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EDITORIAL

DOBRÝ SOMMELIER
VIDÍ VÍNU DO DUŠE

Vážení přátelé,
jistě mi dáte za pravdu, že sommelierská profese je tak trochu tajemná. Sommelier ochutná víno,
přivoní k němu, chvíli ho pozorně sleduje proti světlu a pak začne vyprávět jeho příběh. Člověk
žasne a říká si: Je to vůbec možné? Opravdu o sobě víno promlouvá v takových detailech? Nevymýšlí si ten elegantní pán s motýlkem? Nevymýšlí. Dobrý sommelier vidí vínu do duše. A navíc
umí v hostech vzbudit pocit, že jsou výjimeční a že je tu v daný okamžik jen pro ně. Nejenže jim
doporučí a pak naservíruje vína ideální k vybraným pokrmům, ale také je baví a zároveň edukuje.
Stát se špičkovým sommelierem není jen tak. Na vrchol vede dlouhá cesta. Své by o tom mohli vyprávět například držitelé hattricku v soutěži BOHEMIA SEKT Trophée, mistrovství České republiky
v sommelierském řemesle. Každý z nich se dokonale orientuje nejen ve světě vína, ale také kávy,
destilátů a dalších nápojů, které vám dokáží zpříjemnit chvíle v restauraci. Všichni se neustále vzdělávají a prohlubují své znalosti, jak teoretické, tak praktické. Vyžaduje se od nich empatie a jistá
míra psychologických dovedností – musejí odhadnout náladu a potřeby hosta, a to není vždycky
jednoduché.
Že čeští sommelieři šlapou na paty svým zahraničním kolegům, je do značné míry zásluha soutěže,
kterou jsem již zmínil. BOHEMIA SEKT Trophée letos oslavilo dvacáté narozeniny a já jsem velmi
pyšný na to, že je ve spolupráci s Asociací sommelierů ČR od samého začátku pořádá právě naše
společnost.
V roce 1998, kdy proběhl první ročník soutěže, byla profese sommeliera v České republice prakticky neznámá. Pomyslné nůžky mezi světem piva a světem vína byly u nás rozevřené téměř na maximum. Pořadatelé BOHEMIA SEKT Trophée se rozhodli, že situaci změní. Nebylo to vždy snadné,
ale podařilo se. Dvacetiletou cestu k cíli mapují některé z článků v tomto vydání Perlivého světa.
Vážení přátelé, dovolte, abych poděkoval všem, kteří stáli u zrodu BOHEMIA SEKT Trophée
a kteří jej přes všechna úskalí dovedli k dvacátému ročníku. Jak významná je dnes tato soutěž,
o tom svědčí i fakt, že letošní klání nejlepších českých sommelierů hostilo pražské Rudolfinum.
Přeji všem dosavadním vítězům mnoho dalších úspěchů a samotné soutěži ještě několik
naplněných dvacetiletek.

Ondřej Beránek
ředitel společnosti BOHEMIA SEKT
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PANORAMA

OBRÁZEK VINIČNÍ TRATI PŘEDNÍ HORA Z OKOLÍ VELKÝCH BÍLOVIC DOKLÁDÁ NEZVYKLÝ PRŮBĚH
LETOŠNÍHO PODZIMU. MÁLOKDY SE PODAŘÍ VYFOTIT VINOHRADNICKOU KRAJINU S TAK NÁDHERNÝM
ZABARVENÍM LISTŮ, PROTOŽE VĚTŠINOU JE, JEŠTĚ ZELENÉ, SPÁLÍ PŘÍZEMNÍ MRAZÍKY.

PANORAMA
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foto / Josef Svoboda

MIKULOVE
JE SNADNÉ PODLEHNOUT TAJEMNÉMU KOUZLU MĚSTA MIKULOV.
JEŠTĚ LEHČÍ JE ZAMILOVAT SI VÝJIMEČNÁ VÍNA, KTERÁ SE RODÍ NA DOHLED
OD NĚJ. A VYCHUTNAT SI MAGICKÉ SPOJENÍ MIKULOVSKÝCH ULIČEK
A PEČLIVĚ VYBRANÝCH ODRŮD, TO JE JEDINEČNÝ ZÁŽITEK, KTERÝ SI TEĎ
MŮŽETE ZOPAKOVAT, KDYKOLI DOSTANETE CHUŤ. PŘIDALI JSME HO TOTIŽ
DO KAŽDÉ LÁHVE VÍNA MIKULOV.

KOMUNIKACE

MIKUL
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VE

MIKULOV MILUJE VÍNO. JE TU PŘÍTOMNÉ NA KAŽDÉM KROKU. V PŮVABNÝCH STARÝCH ULIČKÁCH VÁS
NA SKLENKU ZVOU ÚTULNÉ VINÁRNY, PO ZDECH HISTORICKÝCH DOMKŮ SE PNE VINNÁ RÉVA, A KDYŽ
SE VYDÁTE DO ZDEJŠÍHO ZÁMKU, NAJDETE V NĚM – VINAŘSKÉ MUZEUM.

Nemusíte jezdit za romantikou do Toskánska, Mikulov dokonale
připomíná italská městečka vestavěná do útesů nad mořem. Jen
není tak dramatický – zvednete oči a místo rozeklaných skalisek
uvidíte moravsky zaoblený Svatý kopeček. Bílá kaplička, bílé skály… A vinice. To všechno pod jižním sluncem, které si s italským
v posledních letech nezadá. Však taky Mikulov leží v nejteplejší
části jižní Moravy.

na jejímž úpatí je mnoho půvabných vinohradů, a zejména
odrůdu Ryzlink vlašský. Když přijíždím k Pálavě a k Mikulovu,
pracují u mne reflexy jak u psů akademika Ivana Petroviče
Pavlova. Rád si zajdu do příjemných restaurací ve městě nebo
si odpočinu ve welness na střeše hotelu Galant s neskutečným výhledem na Svatý kopeček, který snad nikdy neomrzí.
Mikulov je pro mne víno, gastronomie, romantika, odpočinek
a relax.“

KOUZLO, KTERÉMU PROPADNETE
MICHAL ŠETKA, ŠÉFREDAKTOR WINE & DEGUSTATION
Naplánujte si sem cestu třeba o příštích prázdninách. Horký den
můžete strávit v modrozelené vodě blízkého vápencového lomu
a až padne noc, vrátíte se do romantických uliček města. Jejich
kamenná dlažba bude do sametové tmy vydechovat teplo, které
si pro vás přes den nastřádala, vy se posadíte na staré schody
nebo jen tak na obrubník, v ruce sklenku zdejšího lahodného
vína, a zamilujete se. Propadnete kouzlu Mikulova jako všichni,
kteří jej navštívili před vámi.
PS: Nemusíte čekat na léto, Mikulov je nádherný i v době adventu a Vánoc. Skvěle obsazené koncerty, mikulášská družina,
rukodělné trhy… Zkrátka v Mikulově zažijete romantiku v každém ročním období.

ČÍM JE PRO VÁS MĚSTO MIKULOV?
IVO DVOŘÁK, VICEPREZIDENT ASOCIACE SOMMELIERŮ ČR
„Mikulov je pro mne především metropolí bílých vín u nás.
Pokud se řekne Mikulov a Mikulovsko, vybavím si Pálavu,

„Mikulov je pro mne magickým místem spojujícím kulturu a historii a současně moderním evropským vinařským městem, které
žije a nabízí obrovské možnosti vyžití v průběhu celého roku.
Na nedaleké Pálavě dozrávají hrozny pro jedna z nejlepších vín
u nás. Rád se do Mikulova vracím... Za víny, přírodními krásami,
historií, kulturou i gastronomií, ale také za lidmi, z nichž mnozí se
postupem času stali mými přáteli.“
DAVID KRÁL, HLAVNÍ SOMMELIER SPOLEČNOSTI
BOHEMIA SEKT
„Mikulov je pro mne především okouzlující moderní městečko
s nádhernou přírodou v okolí. Skvěle se tu snoubí cyklistika,
dobré víno, výborná gastronomie a pohled do zdejších vinic.
Mikulov je pro mne synonymem příjemné aktivní dovolené
a pohodové atmosféry.“
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VINNÝ KÁMEN

HOVOŘÍ O KOMPLEXNOSTI VÍNA

DROBNÉ PRŮHLEDNÉ KRYSTALKY NA DNĚ SKLENICE S VÍNEM NEBO NA SPODNÍ STRANĚ
KORKOVÉ ZÁTKY, JINDY VÝRAZNÉ KRYSTALY PŘIPOMÍNAJÍCÍ TŘEBA ZÁHNĚDU NA VNITŘNÍ
STRANĚ SUDU – VINNÝ KÁMEN MŮŽE VYPADAT TAK I TAK.
V anglicky mluvících zemích se mu říká wine diamond, tedy
vinný diamant. Z chemického pohledu se jedná o hydrogenvinan
draselný, který vzniká vysrážením kyseliny vinné. Ta společně
s kyselinou jablečnou představuje hlavní kyselinu ve víně.
Její množství převažuje nad kyselinou jablečnou především
v ročnících, kdy na vinice dopadá dostatek slunečních paprsků.

NA SUDY NEKLEPAT
Vinný kámen se utváří během kvašení moštu a dále ve víně,
a to i nalahvovaném. Krystalky mohou vzniknout náhlou změnou
teploty, především u bílých vín, ale častěji se objeví během
dlouhého skladování. V sudech se vinný kámen vyskytuje na celé
jejich vnitřní ploše, narůstá rychlostí 1 až 1,5 milimetru za rok.
Na sudy proto není dobré klepat, působením vibrací se krystalky
vinného kamene mohou uvolnit do vína.

VINNÝ KÁMEN
SE POUŽÍVÁ
PŘI PEČENÍ
MÍSTO KYPŘICÍHO
PRÁŠKU. STAČÍ
HO NAJEMNO
ROZEMLÍT.

KRYSTALKY ODSTRANÍTE
DEKANTACÍ
Znalci považují vinný kámen za důkaz komplexnosti a zralosti
vína. Rozhodně nepředstavuje závadu v chuti, naopak bývá
známkou vyššího extraktu a šetrného zpracování. Jemný krystalický zákal ve formě sedimentu nicméně může negativně ovlivnit
estetický dojem z vína. Vinaři proto svá vína někdy podchlazují
pod 10 °C, čímž podpoří proces vysrážení vinného kamene,
a poté jej mechanickou filtrací odstraní. Nebo je možné do
vína přidat kyselinu metavinnou, která podporuje rozpouštění
krystalků.
Ani jedno z uvedených opatření však není nutné. Vinný kámen
se dá z vína snadno odstranit při dekantaci. Víno nejprve nalijte
z lahve do dekantéru a pak teprve do sklenic tak, aby krystalický
zákal zůstal na dně nádoby.

TRENDY
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RYZLINK RÝNSKÝ

DÁVÁ SEKTŮM KYSELINKU

ŠUMIVÁ VÍNA MAJÍ RŮZNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ. „ŠAMPAŇSKÉ“ VZNIKÁ V CHAMPAGNE, KDE SE DAŘÍ
PINOTŮM, PROSECCO V KRAJI VENETO, KDE SE VINAŘI ZAMĚŘUJÍ NA ODRŮDU GLERA, CAVA POCHÁZÍ
ZE ŠPANĚLSKÉHO REGIONU PENEDÉS, KTERÝ JE SPOJEN S PĚSTOVÁNÍM ODRŮDY XAREL-LO.
A JAK JE TO SE SEKTY? PRO JEJICH OSVĚŽUJÍCÍ CHUŤ A VŮNI JSOU ZÁSADNÍ HROZNY RYZLINKU
RÝNSKÉHO, KTERÝ SE RODÍ NA SPRAŠOVÝCH PŮDÁCH MORAVSKÝCH VINIC.
V Českých zemích se o Ryzlinku rýnském hovoří již v souvislosti
s Karlem IV., nicméně s větší pravděpodobností jej k nám dovezl až
řád svatého Benedikta v 17. století. Do státní odrůdové knihy byl
zapsán v roce 1941. Shodou okolností to bylo právě v období, kdy
se ve Starém Plzenci rodila tradice výroby šumivých vín.
„S touto odrůdou máme ty nejlepší zkušenosti,“ popisuje Ryzlink
rýnský Josef Švéda, hlavní sklepmistr vinařství BOHEMIA SEKT.
„Je výjimečný tím, že přináší dobrou kvalitu vína i v klimaticky složitějších ročnících. Díky vyšší kyselince výborně vynikne právě v sektu.“

MARCIPÁN I MINERÁLY
Ryzlink rýnský je obecně poměrně komplikovaný v chuti, která
může být velmi rozdílná. Takto odrůdu hodnotí Josef Svoboda, ředitel vinařství Habánské sklepy: „Podle druhu podloží a ročníku lze
v její chuti rozeznat ovocné plody, ale i kořenité, minerální zemité
a kouřové tóny – a to i ve vůni. Typická je však vůně po lipovém
květu, po muškátu, broskvích či vůně lučních květů. Můžeme v ní
najít také zelené i žluté jablko, pomeranč, citronovou kůru, kdouli
a u měkčích vín i meruňku nebo ananas, med, marcipán, mandle
a rozinky, minerály či květ mučenky. Z příliš horkých lokalit víno
někdy dokonce zavání petrolejem a kerosinem.“

JAK SE RODÍ SEKT
Co se vlastně děje poté, co zralé hrozny určené pro sektové cuvée
opustí vinici? „Připraví se z nich základní vína a pak přichází čas, kdy
se vydáváme do jednotlivých vinařství a hodnotíme je přímo
v místě, odkud pocházejí, protože každý ročník přináší jinou
kvalitu,“ vysvětluje Josef Švéda a pokračuje: „Je to úžasná chvíle,
vyvrcholení náročné práce jak ve vinohradu, tak ve sklepě. V tomto
okamžiku se zúročí veškerá snaha vinohradníků i vinařů.“
Při výrobě šumivého vína trvá technologický proces i několik let.
A právě Ryzlink rýnský je zajímavý tím, že jeho jedinečný, až aristokratický charakter vzniká při delším ležení a zrání v lahvi. „Tato odrůda je
součástí cuvée značky Bohemia Sekt Prestige i Louis Girardot,

ale především je jedinou odrůdou v tradičním sektu Chateau Bzenec
brut,“ vysvětluje sklepmistr. „Jeho oblíbenost a hlavně úspěchy
na tuzemských i mezinárodních soutěžích nás dovedly k myšlence, že zákazníkům nabídneme také sekt z této odrůdy připravený
metodou Charmat. Pro první šarži nového sektu jsme vybrali ročník
2016.“
Pro přípravu cuvée Bohemia Sektu Ryzlink rýnský byla v první fázi
vybrána vína ze tří podoblastí. Degustační komise se nakonec
rozhodla pro vína ze dvou podoblastí, a to Slovácké a Mikulovské.
Odborníci se shodli, že pro nový sekt je ideální kondice sec, konkrétně 19,2 g cukru na litr.

BOHEMIA SEKT
RYZLINK RÝNSKÝ
Z POHLEDU
SOMMELIERA
„Zaujme vás svým svěžím aromatem
sadového ovoce, zejména zralé
broskve. Ucítíte v něm ale také lehký
podtón rozkvetlé lípy. Chuť sektu je
ovocná, svěží a připomíná tóny citrusů.
Harmonický poměr kyselin a cukru
vytváří příjemný aromatický závěr.
Můžete si jím připít, ale také jej na
stole zasnoubit s grilovanými rybami,
pečenou drůbeží a tvrdými sýry.“
David Král,
hlavní sommelier
společnosti BOHEMIA SEKT
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IN VINO

VZTAH VÍNA A CUKRU,
TO JE MAGIE

OBSAH ZBYTKOVÉHO CUKRU VE VÍNĚ DEFINUJE
JEHO ZAŘAZENÍ MEZI SUCHÁ, POLOSUCHÁ,
POLOSLADKÁ ČI SLADKÁ. OPROTI TOMU OBSAH
PŘÍRODNÍHO CUKRU JE ZÁSADNÍM FAKTOREM
PŘI DĚLENÍ VÍN DLE PŘÍVLASTKŮ. A PROČ MOHOU
BÝT NĚKTERÁ VÍNA SE SHODNÝM OBSAHEM
ZBYTKOVÉHO CUKRU ZAČLENĚNA NAPŘÍKLAD
POD SUCHÁ A ZÁROVEŇ POLOSUCHÁ? VYZNAT
SE VE SLOŽITÉM PŘEDIVU VZTAHŮ, KTERÉ MEZI
SEBOU MAJÍ CUKR A VÍNO, JE NÁROČNÉ.
POJĎME SI VŠE VYSVĚTLIT PĚKNĚ OD ZÁKLADŮ.

IN VINO

CUKR, PALIVO KVASINEK
Hrozny révy vinné obsahují přírodně vyzrálý cukr ve formě glukózy
a fruktózy. Čím déle zrají, tím více přírodního cukru v sobě mají. Ten
po vylisování zůstává v moštu, kde je pak zdrojem živin pro kvasinky,
které ho při kvašení mění na alkohol. Když se kvasný proces zastaví,
zbylý cukr zůstane ve vínu. Zastavit jej může buď vinař, nebo proces
skončí samovolně, jakmile obsah alkoholu dosáhne hranice zhruba
čtrnácti procent. Vyšší obsah alkoholu totiž kvasinky snášejí špatně.
Vína kategorií víno, zemské víno nebo jakostní víno mohou být
podle vinařského zákona obohacována rektifikovaným hroznovým
koncentrátem, zahuštěným hroznovým moštem nebo i řepným
cukrem. V rámci zařazení jednotlivých regionů do zón podle EU je
v Čechách povoleno přidat přes pět kilogramů cukru na sto litrů
moštu, na Moravě okolo tří kilogramů. V takovém případě však víno
nesmí být označováno jako přívlastkové.
VYŠŠÍ VYZRÁLOST HROZNŮ, ZAJÍMAVĚJŠÍ PŘÍVLASTEK
Důležitá je samotná cukernatost moštu po vylisování hroznů, která
se měří moštoměrem či refraktometrem. Výsledná hodnota udává,
kolik kilogramů cukru obsahuje sto litrů moštu, jednotkou jsou °NM,
tedy stupně normalizovaného moštoměru. Podle tohoto údaje je
pak možné vínu udělit odpovídající přívlastek. Kabinetní vína musejí
mít cukernatost moštu minimálně 19 °NM, obvykle jsou suchá,
protože všechen cukr prokvasil na alkohol. Pozdní sběr vyžaduje
cukernatost hroznů nejméně 21 °NM, tato vína bývají většinou suchá a polosuchá. Výběry z hroznů musejí mít cukernatost vyšší než
24 °NM, nejčastěji jsou polosuché nebo polosladké. Nad nimi
stojí výběry z bobulí s cukernatostí přes 27 °NM, u nás v podstatě
nejvyšší přirozeně dosažitelnou hodnotou přímo na vinicích ve stavu
zralosti. Jejich hrozny musejí být sklízeny ručně a většinou jde
o polosladká a sladká vína.
KDYŽ JE TŘEBA PŘÍRODĚ POMOCI…
Zaujala vás zmínka o nejvyšší možné zralosti? Vyšší kategorie
přívlastků si totiž k vyšší cukernatosti „pomáhají“ několika způsoby,
zde lidská vynalézavost přebírá štafetu od přírody. Například
výběry z cibéb musejí mít cukernatost minimálně 32 °NM, které
v našich zeměpisných podmínkách prakticky není možné dosáhnout díky přirozené zralosti hroznů. Proto bývají česká a moravská
vína v tomto stavu vyrobena z přezrálých hroznů nebo pečlivě
vybraných bobulí napadených ušlechtilou botrytidou. To je důvod,
proč bývají výběry z cibéb (slovo pochází z arabského slova zibiiba –
hrozinka) téměř výhradně sladké. Hranice 27 °NM cukernatosti
moštu platí i pro ledové a slámové víno. Hrozny pro ledové víno
zůstávají na vinicích až do příchodu mrazů a musejí být ročně sklízeny při teplotě nižší než minus sedm stupňů Celsia. Jsou lisovány

zmrzlé, aby se z nich uvolnilo co nejvyšší množství extraktivních
látek, cukrů a kyselin. Náročný proces výroby a omezené množství
lahví na trhu se odrážejí ve vyšší ceně. Podobně je na tom slámové víno, které také musí dosáhnout cukernatosti 27 °NM a jehož
hrozny jsou rovněž sklízeny ručně. Poté však musejí být nejméně tři
měsíce sušeny na slámě, rákosu či volně zavěšené. Při zpracování
bývají seschlé, proto jsou v nich koncentrovány cukry, kyseliny
a extraktivní látky, které dodávají výslednému produktu výjimečný
charakter.

ROZDĚLENÍ VÍNA DLE OBSAHU
ZBYTKOVÉHO CUKRU
Suché:
Polosuché:
Polosladké:
Sladké:

0–4 g/l*
4,1–12 g/l
12,1–45 g/l
více než 45 g/l

POŽADAVKY PŘÍVLASTKOVÝCH VÍN
NA MINIMÁLNÍ CUKERNATOST MOŠTU
Kabinet:
Pozdní sběr:
Výběr z hroznů:
Výběr z bobulí:
Ledové víno:
Slámové víno:
Výběr z cibéb:

19 °NM
21 °NM
24 °NM
27 °NM
27 °NM
27 °NM
32 °NM

*V ZAŘAZENÍ VÍNA HRAJE ROLI I OBSAH KYSELIN
Je možné, aby víno s obsahem zbytkového cukru 7 g/l stále chutnalo jako suché a bylo tak označeno? Ano, roli totiž hraje i celkový
obsah kyselin. Suchým může víno být, pokud obsah kyselin je nejvýše o dva gramy nižší než obsah zbytkového cukru. Polosladké víno,
pokud obsahuje 12 až 18 g/l zbytkového cukru, může být označeno
také jako polosuché, avšak rozdíl mezi obsahem kyselin
a zbytkového cukru nesmí být větší než 10 g/l.
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SVĚTOVÝ ŠAMPION
BOHEMIA SEKT PRESTIGE BRUT
BOHEMIA SEKT PRESTIGE V KONDICI BRUT
PATŘÍ K NEJOBLÍBENĚJŠÍM ŠUMIVÝM VÍNŮM
VYRÁBĚNÝM KLASICKOU METODOU NA
ČESKÉM TRHU. NYNÍ UČAROVAL ODBORNÍKŮM
NA PŘEHLÍDCE VINO LJUBLJANA, NEJSTARŠÍ
EXISTUJÍCÍ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍNA POD
PATRONACÍ OIV.
BOHEMIA SEKT PRESTIGE
LIMITED EDITION

Bohemia Sekt Prestige vybojoval zlatou medaili v rámci
59. ročníku soutěže a současně s ní získal prestiž, která
ho katapultovala mezi absolutní elitu. Vino Ljubljana je
jednou z deseti nejvýznamnějších vinařských akcí světa,
odborné porotě zde byla prezentována například vína
z Francie, Itálie, Španělska, Jihoafrické republiky,
Austrálie i USA. Vzorky hodnotila komise osmačtyřiceti degustátorů, která udělila titul světového
šampiona českému šumivému vínu Bohemia Sekt
Prestige brut ročníku 2014. Dalších ocenění zlatými medailemi se dočkaly Louis Girardot Brut
2013, Chateau Radyně extra brut 2015
i Bohemia Sekt Prestige brut 2015.
Hvězdné cuvée z moravských vinic
Bohemia Sekt Prestige brut vzniká tradiční
metodou kvašení v lahvi s dobou ležení na
kvasinkách patnáct až osmnáct měsíců.
Cuvée vzniká z jakostních odrůdových
vín z vybraných vinic jižní Moravy. Ryzlink
rýnský dodává sektu bohatou vůni a pikantní
kyselinku, Rulandské bílé extraktivní tóny
v chuti a Ryzlink vlašský doplňuje svěžest.
Bohemia Sekt Prestige brut má jiskrný
vzhled, nezaměnitelnou chuť, příjemnou
zelenkavě zlatavou barvu a jemné
dlouhotrvající perlení. Ochutnejte sekt,
který pokořil konkurenci z celého světa!

Jen pouhých šest set lahví má
další zástupce limitované edice
sektů společnosti BOHEMIA
SEKT. Hlavní sklepmistr
vinařství Josef Švéda do této
skupiny podle svých slov
zařazuje skutečně výjimečné
šarže šumivých vín. „Chci se
o ně podělit se všemi, pro něž
se objevování nekonečného
světa sektů stalo vášní,“ říká.
Do cuvée, z něhož vznikl
Bohemia Sekt Prestige Limited
editon, se promítly vlastnosti
tří odrůd – Chardonnay,
Rulandské bílé a Rulandské
modré. Výsledkem je sekt
jiskrně zelenkavě žluté barvy se
zlatavými odlesky. Má bohaté,
jemné perlení. Dlouhé ležení na
kvasinkách tomuto sektu dalo
harmonickou vůni s patrnými
tóny máslových sušenek
a medu, která je podpořena
jemnými tóny citrusů
a pomerančové kůry. V chuti
dominuje pikantní kyselinka,
díky které je příjemně svěží,
strukturovaná, s ušlechtilou
a dlouhou perzistencí. Bohemia
Sekt Prestige Limited edition
je k mání například v Osobní
vinotéce.cz.

IMPORT
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MIONETTO ROSÉ
Z BENÁTSKA

MOŽNÁ JSTE ZAZNAMENALI, ŽE NABÍDKA VÍN OBCHODNÍHO ŘETĚZCE
ALBERT SE OD LETOŠNÍHO JARA ROZŠÍŘILA O NOVOU ZNAČKU
„i heart“. JE TO MEZINÁRODNÍ ZNAČKA KVALITNÍCH ODRŮDOVÝCH VÍN
Z LOKALIT, KTERÉ JSOU PRO NĚ CHARAKTERISTICKÉ.
„Naše srdce patří vínu, proto jsme vše, co na víně milujeme, hledali v nejlepších vinařských regionech celého světa. Vybírali jsme s láskou, a tady je výsledek.“ Tak prezentujeme novou značku,
kterou nabízíme českým zákazníkům. Značka už sklízí obrovský úspěch v zahraničí. Například
Británie jí zcela propadla – v roce 2016 se na tamním trhu prodalo více než 7,5 milionu lahví.
Od roku 2015 jsou vína značky i heart v nabídce také v Polsku a od loňska v Německu.
KRÁSA JEDNODUCHOSTI

Tradiční italské vinařství
Mionetto přináší na český trh
svěží novinku Mionetto Rosé
extra dry. Jiskrný nápoj má
ambice stát se pro gurmety
zážitkem roku.
Mionetto Rosé se vyrábí
z modrých hroznů, které
se pěstují na prosluněných
kopcích Benátska. Šetrně se
lisují a mošt pak velmi krátce
maceruje na slupkách. Tak
vzniká jedinečná broskvově-růžová barva a jiskrná chuť
s náznakem malin.

Co charakterizuje vína i heart? Jsou kvalitní a nekomplikovaná, a to obsahem lahví i jejich designem. Výhodou řady i heart je odrůdová čistota, takže si každý zákazník může najít odrůdu,
které dává přednost.
Se značkou i heart nemusejí zákazníci složitě pátrat v regálech – oblíbený Sauvignon nebo
milovaný Riesling odhalí na první pohled. Navíc má značka i heart zajímavou filozofii – chce
dokázat, že kvalitní víno nemusí být drahé a že si je lidé mohou dopřát třeba každý den. Jako
doplněk k jídlu nebo třeba jen tak pro hezkou chvilku.

Šumivé víno vyniká bohatým
a dlouhotrvajícím perlením.
V jeho velkorysém buketu se
rozvíjí aroma grepu, černého
rybízu a šípku. Hodí se jako
aperitiv i k jídlu. Italové ho
obvykle pijí k rizotu nebo
k plodům moře, ale dobře
se snoubí i s dalšími pokrmy.
Servíruje se vychlazené na
6 až 8 °C.
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BOHEMIA SEKT TROPHÉE
ZROZENÍ ČESKÉHO SOMMELIERA

PŘED ROKEM 1989 O SOMMELIERECH TÉMĚŘ NIKDO NESLYŠEL A VÍNA SE U NÁS VYPILO RELATIVNĚ
MÁLO. O BLAHO HOSTŮ V RESTAURACÍCH SE STARAL TANDEM KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, PŘÍPADNĚ
JEŠTĚ BARMAN, A ČESKÉ ZEMĚ PATŘILY PIVU. JEŠTĚ KONCEM DEVADESÁTÝCH LET ČINILA ROČNÍ
SPOTŘEBA VÍNA NA HLAVU POUHÝCH 15 LITRŮ, ZATÍMCO PIVO NA TOM BYLO O NULU LÉPE.
SPOLEČNOST BOHEMIA SEKT A ASOCIACE SOMMELIERŮ ČR SE ROZHODLY, ŽE TO ZMĚNÍ.

Víno si z předrevolučních dob neslo cejch nápoje aristokratů
a přes zásadní společenské změny se mu dlouho nedařilo získat
si u nás postavení, které mělo jinde v Evropě i ve světě. „Cítili
jsme, že je třeba změnit celkovou atmosféru, povýšit víno do
role, která mu právem náleží,“ říká Hana Karnoldová, která tehdy v BOHEMIA SEKTu stála u kolébky nového projektu. „Jednu
z cest představovali sommelieři, specialisté s hlubokými znalostmi
ze světa vína, kteří by se v českých restauracích a vinotékách
věnovali hostům na odpovídající úrovni. Tuto profesi bylo třeba
uvést na trh a postarat se, aby zde zdomácněla. A tak vznikl
nápad uspořádat mistrovství sommelierů České republiky –
BOHEMIA SEKT Trophée.“
Vysoké nároky již od začátku
Soutěž BOHEMIA SEKT Trophée ČR měla kromě hlavního
poslání dostat české sommeliery do světa a umožnit jim účast
v mezinárodních soutěžích. „Zvolili jsme cestu několikakolového měření sil a již v prvním ročníku jsme kladli značný důraz na
odbornost,“ vzpomíná Hana Karnoldová na začátky Trophée.
„Jasně jsme deklarovali, že na účast v soutěži si mohou troufnout jen špičky.“ Kromě neveřejné části mělo Trophée i část
otevřenou odborné veřejnosti. Ta nejen edukovala, ale také
bavila. Stejně jako dnes i tehdy měla druhá polovina soutěže
formu virtuální restaurace, kde soutěžící sommelieři obsluhovali
známé osobnosti. Porota je pozorně sledovala a hodnotila jejich
výkon. Tento model soutěže přetrval až do dnešních dnů, i když
je rok od roku doplňován o další prvky.
Stěhování do „Národního“ a další partneři
BOHEMIA SEKT Trophée ČR od začátku hostovalo na různých
gastronomicky zajímavých místech Prahy a představovalo také
diskusní platformu pro všechny profese, které se světem vína souvisejí. Vinaři, obchodníci, manažeři restaurací, novináři odborných
časopisů i spotřebitelé se setkávali nejprve formou debat
u kulatého stolu a moderátorem debaty byl právě sommelier.

V rámci desátého ročníku soutěže společnost BOHEMIA SEKT
uspořádala konferenci ve velkém sále Žofína, byl to seminář
o víně vedený formou panelové diskuze. Vedle soutěže profesionálů již řadu let probíhá také Trophée Talent pro studenty gastronomických a hotelových škol a učilišť. Juniorská soutěž putuje
po republice a na dva roky dokonce vycestovala i na Slovensko.
Společenský rozměr celé akce přestěhoval BOHEMIA SEKT
Trophée ČR v roce 2014 na Novou scénu Národního divadla
a letošní ročník dokonce do Rudolfina. Jak šel čas, připojovali se
také další partneři – Vinařský fond, Asociace hotelů a restaurací ČR,
Makro či BS Vinařské potřeby – Pulltex i Národní divadlo a další.
BOHEMIA SEKT Trophée 2002

Vítězem je host v restauraci
BOHEMIA SEKT Trophée ČR, mistrovství republiky sommelierů, je
dnes respektovanou soutěží, každoročním vrcholem sezóny. Co je
však mnohem důležitější – soutěži se povedlo to, k čemu směřovala
od samého počátku: sommelierská profese získala v České
republice odpovídající prestiž.
Na slovo vzatí noblesní znalci vína se stali neodmyslitelnou součástí
dobrých restaurací, a proto je vítězem Trophée především každý
jejich návštěvník. Špičkový sommelier mu nabídne bezchybný
servis, a tím i pocit osobní výjimečnosti, a samozřejmě chuťový
zážitek při dokonalém spojení pokrmu a vína.

ZOOM
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ČTYŘI

NA VRCHOLU

ANI TI NEJLEPŠÍ SOMMELIEŘI SE NENARODILI SE SKLENKOU V RUCE. PRAVDA,
O NĚKTERÝCH SE DÁ ŘÍCI, ŽE BYLI ´ODKOJENI VÍNEM´, ALE ZNAMENÁ TO POUZE,
ŽE MAJÍ MORAVSKÉ KOŘENY. KUDY TEDY VEDE CESTA NA VRCHOL SOMMELIERSKÉHO OLYMPU? A JAK K NĚMU VYSTOUPALI ČTYŘI SOMMELIEŘI, KTEŘÍ SE
MOHOU CHLUBIT HATTRICKEM ZE SOUTĚŽE BOHEMIA SEKT TROPHÉE?
ČEKÁ VÁS ŠESTATŘICET VÁŽNÝCH I NEVÁŽNÝCH ODPOVĚDÍ NA DEVĚT OTÁZEK.

1

2

Vybavíte si okamžik, kdy jste poprvé
zjistil, že existuje profese sommeliera?
Proč jste se pro ni rozhodl? Byl to
vývoj, nebo určitý zlomový okamžik?

3

Jaké byly kroky, které vedly k cíli?

4

Má vaše profese nějaká úskalí?
Například neurochirurgovi se nesmí
třást ruce, jinak končí. Existuje něco
takového i ve vašem oboru?

5

Zažil jste okamžik, kdy jste se dostal
do úzkých?

6

Jak často se stane, že se setkáte
s naprosto výjimečným vínem?
Pamatujete si nějaké takové setkání?

7

8

9

Když přistupujete ke stolu hosta,
kterého vidíte poprvé, případně když
jej ke stolu uvádíte, dokážete jej
odhadnout? Potřebuje být sommelier
částečně také psycholog?
Rozumějí Češi vínu? Jsou aktivními
partnery, kteří se ptají? Nebo spíše
pasivními konzumenty, kteří čekají,
co jim nabídnete a předvedete?
Co považujete za svůj osobní Olymp
vaší profese?

IVO DVOŘÁK
VICEPREZIDENT ASOCIACE SOMMELIERŮ ČR
Víno mě fascinovalo už od střední školy
1

Myslím, že to bylo v roce 1994.
Tehdy jsem začal pracovat v exkluzivní
restauraci, kde jsme dávali dohromady
vinný lístek s téměř čtyřmi sty položkami.

2

Byl to vývoj, ale víno mne fascinovalo již
od střední školy.

3

Asi první bylo samostudium, poté nezapomenutelní mentoři z Francie – Patrick
Pagès, Georges Pertuiset a Paul Brunet. Zásluhu na mém vzdělávání mají také
pionýři importu vín do ČR – zejména Milan Král. Velmi důležité informace jsem
čerpal i od pana profesora Krause, Miloše Michlovského, Jožky Balíka a dalších. Vážím si doteď všech návštěv ve vinařstvích, protože pokaždé se dozvím
nějakou novou informaci.

4

Sommelier se nesmí stát workoholikem.

5

Pachuť po korku u vína za 3000 eur a pochopitelně každá sommelierská
soutěž.

6

Takových zážitků mám díky Bohu hodně a jsou pro mne velkou inspirací a motivací. Někdy to jsou opravdu ikonická vína, ale někdy to je jednoduše poctivě
vyrobené víno za pár set korun.

7

Sommelier musí být dobrým psychologem, ale také diplomatem.

8

Mnoho Čechů rozumí vínu velmi dobře, ale je stále zakořeněno mnoho klišé
a mýtů, které bychom měli neustále bořit.

9

To, že jsem sommelierem…

CESTA K VÍNU

JAKUB PŘIBYL

8

Je to tak na půli cesty. Rozhodně začínají být znalí, ale
nechce se jim experimentovat.

9

Dosažení titulu Master Sommelier a plný wine bar, protože
tam lidem chutná to, co člověk vybral.

SOMMELIER BARU WINE&DEGU
Do cíle jsem ještě nedošel
1

2

3

4

5

6

7

Asi půl roku poté, co jsem začal jako obchodní zástupce
v jednom vinařství. Zachytil jsem článek o BOHEMIA SEKT
Trophée a začal se víc zajímat o tuto profesi.
Chtěl jsem pracovat s vínem a na profesi sommeliera mě
zaujala její komplexnost… Musíte mít znalosti o nejen o víně,
ale i o jídle a kombinování chutí. Hodně také záleží na komunikaci s klienty. Vývoj byl tedy postupný, ale urychlil ho fakt,
že v tomto oboru lze i soutěžit…
Doufám, že jsem do cíle ještě nedošel. Myslím, že praxe,
cestování, obětování volného času i financí je samozřejmostí
pro každého, kdo se chce profesi věnovat na 100 %. Mně
osobně určitě hodně pomohla studia, která mě orientovala
správným směrem, hlavně Vinařská Akademie Valtice
a Court of Master Sommeliers, kde jsem se již dostal
k finálním zkouškám. Tak trochu doufám, že vše klapne.
Myslím, že tak fatální jako u neurochirurgů to nebude. Ale
je nasnadě, že naše profese si říká o alkoholismus, a tam
by mohl být kámen úrazu. Je třeba si hlídat, aby to nebylo:
Degustuji, degustuji a najednou koukám, že chlastám...
Při téhle profesi se člověk čas od času do úzkých dostane,
ale nejsou to nijak vypjaté životní momenty.
V restauracích a winebarech se takové lahve již tak často
neotvírají. Já mám štěstí, že se mohu účastnit spousty
zajímavých akcí, takže tu a tam se unikát objeví. Pro mě
osobně byla největším zážitkem degustace na hradě
Bečov, kde jsme měli možnost ohodnotit slavná vína
z Yquem nebo Corton Grand Cru z ročníků 1892, 1896,
1899. To bylo neskutečné a neopakovatelné.
Určitě se snažím otypovat hosta, ale mnohem důležitější je
pochopit náladu a rozpoložení nežli finanční možnosti.
Ne vždy totiž movitý člověk musí mít náladu na víno za
dvacet tisíc a normální smrtelník zas někdy rád utratí dvakrát tolik.
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LIBOR NAZARČUK
VICEPREZIDENT ASOCIACE SOMMELIERŮ ČR
Snažím se, aby vínu rozumělo stále více lidí
1

2

3

Bylo to tehdy, když jsem v rámci své první cesty do Francie
v polovině devadesátých let viděl sommeliera poprvé při práci.
Moje cesta k sommelierské profesi by se dala označit za ´moravskou´ – od vína jsem pronikal do gastronomie, ačkoli drtivá většina kolegů postupovala opačně. Téměř devět let jsem pracoval
jako redaktor regionálního týdeníku a sommelierství bylo jen
mým koníčkem. V regionu, kde žiji, je nejvíce vinic v celé České
republice, a tak se víno řešilo v každém čísle. Na tento obor
jsem se v redakci specializoval právě já. Jak aktivit spojených se
sommelierstvím přibývalo, začal jsem se mu věnovat naplno
a koníček se stal z psaní do novin časopisů.
Snad každá rodina na jižní Moravě má nějakou vazbu na
víno. Ani my nebyli výjimkou. Měli jsme kousek vinohradu
a strýc v malém vyráběl víno. Nechci, aby to vyznělo jako
otřepaná fráze, ale práce ve sklepě mě vždycky bavila – na
rozdíl od té ve vinohradě, s výjimkou vinobraní. Odmala jsem
se také věnoval folkloru. S několika folklorními kamarády
jsme již v roce 1990 založili Spolek přátel dobrého pití. Začali
jsme se vínu i gastronomii věnovat podrobněji, a především
odborněji. Základy sommelierství jsem získal na Vinařské
akademii ve Valticích. Mezi lektory byly takové kapacity
jako profesor Vilém Kraus nebo profesor Fedor Malík. Další
vzdělávání bylo a dodnes stále je záležitostí samostudia.
Hodně znalostí a zkušeností jsem načerpal u jihomoravských
vinařů, jsem s nimi denně ve styku. Mnoho času jsem strávil
i v zahraniční při poznávání vinařské kultury a gastronomie
nejvyspělejších vinařských zemí.

4

S určitou nadsázkou se dá říct, že je to úplně stejné – také se
nám nesmějí třást ruce a navíc by se nám neměl třást ani hlas...

5

Při práci s lidmi se to samozřejmě občas stane, ale jedna
z důležitých vlastností sommeliera je diskrétnost, a tak si tyto
okamžiky raději nechám pro sebe.

6

V nabídce svých vinoték mám hodně ikonických vín z celého
vinařského světa a navíc obsáhlý archív s víny již od ročníku
1900, proto se dá říci, že se s výjimečnými víny potkávám téměř denně. Ale jen pohledem, neboť je samozřejmě zas tak
často neotvírám a neochutnávám. Díky své profesi jsem měl
tu čest se zúčastnit několika opravdu zcela unikátních akcí.
K těm nejsilnějším zážitkům patří večeře s baronkou Philippi-

ne de Rothschild přímo ve sklepě věhlasného Château
Mouton Rothschild. Nejčerstvějším je určitě mé letošní
pasování za čestného člena Commanderie du Bontemps
de Médoc, Graves, Sauternes et Barsac, které proběhlo
v rámci slavnosti La Fête de la Fleur ve Francii. Při nasledném slavnostním banketu přímo ve vinicích se snoubila
jídla od třímichelinského šéfkuchaře Yannicka Alléno
s velkými víny z Bordeaux, výtvarným uměním a živou hudbou. Pro mě osobně byl zážitek o to hlubší, že šestnáct set
hostů z celého světa si kromě jiného poslechlo i skladbu
našeho Antonína Dvořáka.
7

Umět odhadnout hosta je jedna z velmi důležitých vlastností kvalitního sommeliera, vyznat se i v psychologii je proto
velkou výhodou.

8

Jak kteří. Mnozí si již uvědomili, že víno není jen alkohol, ale
především kulturní nápoj a začali se k němu také kulturněji
chovat. V rámci svých vzdělávacích aktivit se snažím, aby vínu
rozumělo stále více lidí.

9

V jakémkoliv oboru lidské činnosti je pro drtivou většinu
lidí vrcholem kariéry být nejlepší v rámci republiky
a možnost reprezentovat svoji vlast na nejvýznamnějších
mezinárodních akcích, tedy na mistrovství Evropy a světa,
což se mi splnilo. Dalším milníkem je pro mne to, že jsem
mohl moravská vína prezentovat významným lidem a na
významných akcích nejen u nás, ale i v zahraničí, například
i na olympijských hrách. Mám štěstí, že povolání je pro mě
také velkým koníčkem. Jméno své profese mám dokonce
i v názvu své firmy Moravský sommelier®.

CESTA K VÍNU

byla skutečně skvělá, ale v paměti mi utkvělo jedno –
Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande,
oficiální druhé Cru Bordeaux, z ročníku 1982. Dodnes si
pamatuji to omámení nádherným vínem…

TOMÁŠ BRŮHA
HEAD SOMMELIER PREMIER WINES & SPIRITS
Je to hra, kterou mám rád
1

Poprvé to bylo v roce 1993 na Hotelové škole v Mariánských
Lázních, kde sommelierství propagoval jeden z prvních
sommelierů a zároveň profesorů Karel Babka. Nicméně tehdy jsem se rozhodl pro dráhu barmana, která mi v té době
přišla mnohem atraktivnější.

2

Zlom přišel asi rok po absolvování hotelové školy, kdy jsem
nastoupil do vinotéky BOHEMIA SEKT jako sommelier.
Svět vína mi absolutně učaroval.

3

Krátce po mém nástupu do BOHEMIA SEKTu se konal tuším
druhý ročník Trophée a já byl do soutěže nominován. Měl
jsem pocit, že o víně vím takřka vše, vždyť jsme se to ve škole
učili! Ale už při písemném testu jsem zjistil, že vlastně nevím
vůbec nic. Byla to dlouhá cesta, na níž mi zcela jistě pomohl
i kurz u Asociace sommelierů ČR pod vedením Iva Dvořáka,
který byl zároveň i mým vzorem. Logickým vyústěním pak
bylo složení mezinárodních degustátorských zkoušek. Po nich
jsem se mohl jako hodnotitel účastnit mnoha vinařských soutěží, a tím pádem vstupovat do světa vína mnohem hlouběji.
Učil jsem se z knížek, degustoval, stálo mě to hodně peněz
za zajímavé lahve. Prošel jsem takřka všemi sommelierskými soutěžemi, které v ČR byly. Vyvrcholením byl titul mistra
republiky, jeho obhajoba a reprezentace ČR na Mistrovství
světa sommelierů v roce 2010 v Chile.

4

Třeba zlomená játra? Ale vážně – z mého pohledu je, kromě
profesních znalostí, naprosto nutná schopnost komunikace,
empatie a také značná dávka diplomacie. Sice pracujeme
i s vínem, ale především s lidmi…

5

V úzkých jsem se jednoznačně cítil při své první řízené degustaci někdy v roce 1999, kdy jsem se musel postavit před lidi
a začít mluvit. Byl jsem po své první sommelierské soutěži
a uvědomoval jsem si, že toho pořád vím velmi málo… Od
té doby se jen zlepšuji a neskromně si myslím, že i v oblasti
komunikace jsem drobné nedostatky dohnal.

6

S opravdu výjimečnými víny se člověk potkává relativně
málo. Náš běžný pracovní den je spíše o vínech vhodných
k jídlu a zároveň cenově dostupných. Každopádně mé první
setkání s výjimečnou lahví spadá do roku 2002, kdy v Praze
byly povodně. Pro jednoho člověka jsem hodnotil vína, která
zaplavila voda. Zkoušel jsem, zda jsou v pořádku. Některá
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7

Rozhodně ano. Pamatujete si scénu z filmu Obsluhoval
jsem anglického krále, ve které vrchní číšník již ve dveřích
dokázal odhadnout konkrétní objednávku konkrétního
hosta? Rád bych se někdy dostal do této fáze. I když občas člověk, jak se říká, musí ´polknout´ svoje ego, problémy s hosty nemám, jsem poměrně komunikativní. Je to
vlastně hra, kterou mám rád.

8

Jak kteří. Musím říci, že všeobecná vzdělanost českých hostů
se výrazně zlepšila a v mnoha restauracích je někdy host
znalejší než obsluhující personál. Ideální je znalý člověk, který
ví, co chce, ale přesto si rád nechá doporučit, aby ochutnal
něco nového.

9

Pro mě osobně je pomyslným vrcholem každodenní práce
s krásnými víny mezi skvělými hosty a lidmi obecně. Jednou
bych rád měl svůj vlastní malý hotel nebo penzion s pěknou
restaurací, kde bych mohl servírovat vína, která mám rád,
hostům, kteří se za mnou budou sjíždět ze širokého okolí.
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CESTA ZA TROFEJÍ

Z BOHEMIA SEKT TROPHÉE
ZA VELKÝMI OKNY PRAŽSKÉ RESTAURACE PARNAS CINKAJÍ TRAMVAJE, DAVY TURISTŮ OBDIVUJÍ
PANORAMA HRADČAN, ALE UVNITŘ PANUJE SOUSTŘEDĚNÉ TICHO. DVĚ DESÍTKY NEJLEPŠÍCH
SOMMELIERŮ Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY SE POTÍ NAD OTÁZKAMI TESTU NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
BOHEMIA SEKT TROPHÉE SOMMELIER ČR 2017. NÁSLEDUJE PRAKTICKÁ ZKOUŠKA ZAMĚŘENÁ NA
DEGUSTACI ČI SNOUBENÍ VÍNA S POKRMY, A PAK UŽ JE TO NA POROTĚ. JEN JEJÍ ČLENOVÉ VĚDÍ,
KTEŘÍ TŘI SOUTĚŽÍCÍ BUDOU VEČER BOJOVAT O TITUL NEJLEPŠÍHO SOMMELIERA U NÁS.
Den D pokročil, je večer a hlediště Dvořákovy síně v paláci Rudolfinum se pomalu plní. Odborná veřejnost a další hosté se přišli podívat, kdo zvítězí ve finále dvacátého ročníku soutěže. Moderátorka
Jolana Voldánová nejprve pozve na pódium Ondřeje Beránka, ředitele společnosti BOHEMIA SEKT, který shrne dvacetiletou historii
soutěže a její význam. Pak před zraky publika předstoupí všichni
účastníci letošního BOHEMIA SEKT Trophée a předseda odborné
poroty Martin Pastyřík, prezident pořádající Asociace sommelierů
ČR, zveřejní jména tří, kteří se probojovali do finále. Jsou to Libuše
Vrbová z Vinařství U Vrbů, Kamil Prokeš z Vinařství Kamil Prokeš
a David Král z BOHEMIA SEKTu.
Těžko na cvičišti… a na bojišti taky
Na pódium přichází také celá porota a soutěž může začít. Pod
vedením Ivo Dvořáka, viceprezidenta Asociace sommelierů ČR,
se tři finalisté pokoušejí identifikovat snímky z vinařského světa –
objevují se na nich osobnosti, lokality i lahve zbavené základních
určujících prvků.

Poté se na jevišti otevírá imaginární restaurace a její hosté,
herečka Aňa Geislerová a režisér Jan Hřebejk, čekají na
bezchybný servis vína. Každý ze soutěžících obsluhuje
v restauraci, kterou si vylosoval – Libuše v italské, David
v české a Kamil v německé. Pak ještě musí každý z nich určit
původ a vlastnosti konkrétního vína.
Zlato putuje do Němčic
Je dobojováno. Zatímco porotci hodnotí výkony finalistů, hosté
korzují renesančními chodbami paláce a ochutnávají lahodná
vína. Když se hlediště znovu zaplní, všichni netrpělivě čekají, kdo
stane na stupni nejvyšším. Vítězem jubilejního 20. ročníku
BOHEMIA SEKT Trophée se stal… Kamil Prokeš, majitel Vinařství
Kamil Prokeš ve Velkých Němčicích. Účastnil se již potřetí, ale
v minulých letech vždy skončil v semifinále. Svůj letošní úspěch
okomentoval slovy: „Na soutěž jsem se připravoval celý rok.
Dosavadní metou pro mě bylo dostat se do finále.“ Nakonec si
Kamil přes finále došel pro zlato.

Zleva:
David Král, BOHEMIA SEKT
Kamil Prokeš, Vinařství Kamil Prokeš
Libuše Vrbová, Vinařství U Vrbů

Měl se o co opřít – s povoláním sommeliera má bohaté
zkušenosti. Již během studia působil na této pozici v Národním salonu vín ve Valticích a později ve známých moravských
vinařstvích Réva Rakvice a Vinselekt Michlovský. V roce 2007
s bratrem založili vinařství Proqin a před dvěma lety vykročil
vlastní cestou, když od základu zbudoval své rodinné vinařství.
Na stříbrné příčce 20. ročníku BOHEMIA SEKT Trophée se umístil
David Král z BOHEMIA SEKTU a třetí místo patří Libuši Vrbové
z Vinařství U Vrbů.

PROČ JSME PARTNEREM TROPHÉE
„Vyrobit víno je nádherná, ale náročná práce. Trvá
i několik let, než se víno od hroznů na vinici dostane až na
stůl k zákazníkovi. A potom může výsledek zkazit třeba jen
špatně vybraná sklenice nebo přehlédnutá vada korku.
Už dvacet let soutěží o nejlepšího sommeliera Česka
podporujeme rozvoj této profese,“ okomentoval základní
myšlenku soutěže Ondřej Beránek, ředitel společnosti
BOHEMIA SEKT, která je hlavním partnerem Trophée.

Mezinárodní porota
Porota 20. ročníku BOHEMIA SEKT Trophée byla mezinárodní.
Kromě tuzemských porotců v ní zasedli také Tommy Lam,
velký propagátor sommelierství v Asii a prezident Asociace
sommelierů v Singapuru, či William Pato Wouters, viceprezident Mezinárodní asociace sommelierů a prezident Asociace
sommelierů Belgie. Právě v Belgii se bude v roce 2019 konat
Mistrovství světa v sommelierství.
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SPRÁVCE JE OD RÁNA
NĚKDY UŽ OD TŘÍ

KDYŽ PŘIJEDETE DO MIKULOVA ZAČÁTKEM PODZIMU, VYPADÁ TO, ŽE SE NA MORAVU VRÁTIL NAPOLEON
SE SVÝMI VOJSKY. VŠUDE DUNÍ DĚLA, KTERÁ OVŠEM V JEDNADVACÁTÉM STOLETÍ ODHÁNĚJÍ Z VINIC
NENECHAVÉ ŠPAČKY. KDYŽ NÁS JAROSLAV JAKEŠ, SPRÁVCE BUDOV A REFERENT SLUŽEB SPOLEČNOSTI
VÍNO MIKULOV, VEDE PŘES ROZLEHLÝ DVŮR VINAŘSTVÍ, VZDÁLENÉ SALVY DOLÉHAJÍ AŽ SEM. NENÍ POCHYB
O TOM, ŽE SKLIZEŇ HROZNŮ JE V PLNÉM PROUDU A ŽE SE JAROSLAV MÁ CO OTÁČET. SOTVA JSME SE
STIHLI POZDRAVIT, A UŽ JSME SPOLU S NÍM VYRÁŽELI DO TERÉNU.
1 | ZAČÁTEK REPORTÁŽE BYL AKČNÍ

Ve Vinařství Pavlov se porouchalo čerpadlo, konkrétně jeho část,
která má na starosti chlazení vína. Jaroslav se vydal do Pavlova,
aby přímo na místě záležitost vyřešil s dodavatelskou firmou.
Spolu se zdejším sklepmistrem Ctiborem Čechem se shodli, že
porouchaná součást systému se musí vyměnit celá – kus za kus.
Naštěstí byla závada odhalena včas, takže proces výroby vína
nebyl ohrožen.

1

3 | NOVÁ ZPRACOVNA HROZNŮ

Vracíme se do mikulovského vinařství, kde má Jaroslav domluvenou
schůzku s ředitelem vinařství Víno Mikulov Františkem Drahonským.
Řeší spolu projekt nové centrální zpracovny hroznů. Proces, který
nyní probíhá v Dunajovicích, se pak bude odehrávat přímo tady v
areálu. Je třeba promyslet rozvody elektřiny, plynu a vody. Součástí
projektu je například i čistička odpadních vod. Výsledky schůzky
budou o týden později projednány s projektanty a pak se mikulovští
začnou poohlížet po vhodném dodavateli. První úroda by se měla
do nové centrální zpracovny hroznů zavážet nejpozději do tří let.

2 | CESTA DO DUNAJOVIC

Naše další cesta vedla do zpracovatelského střediska v Dolních
Dunajovicích, kam se z vinic svážejí hrozny. Skončí v násypce, z níž je
pomalu se otáčející šnek tlačí do mlýnku. Bobule jsou zde odděleny
od třapin a následně dopraveny potrubím do lisů. Před třemi dny se
tu porouchalo rmutové čerpadlo a bylo třeba vyměnit čerpací vložku
se šnekem. Jaroslav přijel zkontrolovat, jak zařízení funguje, a také
nám chtěl ukázat místo, kde v roce 2002 ve firmě začínal.

2

4 | KUDY NA TY ETIKETY

3

Z kanceláře ředitele jsme s Jaroslavem zamířili přímo do výroby.
Součástí linky je samolepicí etiketovačka, která aplikuje takzvané krčky na hrdla lahví. Kolega Zdeněk Darda, mechanik stáčecí
linky, nebyl zcela spokojen s umístěním samolepek. Potřeboval se
poradit o poloze dohlazovacích kartáčů, které zajišťují, aby krček
dokonale přilnul ke skleněnému povrchu lahve. Jaroslav deset let
pracoval jako mechanik a o zkušenosti, které získal, se rád podělí.
Etiketovačka se za chvíli znovu rozjíždí a je to úctyhodný pracant
– za dvě směny opatří krčkem 60 000 lahví.

4
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V JEDNOM KOLE
Na své práci
má rád:
„Její různorodost –
nikdy nevím, co mě
čeká a překvapí.“

Pracovní pozice: dělník potravinářské
výroby, mechanik výrobních linek, od 2013
na současné pozici

JAROSLAV JAKEŠ
správce budov a referent
služeb společnosti
vinařství Víno Mikulov
Ve společnosti
od: 2. 9. 2002

Motto:
„Co tě nezabije,
to tě posílí!“

5 | ZASTÁVKA V KANCELÁŘI

Kancelář sice není pro návštěvníky tak atraktivní jako výroba,
ale poslušně sem Jaroslava následujeme, protože je to místo,
kde začíná každý jeho pracovní den. Přichází sem v šest, někdy
dokonce v pět hodin ráno. Přečte si maily a svolá četu údržbářů.
Některé úkoly pro jeho podřízené mu chodí rovnou do mobilu
formou sms – to když je někde „havárka“. V takovém případě
pak údržbáře hned vysílá do terénu.

5

7 | JAK SE BUDÍ KOTELNA

Jsou dny, lépe řečeno pondělky, kdy Jaroslav nastupuje do práce už
ve tři hodiny ráno! To když má službu v kotelně. Ve školicím sklepě
a v lahvovně probíhá každý den sanitace párou, kterou je ovšem
před tím nutné vyrobit. O víkendu se v mikulovském vinařství nepracuje, a tak je v pondělí třeba kotel „probudit“ co nejdříve. Kromě
tohoto úkolu je nezbytné kotelnu jednou za dvacet čtyři hodin
zkontrolovat, a právě proto jsme tu nyní i my. Jaroslav prověřuje
celý systém a předvádí nám, jak mu v tom pomáhá takzvaný stavoznak. Váleček z nerezu se slídovým okénkem funguje na principu
spojených nádob – ukazuje úroveň hladiny vody v kotli.

6 | DEBATA NAD LOŽISKEM

Do dílny jsme šli s Jaroslavem kvůli vadnému ložisku v motoru
čerpadla na víno. Čekal tu na nás pan Jakeš starší, pracovník údržby
a současně Jaroslavův tatínek. Jako řada dalších mikulovských rodin
je i ta Jakešova s vinařstvím spojena ve dvou generacích. Otec a syn
řešili, jaký typ ložiska a ucpávky by byl pro opravu nevhodnější. Ukázalo se, že obě zvolené součástky jsou k dispozici ve skladu, takže
závadu bylo možné odstranit okamžitě.

6

8 | A JDE SE NA RYBY

7

Když má Jaroslav volnou chvilku, vyráží na ryby. Tímto způsobem
relaxuje už osmým rokem, s rybařením začal, když se s rodinou
přestěhoval do Mikulova. Loví v řece Dyji nebo v Novomlýnských
nádržích. Jeho dosud největším úlovkem byl kapr o délce pětašedesát centimetrů! Ale řízků se rodina nedočkala. Jaroslav totiž patří
mezi sportovní rybáře a ti ryby nezabíjejí – pouštějí je zpět do vody.
PS: Jestli vás zajímá, na co kapitální kapr zabral, byla to sterilovaná
kukuřice.

8
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NÁVŠTĚVA

RESTAURACE POD VĚŽÍ
VÁM PŘIROSTE K SRDCI

KDYŽ PŘEJDETE KARLŮV MOST A MEZI DAVY TURISTŮ SI PROKLESTÍTE CESTU BRÁNOU MALOSTRANSKÉ
MOSTECKÉ VĚŽE, HNED JI UVIDÍTE – RESTAURACI POD VĚŽÍ, SOUČÁST STEJNOJMENNÉHO HOTELU.
RŮŽOVÁ FASÁDA DOMU ZE ČTRNÁCTÉHO STOLETÍ KONTRASTUJE S OPUKOVÝM ROMÁNSKÝM ZDIVEM.
Magnetem pro turisty je nejen půvab historické stavby
a výjimečná poloha restaurace, která leží na pražské Královské
cestě, ale také služby, které nabízí. Hotel za posledních pět
let získal mnohá významná ocenění, podle cestovatelského
webu Tripadvisor se dokonce stal druhým nejlepším hotelem
na celém světě v poskytování služeb v roce 2016.
Zaměstnanci, největší poklad
Devět let hotel provozuje David Spousta. Zná tu každou dlaždici
v podlaze, každý schod do vinného sklípku, protože než podnik
převzal do své péče, působil tu jako číšník, a to od založení.
„S většinou současného personálu jsem pracoval ještě jako
kolega, přerod z pozice kamaráda do pozice šéfa byl pro mě
velmi složitý,“ říká, ale hned dodává: „Myslím, že se to povedlo.
Zaměstnanci jsou můj největší poklad, opravdu.“ Fluktuace je
tu minimální, přestože má David na své lidi značné nároky. Každý
z nich musí hovořit nejméně dvěma jazyky. Personál se průběžně
školí v mnoha směrech včetně sommelierských zkoušek, aby
mohl hostům pomoci s výběrem vína k pokrmu, a zprostředkoval
jim tak dokonalý chuťový zážitek. V nabídce vinného sklepa
restaurace je na sto padesát vín z celého světa.

Sektival pod věží
Letos byla Restaurace Pod Věží opět partnerem Sektivalu,
který veřejnosti představuje různé druhy sektů a možnosti
jejich snoubení s pokrmy. „Pojali jsme to trochu jinak než
ostatní podniky,“ upřesňuje David Spousta. „Připravili jsme
pětichodové degustační menu a ke každému chodu jsme
nabídli jiný druh Bohemia Sektu. Mělo to velký ohlas. Lidé
mají většinou v podvědomí jen klasickou Bohemku,
a najednou zjistili, že BOHEMIA SEKT vyrábí i další druhy
sektů, stejně lahodné.“

Do Restaurace Pod Věží našly cestu i mnohé celebrity.
Ze zahraničních například agent 007 Roger Moore,
z českých třeba Jan Tříska, kameraman Miroslav Ondříček
nebo Václav Havel.

Zapečený kozí sýr s fíkovou marmeládou, topinamburové
chipsy, crumble z vlašských ořechů a pěna z čerstvého
kozího sýra, to vše doplněné medovým kaviárem.

NÁVŠTĚVA
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Důraz na české suroviny
Co se týče kuchyně, nabízí Restaurace Pod Věží českou klasiku,
ale ne v klasickém pojetí. „Za ta léta jsem si ověřil, že ať se
člověk snaží o cokoli, devadesát procent hostů chce ochutnat
českou kuchyni,“ konstatuje manažer. „Hitem jsou kachna
a vepřové koleno. Ale my jsme české kuchyni dali moderní háv.
Vypadá jinak, než byste čekali. Používáme ty nejmodernější
technologie, například vaříme ve vakuu nebo koketujeme
s molekulární gastronomií. Ovšem především klademe důraz
na české suroviny.“
Srdeční záležitost
Restaurace Pod Věží má i v silně konkurenční lokalitě své
štamgasty, a to nejen mezi Čechy, ale i z řad zahraničních
návštěvníků. „Turisté z celého světa se sem vracejí a jsou
nadšení z toho, že třeba po třech letech je obsluhuje ten
samý číšník. Ale hlavně – rozhlédněte se kolem sebe. Jak
sem vstoupíte, dýchne na vás zdejší mimořádná atmosféra.
Přiroste vám to tu k srdci stejně, jako se to stalo mně,“
vyznává se ze svého vztahu k restauraci David Spousta.

Kančí konfit se zvěřinovou omáčkou, kedlubnovým zelím
se smetanou a mandlovou kroketou jsme zasnoubili se
Zweigeltrebe ročníku 2008 z Habánských sklepů.

V nabídce vinného sklepa je na sto padesát vín z celého světa.
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KOMUNIKACE

KLUB MILOVNÍKŮ
BUBLINEK

STAŇTE SE ČLENEM
A NAKUPUJTE
V E-SHOPU
VÝHODNĚJI

MILUJETE BOHEMIA SEKT? V TOM PŘÍPADĚ BYSTE SE ROZHODNĚ MĚLI STÁT ČLENY
NOVÉHO KLUBU, KTERÝ OD POLOVINY LETOŠNÍHO LISTOPADU NAHRADIL
BOHEMIA SEKT BONUS CLUB. KLUB MILOVNÍKŮ BUBLINEK JE KONCIPOVÁN TAK,
ABY VÁS BAVIL.

V rámci nového klubu bude mnohem snadnější sbírat body.
Získáte je nejen za korkové zátky z lahví Bohemia Sektů, ale
také za nákup v e-shopu Osobní vinotéka.cz. Další body můžete
nasbírat, když se vyfotíte s Bohemia Sektem a foto vložíte na
web klubu. Pokud ve vás dřímá barman, vymyslete recept na
koktejl, jehož základem je Bohemia Sekt, a na klubovém webu
se o něj podělte s ostatními členy. Odměnou vám opět bude
bodový zisk.

Atraktivní a ještě atraktivnější dárky
Pravidla Klubu milovníků bublinek stanoví čtyři úrovně odměn
za získané body – větší počet bodů vás v rámci věrnostního
programu automaticky zařadí do vyšší kategorie a otevře vám
cestu k atraktivnějším dárkům. Dalším benefitem jsou slevy na
nákup sektů i tichých vín na e-shopu. I zde platí: do čím vyšší
kategorie věrnostního programu se dostanete, tím větší slevy
můžete uplatnit při nákupu v internetové Osobní vinotéce.

ROZHOVOR
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V PRAZE SE SEŠLI DVA ŠPIČKOVÍ SVĚTOVÉ SOMMELIEŘI

OBA SE JAKO POROTCI ZÚČASTNILI SOUTĚŽE BOHEMIA SEKT TROPHÉE – SOMMELIER ČR.
ČÍŇANÉ CHTĚJÍ PÍT VÍNO
Profesor Tommy Lam má přezdívku „Otec asijských
sommelierů“. Právě v tomto regionu je považován za přední
vinařskou autoritu, převážně díky svému podílu na vzdělávání
odborné i laické veřejnosti ve vinařské problematice.
Jak by mohli čeští vinaři vstoupit na čínský trh?
„Důležitá je výměna mezi zeměmi na úrovni vlád, ale i na úrovni soukromého sektoru. Číňané již Českou republiku znají, ale neměli moc
šancí ochutnat česká a moravská vína. Pokud má spotřeba v čínských
restauracích a vinárnách růst, musí se ho na trhu objevit co nejvíce.
Myslím, že klíčové je do Číny jezdit. Z čísel za rok 2016 vyplývá, že
klesl import vína v kontejnerech, které se stáčí až v Číně, zatímco
dovoz lahvového vína stoupl. Čínští milovníci vína jsou již vzdělanější
a chtějí pít víno, které má etiketu přímo ze země původu.“
VÍNO JE JAKO SYMFONICKÝ ORCHESTR
Mají český sekt a moravská vína potenciál pro export do Číny?
„V Číně žije 1,4 miliardy lidí a roční průměrná spotřeba vína činí dva
litry na osobu. V Česku žije 10 milionů lidí a spotřeba je 20 litrů na
osobu, to je velký nepoměr. Kdyby se v Číně zvedla spotřeba třeba jen
na 4 litry vína na hlavu, potřebovali bychom ho dovážet moc a moc.
Každá země by měla být připravena dodávat své víno na čínský trh.“
Čína má prý zájem hlavně o vína s nižším obsahem alkoholu,
protože Číňané na něj nejsou zvyklí...
„Poptávka po nízkoalkoholickém vínu v Číně určitě existuje. Všichni
si myslí, že Číňané mají nejraději červené víno, což je pravda, ale
zároveň se k čínské kuchyni nejvíce hodí suchá bílá vína, takže roste
jejich spotřeba. Stoupá i obliba sektu, zatím je jedničkou na trhu
šampaňské, ale mladí lidé jsou již vzdělanější a znají i jiná šumivá vína. Francouzská společnost LVMH (pozn. – výrobce značek
Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Mercier a Krug)
investovala velké prostředky do jedné vinařské oblasti v Číně, která
začala vyrábět sekt. Takže v Číně se také pěstuje a vyrábí víno, jeho
kvalita roste, ale poptávka po něm je stále daleko vyšší než objem,
který je země schopna vyprodukovat.“

Zleva: Viceprezident Mezinárodní asociace sommelierů
William Wouters, prezident Asociace sommelierů ČR
Martin Pastyřík a profesor Tommy Lam

Viceprezident Mezinárodní asociace sommelierů William
Wouters popisuje sám sebe jako šéfkuchaře, sommeliera
a restauratéra v jednom.
Na vínech bývá často napsáno, k jakému jídlu se hodí.
Mají se těchto informací lidé držet?
„Není potřeba brát to jako dogma. Já osobně bych například
nikdy nepil Château Majureau s hovězím masem, což je doporučovaná kombinace, když je venku třicet stupňů. Je vždy potřeba
vzít v potaz prostředí a náladu a také komu víno podáváte. Zda je
to váš blízký přítel, nebo nějaká celebrita. Myslím, že víno nejde
napasovat do tabulek. Podle mne je důležité zkoušet nové věci
a mít otevřenou mysl.“
Takže ani pro sommeliera není snoubení vína s jídlem pevně
danou záležitostí?
„Kdybych se jako sommelier řídil jen tím, co je napsáno, zavedenými pravidly, nikdy bych nebyl tak úspěšný. Ve světě vína se máte
stále čemu učit, protože každé víno je příběhem nejen toho místa,
kde vyrostlo – patří k němu také příběhy lidí, kteří jej vypěstovali
a vyrobili, i historie vinařství v daném místě. Ve své restauraci mám
i česká vína, ale lidé je neznají. Sommelier je občas dá někomu
ochutnat, hosté jsou překvapení a příště si je objednají znovu.“
Co je podle vás nejdůležitější pro profesi sommeliera?
„Jako sommelier musíte přečíst zákazníka, zjistit, jaké má potřeby,
a následně je naplnit. Pak se vám zákazník vrátí. Věřím v terroir, tedy
místo, odkud dané víno pochází. Třeba my v Portugalsku pěstujeme víno z jednoho kultivaru na sedmnácti místech. A i když je
kultivar stejný, každé z oněch vín je jiné, protože každý terroir, každé
místo, kde ho pěstujeme, je jiné. Víno je jako symfonický orchestr.
Jednotlivé hudební nástroje mohou znít skvěle, ale teprve když se
vše spojí dohromady, tak je to ten pravý zážitek.“
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DESIGN

PROČ SE NA ETIKETÁCH
VZNÁŠÍ SOKOL

PŘED ČASEM VINAŘSTVÍ CHATEAU BZENEC PŘIPRAVILO KAMPAŇ, NA KTERÉ SE PODÍLELO STUDIO
SECOND HEAD. JEDNÍM Z MOTIVŮ, NA NICHŽ BYLA KOMUNIKACE ZALOŽENA, BYL I LETÍCÍ SOKOL.
SILUETA DRAVCE S PRONIKAVÝM POHLEDEM SE NATOLIK ZALÍBILA, ŽE SE DOSTALA NA NOVÉ ETIKETY
ŘADY BZENECKÝCH VÍN.
„Když jsme byli požádáni, zda bychom motiv nezkusili přenést
na etiketu, pustili jsme se do toho s velkou radostí,“ říká
František Bumbálek ze studia Second head. „Na viničním statku
jsme se samozřejmě byli podívat, abychom důkladně nasáli
atmosféru. Myslím, že spoustě lidí vůbec nedochází, co všechno
je třeba na vinici udělat, než si mohou otevřít svou lahev vína.
Chtěli jsme, aby se v kampani a následně na etiketě odrazily úsilí
a láska, s kterou se v Chateau Bzenec pracuje.“
Jak vás při práci inspiroval dravec, s nímž si zákazníci budou
brzy spojovat vína Chateau Bzenec?
„Sokol je krásný, elegantní pták. Létá vysoko, ale nic mu
neunikne. Je neúprosný, a když na vás zaměří ostrý pohled,
zůstanete jen v úžasu stát. Je samozřejmě spousta jiných motivů,
které se dají přenést na etiketu vína, ale sokol, to je originál.
Musíte uznat, že se na něj kouká opravdu krásně. Domnívám se,
že to bylo správné rozhodnutí.“

A co říkáte výsledku?
„Zcela neskromně si myslíme, že etikety vypadají moc dobře.
Jsou rozhodně jiné, než většina těch, se kterými se v obchodech
běžně potkáváte. A to byl záměr a vlastně i celá filozofie jejich
vzniku. Zůstali jsme nohama na vinici, ale dokázali jsme zvednout
hlavu k nebi. Což je, myslím, dobrá filozofie i pro život.“

DESIGN
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CHATEAU BZENEC
SOKOL A VINOHRADY
Jak se dostal sokol na nové etikety vín Chateau Bzenec?
Co má tento dravý pták společného vinohradnictvím?
„Neradi necháváme věci náhodě, proto naše vinice před
nenechavými špačky střeží sedm sokolů,“ odhaluje ředitel
společnosti Alexandr Flodr jednu ze zajímavých součástí
péče o úrodu hroznů. „Profesionálního sokolníka si najímáme už desátým rokem. V období, kdy hrozny dozrávají,
drží se svými opeřenými svěřenci každodenní dvanáctihodinovou službu – od sedmi od rána do sedmi večer. Nikdy
nevíte, kdy se špačci objeví. Hejno přilétá, kdykoli dostane
chuť na ´burčák´.“
Silueta dravce špačky děsí
Sokolník přiveze dravce na vinici vozem. Ti sedí na speciálních posedech a na hlavách mají čepičky. Díky takzvanému
´zastínění´ jsou v naprostém klidu – dravec, který by neměl
zastíněný zrak, by se snažil odlétnout za kořistí kdesi v dálce.
Čepičky jdou dolů teprve ve chvíli, kdy sokolník zahlédne
hejno špačků mířící k vinici. Může mít pět i deset tisíc jedinců.
Podle velikosti hejna sokolník vypouští určitý počet dravců.
Už jen jejich silueta je pro špačky natolik děsivá, že ve třiceti
procentech případů k samotnému lovu vůbec nedojde. Mistrně manévrující hejno se ve zlomku vteřiny otočí, odletí pryč
a většinou se už do večera nevrátí. „Záleží na tom, jak jsou
špačci hladoví a jestli mají jinou alternativu, čím se nasytit,“
podotýká zkušený vinohradník.

SOKOLNICTVÍ
Sokolnictví je staré 4000 let. Doklady o této práci
s dravými ptáky v Českých zemích pocházejí již z období
Velkomoravské říše. Dovednosti a postupy potřebné
k výcviku dravců předávali otcové svým dětem po stovky
generací. Dnes je sokolnictví zapsáno na seznamu kulturního
dědictví UNESCO.

ODNESTE SI DOMŮ KOUSEK BZENECKÉ VINICE
Na hrdle lahví z vinařství Chateau Bzenec můžete nyní najít list
vinné révy (ten je z papíru) a větvičku z vinného keře (ta je pravá.)
Lidé z viničního statku chtějí jejich prostřednictvím poslat zákazníkům tuto zprávu: „Skvělé víno potřebuje výjimečné hrozny.
Aby pro ně keře měly dostatek sil, musíme je každý rok pečlivě
ostříhat. Za jediný den to pro každého z nás znamená až 8 000
střihů nůžkami. My ale rádi děláme pro svá vína první poslední.“
A s úsměvem dodávají: „Na keřích jsme nechali jen ty nejlepší
výhonky pro letošní skvělou úrodu. Což jistě pochopíte.“
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ZE ŽIVOTA BOHEMIA SEKTU

BOTY ZA 135 000 KORUN
Manolo Blahnik, kultovní módní tvůrce a zakladatel stejnojmenné značky, představil v Praze jedinečný pár ručně vyrobených bot. Boty ozdobené více než stovkou
křišťálů Preciosa vznikly v Blahnikově dílně v jediném exempláři u příležitosti
obuvníkovy výstavy The Art of Shoes v Praze. Luxusní kozačky inspirované českou
kulturou, jejichž hodnota dosahuje téměř 135 000 korun, v Preciosa Flagship
Storu slavnostně odhalila světová topmodelka Tereza Maxová. Hosté žasli a připíjeli si Bohemia Sektem.

PASTA A BUBLINKY
Pasta Oner, ikona českého výtvarného umění, čerpá
ze street artu a tematicky se odkazuje k tradici amerického pop artu. Když zahajoval svou zatím poslední
výstavu Art is Truth v pražské DSC Gallery, nesměl
chybět Bohemia Sekt Prestige. BOHEMIA SEKT je
partnerem jeho výstavy již podruhé.

IVAN MLÁDEK VYSTAVUJE
V BOHEMIA SEKT CENTRU
Věděli jste, že hudebník a humorista Ivan Mládek je také malířem?
Do dnešního dne vytvořil asi tři sta pláten, které často vystavuje mimo
Českou republiku. Ve foyer BOHEMIA SEKT CENTRA ve Starém Plzenci
si můžete prohlédnout šestnáct z nich, a to do 6. prosince.

VE 20. ROČNÍKU TROPHÉE TALENT ZVÍTĚZIL VLADIMÍR PŘIBÁŇ
Osmnáct studentů z Česka a ze Slovenska se v Plzni utkalo
o titul BOHEMIA SEKT TROPHÉE TALENT. Museli mimo
jiné zvládnout vědomostní test, servis nápojů a snoubení vín
s pokrmy. V porotě, která mladé talenty hodnotila, zasedli
prezident Asociace sommelierů Martin Pastyřík, dvojnásobný
mistr České republiky v sommelierství David Král, trojnásobný vicemistr ČR a vicemistr Slovenska v sommelierství Pavol
Velič a ředitel Hotelové školy Plzeň Miroslav Široký.
Zvítězil Vladimír Přibáň z domácí Hotelové školy Plzeň. „Finále bylo letos velice vyrovnané,“ uvedl porotce David Král
z BOHEMIA SEKTU. „Vladimír zvítězil nejen díky kvalitnímu
servisu vína, ale především svým bezprostředním a milým
vystupováním, které je nezbytnou součástí obsluhy v dobré
restauraci.“

ZE ŽIVOTA BOHEMIA SEKTU

JAKÁ BYLA SEDMÁ PRAGUE
BAR SHOW

PO STRNIŠTI BOS
S BOHEMIA SEKTEM

V České republice je jediná a má ambice stát se událostí
roku pro nápojové a barové profesionály. Prague Bar
Show, to je více než dvacet hodin workshopů a seminářů pod vedením světových i domácích expertů.
I letos účastníci zažili dvoudenní exkurzi do světa
nápojů. Doprovodila ji přehlídka českých i mezinárodních distributorů a výrobců, kteří tu odprezentovali
nové produkty, servis i nejnovější trendy v oblasti beverage. Všichni hosté se samozřejmě těšili na ochutnávky, které opět stály za to. Na Prague Bar Show se
představila TOP galerie nápojů nejrůznějších značek.
Bohemia Sekt samozřejmě nemohl chybět!

Jedním z nejočekávanějších filmů letošního roku se stal snímek Jana
a Zdeňka Svěrákových – Po strništi bos. Slavnostní premiéru v pražské
Lucerně si nenechalo ujít nespočet osobností filmového světa. A když
z plátna zmizely i závěrečné titulky, všichni se přesunuli na „filmový“
večírek, na kterém si s tvůrci filmu připíjeli Bohemia Sektem.

KRÁL NA HRADĚ

SVATOMARTINSKÉ 2017
V soboru 11. 11. v 11.00 jsme v Národním divadle opět
slavnostně otevřeli první lahve Svatomartinského vína.
Křtil je herec naší první scény Martin Šemík.

Bohemia Sekt Ryzlink rýnský, náš nový jednoodrůdový sekt z odrůdy vpravdě královské, vstoupil na trh stylově. Do společnosti jsme
jej uvedli v úterý 3. října v Rothmayerově sále na Pražském hradě.
Mezi pozvanými hosty byly mnohé osobnosti společenského
i kulturního života. Dámy byly krásné, pánové dvorní a nový sekt
lahodný a osvěžující díky odrůdě Ryzlink rýnský, kterému se na
našich moravských vinicích báječně daří.

31

KRÁLEM VÍN A VÍNEM KRÁLŮ – TAK JE PRÁVEM NAZÝVÁN
RYZLINK RÝNSKÝ. JEHO SVĚŽÍ CHUŤ S JEMNOU KYSELINKOU
I TYPICKÁ VŮNĚ LIPOVÉHO KVĚTU ZMĚNÍ KAŽDOU PŘÍLEŽITOST
V OPRAVDU KRÁLOVSKÝ ZÁŽITEK.
RYZLINKEM RÝNSKÝM KORUNOVAL BOHEMIA SEKT
SVOU NABÍDKU VÝJIMEČNÝCH SEKTŮ.

