehkost, intenzivní 
ovocný charakter 
a smyslnou hloubku 
s květinovou vůní, 
výraznými tóny 
jablka a hrušky 
a jemnými podtóny 
citrusových plodů. 
Toto spumante 
z vinařství 
Mionetto, které se 
nachází v regionu 
Valdobbiadene, je 
typické pro italský životní styl – dolce 
vita! Hrozny jeho kupáže pocházejí 
výhradně z produkce vinařského 
regionu D.O.C.G. Prosecco na svazích 
Benátska, kde dozrávají v mírném 
podnebí.

Hubert de Luxe
Ideální dezertní 
víno pro milovníky 
dlouho doznívající 
sladké chuti. 
Charakteristicky 
elegantní sekt 
s jemným perlením 
se vyznačuje 
svěží, sytě žlutou 
barvou a výrazným 
muškátovým 
buketem. Jemně 
ovocné tóny 
a neodolatelné 
perlení získává 
kupáž během 
kvašení metodou „Asti“. Slovenské 
vinařství a výrobce šumivých vín 
Hubert J.E. používá jen ty nejlepší 
hrozny odrůdy Muškát z úrodných 
vinic v oblasti Karpat nedaleko sídla 
firmy v Seredi na Slovensku. Toto 
vinařství, založené roku 1825, patří 
k nejstarším výrobcům šumivých vín 
mimo území Francie.
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horké jahody
Nemusíte na ně posílat Marušku ke dvanácti měsíčkům, 
všechny ingredience na tento nápoj seženete v každém 

dobře zásobeném obchodě. Budete potřebovat:

 ¡ 4 cl Dynybyl  
Griotte Likéru

 ¡ 1 cl čerstvé  
citronové šťávy

 ¡ 15 cl jahodového  
juice

 ¡ citronovou kůru

Všechny ingredience ohřejte v konvičce, nebo přímo 
ve skle na horké nápoje a pro potěchu oka nakonec 

do nápoje vložte citronovou kůru.

ty tam jsou Doby, kDy jsme se V mrazu museli 
spolehnout jen na sVařák a grog. barmani 
přicházejí stále s něčím noVým. horké koktejly 
jsou plné nápaDů, chutí a Vůní. nejDříVe potěší 
Vaše smysly a pak i Váš prokřehlý organismus. 
protože kuDy tečou, tuDy hřejí. 

alžírská oáza
Oáza je místo, kde je vedro, ale můžete se tu i osvěžit. Zkuste 
koktejl Alžírská oáza uprostřed české zimy. Stejně jako zelené 

místo uprostřed pouště vás osvěží, a navíc ještě zahřeje.  
Jaké jsou přísady?

 ¡ 4 cl Metropol Cherry
 ¡ 1 dl červeného vína

 ¡ 1dl pomerančového džusu
 ¡ skořice, hřebíček

Tekuté ingredience nalijte do sklenice z varného skla, přidejte 
skořici a hřebíček a vše svařte. Cítíte tu vůni? 

dobrota, která vás zahřeje
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není Šroubovák 
jako Šroubovák

PRůvODcE baRmana

někDy může Dokonce posloužit jako nástroj barmana. 
toto zjištění učinili V paDesátých letech američtí ropní 
inženýři, kteří pracoVali V saúDské arábii. potají lili 
VoDku Do Džusu a koktejl míchali... šrouboVákem! Vznikl 
tak známý míchaný nápoj na bázi VoDky – screW-DriVer, 
teDy šrouboVák.

V Čechách roku 2014 nejsou taková opatření nutná, ale napadlo 
náš, že šroubovák k pořádnému chlapovi prostě patří. A protože 
jich v domácnosti nikdy není dost, připojili jsme šroubovák jako 
dárek k lahvi Pražské vodky. Můžete si s ním (kromě jiného) 
umíchat koktejl, který jsme nazvali Pražský šroubek.

Pražský 
Šroubek

 ¡ 4 cl Pražské vodky
 ¡ pomerančový džus

Na led nadávkujte 4 cl 
Pražské vodky a dolejte 
pomerančový džus. Sklenku 
ozdobte plátkem pomeranče 
a dejte si geniální klasiku!

metroPol 
je „in“
Retro, které je „in“, to je prvotřídní tradiční 
aperitiv Metropol. Je s námi již od roku 1961. 
Hořkosladký – stejně jako život. Chutná 
každému, ale možná přece jen o něco více si 
jej oblíbily ženy. Po generace si nad sklenkou 
Metropolu stále stejně ochotně navzájem sdělují 
svá tajemství – ale kulisy jsou v čase jiné, stejně 
jako délka sukní, účesy, styl líčení… A nejen ženy 
sledují módní trendy, i jejich oblíbený Metropol 
jde s dobou. Proto přichází v novém. Tradiční 
chuť s novým outfitem.    
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lahev vína je univerzální dárek, 
který vždycky PotĚŠí. ale co 
dĚlat, když z univerzálního dárku 
Potřebujeme udĚlat dárek osobní? 
zabalte ji tak, že vŠichni užasnou.  

lahve 
ve vánočním 
kabátku

Možnosti jsou v podstatě nekonečné: 
pracovat lze se širokou barevnou 
škálou, s nejrůznějšími typy materiálů 
a nápadů. Obal na lahev může být 
seriózní, ale také úsměvný, jednoduchý, 
ale i rafinovaně poskládaný tak, aby 
vytvořil zákoutí, do kterých se dá 
ledacos schovat. A dokonce ani 
nemusíte být manuálně zruční, protože 
existují lidé, kteří lahev zabalí za vás. 

Odbornicí na balení dárků je například 
Radka Křivánková, která se mimo jiné 
pyšní dvěma zápisy do Guinessovy 
knihy rekordů – zabalila největší 
a nejmenší dárek na světě. Ten největší 
byl kamion, nejmenší pak australský 
opál, na který Radka musela vytvořit 
krabičku o rozměrech 6 x 2 milimetru. 
A co říká k balení lahví? „Osobní dárek 
můžeme z lahve udělat právě tím, 
když ji nápaditě zabalíme a do této 
činnosti vložíme svou invenci a energii,“ 
konstatuje Radka Křivánková. „Stačí 
originální papír nebo mašle, samozřejmě 
záleží na tom, jak je kdo zručný. Lahev 
nemusí být vždycky v papíru, vezměte 
drátek, navlékněte na něj korálky, lahev 
jím omotejte a pomocí tavicí pistole 
na ni přilepte třeba peříčka.“ 

Lahev s diamantem
Pokud použijete na zabalení lahve 
papír, je dobré slepit dva dohromady, 
z pevnějšího materiálu se lépe tvoří 
různé kanýry, manžety a sklady. 

„Do skladů pak můžete umísit například 
bankovky…,“ doporučuje Radka 
Křivánková. „Lahev se dá zajímavě 
propojit i s jiným dárkem, třeba k ní 
můžete za pomoci drátku, provázku 
nebo opět tavicí pistole připevnit 
krabičku se šperkem.“ Skvělým 

pomocníkem při vytváření ozdobného 
obalu na lahev jsou například tak zvané 
cik-cak nůžky na papír, různé drobné 
ozdoby seženete skoro v každém 
květinářství nebo se pro přírodniny 
vydejte do lesa. 

Silvestrovská senzace
Pokud lahev dáváte k narozeninám, 
můžete k ní připevnit třeba květinu. 
A protože se blíží Silvestr, máme pro 
vás horký tip: z papíru lze vytvořit 
kornoutky a do nich vložit třeba slané 
tyčinky a další pochoutky. Když se 
s takovou lahví vydáte na návštěvu, 
vzbudíte senzaci. A jaké barvy jsou 
v kurzu pro letošní Vánoce? „Tento rok 
se světoví designéři zaměřují převážně 
na přírodní barevnost, v módě je také 
stříbrná, šedá i bílá a vánoční klasika. 
Ale doporučuji se spíše řídit tím, jak 
je zaměřen člověk, kterému chcete 
lahev darovat,“ říká na závěr Radka 
Křivánková. 
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naŠi 
oslavenci

V BOHEMIA SEKTU oslavy milujeme. Společnost, která vyrábí sekty a vína, ani jiný 
postoj k oslavám zaujímat nemůže. A tak jsme rádi, že můžeme prostřednictvím 
Perlivého světa opět popřát našim zaměstnancům k významným výročím, ať už 
osobního nebo pracovního charakteru. Gratulujeme!

životní
jubilea

50 let věku
Alena Dorňáková 
Dagmar Kašparová
Petr Němeček

Pracovní
jubilea

40 let práce
Anna Míčová
Jaromír Kročil

20 let práce
Alena Dorňáková
Ctibor Čech

Jan Košler
Jiří Čimera
Milan Beňo
Oto Procházka
Vlasta Fenclová
Zdeněk Matula

15 let práce
Anežka Benešová
Jaroslav Jakeš
Markéta Králová
Zdeňka Šrámková

Společnost BOHEMIA SEKT získala v rámci soutěže Zaměstnavatel roku 2014 
ocenění Progresivní zaměstnavatel regionu v Plzeňském kraji mezi firmami 
do 500 zaměstnanců. 

„Tohoto výsledku si velmi vážíme. Být respektovaným a atraktivním 
zaměstnavatelem je totiž nedílnou součástí vize společnosti BOHEMIA SEKT. 
Systematické práci v oblasti řízení lidských zdrojů jsme se navíc začali věnovat 
teprve před dvěma lety – ocenění je pro nás zároveň potvrzením toho, že jdeme tím 
správným směrem,“ říká Ondřej Beránek, ředitel společnosti BOHEMIA SEKT.

Společnost BOHEMIA SEKT zaměstnává přibližně 
230 lidí, z nichž 130 pracuje přímo ve Starém Plzenci. 
Základem personální strategie společnosti je budování 
přátelské atmosféry, na které jsou postaveny ostatní 
personální procesy. Díky tomu se firma může pyšnit nízkou 
úrovní fluktuace pracovníků. Výjimkou nejsou lidé, kteří 
ve společnosti BOHEMIA SEKT působí i 40 a více let.

bohemia sekt – Progresivní 
zamĚstnavatel regionu

minigolf 
na zámku kozel 
 
Tradiční turnaj v minigolfu „O pohár ředitele 
společnosti“ pořádala BOHEMIA SEKT 
desátého září v areálu Pohoda na zámku 
Kozel. Letošní ročník se opět těšil hojné 
účasti zaměstnanců napříč celou firmou. 
Vítězové i poražení si mimo dobré nálady 
odváželi domů zajímavé ceny.  

výlet na liPno
Člověk je spokojený, když je jeho rodinný 
i pracovní život v rovnováze. Společnost BOHEMIA 
SEKT na to myslí a v rámci péče o zaměstnance 
každoročně pořádá zájezd pro rodiče s dětmi. 
Ten letošní směřoval do jižních Čech, konkrétně 
k Lipenské přehradě, a jako vždy o něj byl velký 
zájem. Na přelomu května a června navštívili 
účastníci akce v průběhu dvou dnů například 
Krokodýlí ZOO v Protivíně, kouzelný Český 
Krumlov, užili si adrenalin na lipenské stezce 
v korunách stromů, a dokonce se podívali 
i za hranice k rakouským sousedům, kde si 
prohlédli výrobnu svíček. A ohlasy? Nadšené. 

LIDé

2014
regionu

bohemia sekt      31      



bohemia_sekt_tereza_inz_perlivy_svet_220x290_01_vystup.indd   1 4.11.14   15:39


