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vůnĚ života

Vážení přátelé,

vůně určují náš život mnohem víc, než se zdá, a to již od kolébky. 
Vždyť čich patří k vývojově nejstarším smyslům a ovlivňuje i naše 
podvědomí… Určité vůně v nás dokážou po desítkách let vyvolat  
jasné vzpomínky spojené se silnými emocemi. Stejně jako víno.

Víte, že člověk dokáže rozlišit asi deset tisíc vůní? Receptory 
v našem nose fungují jako jakési dekodéry – jejich úkolem  
je rozluštit poselství, která vůně a pachy nesou. Části mozku, 
ve kterých se zpracovávají čichové vjemy, souvisejí především  
s naším emočním chováním. 

I víno je spojeno s emocemi. Někdy jsme mu vděční za to, že dokáže 
navodit otevřenou a uvolněnou atmosféru mezi skupinou přátel, 
a užíváme si ji. Jindy zase – v soukromí – oceňujeme jeho schopnost 
probudit v nás touhu a smyslnost. Jsou to okamžiky, kdy víno je tím 
jediným hostem, který smí vstoupit do intimního prostoru dvou lidí. 

Svět vína a svět vášně spolu zkrátka velmi úzce souvisí. Mysleli jsme 
na to například tehdy, když jsme připravovali naši novinku – Bohemia 
Sekt La Fleur. Veřejnosti jsme jej představili v době, kdy vzduch teprve 
začínal jemně vonět podzimem, a tak omamné ovocné a květinové 
aroma nového sektu přináší kromě jiného i vzpomínku na léto.

Bohemia Sekt la Fleur ale není jediným tématem tohoto čísla 
Perlivého světa, v němž hrají hlavní roli vůně. Aromatickým látkám 
ve víně se věnujeme podrobněji v článku, který začíná na straně 8. 
Myslím, že vás bude bavit. Mám na to totiž nos. 

A také cítím, že letošní úroda hroznů bude skvělá. Horké suché léto 
se ve svém závěru umoudřilo, a tak to nakonec vypadá na báječný 
ročník. Ve vzduchu se vznáší vůně nových zážitků spojených 
s degustací Svatomartinského, další lahodná vína si vychutnáme 
v následujících měsících. 

Arabové věří, že z přirozené vůně lidské kůže je možné vyčíst 
charakterové vlastnosti. No, možné to je. A tak přeji nám všem, 
ať si navzájem „voníme“. Ať všude vládne přátelská atmosféra, a to 
nejen v období kolem Vánoc, ale i po celý příští rok. A samozřejmě – 
na zdraví!

Ondřej Beránek
jednatel a ředitel společnosti
BOHEMIA SEKT

eDitoRial
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nádHerný areál vinic v cHateau bZenec, viniční traŤ Hašneky 
s PoZvolna klesajícícMi ŘadaMi vinice odrůdy rulandské bílé, 
to je Místo, kde vZnikl sníMek s PodZiMní Poetikou Moravské 
krajiny. na ProtileHléM, táHléM svaHu se roZkládá traŤ  
Zadní Hora s odrůdou ryZlink rýnský. tMavá Mračna  
v dáli PŘekrývají PŘíHraniční Hory bílé karPaty.
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Foto: josef Svoboda 
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Bohemia Sekt Trophée – Sommelier ČR 
již podruhé hostila Nová scéna pražského 
Národního divadla. Jako doma byli na jevišti 
dva populární herci Barbora Seidlová a Saša 
Rašilov, kteří pro potřeby soutěže vytvořili 
pár toužící po profesionální obsluze. Zasedli 
za stůl v imaginární restauraci a náročné 
a zvídavé hosty hráli skvěle. 

Bohemia Sekt Trophée – Sommelier 
ČR je skutečný vrchol

I letošní Bohemia Sekt Trophée – 
Sommelier ČR umožnilo všem lidem v sále 
cestovat, aniž by se zvedli z hebkého sametu 
sedadel. Tematicky je přeneslo do Itálie, 
Rakouska a na Nový Zéland, stejně jako 
soutěžící, kteří se ovšem pořádně zapotili, 
když servírovali vína z různých zemí světa. 

„V soutěži se objevují zajímavé a někdy i dost 
záludné otázky, každého účastníka mohou 
překvapit i dotazy týkající se minerálních vod, 
kávy, destitálů či piv. Je to skutečný vrchol,“ 
komentuje úroveň soutěže Ivo Dvořák, 
viceprezident Asociace sommelierů, která se 
na organizaci Bohemia Sekt Trophée podílí. 

Podruhé na jevišti
Mistrem České republiky 2015 je David Král 

ze společnosti BOHEMIA SEKT. „Samotného 
vystupování před publikem jsem se tolik 
nebál,“ řekl devětadvacetiletý sommelier 
z Plzně bezprostředně po oznámení výsledků. 

„V loňském roce jsem zaplatil za nervozitu, 
jelikož jsem poprvé stál na prknech 
Národního divadla, proto jsem si to chtěl letos 
hlavně užít. Před finálovým večerem jsem 
doufal, že by to mohlo být o stupínek výš než 
vloni, ale na vítězství jsem myslel jen ve skrytu 
duše, takže tomu stále nemohu uvěřit.“ 
Na druhém místě skončil Pavol Velič z Makro 
Cash & Carry, třetí byl Lukáš Benda opět ze 
společnosti BOHEMIA SEKT. 

cHtĚl jseM si to HlavnĚ užít, 
Říká nejlePší soMMelier čr Pro rok 2015

šarM, Půvab, noblesa, a HlavnĚ soMMelierské ŘeMeslo na té nejvyšší úrovni, to byl 
18. ročník boHeMia sekt troPHée – soMMelier čr, oficiálníHo Mistrovství české rePubliky. 
osMnáctka je ZŘejMĚ osudovýM čísleM letošní soutĚže, neboŤ se jí Zúčastnilo osMnáct 
soutĚžícícH. Patnáct Z nicH ProPadlo HustýM síteM výbĚru odborné Poroty a tŘi 
nejlePší šli do boje o Zlato. Po tuHéM boji je Získal david král.
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„Letošní Svatomartinská vína jsou již dobře 
vyvinutá, dá se říct, že jsou téměř dospělá, 
ale samozřejmě si zachovávají svěžest 
a ovocnost, svůj mladistvý styl,“ říká František 
Drahonský, ředitel vinařství Víno Mikulov. 

„Skvěle se v tuto chvíli jeví růžové z odrůdy 
Svatovavřinecké, je to škála malinových až 
jahodových vůní a chutí.“

Čím je Svatomartinské víno jiné? Přichází 
k zákazníkovi velice brzy po procesu 
kvašení, převládá tedy primární aromatika. 
Svým projevem je Svatomartinské mladé 
a svěží, výrazně ovocné a tak je třeba jej 
vnímat. „Nenabízí nic komplikovaného, 
strukturovaného, nic, o čem by se měly vést 
sáhodlouhé debaty. Jeho výhodou je, že je 
první v novém ročníku a všichni se na něj těší. 
Jsou nedočkaví a zvědaví, co vlastně daný 
ročník přináší. Milovníci vína samozřejmě už 
v průběhu vinobraní zachytí informace z médií 
či předpovědi vinařů, vždycky je ale nejlepší 
ochutnat. A Svatomartinská již dokážou 
naznačit charakter, úroveň a přednosti 
ročníku. Ten letošní je mimochodem skvělý,“ 
pochvaluje si František Drahonský.

Tryskem, ale citlivě
Specifikem Svatomartinského je například 

to, že pro jeho výrobu jsou určeny ranější 
odrůdy. Jelikož se připravuje k určitému, 
s tradicí spojenému datu, musí se tomu 
přizpůsobit termín sklizně hroznů. A tady 
hraje velkou roli kvalita ročníku. „Jestliže 
byl průběh vegetace příznivý a vývoj hroznů 
a jejich vyzrávání nejsou opožděny, je to 
předpoklad pro kvalitní Svatomartinské. Doba 
výroby je u všech typů vína vesměs stejná, ale 
co je pro Svatomartinské specifické, je fáze 
přípravy pro plnění do lahví, která se musí 
oproti vínům na delší trať urychlit. Veškeré 
enologické postupy pro zajištění perfektní 
senzoriky a stability vína je třeba provést 
v daleko kratším čase než obvykle,“ uvádí 
František Drahonský. Vinaři v Mikulově se 
ovšem snaží minimalizovat technologické 
operace, po kterých víno potřebuje nějaký čas 

na opětovné zformování, například redukují 
počet filtrací, také se sírou pracují velice 
jemně a citlivě.

Zplnoletněné víno
Proč není mladé víno určené k archivaci? 

„Technologie jeho výroby je dána brzkým 
termínem,“ odpovídá František Drahonský. 

„My Svatomartinské víno vlastně tak trochu 
zplnoletníme – od doby sběru hroznů 
do představení vína zákazníkům uplyne 
opravdu jen několik týdnů. Například 
u ročníkových vín se termín lahvování naopak 
podřizuje vývoji zrání a momentálnímu stavu 
vína.“ Pozitivní proces zrání samozřejmě 
probíhá i u Svatomartinského, největší 
význam pro formování vína z hlediska 
dlouhověkosti má ovšem období následující 
po vykvašení, kdy dochází k biochemickým 
procesům, jež víno obohacují. Čím více času 
má víno na přirozený vývoj, tím lepší jsou 
předpoklady pro jeho životnost. 

Intenzivní smyslový zážitek
Svatomartinské víno se sice připravuje tak, 

aby největší zážitek poskytlo již na svatého 
Martina a v několika následujících týdnech, 
ale v bezvadném stavu vydrží mnohem déle. 
A jaký pokrm František Drahonský nejraději 
snoubí se Svatomartinským? „Nabízí se 
samozřejmě husa, bez ní je to nemyslitelné, 
ale existuje řada dalších skvělých kombinací, 
například různé jiné druhy drůbeže, 
zkusit můžete také lososa. Červeným 
Svatomartinským lze zapíjet i vepřové maso. 
Rozhodně bych se nebál experimentovat, 
snoubení jídla s vínem nabízí široký prostor 
pro fantazii. Je to velice kreativní činnost, 
jejímž výsledkem je intenzivní smyslový 
zážitek.“

svatoMartinské
víno, které Má styl
svatoMartinské je tu. na PekáčícH Zlátnou vykrMené Husy,  
a ty jdou s MladýM víneM báječnĚ doHroMady.  
jaké je to letošní? 
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Vůně, nebo chcete-li, aroma je jedním z nejdůležitějších parametrů 
kvality vína. Když vám víno voní, toužíte je ochutnat. A naopak, 
nevoní-li vám, hledáte jiné. Aroma, které je pro dané víno 
charakteristické, je unikátním odrazem podmínek, ve kterých 
réva zrála. Je výsledkem nespočtu chemických procesů a projevem 
obsažených sloučenin. Do jejich bližšího popisu se raději pouštět 
nebudeme, ale fakt je, že výsledek je jakýmsi otiskem prstu, 
nenapodobitelnou „daktyloskopickou stopou“ typickou pro každou 
odrůdu.

Vůně je v genech
„Odrůdy mají svoji aromatickou složku v genech,“ vysvětluje Josef 

Svoboda, ředitel vinařství Habánské sklepy. „Máme odrůdy, které 
se na dnešních vinicích pěstují po staletí, zkrátka od nepaměti, jako 
například Tramín červený, Muškát žlutý, Sauvignony nebo Ryzlinky 
a další. Jejich vůně, bohatost aromatického projevu je nádherná. 
Po stránce aromatické a z hlediska kvality nám tyto odrůdy slouží 
jako základní měřítko, s nímž porovnáváme parametry všech 
ostatních. Souběžně se pěstují odrůdy, které byly vyšlechtěny 
se záměrem získat hrozny, jež by se po stránce aromatické 
projevovaly co nejvýrazněji.“ Jak uvádí Josef Svoboda, mezi tyto 
odrůdy patří například Muškát moravský nebo starší Muškát Ottonel. 
Pro atraktivní výraz jsou populární také Irsay Oliver nebo Sieger, 
případně méně známý Solaris a starší odrůda Čabaňská perla. 

Jaká vinice, takové hrozny
I odrůdy, které nemají tak výrazné „voňavé“ geny, mohou mít 

nádherné aroma. Příkladem jsou třeba Chardonnay nebo Müller 
Thurgau. „Některé z aromatických látek jsou typické značnou 
variabilitou, reagují na pěstitelské a stanovištní podmínky vinice,“ 
uvádí Josef Svoboda. „Aroma hroznů nejvíce ovlivňuje typ 
půdního podloží. Réva, která roste na podloží štěrkovitém 
či kamenitém, například s vyšším obsahem vápna, má odlišný 
aromatický profil, než vína z hlubokých, dobře živinami 
zásobených půd, jako je třeba čtvrtohorní spraš. 
Na révu působí celý soubor vlivů 
a ta pak reaguje hrozny 
s odlišnými 

aromatickými látkami, jež se promítají do senzorických vlastností vín. 
Pro podmínky prostředí, kde se rodí réva, se vžil mezinárodně známý 
název terroir.“ 

Teplé dny, chladné noci
Podíváme-li se na vinařskou mapu světa, z hlediska projevu 

aromatických látek v hroznech jsou na tom nejlépe severněji 
položené země, například Rakousko, Německo, Česká republika, 
Slovensko a Maďarsko. Ne, že by v ostatních státech vína nevoněla, 
ale naše poloha nám přece jen dává jistou výhodu. „Hrozny u nás 
dozrávají až v podzimních měsících, v září a říjnu,“ vysvětluje Josef 
Svoboda. „V tomto období jsou ještě teplé dny, ale už přicházejí 
chladné noci, takže dozrávání je pozvolnější. Réva má pak dostatek 
času na ukládání aromatických látek ve slupkách bobulí.“ Právě 
buketní látky z hroznů odrážející odrůdu, klima a půdu dávají 
vínu odrůdový charakter. Mají na jeho kvalitu a vlastnosti větší 
vliv než ostatní aromatické sloučeniny vytvořené později. Ty jsou 
zase odrazem práce vinaře a technologie použité při zpracování 
vína. A postupy práce mohou stejné jak na Jižní Moravě, tak třeba 
ve Francii, Austrálii nebo Kalifornii. 

Hledat víno, které vám nejvíc voní, je nádherné dobrodružství. 
A nejlepší na něm je, že nikdy nekončí. Tak vzhůru na cestu 
za poznáním!

aroMa – otisk Prstu vína
Po čeM voní víno? tŘeba Po ZralýcH ostružinácH, Po PoMerančícH, kávĚ nebo PovidlecH. 
ale také naPŘíklad Po cedru nebo tabáku. Můžete v nĚM objevit vůni HoŘké čokolády, 
PraženýcH oŘíšků či ZáZvoru. jindy se nadecHnete a ucítíte broskve, greP, Hrušky nebo 
borůvky, kvĚtiny a klidnĚ i jeMné aroMa koPŘiv. nebo byste radĚji karaMel, roZinky 
a Med? to všecHno Můžete najít, jakMile PonoŘíte nos do sklenky s víneM. 
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raZ, dva, tŘi…  
a je tu vůnĚ

aroMa vína vZniká ve tŘecH fáZícH. je to vĚda, ale ZkusMe ji Pro 
tentokrát Zjednodušit, i když Zcela se beZ cHeMickýcH výraZů 
obejít nelZe. o vysvĚtlení této složité ProbleMatiky jsMe Požádali 
vedoucíHo výroby a tecHnologa sPolečnosti boHeMia sekt 
josefa švédu, který na úvod Říká: 

tŘi fáZe tvorby aroMa

1. Primární aroma
Pochází z hroznů a moštu. 

Nejvíce aromatických látek 
obsahuje slupka hroznu a dužina 
těsně pod jejím povrchem. 
Jak moc se aromatických látek 
vytvoří, závisí na teplotě, 
průběhu zrání hroznů a také 
na jejich zdravotním stavu. 
Nejvíce jich hrozny obsahují 
v době plné zralosti. Kdyby se 
nechaly přezrát, buňky by se 
rozrušily a obsah aromatických 
látek by se snížil. Každá odrůda 
je charakteristická složením 
a poměrem typů aromatických 
látek, jejichž hodnoty jsou 
v jednotlivých ročnících velmi 
podobné. Liší se jen v závislosti 
na průběhu vegetačního období 
a vyzrálosti hroznů. Primární 
aroma lze dále rozdělit do dvou 
podkategorií, které tvoří tóny 
květinové (růže, hloh, fialky, 
lípa apod.) a tóny ovocné (různé 
citrusové plody u bílých vín 
nebo například lesní ovoce u vín 
červených).

2. Sekundární aroma
Vzniká hlavně během 

fermentace vína, při zpracování 
hroznů a kvašení moštu. Během 
tohoto procesu se víno dotváří 
vazbami vznikajících složek se 
složkami primárního aroma. 
Nově vzniklé látky a při kvašení 
za vyšších teplot jich velká část 
uniká. Je tedy třeba se zaměřit 
na pomalé kvašení vína při nižší 
teplotě, aby se v něm udrželo co 
největší množství těchto látek. 
Sekundární aroma vytvářejí 
především vyšší alkoholy, 
těkavé kyseliny, karbonylové 
sloučeniny, acetáty a estery. 
Mezi zástupce sekundárního 
aroma patří například arašídové 
máslo, ořechy, vůně medu nebo 
i banánové a ananasové tóny.

3. Terciální aroma
Je sofistikovaným výsledkem 

biochemických reakcí látek 
ze dvou předešlých skupin. 
Tvoří se zejména v průběhu 
dlouhodobého vyzrávání vína 
především v lahvích, a proto 
často hovoříme o takzvané 
lahvové zralosti. Z chemických 
reakcí, které zde probíhají, 
je nejčastější esterifikace, kdy 
alkoholy reagují s karboxylovými 
kyselinami. Velký vliv 
na charakter terciálního aroma 
mají taniny. Výsledkem pak 
můžou být například aromata 
podobná cedru, toustu, kávě, 
praženým mandlím nebo 
čokoládě. Typickými zástupci 
terciálního aroma jsou také 
kůže, pižmo nebo dokonce 
lanýže. Ne každý ale dokáže 
tyto tóny správně ocenit.

„Různé typy a charakteristika vůně vína vznikají složitým biochemickým procesem, na který mají vliv různé 
důležité faktory. Především jsou to odrůda hroznů a způsob jejich pěstování, terroir, ročník, technologické 
postupy při zpracování bobulí a výrobě vína, dále jeho skladování a délka zrání v lahvi.“
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Jakou důležitost přisuzujete vůni při hodnocení vína?
„Aroma vína je při hodnocení velice zásadní faktor, může nám 

napovědět, jaký je jeho zdravotní stav, tedy jestli je celkově v kondici, 
odhalit jeho vady a samozřejmě nám pomáhá při určování odrůdy. 
Ve víně se může skrývat až tisícovka různých vůní.“

která odrůda révy je nejaromatičtější?
„Mezi nejaromatičtější odrůdy patří Tramín červený, Sauvignon 

a Pálava. Všechny se vyznačují velice intenzivní vůní.“ 

lze vysledovat nějaké rozdíly ve vůni vína podle toho, zda vzniká 
z modrých, nebo bílých hroznů? 

„U bílých vín se často vyskytují tóny sadového a tropického ovoce, 
květin nebo i bylinek. Naopak červená vína nabízejí tóny drobného 
peckového ovoce či koření, pokud zrála v dubovém sudu, je pro ně 
charakteristická vůně dřeva.“ 

když přemýšlíte nad tím, jaké víno servírovat k určitému pokrmu, 
hraje aroma důležitou roli? 

„Nejdůležitější aspekt snoubení vína s pokrmy je jeho chuť a tělo 
neboli plnost vína. Tady aroma nemá zásadní vliv. Ale rozhodně 
umocňuje zážitek z lahodných pokrmů, jejichž vůně se u stolu snoubí 
s aromatem ušlechtilého vína.“

jak voní víno soMMelierůM
ti, kdo nejčastĚji voní k vínu, jsou beZesPoru soMMelieŘi. Mají to v PoPisu Práce.  
a tak jsMe oslovili jednoHo Z nejPovolanĚjšícH odborníků u nás, aktuálníHo Mistra 
české rePubliky soMMelierskéHo ŘeMesla Pro rok 2015, vítĚZe boHeMia sekt  
troPHée davida krále. 

na jeden 
nádecH
Sommelier před vámi otevře lahev kvalitního vína, nalije a vy 
zvednete sklenku, abyste nejprve přivoněli. Důležité je nejdřív sklenicí 
zakroužit, čímž víno provzdušníte a koncentrace aromatických látek 
uvnitř skleněných stěn se zvýší. Přibližte nos k okraji sklenky a jedním 
silným nádechem se snažte identifikovat co nejvíce aromatických 
látek. První nadechnutí je nejdůležitější – čichové buňky jsou 
nejcitlivější. Každé další snižuje citlivost receptorů  
vašeho čichového ústrojí.
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Bohemia Sekt La Fleur se veřejnosti oficiálně 
představil v polovině září na večírku v klubu 
Royal v centru Prahy. Bývalé kino Bio Illusion 
se změnilo ve varieté z dob, kdy světu vládl 
swing. Pohodlné klubovky, štíhlé sklenky 
sektu a spousta známých lidí, například Miss 
České republiky 2015 Nikol Švantnerová, 
Česká Miss World Andrea Kalousová, 
moderátorka Lejla Abbasová nebo 
herečka Ester Janečková. Na pódiu dvojice 
moderátorů, mezi nimiž to jiskří – Barbora 
Mottlová a Miroslav Šimůnek. Mluvené slovo 
se střídá se sametovým hlasem swingového 
zpěváka, ale bezesporu největší hvězdou 
večera je půvabná tanečnice, která si 
odhalené tělo při tanci rafinovaně zakrývá 
péřovými vějíři. Vlastně ne – skutečnou 
hvězdou smyslné retroparty je Bohemia Sekt 
La Fleur, kvůli kterému se tu všichni sešli.

Parfém mezi šumivými víny
Nový sekt je jako parfém mezi šumivými 

víny, plný omamné vůně s ovocnými 
a květinovými tóny. V jeho chuti se snoubí 
příjemná sladkost s jemnou kyselinkou. 
Tato kombinace spolehlivě povzbudí vaše 

smysly a naladí vás na romantický večer plný 
něhy a nevinnosti, stejně tak jako na vášnivý 
okamžik plný neodolatelné touhy. „Bohemia 
Sekt La Fleur je připravený ze speciálně 
vybraných aromatických odrůd, které mu 
dodávají výrazné květinové aroma. Díky tomu 
stimuluje smysly a dokáže probudit vaše 
odvážné představy,“ vysvětluje David Král, 
sommelier společnosti BOHEMIA SEKT.

Zábrany padají…
Bohemia Sekt La Fleur je ideální jako 

příjemný digestiv po romantické večeři.  
Hodí se k lehčím dezertům, ovoci 
či pikantnějším sýrům, skvělý je také 
k afrodiziakálním pokrmům, jako jsou ústřice 
či chřest. Nejlépe chutná ve dvou, protože… 

„La Fleur je magické šumivé víno, které 
dokáže velmi dobře prolomit ledy a snadno 
odbourat zábrany. Sekt je všeobecně vnímán 
jako prostředek, který uvolňuje a umí 
navodit příjemný pocit,“ říká David Král.

Těžko byste hledali nápoj, který umí 
lépe rozdmýchat partnerskou vášeň. 
Takže se připravte... a hra může začít!

la fleur…  
a Hra Může Začít
svůdná tanečnice se Polévá sekteM a vZáPĚtí  
PolonaHá vklouZne do obŘí číše uProstŘed jevištĚ. 
je sMyslná, Plná tajeMství a ProbouZí erotické  
PŘedstavy. stejná je i novinka boHeMia sekt  
la fleur, která vás PŘekvaPí výraZnýM aroMa.
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nejlePší Z nejlePšícH
naše sekty a ticHá vína Získávají v doMácícH i MeZinárodnícH soutĚžícH nesPočet cen. 
roZHodli jsMe se, že váM v PerlivéM svĚtĚ PŘedstavíMe jen ta, která PŘiveZla více než 
jednu Zlatou Medaili. takže… tady je HitParáda toHo nejlePšíHo, co MilovníkůM vína 
aktuálnĚ nabíZejí vinaŘství skuPiny boHeMia sekt.

Bohemia Sekt  
Prestige brut 2013

Absolutním vítězem 
pomyslné soutěže mezi 
sekty ve skupině je 
Bohemia Sekt Prestige 
brut 2013, který získal 
čtyři zlaté medaile, 
a to jednu doma 
na OENOFORU 2015 
a tři za hranicemi (AWC 
VIENNA 2015, Concours 
Mondial de Bruxelles 
2015, VinaAngora 
Hungary 2015).

Bohemia Sekt  
Prestige brut 2011

Mezi sekty je druhý 
Bohemia Sekt Prestige 
brut 2011, který má 
třikrát zlato. Jednou 
z domácí soutěže KRÁL 
VÍN České republiky 2015, 
v níž se stal zároveň 
vítězem kategorie, a další 
dvě zlaté přivezl ze dvou 
pařížských klání – Vinalies 
International a Vins 
Du Monde.

Bohemia Sekt 
Prestige demi sec 
2013

A ještě jednou sekt, 
tentokrát Bohemia Sekt 
Prestige demi sec 2013, 
který je zlatem ověnčen 
dvakrát – přivezl si je 
ze slovenské soutěže 
MUVINA Prešov 2015 
a z AWC VIENNA 2015. 

Sauvignon 
pozdní sběr 2013 
z Habánských sklepů

Z tichých vín zabodovala 
vína z Habánských 
sklepů, třemi zlatými 
medailemi se může 
pochlubit například 
Sauvignon pozdní sběr 
2013 z tohoto vinařství. 
Přinesly mu je dvě domácí 
soutěže – OENOFORUM 
2015 a KRÁL VÍN 
České republiky 
2015 a také jedna 
zahraniční – VinaAngora 
Hungary 2015.

Zweigeltrebe 
barrique pozdní sběr 
2012 z Habánských 
sklepů 

Toto víno má tři zlaté 
z domácích soutěží 
OENOFORUM 2015, 
PRAGUE WINE TROPHY 
2015 (3. kolo) a GRAND 
PRIX VINEX 2015. 
Kromě toho bylo toto 
víno v roce 2014 oceněno 
zlatem na Vinalies 
Internationales v Paříži.
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Rulandské šedé 
pozdní sběr 2013 
z Vinařství Pavlov 

Pět zlatých medailí – 
dvě ze zahraničních 
soutěží VinaAngora 
Hungary 2015 a MUVINA 
Prešov 2015 a tři 
z domácích – GRAND 
PRIX VINEX 2015, 
OENOFORUM 2015 
a Národní soutěž 
vín mikulovské 
podoblasti 2015.

Tramín červený 
2013 pozdní sběr 
z vinařství Pavlov 

Kromě toho, že se 
toto skvělé víno stalo 
součástí prestižní kolekce 
1000 Vins du Monde, má 
také dvě zlaté medaile – 
jednu ze soutěže 
Vinařské Litoměřice 2015 
a druhou z druhého 
kola Prague Wine 
Trophy 2015.

Ryzlink rýnský 
pozdní sběr 2013 
z Habánských sklepů

Dalším tichým vínem se 
třemi zlatými medailemi 
je Ryzlink rýnský pozdní 
sběr 2013 z Habánských 
sklepů, který je 
získal v rámci soutěží 
OENOFORUM 2015, 
PRAGUE WINE TROPHY 
2015 (3. kolo) a KRÁL VÍN 
České republiky 2015.

Ryzlink rýnský 
pozdní sběr 2013 
z Chateau Bzenec

Dvě zlaté medaile 
z domácích soutěží 
PRAGUE WINE 
TROPHY 2015 (3. kolo) 
a OENOFORUM 2015.

Rulandské Bílé 
pozdní sběr 2013, 
Víno Mikulov

Dvě zlaté ze 
zahraničních soutěží 
Concours Mondial de 
Bruxelles 2015 a Prague 
Wine Trophy 2015 a dále 
velká zlatá medaile 
z Valtických vinných 
trhů 2015.

    1000 Vins du Monde pro rok 2015
Průvodce těmi nejlepšími světovými víny, to je 1000 Vins du monde. mezi tisícovku  
nejlahodnějších vín a sektů roku 2015 byly vybrány i tři z vinařství skupiny bOhEmia sEkt.

•	 Bohemia Sekt Prestige brut 2011 – zlatá medaile
•	 Rulandské bílé 2013 pozdní sběr z vinařství Víno Mikulov – stříbrná medaile
•	 Tramín červený 2013 pozdní sběr z vinařství Pavlov
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ß   Jste vážně saša, nebo alexandr? 
„Alexandr.“

ß   když k tomu přidáme příjmení Rašilov, nabízí se otázka, zda 
máte ruské předky?
„Za první republiky si dědeček tohle jméno vzal jako pseudonym 
coby kabaretní komik. A protože to v té době ještě šlo, používal je 
i oficiálně. Takže i když jsou naši předkové ze všech možných stran, 
z Ruska určitě ne, jen tu a tam nějaká německá krev.  
Děda se původně jmenoval Rasch.“

ß   kabaret, to je vlastně něco mezi divadlem a vinárnou. měl váš 
dědeček nějaký specifický vztah k vínu?  
„Dědeček byl velký domácí experimentátor, 
měl zahradu se spoustou ovocných keřů 
a stromů a vyráběl domácí vína, takový ty 
čůča. Táta to pak zkoušel taky, ale provedl 
upgrade – vozil z Moravy hrozny, nechal si 
udělat burčák a sám ho pak stáčel. Bylo to 
dost podobné, jako když to dělal děda – 
všichni se museli tvářit, že víno je vynikající, 
ale většinou se nedalo pít.“ 

ß   Jmenovalo se to čůčo nějak? 
„Dědeček byl vyučený typograf, měl silný 
vztah ke knihám i ke všem dalším tištěným 
věcem, a tak si na svá vína nechal vyrobit 
etiketu. Jeho víno se jmenovalo Le Dr.Pahan, na etiketě byl 
i obrázek, takže to působilo zajímavě.“ 

ß   le dr.Pahan… znamenalo to něco?
„Znamenalo. Ale musíte to přečíst pozpátku…“

ß   dobrý! a vy jste po předcích také vinař – amatér?
„S tátou a bráchou jsem párkrát pomáhal na vinobraní u pantáty 
Knápka na Moravě, kde měl otec spoustu kamarádů přes víno, přes 
meruňky a tak podobně. Sklízeli jsme a samozřejmě ochutnávali 
burčáky. Později přišly i sklípky…“

ß   Jak vaše cesta za vínem pokračovala? Řekl byste, že mu 
rozumíte? 
„Za extra velkého znalce se nepovažuju, ale myslím, že dobré víno 
poznám. Nemusí být sladké, převoněné, mám rád suché. Obrovskou 
kapitolou jsou pro mě červená vína. Hlavně ta těžká z jižních 
zemí jsou klenot. Když jsem pil poprvé Sicílii nebo Jižní Ameriku – 
Argentinu, Chile… Ale tu Sicílii bych dal na první místo. Pro mě jejich 
vína představují zázrak.“

ß   takže jste víc na červené?
„Nepreferuji ani jedno, každé je dobré k něčemu jinému.“

ß   Jste gurmán? Umíte snoubit víno 
s pokrmem?
„Jídlo mám rád, ale za gurmána bych se 
neoznačil. Baví mě vařit, ale že bych si 
na to extra potrpěl… Vína zvládám k jídlu 
přiřazovat tak nějak přirozeně podle chuti, 
poznám, co se hodí k rybě, co k těstovinám…“

ß   Jak se přihodilo, že jste letos vystupoval 
na bohemia sekt trophée?
„To je tím, že společnost BOHEMIA SEKT 
spolupracuje s Národním divadlem, kterého 
jsem členem. Už jednou jsem se téhle soutěže 
zúčastnil – tehdy jen jako host, a když jsem 
obdržel pozvání podruhé, zajásal jsem. 

Sommeliery obdivuju, je to kumšt. A určitě potřebujete také talent. 
Leccos se dá naučit, ale záleží na tom, s jakou chuťovou výbavou se 
člověk narodí.“ 

ß   mnozí vaši herečtí kolegové podobné akce sami moderují, jaké 
jsou vaše zkušenosti v tomto ohledu? 
„Moderování je úplně jiná disciplína. Nejde jen o to mluvit zřetelně 
a nahlas, být výrazný a nosný, není to předem napsaná role. Člověk 
je sám za sebe a v tom bývá kámen úrazu. Moderování se víc blíží 
žurnalistické práci. Já se to učil za pochodu a první zkušenosti byly 
šílený. Ne že bych dělal průšvihy, ale měl jsem strašnou trému.“

dobré víno PoZnáM
nejradĚji Má divadlo, ale neodŘíká se žádné Z disciPlín Herecké 
Práce. Potkali jsMe se ve stavovskéM divadle, kde PrávĚ Zkoušel 
PoHádku Modrý Pták. čekala jseM na nĚHo na jevišti Za černýM 
saMeteM a PosloucHala. nic jseM nevidĚla, ale i tak MĚ to bavilo. 
stejnĚ jako saša rašilov MáM slabost Pro Mluvené slovo.

text: lucie Hniličková

sommeliery obdivuju, 
je to kumšt. a určitě 
potřebujete také talent. 
leccos se dá naučit, 
ale záleží na tom, s jakou 
chuťovou výbavou 
se člověk narodí.
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ß   a další obory herecké práce? čemu všemu se věnujete?
„Jsem otevřený vůči spoustě oborů, které souvisejí s mým povoláním. 
Hraju v divadle, točím televizní seriály, neofrňuju se nad ničím, 
ale nějaké hranice mám, hlídám si, v čem hraju. Asi nejvíc to platí 
pro divadlo. Je to tak niterná práce, že nemůžete dost dobře hrát 
v představení, kterému nevěříte, nebo je proti vašemu přesvědčení.“

ß   máte za sebou sitkom Rudyho má každý rád. Je to také 
samostatná herecká disciplína? 
„Velmi se blíží žánru situační konverzační komedie v divadle, kde je 
třeba pointovat situace a vtipy. Byla to příjemná práce a zajímavá 
zkušenost, na natáčení jsme měli zkoušky jako v divadle, hodně jsme 
si s tím hráli. Potřebovali jsme připravit charakteristiku figur tak, aby 
každá situace fungovala. Teprve pak se řešily záběry a to, jak bude 
vypadat herecká akce.“

ß   a co dabing? Půjčovat někomu svůj hlas je zvláštní práce, ne?
„Zvláštní, krásná a v totálním úpadku kvůli penězům. Ekonomický tlak 
byl tak velký, že se nepodařilo uhájit úroveň dabingu. Bohužel mám 
srovnání, když jsem začínal, učil jsem se u těch nejlepších. Už skoro 
nedabuju, protože jsem se styděl za to, co musíme pod tlakem času 
a peněz vyrábět.“

ß   Jaký je rozdíl oproti minulosti? 
„Kdysi se lidé sešli ve studiu a pracovali společně. Dnes přijde jeden, 
natočí svoje, přijde druhý a taky natočí to svoje. V dialogu pak chybí 
důležitý múzický kontakt. Teoreticky by si ten druhý v pořadí mohl 
alespoň poslechnout svého předchůdce ve sluchátkách, ale ani na to 
není čas. A jsem skeptický v názoru, zda se dobré časy zase vrátí.“

ß   a co rozhlasové herectví?
„Rozhlas mě zatím dost minul, ale dělal bych ho rád. Je to úplně jiné 
herectví, bez očí, všechno se soustřeďuje na výraz hlasu. Potřebujete 
velkou míru soustředění a fantazie. Co prožíváte vy, musí být natolik 
šťavnaté, aby se to přeneslo na posluchače. Je to starý dobrý způsob 
vypravěčství, jedna z nejstarších a základních hereckých disciplín. 
Všechny další se vyvinuly právě z vyprávění příběhů. Sdílet je základní 
lidská potřeba, stejně jako se něco dozvídat. Sám jsem absolutní 
fanatik mluveného slova. Vždycky jednou za rok vykoupím prodejnu 
Českého rozhlasu, všechny audio nahrávky vozím v autě a pořád 
poslouchám. Mám je radši než filmy.“

ß   když se člověk podívá na vaši filmografii, je to pomalu 
psychologická studie – Řád, samotáři, hranaři… máte v sobě řád? 

„V mém povolání jde v tomto ohledu o celoživotní boj. Bez řádu 
se to nedá. Herectví je velmi nestálé a rozlítané, člověk přeskakuje 
od jednoho k druhému… Když je mladý, sil se zdá být neomezeně 
a neřeší to. Ale s přibývajícím věkem zjišťujete, že je třeba disciplína,  
taková nějaká vnitřní hygiena.“

ß   samotáři…. Potřebujete samotu? 
„To taky hodně souvisí s řádem, očistou a zachováním zdravé 
psychiky. Čas od času potřebuju vypadnout, někam zmizet, zašít se.“

ß   Jaké prostředí je pro vás v tomto ohledu přínosné?
„Člověk vždycky hledá osamění i anonymitu a velká a krásná skrýš 
je příroda. Stačí vyjet jen kousek za město. Někdy zase sedím někde 
na terase u kávy a pozoruji cvrkot, to je taky dobrý.“ 

ß   hranaři… Jste hranař?
„Vlastně jo, mám rád hraniční situace, takové, kdy vnímám 
intenzitu života.“ 

ß   zatím jsme se moc nevěnovali divadlu, a přitom jste zejména 
divadelní herec. Překvapilo vás někdy publikum?
„Velké napětí a očekávání představují vždycky první reprízy nového 
představení. Když člověk předpokládá, že budou určité reakce, 
ale na lidi to působí jinak. Existuje taková poučka – když se zkouší 
komedie a všichni účinkující si užívají velkou legraci, myslí si, jak jsou 
vtipní, zůstane jen u toho. Dál se to nepřenese.“

ß   Jaký je to pocit, když se při komedii nikdo v hledišti nesměje?
„Samozřejmě příšerný. Ale taky je to výzva. Publikum je pokaždé 
jinak naladěné, okamžitě je znát, že je tuhé a že ho musíte trochu 
rozhýbat. České publikum je navíc specifické, máme v sobě takovou 
nějakou dumku, určitou pomalost v reakcích. Stane se, že o lidech 
v hledišti celé představení skoro nevíte, říkáte si – šmarjá, ono se 
jim to nelíbí! –, a když to skončí, tleskají jako šílení. Chtěli by ještě, 
ale už je po všem.“
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doporučení 
sommeliera: 

Ke carpacciu z bizoní svíčkové bych volil červené víno, které bude mít měkkou tříslovinku a zároveň pěkné tělo – doplní pikantnost jalapeňo papričky. Skvělou kombinaci vytvoříme se Zweigeltrebe pozdní sběr 2011 z Habánských sklepů. Má nádhernou rubínovou barvu, příjemnou vůni s tóny peckového ovoce a koření a měkkou 
chuť.

biZon v české kanadĚ 
stáda biZonů by človĚk kousek od jiHočeskéHo rožnova neHledal. ale jedno tu je. biZon 
rancH se na cHov tĚcHto MonuMentálnícH ZvíŘat sPecialiZuje a jejicH Maso saMoZŘejMĚ 
nabíZí HostůM své restaurace. tentokrát jsMe se MeZi nĚ ZaŘadili i My. úžasné PodZiMní 
Menu Pro nás uvaŘil Místní šéfkucHaŘ toMáš vrcHota.

carPaccio Z biZoní svíčkové s olivovýM  
a dýňovýM olejeM Zdobené rukolovýM saláteM,  

jalaPeňos a liMetou

200 g bizoní svíčkové 
rukola
extra panenský olivový olej
dýňový olej
jalapeňos papričky
limetka
balsamicový ocet
bageta
česnek
sůl
pepř

Maso posypeme solí a pepřem, zabalíme 
do potravinářské fólie. Svíčkovou dáme 
do mrazáku na hodinu, nebo na tak dlouho, 
aby skoro zmrzla. Bude se lépe krájet 
na opravdu papírově tenká kolečka; nebojte 
se, velmi rychle roztají. Vybalíme maso 
a nakrájíme ho ostrým nožem na tenké 
plátky. Rukolu dáme do misky a pokapeme 
balsamicovým octem. Carpaccio ozdobíme 
rukolou a jalapeňos papričkami. Zakapeme 
olivovým a dýňovým olejem, osolíme, 
opepříme pepřem z mlýnku a dozdobíme 
limetkou, ihned podáváme. 
Bagetu rozpečeme v troubě předehřáté 
na 200 °C a potřeme olivovým olejem 
smíchaným s rozmačkaným česnekem. 

18      Perlivý svět

Snoubení



flaP steak Podávaný s Petrželovo-česnekovýM  
Pyré a dýňovýM saláteM se sMĚsí PravýcH HŘíbků  

a lišek, Zdobený listy červené ŘePy a rukoly

Petržel a šalotku nakrájíme na menší kostky 
a společně lehce orestujeme na pánvi. 
Zalijeme vývarem a dusíme pod poklicí 
doměkka. Když je tekutina odpařená, 
přidáme česnek, rozmixujeme ponorným 
mixérem a zjemníme smetanou. Ochutíme  
solí a přimícháme lžičku másla.
Troubu předehřejeme na 250 °C. Na plech 
s pečicím papírem umístíme nakrájené plátky 
dýně a řepy. Dochutíme solí a pepřem.  
Pečeme po dobu 20 minut, nebo dozlatova 
podle tloušťky plátků. Poté necháme 
vychladnout na pokojovou teplotu. Z olejů, 
octa, soli a medu vymícháme v misce 
dresink, který promícháme se saláty, 
přidáme řepu a dýni. 
Hříbky a lišky orestujeme do zlatova 
na másle, dochutíme solí a pepřem 
a podáváme s dýňovým salátem. 
Flap steak vložíme na rozpálenou pánev 
nebo gril, nesolíme ani nekořeníme. 
Propečeme na medium rare, poté nakrájíme 
na tenké plátky kolmo – přes svalová 
vlákna. Ostrý nůž si přitom nakloníme pod 
úhlem 45°. Servírujeme s petrželovým pyré, 
dýňovým salátem a směsí hub.

230 g bizoního flapu
2 ks petržele
4 stroužky česneku
1 ks šalotky
1 dl smetany
máslo
100 g dýně
1 ks červené řepy
100 g pravých hříbků
100 lišek
50 g salátové směsi rukoly  
a červené řepy 
extra virgin olivový olej
dýňový olej
vinný ocet
med
sůl
pepř

doporučení 

sommeliera: 

Možná překvapivě, ale díky 

hříbkům s liškami bych šel do bílého 

vína plnějšího těla s bohatým aroma 

i chuťovým profilem. Vinařství Pavlov 

Rulandské šedé 2014 pozdní sběr vyniká 

zlatavou barvou, intenzivním aroma 

a bohatou, ovocně kořenitou chutí 

s dlouhým závěrem. Věřím, že si 

tuto kombinaci opravdu 

vychutnáte.
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čokoládový kréM s ostružinaMi, MalinaMi 
a skoŘicovou ZMrZlinou

čokoládový krém se skořicí

100 ml čerstvé 33% smetany
30 g mléčné čokolády
1 g plátkové želatiny
2 celé skořice

Smetanu a skořici přivedeme k varu, 
přidáme čokoládu a důkladně promícháme. 
Želatinu necháme nabobtnat ve studené 
vodě. Směs smetany a čokolády důkladně 
promixujeme ponorným mixérem 
do hladkého krému a nakonec přidáme 
želatinu. Dáme do nádoby, kterou ponoříme 
do druhé s ledem, a mícháme do zchladnutí. 
Uložíme na 12 hodin do lednice. Pak 
vyšleháme, naplníme do cukrářského sáčku 
a dekorujeme na talíř.

čokoládový krém

20 ml čerstvé 33% smetany
40 g hořké čokolády

 
Smetanu přivedeme k varu, přidáme 
čokoládu a dobře promícháme. Necháme 
vychladnout a upravíme na talíř. 

marinované maliny 
a ostružiny

180 g čerstvých malin/ostružin
50 g malinového pyré
40 g cukru krupice

Čerstvé maliny/ostružiny omyjeme. Malinové 
pyré s cukrem přivedeme k varu, stáhneme 
z ohně a necháme vychladnout. Cca 15 minut 
před servírováním naložíme maliny 
do připraveného malinového pyré, jen aby 
zkřehly, vařit se nemusí. Stejně postupujeme 
u ostružin. 

křupavá oplatka
 
10 g pasterovaných bílků
30 g cukru krupice
5 g másla
5 g hladké mouky
8 g mléčné čokolády

 
Rozpustíme čokoládu s máslem, ostatní 
suroviny smícháme, přidáme směs másla 
a čokolády, znovu promícháme a rozetřeme 
na silikonový plát. Dáme do trouby 
předehřáté na 200 °C a pečeme do zlatavé 
barvy. Po zchladnutí nalámeme na kousky.

skořicová zmrzlina

500 ml smetany ke šlehání
6 žloutků
60 g moučkového cukru
20 g vanilkového cukru
1 vanilkový lusk
1 polévková lžíce mleté skořice
 

Smetanu dáme vařit do hrnce s dvojitým 
dnem a přidáme do ní dřeň z vanilkového 
lusku. Mezitím smícháme žloutky 
s moučkovým i vanilkovým cukrem a skořicí. 
Do horké a mírně zredukované smetany 
za stálého míchání metličkou nalijeme 
žloutkovou směs a celý krém prohřejeme 
a odstavíme z plotny. Vychladlý jej dáme 
do zmrzlinovače a asi tři čtvrtě hodiny 
mrazíme. doporučení sommeliera: Skořice, čokoláda, maliny a ostružiny, 

to vše máme nejen v dezertu, ale také 

v elegantním červeném sektu Chateau 

Belveder doux. Sytá rubínová barva, 

kořenité aroma lesního ovoce, 

čokolády a bohatá, jemně kořenitá 

chuť s patrným zbytkovým cukrem 
zahrají ve vašich ústech skvělou symfonii.
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Ale objeví se usměvavý šéfkuchař a vedoucí restaurace Bison 
Ranche Rožnov v jednom Tomáš Vrchota. Má na nás čas, protože 
je říjen a hlavní letní sezona je pryč. O pár týdnů dřív by naše plány 
na rozhovor smetla záplava turistů – z České republiky, ale třeba 
i z blízkého Rakouska. „Nádherný kraj kolem Českého Rudolce 
lidé křižují na kole a na Bison Ranch si zajedou třeba jen na oběd. 
Nebo se tu rovnou ubytují. Jezdí sem i firmy, protože kromě 
pokojů a apartmánů tu máme také konferenční sál pro stovku lidí 
a budujeme kompletně vybavené wellness. V následujících letech už 
si tu zájemci budou moci užít bazénu, whirpoolu i saunování,“ říká 
Tomáš. Jakmile napadne sníh, na své si přijdou i milovníci bílé stopy, 
protože penzion dostal do správy celých dvaačtyřicet kilometrů 
běžkařských tratí.

Báječný Tomahawk 
Hlavním zdejším lákadlem je ale přece jen stádo bizonů. Aktuálně 

se na zdejších pastvinách toulá padesát sedm impozantních 

zvířat. Stádu velí čtrnáctiletý plemenný býk, který dorostl váhy 
1 300 kilogramů. Pochází z Kanady, a co nevidět se bude muset 
o svou vůdčí pozici podělit s dalším býkem, aby ve stádu kolovala 

´zdravá krev´. Bizoní stádo je samozřejmě velkou atrakcí pro všechny 
návštěvníky, ale neméně atraktivní je maso těchto zvířat na jídelním 
lístku zdejší restaurace. „Nabízíme například úžasný vývar z bizoního 
masa, carpaccio z bizoní svíčkové nebo ryb-eye steak, který nese 
jméno Tomahawk,“ popisuje zdejší delikatesy Tomáš Vrchota. 
Posledně jmenovanou pochoutku jsme měli možnost ochutnat 
a vyrazila nám dech – jak svou velikostí, tak chutí. Šťavnaté křehké 
maso z biochovu je prostě zážitkem, o který se lidé rádi podělí 
se svými přáteli, zkrátka to ´dají dál´. A tak se pověst rožnovského 
Bison Ranche šíří nejen po Čechách, ale i za hranicemi. 

Není divu. Když nás vzal místní správce jeepem mezi stádo, 
připadali jsme si vážně jako v Kanadě. Té pravé, daleko za oceánem. 
Na to, že nám cesta z Prahy trvala dvě a půl hodiny, jsme si exotiky 
užili vrchovatě – jak v terénu, tak na talíři. 

Bison Ranch  
Rožnov

lesy, louky, v dálce Hladina rybníka. nikde ani živáčka, jen na jinovatkou PokrytéM 
Pažitu se Potuluje stádo biZonů. MoHutná Huňatá ZvíŘata sPásají ZiMou ZkŘeHlou 
trávu, PoZorné oči nejvĚtšíHo býka sledují okolí, aby odHalily PŘíPadné nebeZPečí. 
nedaleko se k nebi tyčí nĚkolik vysokýcH bílýcH teePee, MeZi niMi je PŘiPravená 
Hranice dŘeva. čekáte, že se Za kŘovíM vynoŘí vinnetou s lukeM v ruce… 

Rožnov 1, 378 81 Český Rudolec776 281 381
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Víno Mikulov ušilo svým Motýlům svůdně 
průhlednou košilku. K vybraným lahvím 
přikládá sáček šitý vínu Motýl na míru – jeho 
lehkosti, tvaru láhve a také barvě, kterou 
máte nejraději. Ať si vyberete bílé, červené 
nebo růžové, jemná organza mu bude slušet. 
A až lahev Motýla svléknete z průsvitného 
závoje a odhalíte jeho tajemství, začne 
romantický večer se vším všudy.

Ale pozor, sáčků je jen omezené 
množství, na všechny lahve se nedostane. 
Tak si pospěšte. Čekají na vás ve všech 
dobrých obchodech.

Člověk otevře lahev lahodného vína, napije se a chce ještě, ještě… Někdy to ale z různých 
důvodů nejde a lahev je třeba odložit, než znovu přijde čas na příjemné zážitky. Víno Mikulov 
Sommelier Club si pro vás uchová všechny své vůně a každičký detail své vybroušené chutě díky 
skleněné zátce, která se v rámci promo akce objevila na lahvích této značky. Pokud se na vás 
nedostalo, nevadí. Kupte si Víno Mikulov Sommelier Club bez skleněné zátky a pro tuhle 
šikovnou vychytávku se vydejte do některého z obchodů určených milovníkům vína. 

tĚšte se!  
večer se vyklube nejkrásnĚjší Motýl

sklo,  
které Hlídá  
vůni a cHuŤ 
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Pro získání hlavní výhry musí provozovna nasbírat minimálně 800 bodů. 
Výhodou soutěže však je, že alespoň něco vyhrává (téměř) každý, přesněji 
každá provozovna, která v soutěžním období nasbírá alespoň 150 bodů. 
Za ty získá garantovanou výhru v podobě kartonu vín z klasické řady 
Habánské sklepy dle vlastního výběru. Dalším limitem, kdy se hodnota 
garantované výhry zvyšuje, je 300 bodů. Tady už můžete získat kartony  
dva, případně jeden karton prémiových vín či sektů.

Ovšem nejzajímavější jsou hlavní ceny – ty jsou připraveny pro prvních osm 
provozoven z regionu, které získají nevyšší počet bodů. Za ně si pak mohou 
zvolit jednu z výher dle vlastního výběru: 

• vinotéku humibox Us-43,
• sekty a vína z portfolia společnosti bOhEmia sEkt  

v celkové hodnotě 4 500 kč bez dPh,
• jakékoli produkty e-shopu canard v celkové hodnotě 6 000 kč  

(v cenách uvedených na webu),
• vouchery na nákup v mall v hodnotě 9x 500 kč,
• voucher na ubytovací služby od společnosti cOnnEX.

Abyste se mohli zapojit do soutěže, je třeba se zaregistrovat u obchodního 
zástupce společnosti BOHEMIA SEKT, který vám vysvětlí princip soutěže 
a předá brožuru s podrobnými podmínkami.

korektní vĚrnostní PrograM
aneb korků není nikdy dost
boHeMia sekt Prestige a Habánské sklePy PŘiPravily sPeciální vĚrnostní PrograM 
Pro své gastronoMické Partnery, který Začal v Říjnu a PobĚží až do konce toHoto 
roku. je Založen na sbírání korků Z laHví sektů a vín uvedenýcH Značek a Může se 
jej Zúčastnit každá gastronoMická ProvoZovna v české rePublice.

Bodový  

zisk za korky

1 KOREK HABÁNSKé SKLEPY KLASICKé řADY  

= 1 bod

1 KOREK HABÁNSKé SKLEPY PRéMIOVé řADY  

= 2 body

1 KOREK BOHEMIA SEKT PRESTIGE  

= 3 body
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Letošní rok byl pro révu příznivý již od samého začátku. Díky dešťům 
na podzim minulého roku vládl na jaře v půdě dobrý vláhový systém. 
Réva rašila rovnoměrně a nadprůměrný byl i další růst letorostů. Vinice 
také brzy rozkvetly, naštěstí v teplých a suchých týdnech. „Další vývoj 
révy v letních měsících probíhal ve velmi horkém a suchém období, 
čímž jsme se vyhnuli výskytu houbových chorob,“ říká Josef Svoboda, 
ředitel vinařství Habánské sklepy.

Přichází práce ve sklepě
Z hlediska sucha se jednalo o skutečně extrémní rok, nicméně 

srážky, které přišly v druhé polovině srpna, letošní úrodu zachránily. 

Réva v tomto období stačila vodu efektivně přijmout a hrozny 
se dostaly zpět do výborné kondice. 

Sklizeň révy vinné začala letos kolem 10. září a hrozny byly 
mimořádně kvalitní jak z hlediska cukernatosti, tak kvality a množství. 

„Letos jsme sklidili o deset procent hroznů více než v posledních 
letech a na některých vinicích i o dvacet procent,“ uvádí Josef 
Svoboda. „K výborné kondici bobulí hroznů přispělo hlavně slunečné 
počasí, u nás ve Velkých Bílovicích jsme dokonce zaznamenali 26 dnů 
s teplotou nad 30 °C. Můžeme mluvit o jednom z nejlepších ročníků, 
přestože máme ještě spoustu práce ve sklepě. Kvalita hroznů je 
nejdůležitější předpoklad pro dobré víno – a ten byl letos naplněn.“

ročník 2015 – skliZeň snů
ačkoli to v PolovinĚ srPna vyPadalo s letošní úrodou révy všelijak, extréMní sucHo 
nakonec škody nenatroPilo. srážky, které následnĚ doraZily do všecH vinaŘskýcH 
Podoblastí, všecHno naPravily. a to do té Míry, že kvality ročníku 2015 PŘekonávají 
Historii ve všecH ukaZatelícH! 
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Autorem designu kolekce sektových sklenek Gaudí je Lukáš Jabůrek, který se tentokrát nechal inspirovat 
dílem slavného katalánského architekta Antonia Gaudího. Svou práci okomentoval takto: „Stavba 
opilé architektury slavnostních číší byla úspěšně dokončena. Chrámové klenby se rozrostly v celé kostry 
a vtipnou hravost stavby podtrhuje škála pastelových barev. Několikrát jsem to pohádkové místo 
v Barceloně navštívil, ale nejúžasnější na tom všem je si pohádku vymyslet a až poté ji zažít a dočkat 
se krásného konce. Prožít ty nádherné chvíle, na které nikdy nezapomenete.“

Partnerství dvou významných značek
Manufakturu Moser založil v roce 1857 vynikající rytec a nadaný obchodník Ludwig Moser. Karlovy Vary tehdy navštěvovala 
zámožná klientela včetně panovnických rodin, a sklárna proto svou výrobu zaměřila právě na tyto náročné zákazníky. 
Ludwig Moser se stal také císařským dvorním dodavatelem Františka Josefa I., později i perského šáha Musaffereddina nebo 
anglického krále Eduarda VII. Tradice výroby luxusního křišťálu nebyla nikdy přerušena a významnou klientelu si značka Moser 
zachovala dodnes. Moser je partnerem společnosti BOHEMIA SEKT. Nepřehlédnutelným výsledkem tohoto partnerství je například 
křišťálový pohár, který tradičně rok co rok přebírá vítěz mistrovství sommelierů České republiky – Bohemia Sekt Trophée. 

Moser, gaudí a sekt
sektové Zátky létají vZHůru, šuMivé víno PŘetéká Ze sklenek a sPolečnost se skvĚle baví. 
nĚkdo drží sklenku v ruce, jiný ji na cHvíli odloží… není vždycky snadné najít tu svou. 
s kolekcí gaudí Značky Moser je tento ProbléM vyŘešen.
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kouZlo jiHočeskéHo revíru
je cHladné Říjnové ráno a černý lak služebníHo auta Petra Maška se leskne v ostrýcH 
PaPrscícH PodZiMníHo slunce. jsMe rádi, Protože dnes budeMe HodnĚ fotit. ZačneMe 
v tŘeboni a Pak se vydáMe do dalšícH jiHočeskýcH MĚst. jižní čecHy totiž Petr, obcHodní 
ZástuPce Pro gastronoMii sPolečnosti boHeMia sekt, bráZdí den co den. tu a taM Zajede 
i do stŘednícH nebo ZáPadnícH čecH – jeHo rajon je roZleHlý.  
a vZHledeM ke stavu MístnícH silnic taky dost náročný… 

1. Vyrážíme
Začínáme na parkovišti u jednoho z třeboňských 

supermarketů. Petr Mašek nám ukazuje harmonogram 
dnešních návštěv u obchodních partnerů, který 
si připravuje vždycky dopředu na celý týden. 
Na každý den jich má naplánováno deset. 
Všechny zmapovat nezvládneme, ale budeme 
se snažit, abychom mu byli v patách co nejdéle. 
Naším prvním zastavením je třeboňská restaurace 
Oregano.

2. snoubení 
pro ViP

Oregano je 
příjemný podnik 
na okraji města. 
Mimo jiné vyhrál 
dvakrát za sebou 
regionální 
soutěž o nejlepší rybí polévku. Hosty tu rozmazlují, 
ti se odměňují stále větší návštěvností, a tak se 
majitel Jiří Ziegler rozhlíží po místě, kde by mohl 
otevřít druhou restauraci. „Je mi to tu malé,“ říká 
s úsměvem. Petr přišel do Oregana dohodnout 
podrobnosti k večerní akci – bude tu probíhat 
snoubení pětichodového menu s vínem. A protože 
Petr vínu opravdu rozumí, VIP hosty dnes přivítá 
coby sommelier.

3. designový bar
Z Třeboně jsme přejeli do Českých Budějovic, konkrétně 

do Flek baru. V nenápadné vedlejší ulici byste designový 
podnik nečekali – ale je tam. A velmi úspěšný. Důvodů je 
několik: blízkost vysokoškolských kolejí a sídliště, skvělá 
kuchyně a hlavně progresivní nápojový lístek – hlavní 
barman Petr Švanda jako jediný ve městě předvádí kouzla 
molekulární barové mixologie. Když k tomu připočtete 
zajímavý interiér, úspěch se musel dostavit. Dnes Petr 
do Flek baru přišel zalistovat novinku – polosladké víno 
Soleiro, které chutná zejména ženám. 

4. Pro podporu zákazníků
A zase jsme na parkovišti, ale 

tentokrát v Budějovicích. Petr si 
tady přebírá reklamní předměty, 
jež potřebuje pro svou práci – 
skleničky, chladicí nádoby, otvíráky, 
zástěry… „Tyto věci jsou součástí 
naší podpory zákazníkům,“ říká. 
Obvykle tato transakce probíhá 
v Třeboni, kde má Petr svůj malý 
sklad, ale dnes si dal s řidičem 
dodávky operativně sraz v terénu, 
abychom všechno stihli. 
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5. Přípitek pro zamilované
Míříme na Hlubokou. Ne přímo do zámku, 

ale do hotelu Štekl, který je hned vedle 
a vypadá jako… No jako malá Hluboká. 
Provází nás provozní manažer hotelu Jindřich 
Kubeš. Nejprve se chce pochlubit novým 
welness, kde si hosté kromě procedur užívají 
rozlévaného Bohemia Sektu. Ten si tu stojí 
velmi dobře, stejně jako banketní vína z jakostní 
řady Habánských sklepů, která zase chutnají 
svatebčanům. A svateb se tu pořádá nespočet. 
I to je důvod, proč Petr přivezl novinku – voňavý 
Bohemia Sekt La Fleur. Je to ideální přípitek pro 
zamilované páry. Plný vášně a příslibů…

6. dvakrát brusinky
V Hluboké nad Vltavou se ještě 

chvíli zdržíme. Petr nás vede 
do centra města, kde je 
Hotel Podhrad. Vítá nás 
jeho provozní ředitel Radek 
Voleman a vypráví nám o místní 
tematické gastronomii: „Je čas 
sklizně a honů, tedy zvěřiny. 
Ke zvěřině patří brusinky, 
a proto našim hostům nabízíme 
i ty, které tančí v Bohemia 
Sektu.“ Právě kvůli nim se tu 
dnes Petr zastavil, i když má ještě 
jedno poslání – dohodnout se 
na dodávkách Svatomartinského 
vína. My si zatím dáváme brusinky 
hned dvakrát. Ty první v Bohemia 
Sektu a ty druhé ve formě zdejší 

speciality, ořechovo-brusinkového 
domácího dortu. Chuťový akord je 
prostě dokonalý.

7. Prosecco v pivnici 
Čeká nás návrat 

do Budějovic, 
tentokrát míříme 
do pivnice Masné 
krámy nedaleko 
hlavního náměstí. 
Proč do pivnice? 
Protože je plná 
turistů ze všech 
koutů světa 
a protože si zde 
všichni návštěvníci 
kromě Budvaru 
vychutnávají 
vína, zejména 
ta přívlastková 
z Habánských sklepů, 
jak nám vysvětlil 
provozní František Sýkora. „Masné krámy jsou jedním z mých velmi 
dobrých zákazníků,“ říká Petr a doplňuje informaci, proč jsme tu. 
„Dnes jsem sem přijel prodat Prosecco, tento obrovský nápojový trend 
zejména ve střední a jižní Evropě – Německu a Itálii – se už odráží 
i v jižních Čechách.“

8. Ps
Zajímalo nás, co dělá Petr, když zrovna neobjíždí 

zákazníky ve svém rozlehlém regionu. Mělo nás to 
napadnout. Jezdí na kole jako snad každý Třeboňák. 
Zdejší kouzelná krajina rovná jako hladina zdejších 
rybníků v bezvětrném dni je pro cykloturistiku jako 
stvořená. 

Petr mašek
•	  Vystudoval Střední hotelovou školu v Českých Budějovicích.
•	  Po studiu pracoval jako sommelier a vedoucí provozu restaurace Adéla v Třeboni.
•	  Do společnosti BOHEMIA SEKT nastoupil v roce 2012.
•	  V současné době zajišťuje servis gastronomických zákazníků v rozšířeném regionu jižních 

Čech, řízené degustace, školení personálu atd.
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insPirace Pro čas dárků
víno je PŘíjeMný dárek, ale MĚlo by svýM cHaraktereM odPovídat osobĚ,  
Pro kterou je určeno. ten, kdo se ve vínĚ dokonale vyZná, jde najisto.  
všeM ostatníM nabíZíMe insPiraci.

pro tatínka 

chateau bzenec 
terroir collection 
Ryzlink rýnský pozdní 
sběr 2013 – lahodné 
víno potěší oko 
krásnou zlatavou 
barvou a chuťové 
pohárky příjemnou 
svěží chutí.

pro dědečka 

habánské sklepy 
zweigeltrebe pozdní 
sběr barrique 2012 
– víno, které má 
nádhernou lahvovou 
zralost a krásný buket 
s tóny ušlechtilého 
dřeva. 

pro mladé 
a neklidné 

mionetto Prosecco 
d.O.c. brut  
– trendy nápoj, svěží 
a nekomplikovaný 
s příjemnou ovocnou 
chutí, který vybízí 
ke sdílení zážitků 
z jeho konzumace.

pro maminku 

bohemia sekt 
chardonnay Prestige 
brut – rafinovaná 
vůně spojující tóny 
limetky, pomela 
a bílých květů 
s nádechem medu 
a oříšků v pozadí 
potěší každou ženu.

pro babičku 

Víno mikulov 
sommelier club 
tramín červený 
kabinet 2014  
– ženy osloví 
intenzivní vůní 
připomínající růže, 
stejně jako svěží 
a kořenitou chutí. 

pro všechny
bohemia sekt demi 
sec – ideální společník 
nejen na Vánoce, ale 
také na silvestrovskou 
párty. Uvítejte s ním 
nový rok 2016.
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Voda v restauracích je velké téma poslední 
doby, v médiích se vydatně řeší například 

podávání té z kohoutku. Ale neméně 
zajímavým a žhavým tématem je 
akvasommelirství. Sommeliera, který by 
měl na starosti pouze prezentaci vody, 
si může dovolit výše zmíněný Adlon, 
u nás by to zatím asi neprošlo. Ale o to 
důležitější je, aby čeští sommelieři uměli 

hostům poradit i v tomto ohledu. 

Hořká, sladká, kyselá…
Snoubení vody s vínem a samozřejmě 

i s jinými nápoji má svá pravidla – je třeba 
najít chuťovou shodu. Zatímco u vína 
degustátoři hledají chutě ovoce nebo koření, 
rozlišuje se u vody zejména obsah minerálů. 
Na něm záleží, zda je voda kyselá, hořká, 
sladká nebo slaná. Mineralita ovlivňuje 
chuť vody z dvaceti procent, množství 

hydrogenuhličitanů 
dokonce 
z pětasedmdesáti. 
procent. Zbývajících 
pět procent chuti 
vody pak závisí 
na jejím pH. Souhrn 
všech těchto látek 

obsažených ve vodě 
označujeme zkratkou 

TDS (total dissolved 
solids). 

Rozhodují bublinky 
a obsah minerálů

Při profesionální 
degustaci vína je 
nejvhodnější voda 
nesycená. Už i malý obsah 
bublinek nám změní 
vnímání vína na jazyku. 
Sycená voda je však podle 
Beaty Vlnkové, prezidentky 

Asociace sommelierů SR, 

výborná před degustací, kdy bublinky dokáží 
vyčistit naše ústa od chutí jídla nebo nápojů, 
které jsme právě zkonzumovali.

Při volnější degustaci vína, a případně 
při jeho konzumaci společně s jídlem, je 
nejdůležitější, co si od pití vína slibujeme. 
Budeme-li například degustovat bílé víno 
s vyšším obsahem kyselin, nesycená voda 
nám je zaoblí, voda sycená pak vnímání 
kyselosti ještě umocní. To se může hodit 
v parném létě, kdy nás bublinky spojené 
s kyselinkami příjemně osvěží. „Jiné je to 
u červeného vína s vysokým obsahem taninů,“ 
upozorňuje Beata Vlnková. „Tady si musíme 
dát pozor, aby voda, kterou konzumujeme 
s vínem, měla co nejméně minerálů. Vysoký 
obsah minerálů by mohl ve spojení s tímto 
vínem vyvolat železitou příchuť.“ 

Chladit jen přiměřeně 
Degustaci nápojů také velmi ovlivní 

teplota podávané vody. „Velkým zlozvykem 
u nás je servírovat vodu velmi výrazně 
zchlazenou, ta ale na sebe strhne pozornost 
našich chuťových buněk a nedovolí nám 
vychutnat jiný nápoj,“ upozorňuje Beata 
Vlnková. „Platí, že voda musí být vždy 
teplejší než podávaný nápoj. Obecně by měla 
mít 8–10 stupňů, sycená voda by měla mít 
vyšší teplotu, a to až do 16 stupňů.“

Nakonec ještě pár slov k servírování vody. 
Stále ještě se u nás drží nešvar v podobě 
podávání vody s plátkem citronu. Tak to 
už se vážně nenosí. Přípustné také není 
servírovat lahev vody otevřenou. Číšník či 
sommelier by ji měl správně donést ke stolu 
s originálním uzávěrem a ten odstranit 
teprve před zraky hosta. Pokud by obsluha 
chtěla poskytnout skutečně dokonalý servis, 
měla by vodu představit, popsat její původ, 
terroir a obsah minerálů. 

voda a víno –  
sluší jiM to sPolu
v slavnéM berlínskéM Hotelu adlon váM kroMĚ lístku jídelníHo a náPojovéHo PŘedloží 
také lístek vodní. je na nĚM čtyŘicet druHů stolnícH a MinerálnícH vod! u nás se s touto 
Praxí Můžete setkat naPŘíklad v PražskéM Hotelu alcron. a doufejMe, že užitečný trend 
ZasáHne i další Podniky. 
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Den před Velkou pardubickou, tedy sobota 10. října, patřil 
v Pardubicích překážkovým dostihům. Křišťálový pohár 
podporovaný společností BOHEMIA SEKT vyhrál kůň Čáryrej 
s žokejem Dušanem Andrésem a dosáhl na prémii 100 tisíc korun. 
Společnost BOHEMIA SEKT je již tradičním dlouhodobým partnerem 
pardubického závodiště: „Dostihy jsou královským sportem, při 
kterém vynikají ladné pohyby a noblesa. Právě na podobná místa 
sklenka sektu rozhodně patří. Jsme proto rádi, že jsme elegantní 
a zároveň napínavou atmosféru dostihů mohli i letos doplnit 
Bohemia Sektem,“ říká k partnerství Martin Fousek, marketingový 
ředitel společnosti BOHEMIA SEKT.

Američanka Beth Allen a Australanka Rebecca Artis, účastnice 
golfového turnaje Ladies European Tour, který v srpnu pokračoval 
soutěží Tipsport Golf Masters v Golf Parku Plzeň, přijely na návštěvy 
do Starého Plzence. Ochutnaly zdejší šumivá vína a pod vedením 
hlavního sklepmistra společnosti BOHEMIA SEKT Josefa Švédy 
se zapojily do výroby sektů. Obě vítězky z předchozích dvou turnajů 
v Anglii a ve Skotsku návštěva velmi bavila „Rebecca Artis si kromě 
ochutnávky nejvíce užila ruční ´odkalení´ deset let starého sektu. 
Musela mít samozřejmě ochranu hlavy a speciální zástěru,“  
říká Josef Švéda.

„Obrazu nemusíte rozumět. Postačí, když 
mu budete důvěřovat,“ říká Jan Kanyza, 
herec, který se od šedesátých let zabývá 
také malířstvím. Miluje Francii a jeho tvorba 
je s ní propojena. Do Paříže se dostal poprvé 
v roce 1968 a v roce 1987 díky přátelům jako 
jediný Čech vystavoval na pařížském podzimním 
Salonu. V letech 1991–1992 zde dokonce pobýval 
a ve městě nad Seinou uspořádal dvě samostatné 
výstavy. Má mezi francouzskými výtvarnými umělci 
řadu přátel a od roku 2007 si pronajímá atelier 
na jihu Francie, kde každoročně několik měsíců tvoří. 
Jan Kanyza uspořádal přes 68 samostatných výstav v ČR i v zahraničí 
a zúčastnil se okolo 70 výstav skupinových. Jeho tvorbu bylo možno 
letos v listopadu vidět i v Bohemia Sekt Centru ve Starém Plzenci 
v rámci výstavy nazvané Druhý poločas.

čáryrej a boHeMia sekt šPičková golfistka 
odkalila sekt 

druHý Poločas  
jana kanyZy
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Společnost BOHEMIA SEKT je dlouholetým partnerem města Plzně 
a toto partnerství bude pokračovat. Primátor města Martin Zrzavecký 
a ředitel společnosti BOHEMIA SEKT Ondřej Beránek stvrdili podpisem 
deklaraci, která obsahuje podmínky vzájemné spolupráce v oblasti 
propagace a reprezentace krajského města. Sekty a vína ze všech 
vinařství skupiny bude radnice používat při různých kulturních či 
společenských akcích a další možnosti vzájemné spolupráce nabízí 
oblast cestovního ruchu. Pro rok 2015 je BOHEMIA SEKT navíc oficiálním 
partnerem projektu Evropské hlavní město kultury – Plzeň 2015.

Do Starého Plzence dorazily mládí, krása a půvab. Sídlo společnosti 
BOHEMIA SEKT opět navštívily tři vítězky České Miss, aby si prohlédly 
firmu, která je dlouholetým partnerem soutěže. A také aby ochutnaly 
novinku – voňavý Bohemia Sekt La Fleur. A zatímco přítomní pánové 
propadli kouzlu půvabných dívek, ty se zase zamilovaly do… La Fleur. 

boHeMia sekt a PlZeň – 
Partnerství Pokračuje 

krása a vůnĚ  
ve staréM PlZenci
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A HRA MŮŽE ZAČÍT.

ROMANTIKA I NESPOUTANÁ VÁŠEŇ,
NEVINNOST I NEODOLATELNÁ TOUHA.

PODLEHNĚTE VÝJIMEČNOSTI BOHEMIA SEKTU LA FLEUR.
JEDINEČNÉHO SEKTU

Z PEČLIVĚ VYBRANÝCH AROMATICKÝCH ODRŮD,

KTERÝ PROBUDÍ VAŠE NEJSMYSLNĚJŠÍ PŘEDSTAVY.
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