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I čísla mají

svou poetiku
Vážení přátelé,
asi nebude pro nikoho překvapením, že jakožto vystudovaný matematický inženýr mám rád
ČÍSLA. Máte pocit, že by exaktní a strohá ČÍSLA mohla narušit poetiku našeho světa vína?
Věřte mi, výsledky skupiny BOHEMIA SEKT za rok 2016 rozhodně nejsou ČÍSLA nudná…
Skupina vloni prodala 28,5 milionu lahví sektů, šumivých nápojů, tichých vín a lihovin,
ve srovnání s rokem 2015 to znamená nárůst o 3 procenta.
Mě především těší, že jsme dokázali meziročně navýšit prodej kategorie sektů a šumivých
nápojů na českém trhu o bezmála 8 %, což v konkrétních číslech představuje více než 15 milionů
lahví! Je známo, že v jedné sklence Bohemia Sektu se uvolní asi půldruhého milionu jemných
bublinek. Dovedete si představit, kolik bublinek osvěžilo naše zákazníky v průběhu loňského
roku? Tohle báječné ČÍSLO by mělo tolik nul, že se o ně snad ani nebudu pokoušet.
Skvěle si vedla také všechna naše vinařství – Habánské sklepy, Víno Mikulov, Chateau Bzenec
a Vinařství Pavlov se svými tichými víny. Dohromady dodala na trh téměř 11 milionů lahví, což
také představuje meziroční nárůst – téměř 3procentní. Vavříny patří značce Habánské sklepy, ta
oproti roku 2015 posílila dokonce o 9 procent a s velkou rezervou překonala magickou hranici
5 milionů prodaných láhví.
A nakonec si dovolím ještě dvě zajímavá ČÍSLA:
– BOHEMIA SEKT se ve svých vinohradech stará o více než jeden milion keřů vinné révy.
– Pro výrobu sektů je ročně použito téměř 86 000 kilogramů korkových zátek s logem Bohemia Sekt.
Vážení přátelé, ještě se divíte, že i v BOHEMIA SEKTu mám tak pozitivní vztah k ČÍSLŮM,
když za všemi, která jsem uvedl, se skrývají mnohem cennější hodnoty? Je známo, že víno
spojuje lidi, proto za našimi ČÍSLY vidím také nekonečné množství příjemných chvil, svátečních
okamžiků a společenských setkání.
Tak na zdraví!

Ondřej Beránek

ředitel společnosti BOHEMIA SEKT
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„Ve chvíli, kdy se vinice kolem Velkých Bílovic teprve
budí ze zimního spánku, mandloně na mezích mezi nimi
už rozkvétají záplavou bílých a růžových květů.“

panorama
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foto / Josef Svoboda
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NOVINKY

Fenomén zvaný

Prosecco

Prosecco, lahodné šumivé víno z kopcovité oblasti Benátska,
vtrhlo na český trh se svou svěží energií a stalo se dalším trendy
nápojem pro každého, kdo miluje bublinky.
Lokalita, kde se Prosecco rodí, leží v severovýchodní Itálii a skládá se z pěti provincií regionu
Benátsko a čtyř provincií regionu Furlansko-Julské Benátsko. Z oblastí Trevisa a Terstu tradičně
pocházejí vysoce kvalitní vína a současně se zde pěstuje odrůda Prosecco. Proto výrobci smějí
přidávat k označení vín slova „Treviso“ a „Trieste“. Podle nových předpisů zavedených v roce 2009
se pro tuto odrůdu začal znovu používat starý název Glera, který je synonymem názvu Prosecco.
Vína připravovaná z odrůdy Glera mohou být perlivá – frizzante, šumivá – spumante, ale i tichá.
Většinou si je vychutnáte ve stylech brut a extra dry.

Jednoduše šroubovací
Společnost BOHEMIA SEKT, která distribuuje v České republice Prosecco značky Mionetto, dále
rozšiřuje svoji nabídku těchto šumivých a perlivých vín a pro všechny jeho vyznavače připravila novinku –
Mionetto Prosecco DOC Treviso Frizzante s praktickým šroubovacím uzávěrem. Zákazníci i obsluha
restaurací a barů ocení maximální jednoduchost, s jakou nyní lahev otevřou a zase uzavřou. Bublinky se
nechají bez protestů na čas spoutat, aby kdykoli znovu dychtivě vyběhly do sklenky.

Avanti

Kir Royal

Perlivý nápoj Avanti si pro svou lehkost,
harmonickou chuť a květinovou vůni, ale
i nIŽŠÍ obsah alkoholu, získal velkou oblibu
zejména u mladých lidí.

Kir Royal je královská kombinace mezi nápojovými specialitami, která přináší náladu sladké Francie s příchutí černého rybízu.

Není náhodou, že značka Avanti v roce 2016 významně zvýšila svůj tržní
podíl. A nyní má nakročeno k dalším úspěchům, protože její rodina se
rozrostla o nového člena – Avanti Kir Royal. Tahle královská novinka
přináší náladu sladké Francie s příchutí černého rybízu.

ZOOM

Jak kvete
réva?

Nenápadně.

Nejste-li z vinařského kraje, možná si podobu květů révy vinné ani nevybavíte.
Nejprve se na keřích objeví shluky poupat, laty, které vypadají jako droboučké
zelené hrozny. Když se pak poupata pod červnovými slunečními paprsky
rozvinou, jemné bílé kvítky omamně voní.
Když půjdete po vůni, kvetoucí vinici najdete i se zavřenýma
očima. Ale chcete-li si dopřát tento mimořádný zážitek,
neváhejte – réva kvete krátce. Někdy čtrnáct dní, ale někdy
také třeba jen pět, záleží na počasí, odrůdě a stanovišti.
V našich vinohradnických podoblastech kvete réva kolem
20. června.

Křehká krása
Krása nakvetlých vinic je však velmi křehká, réva je v tomto
období obzvláště citlivá na klimatické vlivy. Déšť, vítr, nadměrné
horko nebo příliš nízké teploty mohou úrodu zničit. Například
trvalý déšť způsobí, že pyl neulpí na blizně. Réva je rostlinou
samosprašnou, což znamená, že pro opylení není rozhodující
snaha hmyzu, ani působení větru. Pro dobrou úrodu hroznů je
proto v době kvetení ideální teplé počasí beze srážek.

Réva vinná je
samosprašná, což
znamená, že k opylení
květu dojde jen tehdy,
přenese-li se vlastní pyl
rostliny z prašníku na
bliznu. Oboupohlavný
květ révy proto
obsahuje funkční
orgán samčí – tyčinku
s prašníkem, i samičí –
semeník s bliznou.

Čas pro zelené práce
V červnu se vinaři pouštějí do takzvaných zelených prací
na vinici a zabývají se ochranou révy proti houbovým
chorobám. Květy révy vinné vlastně začínají vznikat již
v předchozím roce, kdy v zimním očku probíhá iniciace neboli
zakládání nových květenství. Na začátku léta následujícího
roku se pak květní orgány vyvíjejí a měly by mít ideální
světelné podmínky. Nebezpečí zahušťování letorostů může
vinař odvrátit v rámci již zmíněných zelených prací. Odlistěním
pak zajistí, aby co nejvíce listů révy bylo osvětleno přímým
slunečním světlem. Zelené práce jsou nesmírně důležité –
významně ovlivňují kvalitu a zdravotní stav hroznů.
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Dřevěné
sudy vínu svědčí.
S tímto poznatkem přišli
v novodobé historii Francouzi,
konkrétně vinaři z Bordeaux,
kteří počátkem 19. století zjistili,
že zejména těžká červená vína
s vysokým obsahem tříslovin se
skladováním v dřevěných sudech
podstatně zjemní a získají
opravdu mimořádné chuťové
vlastnosti. Důvodem je
proces mikrooxidace.

In vino

Osud sudů
Sudy začali vyrábět Keltové, kteří jimi nahradili do té doby
používané kožené vaky nebo amfory. Jak se bednářské
řemeslo rozvíjelo, začalo se dělit podle výsledných
produktů. Kromě bednářů si prací se dřevem vydělávali
na denní chléb třeba bečváři, neckáři nebo třeba korytníci.
Svoje místo v oboru měli také smolaři, kteří zpracovávali
smolu a sudy jí vylévali. České bednářství má bohatou
historii. Velký rozkvět tohoto řemesla nastal za Přemysla
Otakara II., kdy se ve městech začalo čile obchodovat
a přibývalo pivovarů. V 15. století už byli bednáři
zastoupeni v každém městě a vytvářeli samostatné
cechovní organizace. Zlatou érou pro toto řemeslo pak
znamenalo 19. století, kdy se ruční manufakturní práce
posunula ke strojní výrobě. Sortiment bednářských
produktů byl neobyčejně rozmanitý ještě v první
polovině 20. století. Pak ale přišly ke slovu jiné materiály
a bednářství pomalu začalo upadat. Naštěstí však stále
existují oblasti, které se bez bednářských výrobků
neobejdou – třeba právě vinařství. A tak menší dílny,
které sice pracují s moderními technologiemi, ale zároveň
vycházejí z tradice ruční výroby sudů, mají práce dostatek.

Dřevo je porézní materiál a jako takový zajistí vínu uloženému
uvnitř sudu nepatrný, pomalý, ale zato pravidelný přísun vzduchu.
Působením mikrooxidace nápoj postupně zraje. Kromě toho se
po dobu ležení v sudech ze dřeva uvolňují aromatické látky, a tím
je víno obohacováno o nové chuťové prvky a složky. Jednou
z nich je například vanilin, který vínu dodává charakteristickou
vanilkovou příchuť, nebo taniny, jinak také třísloviny. Díky
tříslovinám obsaženým v dubovém dřevě tanin ve víně zraje, stává
se jemnější a sladší. Víno je pak celkově jemné, hebké, kulaté
a elegantní, navíc má intenzivnější a stabilnější barvu.

Třikrát, a dost
Bohaté zkušenosti s dubovými barikovými sudy mají například
ve vinařství Habánské sklepy ve Velkých Bílovicích. Jeho ředitel
Josef Svoboda k tomu říká: „Sudy se vyrábějí buď z amerického
dubu, kterému se říká dub bílý, nebo z evropských druhů –
letního či zimního. Každý druh dubu předává vínu trochu jiné
aroma. Záleží na zkušenostech vinaře, aby určil dobu, po kterou
víno musí v sudech ležet. Každý sud se může použít jen třikrát,
potom jsou už aromatické látky vyčerpány.“

Oheň a voda
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A jak se vlastně sudy vyrábějí? Jednotlivé dužiny, laicky řečeno
prkénka, z nichž se sud skládá, se obručemi nejprve „spoutají“ jen
na jednom konci a polotovar se překlopí nad kovový koš s ohněm.
Kolem spodní části sudu se napne ocelové lano, které stahuje
zahřívané dužiny, jež se současně máčejí vodou tak dlouho, až
mají potřebný tvar. Následně se přidají další obruče a probíhá
bednění, tedy uzavírání sudu. Mimochodem – kvůli dokonalému
těsnění se mezi jednotlivá prkna dna vkládá rákos. Mezi dnem
a dužinou se pak vytvoří „zámek“ a na závěr se sud zvenčí
ohobluje, aby se odstranily stopy po vodě a ohni.

A znovu oheň
Plameny přicházejí ke slovu ještě jednou, to když se sud opaluje
zevnitř. Zejména opálené dubové dřevo totiž obohacuje
zrající víno o třísloviny a předává mu bohatou škálu chutí
a aromat. Dřevité tóny a kokosové či vanilkové aroma víno
získá z neopálených nebo jen lehce opálených sudů. Středním
vypálením vanilkové aroma zesiluje, naopak se silným vypálením
klesá. Těžce opálené dřevo pak vínu předává silně kořenité
a kouřové aroma, tóny espressa, hořké čokolády či toastu.
Z opálené vrstvy se vyluhují již zmíněné třísloviny, které víno
obohacují, ale pokud jsou v moštu zastoupeny výrazně,
zuhelnatělá vrstvička naopak funguje jako filtr a dřevo tyto látky
dokáže částečně absorbovat.
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A já pořád

kdo to tluče…
Bednářství je jedním z našich nejstarších
řemesel pracujících se dřevem. Rozvíjelo
se společně s rozkvětem vinařství
a pivovarnictví – velká část zboží se
převážela právě v sudech. Bednáři sudy
nejen vyráběli, ale také je udržovali
v potřebné kondici. Jak se toto řemeslo
provozuje dnes, POPISUJE Josef Fryzelka,
jehož rodina se bednářství věnuje už
po generace.

Jaké dřevo má potenciál stát se poctivým sudem, v němž bude
zrát lahodné víno?
„Samozřejmě základem je dřevo z dubu a akátu, které se musí těžit
v zimě – od prosince do února. Kulatina musí být rovnoletá, proto
je nejlepší dřevo ze stromů, které rostou uprostřed lesa. Z hustého
porostu se ženou vzhůru za světlem a jsou krásně rovné. Už při
pohledu na kůru je patrné, že dřevo je hladké, bez suků a není
točené. Například stolařům tyto vlastnosti dřeva nevadí, ale nám,
bednářům, by sudy z takového materiálu praskaly.“
Chodíte lesem a hledáte ty správné stromy?
„Ano, někdy opravdu chodím po lese a vybírám si dřevo, které mi
vyhovuje, bez hniloby a s hustými letokruhy, ale častěji je nakupuji
od lesních společností v okolí. Bohužel pěkného a kvalitního dřeva
ubývá, protože se vyváží do zahraničí, a ceny se zvyšují.“
Máte specifickou metodu řezání dřeva?
„Polotovary, bednářskou hantýrkou ´dužiny´, řežeme z kulatiny
pásovou pilou radiálním řezem tak, aby měly co nejvíce svislých
letokruhů. Dužiny nesmějí obsahovat běl,
tedy mladé a řídké dřevo, přes které
by tekutina prosakovala. Řezivo
se pak prokládá laťkami a skládá
do takzvaných hrání – padesát centimetrů
od země a do výšky tří metrů – v nichž se dva
roky přírodně suší. Už zmíněný stolař může
dřevo vysušit uměle hned po nařezání, ale my
ne – přetrhali bychom vlákna a dřevo by
nebylo ohebné.“

Liší se sud na víno a na destilát?
„Už při objednávce musím vědět, na co se bude sud používat.
Pro destiláty, jako jsou například rum, calvados nebo whisky, se
vypaluje až na uhel, někdy až několik milimetrů, protože uhel dělá
chuťové vlastnosti destilátu. Sud na slivovici se pouze vyhřívá.
Stejně se postupuje u sudů na víno, které se ale na ohni vyhřívají
podle přání zákazníka na různé stupně – L, M, M+ nebo H. Jedná
se o počáteční písmena anglických výrazů lehký, střední a silný.“
Můžete popsat proces vypalování? Nehrozí, že sud shoří?
„Do sudu bez den se dají hobliny s parafínem a zapálí se.
Následně sud válíme a podle praskání a velikosti ohně poznáme,
kdy je třeba proces ukončit. Někdy se opalují i samotná dna sudů.
Potřebujete praxi, abyste to s ohněm nepřehnali.“
Sudy nesmějí téct. Jak zjišťujete jejich těsnost?
„Sud podle velikosti naplníme z pěti až deseti procent vodou,
natlakujeme vzduchem přes napouštěcí otvor
a pak jej válíme a otáčíme všemi směry. Voda
případné netěsnosti ukáže.“
Jak si vlastně vede bednářské řemeslo
v České republice? Je vás hodně?
„Na Moravě čtyři firmičky včetně nás
a v Čechách pouze plzeňský pivovar. Našli by
se i nějací staří strýcové – mistři, kteří se tomu
věnují.“

TRENDY

Víno Mikulov

Novinka z tuzemských vinic
MIKULOV MÁ NEOPAKOVATELNÝ GENIUS LOCI. NA MIMOŘÁDNÉ ATMOSFÉŘE MĚSTA SE PODÍLÍ JEHO
PŮVABNÉ HISTORICKÉ JÁDRO, NA KTERÉ SHLÍŽÍ SVATÝ KOPEČEK, ČETNÉ VINOTÉKY A VINNÉ SKLÍPKY A TAKÉ
OKOLNÍ ROMANTICKÁ KRAJINA S NESPOČTEM VINIC. NA NICH SE RODÍ RÉVA, KTERÁ DALA VZNIKNOUT
NOVÉ ŘADĚ JAKOSTNÍCH ODRŮDOVÝCH VÍN. POD ZNAČKOU VÍNO MIKULOV MORAVA SI NYNÍ MŮŽETE
VYCHUTNAT RYZLINK RÝNSKÝ, ROSÉ, FRANKOVKU, Müller Thurgau A ZWEIGELTREBE.

VÍNO JE
V MIKULOVĚ
VŠUDYPŘÍTOMNÉ
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Lahodní
Zatímco
vinohradníci s napětím
sledují, jak se bude vyvíjet
úroda 2017, jiné odborníky
zajímá především to, co
zraje v lahvích. Hodnotí,
porovnávají a vyhlašují
vítěze. Pojďme se podívat
na některé z letošních
šampionů skupiny
BOHEMIA SEKT.

Stříbro z Vinalies
Internationales 2017
• C
 hateau Bzenec Rulandské
bílé pozdní sběr 2015
• Víno Mikulov Sommelier Club Sauvignon
pozdní sběr 2015
• Víno Mikulov Sommelier Club Ryzlink rýnský
pozdní sběr 2015
• Habánské sklepy Chardonnay
pozdní sběr 2015

Národní
soutěž vín
- garance
mimořádné
kvality

Stříbro
z Les Grand
Concours du
Monde 2017
• C
 hateau Bzenec
Rulandské bílé
pozdní sběr 2015

Salon vín je expozice, která představuje
stovku nejlepších vín z České republiky
aktuálního ročníku. Tento poklad se nachází
ve sklepních prostorách státního zámku
ve Valticích a vína, která jsou jeho součástí,
mají za sebou dlouhé putování. Zapojit se
do tohoto výjimečného společenství není
jen tak.
Cestou do Salonu vín je Národní
soutěž vín, nejvyšší oficiální soutěž vín
v České republice, která slouží jako jasná
a nezpochybnitelná garance mimořádné
kvality. Systém soutěže je zcela ojedinělý –
na základě vícekolového hodnocení dokáže
„prosít“ všechny vzorky tak, aby vítězná

TOP

společníci s medailí

ZLATO Z Prague
Wine Trophy
• C
 hâteau Bzenec brut 2013 – Prague
Wine Champion
• Bohemia Sekt Prestige brut 2013 –
Prague Premium Gold
• Vinařství Pavlov Chardonnay 2015 –
Prague Premium Gold

kolekce obsahovala skutečně jen to
nejlepší, co z domácích vinic vzešlo.
Znalci v rámci Národní soutěže vín
hodnotí tyto kategorie: bílá suchá
a polosuchá vína; bílá polosladká vína;
sladká vína; růžová vína; červená suchá
a polosuchá vína; červená polosladká
vína a samozřejmě také sekty.
Sto nejlepších vín a sektů pak
může v rámci expozice Salonu vín
ve valtickém zámku ochutnávat široká
veřejnost celoročně.

Zlato z Valtických
vinných trhů
Sekty
• Chateau Radyně extra brut 2015
• Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut
2015
• Louis Girardot brut 2013
• Chateau Bzenec brut 2013

Tichá vína
• C
 hateau Bzenec Rulandské bílé
pozdní sběr 2015
• Víno Mikulov Sommelier Club
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2015
• Vinařství Pavlov Chardonnay
pozdní sběr 2016 (velká zlatá
medaile)
• Habánské sklepy Ryzlink Rýnský
pozdní sběr 2015

Zlatá medaile
a místo v Salonu
vín ČR 2017
• B
 ohemia Sekt Prestige
brut 2013
• Chateau Bzenec brut 2013
• Víno Mikulov Sommelier
Club Ryzlink rýnský pozdní
sběr 2015
• Habánské sklepy
Rulandské bílé pozdní
sběr 2015
• Chateau Bzenec Rulandské
bílé pozdní sběr 2015
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Měníte se

s každou zkušeností

Jana Plodková, skvělÁ herečka
charakterních i komediálních rolí, která
navíc zpívá a výborně tančí, zajímavá
a osobitá. Ovšem nemluví německy a nikdy
neměla touhu být úřednicí. Proč se o tom
zmiňujeme? Hned uvidíte.

touží víc po kvalitě. Nejsem žádný sommelier, ale už rozpoznám
chutě a jemné nuance vín.“

Jeden z vašich životopisů na internetu začíná: Emancipovaná
herečka Jana Plodková… Co na to říkáte?
„Že to psal nějaký tydýt, někdo, kdo si o mě udělal rychlý
obrázek. Myslím, že to souviselo s návštěvou v pořadu Jana
Krause, který se mnou řešil hlavně, jestli si hřebíky zatloukám
sama, nebo to chci po partnerovi. A pokud vím, jsou
ve zmiňovaném životopisu i jiné nesrovnalosti, třeba že mluvím
plynně německy.“

A jaký máte vztah k sektu?
„Pozitivní. Jakmile se ve společnosti začnou nalévat bublinky,
vnímám to tak, že nastává výjimečná chvíle. Když jsem byla
malá a slavily se narozeniny, naši koupili pro nás rychlé špunty
a pro sebe sekt. Takže sekt, to je pro mě oslava. I o silvestrovské
půlnoci u nás bouchají sektové zátky, ten zvuk k oslavě nového
roku neodmyslitelně patří.“

A nemluvíte?
„Ani slovo. Takže z těchto informací bych tak úplně
nevycházela…“
Ale přesto – jste emancipovaná, nebo ne?
„Emancipace má podle mě mnoho úrovní. Před dvaceti lety
byla vnímána jinak než nyní a zdá se mi, že tohle slovo získalo
negativní rozměr. Když je slyším, mám pocit, že jsem velmi drsná
žena, která tvrdě hájí svá práva. Já ale ženský a mužský svět
chápu v rovnováze, takový si ho přeju a také kolem sebe tvořím.
S přítelem Filipem se navzájem hezky doplňujeme.“
Úplně se bojím zeptat, jestli jste se narodila v Jičíně, což
je v tom podivném životopise taky. A ještě, že jste se
na gymnáziu připravovala na povolání úřednice…
„To první je pravda, ale nikdy jsem neměla touhu být úřednicí.
V jedenácti letech jsem začala chodit do dramatického kroužku
a jeho vedoucí přišel s tím, jestli bych nechtěla zkusit herectví.
Ze 130 dětí, které se hlásily na konzervatoř, jsem byla v první
dvacítce, ale bylo mi teprve třináct, a tak mě nevzali. Nastoupila
jsem na gympl, dál hrála divadlo a připravovala se na zkoušky
na akademii. Pak jsem se rovnou dostala na JAMU do Brna a bylo
vymalováno.“
Studovala jste na jižní Moravě, v kraji vína. Našla jste si tam
k němu cestu?
„Je pravda, že během let na JAMU jsme trochu popíjeli, ale cestu
k vínu jsem si našla spíš později. Jak už je člověk přece jen starší,

Máte pocit, že stejně jako víno musí uzrát i člověk, než se
do něj, jak praví básník, „vpije“?
„Je to tak. Myslím, že mladý člověk nedokáže například ocenit,
kolik práce se za vínem skrývá, jak složitý je proces jeho přípravy
a jaké podmínky je pro ně třeba připravit. Ale když si pak všechny
tyhle informace poskládáte dohromady, je to nesmírně zajímavé.“

Když jsme u společenských akcí, četla jsem vaše vyjádření, že
nejste královna večírků, nýbrž introvert.
„To slovo jsem použila, abych vysvětlila, že netoužím být středem
pozornosti. Ale je pravda, že večírky nevyhledávám. Nemám to
hozené tak, že bych obcházela všechny premiéry a akce, které se
konají. Je to vyčerpávající.“
Nicméně je fakt, že mnozí herci sami sebe označují
za introverty, ačkoli večer co večer na jevišti pro diváky
otevírají své nitro. Jak si to vysvětlujete?
„Nevím, znám spoustu herců, kteří naopak patří mezi výrazné
extroverty. Ale možná je pro uzavřené lidi příjemné být někým
jiným, napodobovat, převtělovat se, dostávat se do polohy,
ve které normálně nefungují. Není to realita jejich života a o to je
to pro ně zajímavější.“
Herci vyzrávají, většinou čím jsou starší, tím jsou lepší.
Nejspíš promítají do rolí své osobní zkušenosti. Máte i vy
někde uvnitř své duše archiv zážitků?
„Mám a s věkem se obohacuje. Měníte se s každou zkušeností,
situací, s každým příběhem. Všechno se to na vás tak nějak nabaluje,
uvnitř bublá a pak se to někde otiskne, což mě hodně baví. Když jsem
začínala, bylo pro mě větším zdrojem informací okolí. Sledovala jsem,
jak se lidé chovají, snažila si to zapamatovat a použít.“
Kromě vnitřního světa má každý z nás také vnější obálku. Patříte
k nejzajímavěji oblékaným herečkám. Kde se to ve vás vzalo?
„Moje maminka byla švadlena, takže mě a sestře hodně šila
a oblékala nás jinak, než bylo v té době běžné. Nedokážu říct, jestli
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mě to ovlivnilo, ale možná ano. Já módu beru jako hru. Dřív jsem se
oblékala hodně extravagantně, ale už mě to pustilo. Dnes vyznávám
jednoduchost a zajímavost střihu. Ale i když jste oblečeni jednoduše,
stále je to způsob komunikace. V dnešní zrychlené době je to
nejrychlejší cesta, jak o sobě něco sdělit.“

Se zrychlenou, možná trochu povrchní dobou také souvisí
kult mládí. Hrála jste Kristýnku ve hře Věc Markopulos, dívku,
která získá recept na elixír věčného mládí, a roztrhá ho.
Udělala by to i Jana?
„Udělala. I když chápu, že některé ženy mají problém se stárnutím.
Tlak společnosti i médií je neskutečný. U nás ještě ne tolik, ale třeba
v USA, kde jsem nějaký čas pobývala, je až děsivý. Jenže zatímco
obličej si vylepšíte botoxem, celý organismus neoblafnete. Takže je
lepší nechat tělo přirozeně stárnout.“
Střídáte barvu vlasů, někdy jste blondýnka, jindy brunetka.
Vnímáte rozdílné rekce okolí?
„Opravdu to funguje, když jsem byla blondýna, reakce byly
mnohem výraznější. Jako hnědovlasá jsem měla pocit, jako
bych byla tak nějak neviditelná. Zároveň ale vnímám, že pro
herečku být blonďatá není žádná výhra. I když blondýny dostávají
víc příležitostí, zařazuje vás to tak trochu do krabičky. Role
hnědovlásek bývají mnohem zajímavější. Bylo období, kdy jsem
to hodně řešila a obarvila se na hnědo. Ale pak jsem zjistila, že to
nejsem já, a ráda jsem se vrátila k blonďatým vlasům. A tak už to
zůstane.“
Je jasné, že ve vaší profesi záleží na vzhledu víc než v jiných.
„Právě. Proto už přemýšlím, co dalšího bych mohla dělat. Protože
když jenom hrajete, a najednou není práce, je to k uzoufání.“
A už vás něco napadlo?
„Úplně ne, ale už si hledám oblasti, které mě baví. Koketovala
jsem s psaním, ovšem spíš bych se chtěla zaměřit na zlepšování
života ve městě, třeba v Praze. Mám v hlavě nějaké projekty,
které jsem zatím nikde nenabídla. V rámci charity spolupracuju
s organizací Eda, která pomáhá rodinám dětí se zrakovým
postižením, zajímají mě i zvířata. Časem se to určitě vytříbí, ale
zatím mám naštěstí pořád co dělat.“
V jaké roli vás v nejbližší době uvidíme?
„Chystá se premiéra filmu Absence blízkosti, který jsme minulé
léto točili s Josefem Tukou. Je to jeho debut a pro mě velmi
zajímavé téma – vztah matky k dítěti, který se nevyvíjí tak, jak má,
příběh o absenci mateřské lásky. Moje postava prochází složitým
vývojem. V dnešní společnosti je tohle téma tabu, a pokud se
nějaká matka se svými pocity svěří, čelí odsouzení. Své dítě přece
musíte milovat! Ale někdy se hormony zkrátka zblázní…“

“Sekt,
to je pro mě

oslava.”

tip sommeliera

17

Bílá vína

– svěží kyselinka a ovocné tóny

Nižší výnos sklizně 2016, za který mohly jarní mrazíky, vinařům vynahradila kvalita bílých
a růžových vín, kterým dostatečná kyselinka dodává svěžest a zajímavé aroma. Réva loni
měla dostatek vláhy, potřebné teploty a ve správných okamžicích také trochu chladu –
teplá a chladná období se střídala přesně tak, jak to mají vinice rády. A ročník 2015? Ten byl
prostě báječný. Prozradíme vám, které tři bílé klenoty by ve vaší vinotéce neměly chybět.

• Pálava Sommelier
Club pozdní sběr
2016 z vinařství Víno
Mikulov

• Rulandské šedé
Sommelier Club pozdní
sběr 2015 z vinařství
Víno Mikulov

Víno má vyšší zlatou barvu a jemně
kořenitou vůni připomínající ananas,
květiny a exotické ovoce. Jeho
chuť je čistá, středně plná s krásně
vyváženým poměrem zbytkového
cukru a kyselin. Doporučujeme
podávat k asijské kuchyni, nepříliš
sladkým dezertům a také třeba
k pikantním úpravám vepřového
a drůbežího masa.

Tohle víno světle žluté barvy má
typicky odrůdovou vůni s chlebnatými
a ovocnými tóny. Získá si vás delikátní
šťavnatou a harmonickou chutí se
středně dlouhou dochutí. Rozhodně
neuděláte chybu, když je budete
podávat k jemným paštikám nebo
ke grilovaným rybám.

• Selection Claret
Rulandské modré
Sommelier Club pozdní
sběr 2016 z vinařství
Víno Mikulov
Víno jiskrné, nižší žlutě zelené barvy
se pyšní středně intenzivním aroma
připomínajícím květiny, jablíčka, citrusy
a bílý rybíz. Chuť vás překvapí svou
plností – je svěží, ovocně pikantní se
středně dlouhým závěrem. Toto víno
je skvělé jako aperitiv, hodí se také
k lehkým předkrmům či salátům.
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Zákaznický servis musí
šlapat jako hodinky

Alena Kubanová, vedoucí zákaznického servisu společnosti BOHEMIA SEKT, je zosobněním
energie. Však jí také potřebuje spoustu – spolu se dvěma kolegyněmi vyřizuje veškeré
objednávky od zákazníků. Vede vinotéky ve Starém Plzenci, Mikulově a Velkých Bílovicích
a s kolegy z marketingu dotáhla do dnešní podoby internetový obchod Osobnivinoteka.cz.
A aby toho nebylo málo, zadává do systému promoční akce řetězců a velkoobchodů,
zastřešuje mikulovskou Vinotéku Svatého Urbana, kde mají své kóje mnozí milovníci vína,
zpracovává cenové nabídky a tak dále a tak dále.
1 | Dvě hodiny klidu
Jako mnoho jiných lidí i Alena začíná den u počítače. Do práce
chodí chvilku po šesté, protože tak získá dvě hodiny klidu, kdy
nezvoní telefony. Projde si objednávky z Osobnivinoteky.cz a vyřídí
veškerou agendu – například připraví podklady pro speciální akce
ve vinotékách, které probíhají každý měsíc a které musí projednat
s ředitelem obchodu a marketingu společnosti Petrem Černým.
Kromě toho třeba zakládá promoční akce na jednotlivé produkty
skupiny v maloobchodních řetězcích a komunikuje s klíčovými
manažery, kteří je mají na starosti.

1

2

5 | Degustace se zákazníky
Někdy se stane, že do staroplzenecké vinotéky dorazí nerozhodný
zákazník – ví, že chce nakoupit vína či sekty, ale neví jaké. Obsluha
– v tomto případě Alena – jej pozve na malou degustaci, po které je
jasno. Kromě této malé ochutnávky se pořádají pravidelné „velké“
degustace, kterých se účastní i sommelier. Zákazníci ochutnají šest
vzorků sektů a vín a dozvědí se o nich spoustu zajímavého. Mají tak
přehled o novinkách z portfolia skupiny a záruku, že nakoupí podle
svých chuťových preferencí.

2 | Porada zákaznického servisu
Po osmé hodině už jsou na svých místech i dvě Aleniny podřízené
– pracovnice zákaznického servisu Martina Skolková a Klára
Zábranská. Přijímají objednávky jak telefonicky, tak mailem, radí
zákazníkům při nákupu na serveru Osobnivinoteka.cz. Alena s nimi
každé ráno řeší aktuální situaci ohledně služeb, nové výrobky nebo
třeba kamionové závozy zákazníkům. Někteří z nich chtějí nakupovat
přímo u BOHEMIA SEKTu a pracovnice zákaznického servisu
jim musí poradit, jak postupovat, nebo je propojit s manažerem
zastřešujícím obchodní zástupce.

3

6 | Úkoly pro údržbu
Z titulu své funkce Alena komunikuje s nespočtem lidí ve firmě,
například s údržbáři. Jedním z nich je shodou okolností její tatínek
Jiří Čimera. Jako vedoucí zákaznického servisu se s ním tentokrát
přišla domluvit na vyčištění výměníku ledu ve vinotéce a také
výměně několika žárovek, které dosloužily. Pro komfort obsluhy
zákazníků musí být všechno v dokonalém pořádku.

4
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Alena Kubanová
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vedoucí zákaznického servisu
společnosti BOHEMIA SEKT
Vzdělání: Střední průmyslová škola
elektrotechnická v Plzni – obor technická
administrativa
Ve společnosti od: 1. 11. 2002
Na své práci má ráda: „Kontakt s lidmi,
různorodost a zajímavé prostředí,
ve kterém mohu pracovat.“
Motto: „Každý z nás je absolutně
výjimečný a má na této zemi
své místo a poslání.“

3 | ranní návštěva ve vinotéce
Další Alenina cesta vede většinou do prodejny, která je
součástí BOHEMIA SEKT Centra. Prodavačky jsou další z jejích
podřízených. Je třeba předat informace o objednávkách, které
si zákazníci přijdou vyzvednout osobně. U velkých objednávek
zákazník získá množstevní slevu, jejíž výše je také v kompetenci
Aleny. Někdy je třeba, aby se za pult postavila sama – to když
jsou její „děvčata“ na školení nebo se sejde víc akcí v jednom
termínu. Nemá s tím nejmenší problém – všechno umí, protože
spravuje celý systém vinotéky včetně pokladny a také e-shop.

5

6

7 | Ve skladu reklamních předmětů
Zákaznický servis úzce spolupracuje s týmem obchodních
zástupců a je nezbytné, aby Alena měla přehled o propagačních
materiálech, na které obchodní zástupci pravidelně posílají
výdejky. Když některé dojdou, je třeba vybrat adekvátní
náhradu. Zákaznický servis také řeší požadavky zákazníků
na skleničky, i to je agenda související se skladem. Dnes sem
však Alena dorazila s katalogem sektů a vín, protože už nyní řeší
s vedoucí expedice Bohuslavou Holečkovou objednávky firem
na vánoční dárky pro jejich zaměstnance či klienty.

4 | V humidoru s klenoty
Vinný humidor je chlazený prostor plzenecké vinotéky, sklípek,
kvůli jehož návštěvě nemusíte scházet do podzemí. Alenu jsme
provázeli, když do něj ukládala ročníková vína. Humidor je
prestižní místo pro ta nejlepší, například pozdní sběry. V době
naší návštěvy do Plzence dorazila vína, která byla součástí
Salonu vín 2016 ve valtickém zámku, tedy skutečné klenoty.
Zásilku z Moravy bylo třeba pečlivě uložit a popsat.

7

8 | Relax s Maxem
Alena je vdaná a má dvanáctiletého syna Filipa. Říká o sobě,
že je kavárenský typ, nicméně ji těší například cvičení ve fitku
nebo procházky se psem. Když venčí mohutného německého
ovčáka Maxe, nejlépe si prý vyčistí hlavu. Ale od práce se
stejně neodkáže zcela odtrhnout – večer ještě prochází poštu
v počítači, kdyby bylo třeba něco vyřešit bezodkladně. Urgentní
záležitosti někdy vyřizuje i o víkendu. Na otázku, jestli někdy
relaxuje se sklenkou vína, se svěří, že má nejraději bílé – voňavé
a sladké. Třeba Bohemia Sekt La Fleur.

8
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Havlíčkovy sady, Grébovka, Gröbovka… Tři názvy pro rozsáhlý pražský park na rozhraní
Vinohrad a Vršovic s bohatou historií sahající až do 14. století. Kdysi se na jižním svahu
rozkládala první pražská vinice založená za panování Karla IV. Časem ji nahradily dvě
zemědělské usedlosti, které v roce 1870 koupil průmyslník Moritz Gröbe, aby si
na pozemcích nechal zbudovat vilu v neorenesančním stylu. Kromě toho obnovil vinici
a navazující rozsáhlý park ozvláštnil několika romantickými stavbami. Jednou z nich
byl dřevěný altán.

Viniční altán stojí ve svahu osázeném
révou. Zdejší vinice, kulturní památka,
má rozlohou 1,7 hektaru.

návštěva
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Osud Grébovky byl pestrý – chvílemi sloužila veřejnosti,
chvílemi byla uzavřena nebo ji využívaly různé organizace. V té
době už celý areál vlastnilo město, které vinici nechalo oplotit,
ale její osud byl na vážkách. Nakonec zrušena nebyla, ba právě
naopak – svah byl znovu osázen a pod slunečními paprsky léta
1933 tu zrály hrozny specifických odrůd severních vinařských
oblastí: Burgundské bílé, modré a šedé, Sylvánské, Ryzlink,
Tramín, Portugalské a Svatovavřinecké. Přírodní bílá vína značky
Radniční hrozen a červená Primátorský hrozen nejprve nalévala
svým hostům radnice, ale časem se objevila i na pultech
obchodů. Koncem druhé světové války vilu, ale částečně i park
poškodily bomby a vinice začala znovu upadat. Její fond nebyl
omlazován a kolem roku 1989 to znovu vypadalo na zrušení.

1,7 hektaru kulturní památky
Na lepší časy se začalo blýskat v roce 1992, kdy se o vinici začala
zajímat Praha 2 a ve spolupráci s odborníky ji – stejně jako
celou Grébovku – pozvedla na dnešní úroveň. Vinice s rozlohou
1,7 hektaru je zapsána jako kulturní památka, a proto se
v současnosti jak výběr, tak koncepce pěstování révy na svahu
přibližují historické praxi. Kromě odrůd, které mají v české
vinařské oblasti tradici – Rulandské modré a šedé, Ryzlink
rýnský, Müller Thurgau nebo Modrý Portugal, se tu začaly sázet
i zajímavé nové odrůdy jako Dornfelder či Hibernal. Od roku
1997 se zdejší hrozny opět začaly sklízet pro výrobu vína.

Variace českých sýrů
Hermelín, niva, madeland i koliba jsou velice výrazné sýry, a proto
potřebují i plnější víno. Volba padla na Cuveé 1614 pozdní sběr
z Habánských sklepů, červené víno vyrobené ze dvou odrůd –
Zweigeltrebe a Rulandské modré, z vynikajícího ročníku 2015.

Zelená oáza s tajemstvím
Grébovka vznikla na svažitém pozemku nad údolím
Botiče, kam byla navezena zemina ze stavby nedalekého
železničního tunelu, na jehož stavbě se podílel i zakladatel
parku Moritz Gröbe. Kromě toho sem byly dopraveny
velké přírodní křemencové balvany, některé o váze tří tun,
z Ďáblic a Třebonic u Chrášťan. Dnes má park značnou
dendrologickou hodnotu – nachází se zde sto dvacet druhů
domácích i exotických dřevin. Kromě novorenesanční
Gröbeho vily v parku najdete také pavilon ze 70. let
19. století, který původně sloužil jako zahradní herna se
střelnicí, kuželnou, šachovými stoly a dalšími atrakcemi. Dnes
je tu kavárna. Jste-li romanticky založení, určitě si nenechte
ujít umělou jeskyni Grottu. Působí jako místo z jiného světa
– však si ji také režisér Juraj Herz v roce 1978 vybral pro
natáčení některých scén filmu Panna a netvor.
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snoubení

Nový život

Vinobraní v Grébovce

I Viniční altán uprostřed vinic je chráněnou kulturní památkou.
V letech 2002–2004 prošel náročnou rekonstrukcí, přesněji řečeno
– vzhledem předchozímu dlouhému chátrání bylo třeba celou
historickou dřevěnou konstrukci znovu vytvořit. Její replika a dále
obnova zděných částí, schodiště s vyhlídkou a břidlicová střecha
přišly na dvacet milionů korun. Navíc byla k altánu přistavěna
reprezentační místnost zahloubená do skály, která pojme přibližně
padesát hostů. Všechny tyto úpravy vdechly Viničnímu altánu nový
život: „Celoročně se na terase s výjimečným výhledem na Prahu
konají svatby, je to několik set obřadů každý rok, proběhne tu
také nespočet večírků, vernisáží, vinných ochutnávek, tiskových
konferencí a dalších akcí,“ popisuje využití zajímavé vinotéky její
provozní Zděnek Zatloukal a pokračuje: „Natáčejí se tu videoklipy,
vznikají zde umělecké fotky. V letních měsících se na terase pořádají
taneční kurzy tanga a salsy i koncerty různých žánrů.“

Součástí vinice je nově zbudovaný vinný sklep, v němž se
zpracovává zdejší úroda hroznů. Výsledkem je každoročně
něco kolem 12 000 lahví vína. Proto se tu vždy v září – jako
vrchol letní sezony – pořádá vinobraní. Tradice, kterou založilo
současné vedení Prahy 2, si získala velkou oblibu. V Grébovce
se sejde dvacet až třicet tisíc lidí, kteří se seznamují s vínem
aktuálního ročníku, užívají si doprovodný program a hlavně
zdejší mimořádnou atmosféru.
Aby ne – která jiná metropole kromě Prahy se může pochlubit
vinicí v centru města? Díky ní je Viniční altán lákadlem nejen pro
Pražany, ale také turisty ze všech koutů České republiky i světa.
Přijďte a ochutnejte místní delikatesy zasnoubené s lahodnými
sekty a tichými víny, z nichž řada pochází z vinařství skupiny
BOHEMIA SEKT!

Gratinovaný kozí sýr
s medem a brusinkami,
opečeným toastem
a bylinkovým máslem
Kombinace kozího sýra a odrůdy Sauvignon je
osvědčená – nikdy nezklame. Tentokrát sommelier
pokrm zasnoubil s vínem Sauvignon pozdní sběr
2015 z Habánských sklepů, které má bohatou
aromatiku a svěží ovocnou chuť.

Do skály, na níž Viniční altán
stojí, byl vestavěn salonek.

snoubení

Na terase s výjimečným výhledem
na Prahu se konají svatby, koncerty,
ale třeba i taneční kurzy.

Součástí vinice je nově
zbudovaný vinný sklep.

Italský talíř
V Itálii je kombinace předkrmu a sklenky
šumivého vína velice oblíbená. Proto jako
doprovod pro kombinaci sýra Pecorino Etrusco,
Prosciutto crudo Maletti, oliv, sušených rajčat,
rucoly a chlebových tyčinek Grissini sommelier
zvolil Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut,
sekt vyráběný klasickou metodou kvašením
v lahvi pouze z jedné odrůdy Chardonnay.
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značky

Řekněte to

Bohemia Sektem

Kdyby psal italský hudební skladatel Gaetano Donizetti svou
operu Nápoj lásky dnes, kdo ví, jak by se jmenovala… Bohemia
Sekt La Fleur je totiž synonymem lásky – stejně sladký
a Smyslný. Vlastnosti tohoto výjimečného šumivého vína stály
u zrodu kampaně „Řekněte to Bohemia Sektem“.
Kampaň, která se ve spolupráci s rádiem Frekvence 1 odehrávala
v regionech, probíhala po dobu dvou týdnů před letošním svátkem
všech zamilovaných a vyvrcholila – samozřejmě – na svatého
Valentýna.

„Miluji tě“ s La Fleur
V obchodních řetězcích se objevily lahve
Bohemia Sekt La Fleur doplněné červeným
fixem. Současně s tím začala Frekvence 1
vysílat pozvánky na akce ve Starém Plzenci,
Brně, Pardubicích, Jihlavě a Hradci Králové.
Prvním sedmi posluchačům z těch, kteří
v daných termínech dorazili na stanovená
místa, moderátoři Frekvenci 1 věnovali ideální
valentýnský dárek – kytici rudých růží a již
zmíněný Bohemia Sekt La Fleur s červeným fixem.
Ten, komu se dárek podařilo získat, pak na lahev
sektu jednoduše napsal zamilovaný vzkaz své
partnerce nebo partnerovi, a měl vystaráno.

Valentýnský večer kdykoli
Kdo nestihl dorazit mezi prvními, mohl udělat
to samé – jen musel pro Bohemia Sekt La Fleur
a kytici růží vyrazit do obchodu. Což nebyl zase
tak náročný úkol ve srovnání s tím, co Bohemia
Sekt La Fleur dokáže – jeho výrazná aromatika
umí naladit smysly a vytvořit takovou
atmosféru, že si valentýnský večer můžete
užít znovu a znovu bez ohledu na datum
v kalendáři.
Valentýna s Bohemia Sektem La Fleur
slavila například i biatlonistka Gabriela
Koukalová – svůj oblíbený nápoj dostala od manžela.

Se sklenkou
a knížkou
Spojení požitků – tak by se dala označit chvíle, kdy se člověk
pohodlně usadí s dobrou knihou a k ní si naleje sklenku svého
oblíbeného vína. A protože habánský zákon říká, že „Ztratit se
ve své knize je stejně smutné, jako zabloudit ve vlastní vinici,“
posílá nyní vinařství zákazníkům na hrdlech lahví svých vín záložku
pro všechny, kteří občas marně hledají tu správnou stránku…

design

Elegance

a osobitost
Co musí mít úspěšný
sommelier – samozřejmě
kromě širokých znalostí
o víně a senzitivity na vůně,
chutě a barvy? Eleganci,
osobitost a šmrnc. Máme
štěstí – náš hlavní
sommelier David Král je
těmito vlastnostmi bohatě
obdařen. Stejně jako nové
etikety vín z vinařství Víno
Mikulov.

Specifický podtisk v horní části –
jemné mřížoví – propojuje řadu
Víno Mikulov Sommelier Club
s další řadou značky – Víno Mikulov
Morava. Prozkoumejte strukturu
mřížoví opravdu důkladně a zkuste si
tipnout, z čeho vychází…
Renesanční filigránská struktura
na etiketách vychází z tvaru písmene
„M“. Pochopitelně M jako Mikulov.

Lahve řady Víno Mikulov Sommelier
Club s novým designem jsou
elegantní jako každý profesionální
sommelier – mají „motýlka“.
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Sektival

již podruhé

V současné době je trendem v gastronomii snoubení jídla s nápoji a zážitky. Tohle přitažlivé
spojení nabízejí gastrofestivaly, které svou mimořádnou atmosférou lákají do restaurací
spoustu nových hostů. Mezi tyto akce patří již druhýM rokem „Sektival“ – svátek sektu.
Nenechte si ujít šestnáctidenní maraton gastronomie
a osvěžujících bublinek, o kterém by mohl vyprávět každý, kdo
zažil loňský ročník. Do Sektivalu 2016 se zapojilo přes dvacet
restaurací ve třech českých městech – Praze, Brně a Plzni. Hlavní
podmínkou účasti bylo nabídnout pět různých sektů z portfolia
Bohemia Sektu podávaných po sklence a připravit k nim speciální
menu o pěti chodech.

Mnoho podob sektu
Většina spotřebitelů zná nejrozšířenější variantu sektu – „demi
sec“, která se na celkových prodejích podílí více než šedesáti
procenty, ale o dalších druzích tohoto nápoje ví jen málo.
Stejně jako víno má však sekt mnoho podob a ten správný lze
vybrat takřka ke každému jídlu. Sektival 2016 představil hostům
zapojených restaurací stovku kombinací sektů s pokrmy. Měl na to
jen šestnáct dní, ale odvedl pořádný kus práce. Opět se rozšířil
počet lidí, kteří Bohemia Sekt přestali vnímat jako synonymum
oslav nového roku a kteří si jej nyní budou užívat častěji.
„Například v Německu se vypije více než pět litrů sektu na hlavu
ročně, u nás to nejsou ani dvě lahve,“ říká Ondřej Čabrada, brand

manažer sektů společnosti BOHEMIA SEKT. „Sektival je jednou
z cest, jak naučit Čechy pít sekt i při jiných příležitostech než jen
na silvestra.“

Sektival 2017 ve čtyřech městech
Letos budou moci milovníci sektů objevovat rozmanitost bublinek
nejen v Praze, v Brně a v Plzni, ale nově také v Ostravě.
Od 3. do 18. června se v rámci Sektivalu opět představí ta nejlepší
šumivá vína v harmonické kombinaci s vybranými pokrmy. Pět
desítek restaurací festivalovou nabídku připraví s pomocí Davida
Krále, dvojnásobného vítěze mistrovství sommelierů ČR. Kromě
delikates se návštěvníci Sektivalu mohou těšit například na lehké
a svěží sekty vyráběné charmatovou metodou, kdy víno druhotně
kvasí ve větších nádobách, nebo ty s plnější chutí vznikající
klasickou neboli tradiční metodou kvašení v láhvi. Na své si
přijdou jak milovníci suchých šumivých vín, kteří si budou moci
vychutnat například jeden z nejsušších českých sektů Château
Radyně, tak příznivci sladších chutí. Ti ocení elegantní kombinace
pokrmů a sektů v kondici demi sec, ke kterým se řadí například
Bohemia Sekt La Fleur s výraznou aromatikou a další. Festival
šumivých vín prostě nabídne to nejlepší všem milovníkům
bublinek!

Noblesní a lahodný
„Hlavním cílem Sektivalu zůstává
představení šumivého vína jako
noblesního nápoje, který dokáže
ve spojení s pokrmy vytvořit
jedinečné chuťové zážitky,“ uvádí
Ondřej Čabrada. Seznam restaurací,
kde bude možné speciální menu
ochutnat, bude v průběhu akce
dostupný na adrese www.sektival.cz.

GASTRONOMIE

3.–18. 6. 2017
Svátek bublinek
a gastronomie pro
širokou veřejnost
je tady.
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trendy

Bohemia Sekt

Vyšší kyselinka, ušlechtilé terciální
tóny, patrná mineralita a nádech
pečeného toastu, to jsou
charakteristické vlastnosti BOHEMIA
SEKT PRESTIGE 36.

trendy

Klenot mezi sekty

Ročníkový Bohemia Sekt Prestige 36 vzniká z moravských
hroznů, konkrétně z odrůd Chardonnay a Rulandské
modré, jejichž znaky v sobě spojuje výsledné cuvée.
Nový sekt se rodí tradiční metodou kvašením v lahvi – na
kvasinkách leží minimálně 36 měsíců a tato úctyhodná
doba se také promítla do jeho názvu.

Potěší pikantní kyselinkou
„Bohemia Sekt Prestige 36 má krásnou, jiskrně citronovou
až světle zlatavou barvu a jemné bohaté perlení,“
popisuje novinku David Král, sommelier společnosti
BOHEMIA SEKT. „Vůně je ušlechtilá, jemně ovocná,
evokuje zralé jablko a v závěru pak mineralitu a pečený
toast. Co se týče chuti, je šťavnatá, se svěží pikantní
kyselinkou, dokonale čistá a příjemně vyvážená.“

Terciální tony
Tříleté ležení na kvasinkách dodává šumivému vínu
ušlechtilé terciální tóny, které harmonicky doplňují jeho
celkový charakter. Bohemia Sekt Prestige 36 má navíc
intenzivní, svěží a příjemně strukturovanou perzistenci.
Milovníci lahodných šumivých vín se mohou těšit, že
Bohemia Sekt Prestige 36 rozšíří jejich nabídku v kondici
brut. Výborně se hodí jako aperitiv nebo v kombinaci
s rybím masem, potažmo mořskými plody.
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Ze života Bohemia Sektu

Český lev si opět
připíjel Bohemia
Sektem
I 24. ročník cen České filmové a televizní akademie Český lev byl
spojen s bublinkami. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 4. března
2017 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina a držitelé cen si
na vítězství připíjeli Bohemia Sektem.

SVÁTEK HUDBY
SE SKLENKOU

Den s Bohemia
Sektem

Už 72 let je tu festival Pražské jaro – fenomén,
který přečkal všechny dějinné a politické zvraty,
změny vkusu a dramatické kulturní poryvy. Je
tu stále, protože nabízí skutečnou uměleckou
kvalitu. Společnost BOHEMIA SEKT je nově
partner festivalových Premium salonků.
Návštěvníci, kteří si v rámci letošního ročníku
tato nejlepší místa v sále zakoupí, si na přivítanou
připijí Bohemia Sektem a po koncertě se budou
moci osobně setkat s umělci.

V sobotu 10. června od 14.00 se v areálu
společnosti BOHEMIA SEKT ve Starém
Plzenci rozjede festival plný bublinek,
tichých vín a delikates spojený s programem
pro všechny věkové kategorie. Vstupenky
získáte na portálu www.plzenskavstupenka.cz
nebo na adrese nám. Republiky 41 v Plzni,
případně ve vinotéce BOHEMIA SEKT,
Smetanova 220, Starý Plzenec.
Kyvadlová doprava z Plzně bude jezdit
každou celou hodinu od 14 do 22 hodin,
a to z náměstí Milady Horákové se
zastávkou Světovar (Plzeň – Slovany).

Debra
v BOHEMIA
SEKT Centru
Od poloviny března do konce dubna
probíhala v BOHEMIA SEKT Centru
ve Starém Plzenci výstava uměleckých
fotoportrétů významných osobností české
kultury, které spolupracují s charitativní
organizací Debra. Ta již od roku 2004
podporuje lidi se vzácným onemocněním,
kterému se v České republice říká nemoc
motýlích křídel. Patronkou organizace
Debra je herečka Jitka Čvančarová.
VSTUPNÉ

150 KČ V PŘEDPRODEJI, 200 KČ NA MÍSTĚ.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

WWW.PLZENSKAVSTUPENKA.CZ, PŘEDPRODEJ VSTUPENEK, NÁM. REPUBLIKY 41, PLZEŇ
A VE VINOTÉCE BOHEMIA SEKT, SMETANOVA 220, STARÝ PLZENEC.

DOPRAVA Z PLZNĚ

KYVADLOVÁ DOPRAVA BUDE JEZDIT KAŽDOU CELOU HODINU OD 14 DO 22 HODIN,
A TO Z NÁMĚSTÍ MILADY HORÁKOVÉ, SE ZASTÁVKOU SVĚTOVAR (PLZEŇ, SLOVANY).

Ze života Bohemia Sektu
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Partnerství
s Národním divadlem
Společnost BOHEMIA SEKT zůstává další dva roky partnerem
premiérových večerů v Národním divadle. Smlouvu o spolupráci
podepsali koncem března Jan Burian, ředitel Národního divadla,
a ředitel společnosti BOHEMIA SEKT Ondřej Beránek, který
pokračování spolupráce okomentoval takto: „Sekt ze Starého
Plzence je neodmyslitelně spjat se slavnostními okamžiky, k nimž
premiéry na nejprestižnější české divadelní scéně určitě patří. Těší
nás, že můžeme pokračovat v podpoře české kultury.“

Hlasujte pro BOHEMIA SEKT
Centrum
BOHEMIA SEKT Centrum ve Starém Plzenci loni obsadilo první příčku v prestižní anketě
TOP vinařský cíl. Žebříček, který vyhlašuje Vinařský institut, mapuje ta nejlepší místa pro
milovníky vín v České republice a my chceme bojovat o vítězství i letos. Už jste
BOHEMIA SEKT Centrum navštívili? Jestli ne, tak se k nám rozhodně vypravte, ať máte
důvod věnovat nám svůj hlas. Učinit tak můžete v období od 1. června do 30. září. Těšíme
se na vaši návštěvu i přízeň.

Festival Finále
Plzeň
Západočeská metropole hostila
jubilejní 30. ročník filmového festivalu
Finále. Od 20. do 26. dubna se
v Měšťanské besedě promítaly
české a slovenské celovečerní hrané
a animované filmy, dokumenty
a televizní projekty. Mezinárodní porota
pak ty nejlepší odměnila oceněním
Zlatý ledňáček. Bohemia Sekt byl
v rámci partnerství u toho – vítězství se
zapíjela jiskřivými bublinkami.

PRAGUE FOOD FESTIVAL
V posledním květnovém týdnu proběhne na pražském
Vyšehradě XI. ročník Prague Food Festivalu, který patří mezi
nejvěhlasnější gastronomické akce v naší zemi. Návštěvníci
budou mít opět unikátní možnost ochutnat pokrmy
špičkových pražských i mimopražských restaurací a k nim
nespočet osvěžujících nápojů – například Bohemia Sekt.

