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Časopis Perlivý svět obsadil stříbrnou pozici
v kategorii nejlepší časopis pro B2B komunikaci
v soutěži Fénix content marketing.

Vážení přátelé,
dostává se k vám sluncem rozzářené číslo
časopisu Perlivý svět. Slunce dodává
novou energii nejen nám, vinařům, ale
i našim vinohradům. Věřím, že se mnou
budete souhlasit, když řeknu, že jedny
z nejkrásnějších východů a západů slunce
jsou u viničních tratí na jižních svazích
Pálavy. A jako jsme se v podzimním čísle
věnovali reportáži z vinobraní, na jaře
přišel čas a prostor pro reportáž z výsadby
nových vinohradů Vinařství Pavlov.
Možná už začínáte plánovat, kam byste
se rádi vydali na výlet nebo dovolenou.
Inspiraci, kde strávit volný čas s rodinou,
přáteli a sklenkou rosé nebo španělské
cavy, kterou nově dodáváme na trh,
najdete v mnoha rubrikách Perlivého světa.
Vinařská turistika nabízí pestré možnosti,
cyklovýlety, dobrodružné hledání zlatého
pokladu Habánů s GPS souřadnicemi
nebo návštěvu Benátska, rodného kraje
Prosecca.
Těšit se můžete také na řadu rozhovorů
se zajímavými osobnostmi z rozmanitých
oborů, výtvarného umění, designu,
módního návrhářství a na představení
správce naší vinotéky Sv. Urbana
v Mikulově.
Věřím, že si čtení Perlivého světa užijete, ať
už to bude na cestách, nebo na piknikové
dece.

Ondřej Beránek,
ředitel společnosti BOHEMIA SEKT

Magazín společnosti BOHEMIA SEKT pro milovníky kvalitních sektů a vín
VYDÁVÁ BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, Česká republika, tel.: +420 377 197 111
REGISTRACE MK ČR E 17901, REDAKČNÍ RADA Ondřej Beránek (předseda), Martin Fousek, Alice Králová, Josef Švéda,
Markéta Králová, Aneta Bakulová, OBSAH, REDAKCE, DESIGN, ZLOM AdHackers s.r.o. FOTOGRAFIE archiv BOHEMIA SEKT, LeFoltyn,
Zdeněk Vaiz, UZÁVĚRKA ČÍSLA 15. 5. 2019 Všechny návrhy, náměty a připomínky přivítáme na adrese perlivysvet@bohemiasekt.cz.
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DESIGN – VÍNA ROSÉ ZNAČKY BOHEMIA SEKT

Rosé

BARVA

LETNÍCH
VEČÍRKŮ
Vína Rosé jsou krásně růžová
díky hroznům z modrých odrůd
jako jsou Rulandské modré
(Pinot noir), Frankovka, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe, nebo
Cabernet. Podle nich a technologie zpracování se barva
liší od světle malinových přes
jemně lososové a meruňkové až
po téměř ﬁalové.
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LETNÍ KOKTEJLY

i
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Frag
Fantastická alternativa k sektu
s jahodou, kterou si můžete
snadno připravit kdykoliv během
roku. „Letní“ koktejl Fragolini vás
i vaše hosty potěší kouzelnou
chutí jahod, i když zrovna není
jejich sezona.
CO POTŘEBUJETE K BOHEMIA
SEKTU:
• čerstvě rozmixované jahody
nebo kvalitní jahodové pyré
s obsahem ovoce minimálně
50 %
POSTUP:
• do skleničky odměřte 1 díl
jahodového pyré • pyré dolijte
3 díly sektu
• podávejte na ledu • navrch můžete ozdobit čerstvou jahodou

e
l
b
b
Busunset
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REPORTÁŽ Z VINAŘSTVÍ PAVLOV
Foto: LeFoltyn
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V jakoukoliv roční dobu si můžete připravit tento úžasný letní koktejl.
Zrodil se v Benátkách, ve městě milenců. Rozehrát s ním můžete ale
nejen chvilky ve dvou. Díky jednoduché přípravě s ním ozvláštníte
každou svou party.
CO POTŘEBUJETE K BOHEMIA SEKTU:
• čerstvě rozmixované broskve nebo kvalitní broskvové pyré s obsahem
ovoce minimálně 50 %
POSTUP:
• do skleničky odměřte 1 díl pyré • pyré dolijte 3 díly sektu
• podávejte na ledu • na závěr můžete koktejl ozdobit plátkem broskve

a
s
o
m
Mi

Tak prostá, a přitom tak
okouzlující kombinace Bohemia
Sektu a svěžích pomerančů si vás
snadno získá. Osvěžující koktejl
navíc zvládne opravdu každý, a to
kdykoliv během roku.
CO POTŘEBUJETE K BOHEMIA
SEKTU:
• 1 díl čerstvě lisované pomerančové šťávy
POSTUP:
• do sklenky nalijte čerstvou
pomerančovou šťávu vylisovanou
z dobře vychlazených zralých
pomerančů
• doplňte 1 dílem sektu
• podávejte na ledu, popřípadě
ozdobte plátkem pomeranče

Koktejl inspirovaný teplými letními večery, které jsou jako stvořené pro
chvíle ve dvou i setkání s přáteli pod širým nebem. Ovocný, smyslný,
plný toho nejlepšího z léta.
CO POTŘEBUJETE K BOHEMIA SEKTU:
• 1 díl pomerančový fresh
• 1 díl Aperol
POSTUP:
• do sklenky nalijte 1 díl Aperolu • doplňte 1 dílem čerstvého
pomerančového freshe • dolijte 3 díly sektu • podávejte na ledu,
popřípadě ozdobte plátkem pomeranče

PĚSTOVÁNÍ RÉVY

Výsadba
VINOHRADU

Víte, jaký je rozdíl mezi vinohradem a vinicí?
V řečníkovi. Pokud je z Moravy, bude mluvit
o vinohradu, ostatní o vinici… Žádný vinohrad
ani vinice ale nemůže být bez révy. Naše téma
reportáže z vinařství Pavlov je tedy o výsadbě
nového vinohradu.

Réva se pěstuje především na svažitých
pozemcích s jižní, jihovýchodní nebo jihozápadní expozicí. Všechny pokusy
o pěstování na severně exponovaných
stanovištích nebo na rovinách se vždy
ukázaly jako nešťastné. Hlavní výhodou
jižních svahů je nejlepší příjem slunečního záření, a to během celého vegetačního
období, tedy od jara až po babí léto. Chráněná oblast Pálavské vrchy je posledním
výběžkem vápencových Alp. Pro svou
biosférickou jedinečnost byla zapsána
do seznamu rezervací UNESCO. Oblast
CHKO se vzhledem k průměrné roční
teplotě řadí k nejsušším a nejteplejším
územím republiky (Pálava – od slova pálí).
V průběhu celého roku se někdy vyskytují
velmi suchá období, což v době zaměkání
bobulí a zrání hroznů nejenže révě vinné
nevadí, ale pro kvalitu vína je to ideální.
Unikátní vápencové podloží omezuje růst
révy a zkoncentrovává ji, což dává vínům
z Pálavy jedinečný charakter velké pikantnosti, kořenitosti a hutnosti. Vznikají zde
vína s vysokou mineralitou, s osobitým
ovocným charakterem, s výraznými medovými tóny. Vinařská obec Pavlov získala
již ve středověku punc významného vinařského centra a je mimo jiné výjimečná
unikátní architekturou barokních vinařských domů.
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VINAŘSTVÍ PAVLOV

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
VINOHRADU

Vinařství Pavlov leží přímo v srdci Pavlova a bylo zbudováno propojením tří sklepních hospodářství. Ze zachovaných zdrojů si nese
v názvu letopočet 1897. Celková délka sklepů je neuvěřitelných 250
metrů. Ve vinařství Pavlov najdete jen malé kvasné nádoby o velikosti
2 až 6,4 tisíce litrů. Díky tomu má každá šarže vína unikátní podmínky
pro zachování terroiru. Na kvalitu vín tu již řadu let dohlíží sklepmistr
Ctibor Čech, který je srdcem celého vinařství. Vinařství Pavlov obhospodařuje téměř 200 ha vlastních vinic. Podle názvů jednotlivých tratí,
jakými jsou Slunný vrch, Na výsluní nebo Sahara je zřejmé, že patří
k nejteplejším místům jižní Moravy.

V druhé zóně CHKO Pálava, pod skalním
útvarem Tři panny v blízkosti Dívčího hradu se na podzim při rigolaci našlo torzo
lidské kostry. Pro ostatky, které se objevily
v blízkosti božích muk, si přijeli zaměstnanci z regionálního muzea v Mikulově.
Pravděpodobně se jednalo o nález novokřtěnského pohřebiště z 16. století.

VINOTÉKA VINAŘSTVÍ
PAVLOV

NEJČASTĚJI PĚSTOVANÉ ODRŮDY
„Klasickými odrůdami vinné révy v okolí Pavlova jsou nejčastěji Ryzlink
vlašský, Veltlínské zelené a Müller Thurgau. Později se tady vysazovaly
i Tramín červený, Pálava, Rulandské bílé, šedé a Sauvignon. Nejznámější pálavskou odrůdou je Ryzlink vlašský,“ vysvětluje sklepmistr
Ctibor Čech.

VYKLUČENÁ VINICE
Každý vinohrad má svou životnost a réva se většinou klučí po 25 až 35
letech. Klučení vinohradu, který v Pavlově nově vysazujeme, proběhlo
před osmi lety. Došlo k odstranění starých vinic, keřů s kořeny i celé
opěrné konstrukce. „Loni na podzim jsme vyhnojili chlévským hnojem i průmyslovým hnojivem a hluboce zorali. Na jaře už jsme půdu
připravovali k výsadbě, srovnali bránami, vytyčili pozemek, nakoupili
sazenice a pak už se čekalo jen na vhodné počasí,“ doplňuje celý
koloběh prací ředitelka Vinařství Pavlov, Ludmila Třináctá.

VÝSADBA VINOHRADU
S NEJKRÁSNĚJŠÍM VÝHLEDEM
Na těchto místech bude brzy vinohrad s nejkrásnějším výhledem.
Každý den se na nový vinohrad vysadilo 18 tisíc sazenic, celkem více
než 62 tisíc. Za přibližně tři a půl roku od výsadby budou první sběry
tvořit 50–60 % výnosu. Na sto procent bude plodit po čtyřech letech.
Výsadba probíhá prostřednictvím stroje, tzv. sazeče, a obsluhy, která
do něj za jízdy vkládá další a další sazenice.

RÉVA MUSÍ DO LATĚ
„I když je trasa výsadby řízena i pomocí
GPS přístroje, stejně po mechanizované
výsadbě ještě vinohradník spolu s dalšími
techniky procházejí výsadbu a dorovnávají sazenice, aby byly rovně, přišlapávají
a nahrnují zeminu. Dalším krokem je instalace opěrných tyčí, ochranných tubusů
a opěrné konstrukce. Vinohrady se musí
chránit nejen vůči okusu zvěře, ale i odcizení. Nejkritičtější období je přitom čerstvě
po výsadbě. Kořeny nejsou ještě zapuštěné a révu lze jednoduše vytáhnout. I proto
se vinohrady po výsadbě hlídají ve dne
i v noci,“ objasňuje Ludmila Třináctá. Tím
práce na novém vinohradu samozřejmě
nekončí. Po nějakém čase nastane období
tzv. zelených prací, které spočívají hlavně
v čištění zálistků a zapěstování kmínků.
Vinohrad se musí také zbavovat plevele,
ošetřovat proti chorobám a škůdcům.

Vinařství Pavlov pracuje nejen na obnově
svých vinohradů, ale i na novém zázemí.
Ve vinařství je otevřena nová vinotéka,
která nabízí degustaci vlastních vín a posezení s krásným výhledem na vodní nádrž
Nové Mlýny nebo hrad Děvín. Prodejní
vinotéka i teráska k příjemnému posezení
vznikla podle návrhu architektky Kristýny
Augustinové. Přijďte se podívat a ochutnat z jedenácti vzorků vín z kategorie
pozdních sběrů, výběru z hroznů, slámového vína i z vína zařazeného do kategorie
VOC PÁLAVA.

ÚSPĚCHY VINAŘSTVÍ PAVLOV
Za současnými úspěchy vinařství Pavlov stojí, kromě kolegů a kamarádů ze střední školy – Ludmily Třinácté a sklepmistra Ctibora Čecha
– spousta dalších lidí, kteří se podílejí na celém chodu vinařství, jak
při pěstování révy vinné, tak i při jejím dalším zpracování. V minulém
roce získalo vinařství Pavlov 50 medailí na tuzemských i zahraničních
vinařských soutěžích (Valtické vinné trhy, AWC VIENNA, Vino Ljubljana, OENOFORUM, Salon vín – Národní soutěž vín ČR 2019 a další).
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PĚŠÍ GASTROTURISTIKA – GEOCACHING S HABÁNSKÝMI KEŠKAMI NA MORAVĚ

Lovci

GEOCACHING, CESTA
ZA DOBRODRUŽSTVÍM
Pokud se chcete o Habánech dozvědět to, co jste určitě ještě netušili,
vydejte se na pátrání po ukrytých schránkách (keších). Právě ty vás
zavedou na tři zajímavá a tajemná místa spojená s jejich minulostí.
Vypátrat je může každý registrovaný fanoušek hry geocaching. Pokud
jste o hře dosud neslyšeli, a ještě nejste zaregistrovaným geocacherem, není nic jednoduššího, než se seznámit s jednoduchými pravidly
a zdarma si vytvořit účet na stránkách www.geocaching.com a můžete
se směle vydat po stopách Habánů!

HABÁNŮ

Geocaching je oblíbený způsob trávení volného času. Aktivita na pomezí hry, sportu a adrenalinu, který zažijete jen při hledání ukrytých
pokladů. Poznáte díky němu nová místa a přátele. Hledání ukrytých
schránek, keší probíhá pomocí GPS souřadnic, které vložíte do turistické navigace nebo aplikace v chytrém telefonu a vydáte se za nimi
na cestu za dobrodružstvím.

HLAVNĚ NENÁPADNĚ
ZLATÝ POKLAD
HABÁNŮ
Podivín, Lanžhot a samozřejmě Velké Bílovice, místo, kde se rodí v našich sklepích
vaše oblíbené víno. Všude tam zanechali
Habáni své stopy. Právě na těchto místech
se před více než 4 staletími prosadili jako
výborní řemeslníci a skvělí vinaři. Stavěli
zde své domy, ve kterých všichni společně
žili a hospodařili. A dařilo se jim více než
dobře.

Věděli jste, že podle pověsti měli Habáni
na Moravě ve zdech svých sklepení ukrytý
zlatý poklad? Dodnes se však nenašel nikdo,
kdo by jej objevil. Pokud vás láká tajemství
a dobrodružství, vydejte se spolu s námi
po jeho stopách a objevte „keše“ s habánským
pokladem.
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Jedno z mála pravidel geocachingu, které byste měli opravdu dodržovat je to, že byste při hledání a objevování keší měli být velmi
obezřetní a nenápadní. O existenci pokladu a souřadnicích ví jen členové komunity. Chovejte se tak, abyste u ostatních lidí nevzbudili
podezření a nedošlo k prozrazení tajemství.

Díky své píli a pracovitosti nashromáždili
slušné jmění. Přestože se jim dobře dařilo,
neutráceli. Naopak žili skromným životem
a peníze si střádali. Pak ale nastaly pro
Habány těžké časy. Po bitvě na Bílé hoře
museli na nátlak vrchnosti Moravu opustit. Na cestu si mohli vzít jen trochu jídla
a několik džbánků proslulého Habánského vína. Vše ostatní, včetně jejich zlatého
pokladu, zde byli povinni ponechat. Říká
se, že jej před svým odchodem ukryli
v truhlách ve zdech svých sklepů.
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CYKLOSTEZKY V OKOLÍ VINAŘSKÝCH SKLÍPKŮ
Foto: LeFoltyn, Shutterstock

Zastávka v CAFÉ FARA
Z Mikulova se můžete vydat cyklotrasou
Mikulov–Klentnice–Věstonice, která vede
hlavním hřebenem Pavlovských vrchů
a nabízí to nejhodnotnější z Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava. V Klentnici
stojí za návštěvu pozdně barokní budova
fary, která byla postavena v období vlády
Josefa II. Od roku 2009 je zde ale namísto
obydlí, kanceláře a zázemí faráře kavárna
se zázemím. Původní fasáda byla opravena, repasované jsou i původní výmalby,
podlahy a výplně otvorů. Sezení je uvnitř,
ale i na zahrádce s výjimečným výhledem.
Kromě toho nabídka káv i jídelního menu
zajistí, že na tuto zastávku cyklopouti budete dlouho vzpomínat.

Detailnější přehled o moravských cyklostezkách naleznete na: www.stezky.cz/mapa-stezek

Obliba cyklovýletů a viniční turistiky v posledních
letech stále stoupá. Putování mezi vinohrady,
viničními sklepy nebo za prosluněnými výhledy
si užijete s rodinou, přáteli, anebo i když vyrazíte
sami.

Zahrada Evropy
Lednicko-valtický areál se považuje za nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě a často se symbolicky označuje jako
zahrada Evropy. Dálková cyklotrasa Moravská stezka spojuje sever
Moravy s úrodným jihem, přichází z Podluží a směřuje do Břeclavi.
Tato stezka provádí cykloturisty Lednicko-valtickým areálem a oblastí
okolo Lednických rybníků. Po prohlídce krás zahrady Evropy můžete
pokračovat dále na Znojemsko nebo do rakouské vinařské oblasti
Weinviertel.

Víno a Mikulov = LÁSKA
K prohlídce Mikulova – jeho starobylého středověkého centra, bývalé židovské
čtvrti, zámku s unikátní vinařskou expozicí a mnoho dalších atraktivit města je
dobré si vyhradit dostatek času. Kromě
pamětihodností nebo panoráma pohledu
historického města s charakteristickou
siluetou Svatého kopečku si vychutnáte
i prostředí malých kaváren, vynikajícího
vína nebo italské zmrzliny, která ještě více
zdůrazňuje atmosféru města románského
stylu. Vína značky Víno Mikulov svou jedinečností, odrůdovou čistotou přitahují
pozornost i díky řadě Sommelier Club,
která nabízí výběr toho nejlepšího od jejich ambassadora, Davida Krále.

Z plzeňského Koterova
do Starého Plzence
a na Radyni
Cestování za dobrým vínem nemusí být
vždy spojeno jen s Moravou. Tak například nová cyklostezka vede i kolem sídla
a vinotéky společnosti BOHEMIA SEKT.
Cyklostezka z plzeňského Koterova
do Starého Plzence je součástí systému
sportovně rekreačních tras Greenways,
ale i cyklotrasy Plzeň–Brdy. A po sklence
dobrého sektu nebo vína můžete pokračovat například ke zřícenině hradu Radyně,
kde jsou cyklisté srdečně vítáni.
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Foto: archiv Jeremy Thom

SVĚTOVÉ VINOTÉKY A VINAŘSTVÍ

Vinotéka s výjimečným designem
je vysoká 16 metrů a nabízí místo
až pro 4000 lahví.
Do hotelu Radisson Blu Zurich
se z centra města dostanete
vlakem za 10 minut.

Wine Angel
VINOTÉKA

V ZURICHU

Jednu z nejzajímavějších vinoték světa,
šestnáctimetrovou věž Wine Tower naleznete
v hotelu Radisson Blue Zurich. Při slavnostním
otevření ji obsluhovali speciálně vyškolení
akrobaté a číšníci. O andělské obsluze
a vinotéce jsme si povídali s jejím designerem,
Jeremy Thomem.
Představa, že vám víno z vinotéky Wine Angel snese anděl
je překrásná. Jak jste na ni přišli?
Náš klient, tedy síť hotelů Radisson, si všiml vinotéky, kterou jsme
navrhli v Las Vegas a přál si, abychom pro jejich hotel na severu Londýna, přesněji na letišti Standsted vytvořili dokonalejší verzi. Ta vinotéka
ve Vegas byla totiž nastavená na teplotu červeného, takže nechladila
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bílé ani šampaňské na správnou teplotu.
Vylepšení spočívalo hlavně v odstranění
tohoto problému, který jsme nakonec
vyřešili tak, že každá lahev je uložena
v samostatné přihrádce z průhledného
plexiskla, do které je teplota přiváděna
z vnitřní věže. K bílému vínu a champagne
je přiváděn studený vzduch ve dvou rozdílných teplotách. A k lahvím s červeným
je přiváděna pokojová teplota také přímo
z věže. Díky tomuto systému je možné mít
červená, bílá i champagne vína rozmístěna kdekoli v rámci vinotéky Wine Angels.
Přičemž koncept je takový, že čím vyšší
cena za víno, tím výš je umístěno. Abyste
si za dražší víno mohli užít delší pohled
na letícího anděla.

Jak samotné létání andělů funguje?
Při návrhu a realizaci jsme spolupracovali se Stevem Colleym, který
se specializuje na „létání lidí“. Byl šéfem a vzdušným designerem
na zahajovací a závěrečnou ceremonii na Londýnských olympijských
hrách. Při návrhu létajícího zařízení a programování letových sekvencí
v Zurichu už jsme vycházeli ze zkušeností z Wine Angels ze Stanstedu.
Takže při každém objednání a po přijetí hotovosti na baru byl anděl
připravený k letu a jeho partner ho vyslal stisknutím tlačítka „GO“,
protože program věděl přesně, kde je víno umístěno, a anděl tak letěl
do správné výšky.
Máte rád víno? Jakou lahev byste z vinotéky
Wine Angel Winery objednal?
Ano, mám rád víno. A poslední dobou se přikláním spíše k bílému. Momentálně si vychutnávám lahev Vermentino z Paso Robles v Kalifornii
a už se těším, až si otevřu francouzské Chablis, které mi přišlo včera.
V tomto čísle se věnujeme vínu a cestování. Cestujete hodně kvůli
práci? Která jsou vaše oblíbená místa, kde byste mohl pracovat,
kromě Zurichu?
Jsem moc rád, že už necestuji tolik jako dřív. Cestoval jsem vlastně
celý život. Žil jsem i v několika různých zemích. Mohu říct, že existuje
jen pár míst, kde jsem díky své práci nebyl a kam bych se rád podíval. A na dovolené za sluncem jsem nebyl spousty let. Ale co se týče
práce, tak jsem šťastný, když mohu pracovat kdekoli, kde se nabízí
zajímavý, trochu komplikovaný projekt s lidmi, kteří uvažují podobně
jako já a kde je i slunce (a to zmiňuji hlavně proto, že jsem v poslední
době pracoval jen na projektech, kde bylo hodně sněhu, ledu a deště).

Kromě vinotéky Wine Tower jste
autorem slavného a překrásně
vyřešeného přístřešku The Orange
Canopy, které bylo navrženo pro kapelu
Rolling Stones. Jak jste přišli na tak
vynikající tvar? Bylo to přání kapely?
A jak spolupráce probíhala?
Na této zakázce jsem spolupracoval s kolegou Billem Harkingem, který navrhoval
a stále navrhuje podobné struktury. Mým
úkolem bylo připravit to technicky. Když
jsme tvar studovali, přišli jsme i k minimálnímu počtu stěžní, které byly potřeba
k zastřešení plochy pódia, které „stouni“ potřebovali. Zbytek bylo předurčeno
způsobem zahájení koncertu, přístupu
a dalších parametrů. Takže tu strukturu
jsme měli vymyšlenou ještě před tím, než
jsme se se „stouny“ viděli. Na provedení
neměli žádný vliv. Oranžovou barvu to má
proto, že to byla v daný moment jediná
barva, kterou měli. Obecně je to tak, že
většina kapel spolupracuje s designery. Je
to hodně o dialogu a zpětné vazbě, aby
mohli na pódiu hrát a mít show, kterou
chtějí.

Jeremy Thom

Na jakých projektech pracujete?
V tomhle roce jsem zatím navrhoval sjezdový skate park pro Red
Bull s názvem Crashed Ice at Fenway Park (Nalomený led ve Fenway
Parku), podívejte se na video, je na Youtube. V Los Angeles jsem se
již po osmnácté v řadě podílel na stavbě Vanity Fair Oscar Party a teď
se podílím na rekonstrukci části středu Central Parku v New Yorku.
Takže zatím je to pěkně rozjetý rok.

Navrhuje více než 40 let výjimečné
a jedinečné scény pro velká pódia,
balet, operu nebo ﬁlm. Spolupracoval s umělci různých žánrů, Rolling
Stones, Miles Davis, Andrea Bocelli, i s obchodními značkami BMW,
British Airways, LiveAid v Londýně a Philadelphii, nebo festivalem
Woodstock ’94, první vzpomínkovou
akcí 9/11 v New Yorku.
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TIP NA VÝLET

Nejdelší
DEN V ROCE

Blíží se nejdelší den a nejkratší noc v roce, letní
slunovrat. Astronomické léto obvykle připadá
na 21. června a tento den je dlouhý 16 hodin
a 22 minut. Na noc nám pak zbývá jen 7 hodin
a 38 minut. Tak co strávit nejdelší den v roce
například v kraji Prosecca?

BENÁTSKO (VENETO)
Hlavním městem regionu Benátsko jsou Benátky. A i když se jedná
o jedno z nejnavštěvovanějších míst na světě, region nabízí další zajímavá místa. Na severu je to část Dolomit a Karnských Alp, na jihu
Pádská nížina, ale hlavně nejznámější oblast výroby Prosecca, Veneto.

MIONETTO, PŘÍBĚH PROSECCA
Příběh Prosecca začal v městečkách Conegliano a Valdobbiadene,
kopcovité oblasti na severovýchodě Itálie, zhruba 50 km od Benátek
a 100 km od Dolomit. Vinice se zde nachází na strmých svazích pod
alpsko-dolomitskou částí, která nabízí klima pro odrůdy vína, jimž
prospívá chladnější podnebí, například odrůdu Glera. Je to místo pojící
se s pěstováním vína, ale i se založením první italské školy vinařství.
Jen o rok později, v roce 1887, zde založil rodinné vinařství i Francesco
Mionetto. Valdobbiadene je domovem nejlepšího Prosecca. V této
oblasti nalezneme 170 vinařství rozprostírajících se na 6 000 ha vinic.
Mezi nejstarší a nejúspěšnější z nich patří vinařství Mionetto.
16

ROMANTICKÉ
PROCHÁZKY
V BENÁTKÁCH
Pokud toužíte po romantických procházkách nebo projížďkách na vodě, Benátky
jsou pro vás to pravé. Benátky, dříve námořní a obchodní velmoc nebo středisko
sklářství, mají velký historický, kulturní,
společenský i administrativní význam.
Patří mezi jednu z nejnavštěvovanějších italských destinací a také památku
UNESCO. K většině památek se dostanete
„po svých“ anebo díky vodnímu „MHD“,
kterému se italsky říká vaporetty. Těmi se
dostanete na proslulý ostrov Burano, kde
je každý domek omítnutý jinou barvou
anebo na ostrov sklářů, Murano.

BIENÁLE I NEJSTARŠÍ FILMOVÝ
FESTIVAL NA SVĚTĚ
Důležitou roli v kulturním a společenském životě hrají dvě události.
Jde o prestižní přehlídku současného výtvarného umění, Biennale
di Venezia a Benátský ﬁlmový festival, který je nejstarším ﬁlmovým
festivalem na světě. První ročník se konal na ostrově Lido, jediné pláži
v Benátkách, která je vhodná ke koupání.

NA MURANO
NA SKLENIČKU
Murano je jedním z ostrovů v benátské laguně, který je známý výrobou a prodejem
vyhlášeného benátského skla. Obzvlášť
večer má laguna neuvěřitelnou atmosféru.
Kanály jsou lemovány množstvím kaváren
a cukráren s vynikající italskou zmrzlinou.
O ručně vyrobené sklo si můžete říct přímo
v tradičních sklářských dílnách. Tajemství
výroby bylo v minulosti udržováno i zákazem cestování sklářů, a to po Itálii i celé
Evropě.
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NOVÁ KOLEKCE SPODNÍHO PRÁDLA MIONETTO

Pracovní nabídky
většinou neodmítám

Pro ženy, které se nebojí být samy sebou
Tereza Vu je česká módní návrhářka spodního prádla na haute couture úrovni. Prádlo šije na míru z nejluxusnějších materiálů, krajek,
hedvábí, tylu nebo ekokůže. Vystudovala na jedné z nejprestižnějších
univerzit oboru London College of Fashion. A po jeho absolvování se
věnovala studiu navrhování spodního prádla. To je oproti klasickému
návrhářství speciﬁcké například i tím, že musí řešit elasticitu, jež hraje
při nošení velmi důležitou roli. O své tvorbě říká, že je určena především ženám, které se nebojí být samy sebou. Ženám, které vědí,
že svou krásu mohou umocnit díky vhodné kombinaci ultrajemných
éterických střihů, smyslných vzorů, průhledných nebo průsvitných
struktur a decentních barev.

Trendy při výběru spodního prádla

Pro značku Mionetto vznikla
unikátní kolekce luxusního
spodního
prádla,
které
navrhla módní návrhářka
Tereza Vu. Kolekce se
skládá z pěti kusů prádla
inspirovaného pěti produkty
z portfolia šumivých vín
Mionetto.
Modely,
jež
Tereza navrhuje a šije, jsou
jedinečné nejen provedením
a kvalitou materiálu, ale i tím,
že jsou originálně vytvořené
pro danou příležitost. Pokud
máte prádlo od Terezy Vu,
máte i jistotu, že stejné nemá
žádná jiná žena na světě.

18

Spousta žen si při výběru spodního prádla vybírá push-up podprsenky
a je přesvědčena o tom, že tím udělá nejlepší dojem. Je to ale většinou
dojem mylný. Navíc častokrát i nepohodlný. Naštěstí se tento trend
daří pomalu měnit. „Nejlepší zákaznice jsou většinou starší ženy. Absolutně totiž vědí, co chtějí. Dokážou ocenit materiály, s nimiž pracuji
a celkově si váží toho, že se jedná o zakázku na míru a chtějí si prádlo
užít. Na přehlídkách mám ráda klasické modelkovské míry, ale pokud
vidím, že má někdo charisma a energii, která nemá nic společného
s proporcemi postavy, tak jsem na sto procent přesvědčená o tom,
že by mě taková práce bavila a byly by z ní i moc zajímavé fotky.“

Před přípravami kolekce Mionetto navrhovala kolekci podzim/zima 2019 pro
událost Mercedes-Benz Prague Fashion
Week (MBPFW). Po slavnostní přehlídce
v prostorách pražského Mánesu už začíná
s přípravou dalších modelů na přehlídky
Spring / Summer 2020 MBPFW a Fashion
Live na Slovensku. Zároveň spolupracuje
s herečkou Jitkou Schneiderovou na přípravě šatů na mezinárodní ﬁlmový festival
v Karlových Varech.

Na cestování mám ráda
Asii a vinařskou turistiku
Mezi Terezy oblíbené destinace patří hlavně Asie. Procestovala Vietnam, Thajsko
nebo Srí Lanku. A na našem kontinentě
má nejraději vinařskou turistiku. Ať už je
to autem, nebo i projížďkami na kole mezi
vinařstvími. Nejvíce si s rodinou oblíbili
region Trentino-Alto Adige v severní Itálii,
ve kterém je pěstování vinné révy i jedním
z hlavních zdrojů příjmů.
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OSOBNOSTI BOHEMIA SEKTU

Foto: LeFoltyn

KDO JSOU KÓJAŘI A CO PIJÍ?

Sklep?
MÁTE

„Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem
si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli
máte sklep. Máte sklep? Mohla bych ho vidět?“
Legendární otázka z ﬁlmu Kulový blesk se může
hodit jako oblíbená hláška mezi přáteli nebo
i do diskuse mezi nadšenci a milovníky vína,
kteří nemají, ale chtěli by mít sklep, kam by si
mohli ukládat a degustovat víno s přáteli nebo
s obchodními partnery.

SPRÁVCE VINNÝCH KÓJÍ
Radim Šedivý je patnáct let správcem vinotéky Sv. Urbana v Mikulově.
Stará se o bezmála 250 vinných kójí, které si pronajali lidé z různých
koutů České republiky, ale i Polska, Rakouska nebo Německa a všichni měli na začátku jedno společné. Neměli sklep. A tak si zařídili
členství ve vinotéce, kde si mohou ukládat, archivovat a degustovat
vína společnosti BOHEMIA SEKT.
Radim se stará o fungování a členství klubu, osobní komunikaci
s „kójaři“, doplňuje vinné sklepy, připravuje degustační programy,
stará se o správnou archivaci a jedinečnou sbírku archivních vín, která
disponuje i téměř 70 let starými víny.

KÓJAŘI VE VINOTÉCE SV. URBANA
Kójaři, jak se majitelům kójí říká, buď nemají vlastní sklep, anebo
si u vína chtějí dopřát osobnější způsob setkání, jen s těmi, které
na sklenku pozvou, bez dalších lidí nebo signálu mobilních operátorů.
„Každý kójař má při rezervaci degustační místnosti právo veta. Kdo
se domluví první, ten má přednost,“ doplňuje další výhodu členství
v klubu Radim Šedivý. Členství v klubu platí na celý rok a částka se
pohybuje od 1500 do 5000 korun bez DPH, podle velikosti kóje.
Nejmenší jsou na 100, střední na 250 a největší na 500 lahví.
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Mezi kójaře patří obyvatelé Mikulova, ale také někteří politici, majitelé
ﬁrem, herci a herečky. Pro všechny kójaře se dvakrát do roka pořádají
dvě „přechutnávky“, kde se prezentují vína ze všech vinařství skupiny BOHEMIA SEKT. První letošní „přechutnávka“ je plánovaná na 11.
června. Nejvíce objednávek vín bývá na podzim během galavečera,
který probíhá obvykle v hotelu Galant v Mikulově.

KÓJE JE HRA
Degustace a setkávání u vína probíhá ve vytápěné degustační místnosti,
nikoli přímo ve sklepě, kde vína leží a zrají. U každé kóje je jméno
kójaře a místo, odkud pochází. Někteří kójaři během roku vypijí vše,
co si nakoupili, jiní to berou jako hru – nakupují a zkouší dobu zrání,
porovnávají značky mezi sebou.
„Jde o takovou hru. Přijdete do sklepa, přechutnáte si vína, něco si
vezmete domů, třeba k letnímu grilování. Jiným vínům ještě věříte,
tak je v kóji ještě necháte a mezitím nakoupíte nová, mladší vína.
A na konci vám třeba zbyde pár lahví špičkového dvacetiletého vína,“
vysvětluje Radim Šedivý, správce vinotéky Sv. Urbana v Mikulově.

SKRYTÉ POKLADY
„Vína, která vyrábíme dnes, jsou skvělá, ale nemají životnost na třicetiletou nebo i padesátiletou archivaci. V minulosti probíhala výroba
jinak. Neřešil se obsah přírodního cukru nebo lokalita. Přírodní cukr
byl minimální, doslazovalo se uměle, a ačkoliv to zní nevábně, tak díky
tomu, že ta vína měla vysokou přírodní kyselinu a víno leželo dlouho
v sudech, se stalo, že jsou i po tolika letech stále v pohodě. Jediná
jejich slabina jsou korky, které byly dříve nedostatkovým zbožím,“
vysvětluje Radim Šedivý.

KE KULATINÁM NEBO SVATBĚ
Nejstarší víno archivu je z roku 1950, Rulandské bílé, ale je jich už jen 14
lahví. Když byste hledali takový dárek k padesátinám nebo na svatbu,
musíte se treﬁt do ročníku, kterého je v archivu alespoň 20–30 lahví.
Cena se vypočítává podle jednoduché rovnice. Co rok stáří, to 200
korun. Většina vín v archivu jsou bílá, výjimku tvoří jen ročník 1983
s odrůdou Rulandské modré.

VÍNO MUSÍ LEŽET
Pokud víno uložíte při správné teplotě
na tmavé místo, dva roky na něj nemusíte
sáhnout. Nezkazí se, nic se mu nestane. Obecně se při archivaci musí myslet
i na to, že nevíte, jaké po otevření bude.
Takže je lepší nakupovat více láhví a ochutnávat postupně. Při stárnutí vína dochází
k třem stupňům proměny aroma. V prvních dvou letech začínají vynikat vůně
ovoce. V třetím roce dochází k druhotnému stárnutí vína a začínají více prostupovat
vůně lučního kvítí, sena. U archivu už je řeč
o tzv. terciálních tónech, které se tvoří jen u
výjimečných šarží pečlivě vybraných vín.

Radim Šedivý
Vystudoval Střední vinařskou
školu ve Valticích a než
se stal správcem vinotéky
Sv. Urbana v Mikulově,
pracoval na vinicích
jako vinohradník.
Žije s rodinou a dětmi
v Mikulově a vlastní
malý sklep.
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TIP NA NÁVŠTĚVU RESTAURACE – RESTAURACE LETNÁ KLADNO

Fresh
TOTAL

Pokud máte rádi vše, co je čerstvé, tak restaurace
Letná Kladno je místo, které rozhodně stojí
za návštěvu. Čerstvé maso z farmy, čerstvé
bylinky a zelenina z akvaponie, čerstvý med
ze včelí farmy, čerstvá zmrzlina z vlastní pasty,
čerstvě provedená rekonstrukce a stále čerstvé
nápady. Vizionář a manažer restaurace Letná
Kladno, Jan Malý, popisuje vlastní přístup
a ﬁlozoﬁi jako „total fresh“.

Původní restaurace Letná Kladno byla
navržena
významným
architektem
Vojtěchem Galem a sloužila jako byt
místostarosty města Kladna. V té době
byla velmi moderně řešena i napojením
na dálkový vodovod nebo kanalizaci, což
v tomto období zdaleka nebylo standardem. Od roku 1924 je v těchto místech
restaurace, původně s názvem „U vodojemu“, která za pět let oslaví stoleté výročí
bez přerušení provozu.
V čem je Restaurace Letná Kladno jiná než
ostatní?
Myslím, že je to díky naší kaštanové i jedlé
zahrádce a taky díky způsobu úpravy jídla
na Josper grillu. Jídla jsou připravovaná na dřevěném uhlí při teplotě 300–350
stupňů Celsia, a tím získávají nezaměnitelnou strukturu a šťavnatost.
Koncept jedlé zahrádky je velmi sympatický. Jak jste k němu přišli?
Je to jednoduché. Máme rádi, když můžeme pracovat s bylinkami, které vyrostly
na slunci, v přirozených podmínkách a zároveň nejsou náročné na péči. Minimálně
polovinu bylinek zpracujeme do našich
limonád, zbytek je určen pro kolegy
v kuchyni. Rádi pracujeme s levandulí,
lichořeřišnicí, samozřejmě mátou. Hodně prima je taky šalvěj. Pro dětské hosty
máme zasazeny jahody zahradní i lesní,
ostružiny bez ostnů. Vždycky nás potěší, když vidíme, jak si děti trhají přímo
do pusy nebo nesou ochutnat rodičům.
Loni jsme nově zasadili i jedlé kaštany,
tak uvidíme za pár let. Naše zahradnice
je úžasný člověk. S manželem provozují
včelí farmu a od nich bereme jejich Med
z Libušína.

Na jakou kuchyni se v Restauraci Letná Kladno specializujete?
Naše gastro speciality jsou rozděleny na dvě základní části. Josper
grill, tedy jednoduché, rychlé úpravy bez zbytečných složitostí.
A v druhé části se věnujeme naopak dlouhým úpravám mas.
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo, které si v Restauraci Letná Kladno
objednáváte?
Z aktuální stálé nabídky a naší ﬁlozoﬁe bych si v „dlouhé úpravě“ jako
předkrm vybral foie gras z kachny s hruškami, červenými hrozny,
omáčkou Madeira a naše briošky. Z hlavních jídel grilovaná kachní
prsa na řasách Wakame s trhanými saláty, kustovnicí, bílým sezamem,
houbami Enoki, Dresinkem Teriyaki a limetkovou šťávou. A jako dezert smaženou vanilkovou zmrzlinu v kakaové strouhance, šlehaným
mascarpone a lyoﬁlizovaným ovocem.
S čím nejčastěji snoubíte vína a sekty BOHEMIA SEKTu?
S Bohemia Sekty párujeme pokrmy velmi rádi. Je zajímavé, že naši
hosté takové nabídky ocení a upřednostňují snoubení pokrmů se sekty
před tichými víny. Velký úspěch mělo například menu králičího masa
a Bohemia Sektu. Mezi oblíbené patří i kombinace zmrzlin na ovocné
i bylinkové bázi. Například mátová nebo maková zmrzlina se skleničkou sektu je naprosto úžasná kombinace.

Jan Malý
Je manažer Restaurace Letná
Kladno a vizionář.
Po několikaletých zkušenostech v gastronomii se vrátil
zpátky do Kladna. Spolupracuje
s nejlepšími lokálními i celorepublikovými dodavateli, mezi
které patří i BOHEMIA SEKT.
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POVÍDKA
No a zabralo to! Holčička přestala poskakovat, spadla ji ramínka
a vydala se dál plouživým krokem. Medvěda držela za jednu packu
a vlekla ho po zemi za sebou.
Ano, takhle se správně člověk vrací do Česka. Hezky odevzdaně a bez
nálady, pomyslel jsem si.
„Prosím tě, proč ji tak strašíš?“ řekl mladé ženě její manžel. Ale to jsme
už byli u východu A27.
Taky jste si toho všimli? My Češi se na dovolené neradi potkáváme
s jinými Čechy. Když se potkají někde v letovisku příslušníci jiných
národů, obvykle se dají do řeči a například si vyměňují tipy na hezké
restaurace.
Když si dovolenou vybírají Češi a prohlížejí si na webu nejrůznější
letoviska, zajímá je především odpověď na základní otázku. „Nebude
tam moc Čechů?“
Jsme Češi a máme se rádi. Pokud tedy nejsme na dovolené.

Pozor,

„Hele, už to tam je!“ řekla moje žena a ukázala na monitor,
kde se konečně objevilo, že letadlo do Prahy poletí z východu
A27. Společně s pár dalšími lidmi jsme se zvedli ze sedaček
na terminálu a vydali se chodbou směrem, kam ukazovaly
šipky.
Před námi kráčela mladá rodina. Elegantní žena kolem třiceti
v barevných šatech, o něco starší muž v džínách a jejich
blonďatá, asi pětiletá dcera.
Ta držela v ruce velkého modrého medvěda a spokojeně
poskakovala.
Najednou se její matka zastavila. „Přestaň poskakovat jako malé
dítě,“ řekla přísně. Což bylo trochu absurdní, protože její dcera
malé dítě byla.
„A proč jako?“ řekla holčička odbojně.
Matka odpověděla: „Dávej si pozor na jazyk. Tady jdeme
na letadlo do Prahy a už tady můžou být Češi.“
Asi to myslela jako praktickou informaci. Ale nemohl jsem si
pomoct, znělo mi to jako: „Dávej si pozor, možná nás sežerou
zombies.“

Četl jsem to dokonce mezi českými komentáři v aplikaci TripAdvisor.
„Hotel hodnotím velmi pozitivně. Jídlo je sice spíše průměrné
a u bazénů je po desáté problém najít volné lehátko, ale nejezdí sem
Češi.“

Ne že bychom nebyli vlastenci. To my ano!
I pochválit se umíme. Sice říkáme „ČEŠI
jsou otřesní, vozí si na dovolenou řízky!“
ale když chceme upozornit na národní
úspěchy, říkáme: „MY jsme vynalezli
kontaktní čočky!“ nebo „A věděli jste, že
MY vymysleli slovo robot?“
Jsme samozřejmě pyšní na NAŠE pivo.
I víno, když na to přijde. Pamatuju si, jak
jsme se jednou na dovolené seznámili
s anglickým manželským párem, který
bydlel v sousedním pokoji. Naše balkony
oddělovalo jen nízké zábradlí.
Pozvali jsme je na sklenku vína. A když
jsme si pak povídali, potěšili nás tím, že si
kupují český sekt. Bohemku. „Musím říct,
že nám chutná víc než italské prosecco,“
prohlásil muž.

Lepší doporučení nenajdete.

Úplně jsme se dmuli pýchou. „Tak jistě,
sekt MY udělat umíme, o tom není sporu,“
řekl jsem.

Můžete být na nejkrásnější pláži světa, nebe i moře budou blankytné
jak na reklamní fotograﬁi … avšak ve chvíli, kdy rodina vedle vás vytáhne
paštiku Májku a časopis Chvilka pro tebe, vaše ideální dovolená
skončila.

Během dovolené jsme se spřátelili,
několikrát byli společně na večeři či
na skleničce. Poslední večer dovolené
jsme se domluvili, že zajdeme do baru.

Vlastně se divím, že ještě nějaká malá dravá pojišťovna nenabídla
v tomto smyslu nějaký nový produkt. „Když doložíte, že jste během
dovolené potkali víc než deset Čechů, vrátíme vám padesát procent
ceny letenky.“ Nebo něco takového.

Když jsme odcházeli z pokoje, naklonili
se k nám: „Ještě jsme vám neřekli, že pro
vás máme překvapení! Potkali jsme dnes
ve městě jiné Čechy. Tak jsme je pozvali
do baru taky!“

Ostatně Bůh ví, jak to bylo se známou pověstí o Praotci Čechovi. „Tady
se usadíme. Tohle je země, mlékem a strdím oplývající,“ prohlásil
podle ní.

Podívali jsme se se ženou na sebe. „To je
milé,“ řekl jsem.

(A nechme stranou, že mléko a med nejsou tak úplně ingredience
potřebné pro vaření piva.)

„Když jsme jim řekli, že se přátelíme
s Čechy, byli velmi překvapení,“
pokračovala Angličanka.

Avšak není vyloučeno, že Praotec Čech ve skutečnosti prohlásil: „Tady
se usadíme. Tady nejsou žádní Češi!“
Podle nedávného průzkumu DNA je většina lidí, kteří se dnes považuje
za Čechy, velmi rozmanitého původu. Geneticky jsme například bližší
Rakušanům a Němcům než ostatním slovanským národům.

Naklonil jsem se k ženě a řekl: „Klid.
Jestli to opravdu byli Češi, tak do baru
na schůzku s jinými Čechy nepřijdou.“
Večer se vydařil, děkujeme za optání.

Skoro se chce napsat, že Češi jsou ve skutečnosti Němci, kteří byli
tak líní, že nedošli ani do Německa.

MILOŠ ČERMÁK
je český novinář, spisovatel, konzultant, spolumajitel ﬁrmy
NextBig.cz, bývalý šéfredaktor serveru iHNed.cz. Vystudoval
kybernetiku na elektrotechnické fakultě ČVUT. Jeho žena Senta
je také absolventkou ČVUT oboru biokybernetika, držitelkou
sommelierské certiﬁkace a také první ženou, která byla zvolena
Manažerem roku. Mají dvě děti, Vavřince a Jolanu.
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ROZHOVOR

Barman roku
V KLASICE I FLAIRU

Martin Vogeltanz je sympatický barman
z Plzně, který se poprvé v historii České
republiky i v rámci soutěže mistrovství
světa umístil v obou barmanských soutěžních disciplínách – ﬂair i classic.

a koktejlovou agenturou jsem začal jezdit
i na různé akce. Pořád jsem pracoval v El
Cidu a ve volnu jezdil na akce.
Jaké byly tvoje soutěžní začátky?
Začínal jsem v roce 2008 a vyhrál soutěž
barmana roku a na přípravu na mistrovství
světa jsem měl rok. Trénoval jsem pět dní
v týdnu. Ve volnu, před, anebo po práci
chodil na tři až pět hodin házet.
Jak takový trénink vypadá?
Učím se nové triky, ale i opakuju ty, které už umím. Sestava musí sedět přesně
na hudbu, takže se to ladí i podle tempa
a nálady hudby. Navíc to musí mít nějakou obtížnost, takže jde o to, aby se to
stupňovalo a byly v ní těžší a těžší prvky,
a samozřejmě musí být skvělý koktejl.
Na soutěžích je délka show 5 minut. Ale
i to se mění. Jsou i soutěže, kde je základní část na 4–5 minut a pak je ﬁnále
na 7–8 minut.

netradiční sirup vonokvětky (Osmantus), který se vyrábí speciálně
pro asijský trh a k nám se zatím nedováží. Asiati tuto rostlinku používají hojně do koktejlů nebo také na čaj. Má krásnou vůni, kterou
bych přirovnal k naší bezince, která se u nás často používá, ale pro
mě je už z pohledu nejmodernější mixologie za zenitem. Ozdoba se
pak skládala z citronový trávy, ruscusu, jedlých perel a orchidejí, to
vše poprášené zlatým prachem.
Jaký drink máš rád?
Z destilátů piju nejradši whisky. Co se týče koktejlů, rád zkouším nové
věci. Baví mě třeba jednoduchá kombinace, kde je základem skotská
whisky, medová voda, limetová šťáva a pak se dolévá sektem nebo
proseccem. Je to výborný drink nejen na léto.

Martin Vogeltanz
Je nově zvoleným viceprezidentem České barmanské asociace v Brně, mistrem republiky v obou barmanských disciplínách
– ﬂair i classic, plzeňským rodákem a starostlivým tátou. Vystudoval Hotelovou školu v Plzni. Působil například v plzeňské
restauraci El Cid nebo Zapa Baru. Věnuje se svojí barmanské
agentuře, dělá show, barový catering, školí začínající barmany
v rámci celosvětového programu Diageo Bar Academy.

A jak vypadá show, kterou děláš na různých akcích?
Většinou jde o 10minutou show. Nabízím
tři typy představení, ale většinou si lidi objednávají dva typy dohromady. Exhibiční,
při které se hází lahvemi za světla a trvá
zhruba 6 minut, a potom ohnivá, kde se
čtyři minuty plive oheň a hází se zapálenými lahvemi.

Martine, jak dlouho se barmanství věnuješ a kde jsi začínal?
Barmanství se věnuju třináct let, ale začínal jsem v McDonaldu. Už
když jsem chodil na hotelovou školu, tak jsem tam chodil na brigádu.
Když jsem se vrátil z civilní vojenské služby, aktivně jsem se věnoval
závodnímu tancování. A k tomu se hodí mít práci, při které můžete
ještě trénovat a jezdit na soutěže.
V čem jsi závodně tančil a jak ses k tomu dostal?
Tančil jsem akrobatický rokenrol. Nejdřív jako malej kluk a potom jsem
se k tomu vrátil i po pauze. Po pubertě… Dostal jsem se k tomu náhodou. Byl jsem na operaci slepého střeva, a když jsme šli z nemocnice,
tak jsme se zastavili na zmrzlinu. Zmrzlinář byl trenér akrobatického
rokenrolu a řekl mámě, že by mě to mohlo bavit, a tak jsem tam začal
chodit.
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Kdy jsi se k barmanství dostal?
S barmanstvím jsem se poprvé setkal
na škole. Jsem vystudovaný kuchař/číšník a mám nástavbu, tak jsem hledal místo
číšníka. Začínal jsem v hotelu Panorama,
zhruba po roce jsem dostal nabídku do restaurace El Cid v Plzni. Kvůli univerzálnosti
jsme se s kolegy střídali na place i za barem. Někdy jsem připravoval drinky a kávu,
a jindy obsluhoval a staral se o servis vína.
Zpočátku jsem neměl znalosti ohledně koktejlů, a protože jsem se to chtěl
naučit, udělal jsem si barmanský kurz.
A díky spolupráci s místní barmanskou

Jak probíhalo MS v Tallinu?
Poprvé v historii České republiky se stalo,
že jeden barman vyhrál domácí mistrovství v obou kategoriích. Od začátku, kdy
jezdím soutěžit, tak soutěžím v obou kategoriích – classic i ﬂair. A loni jsem byl
první, kdo vyhrál v obou kategoriích v jednom roce. Bylo to trochu kuriózní i v tom,
že na mistrovství světa jezdí většinou dva
výherci. Ale protože jsem vyhrál obě kategorie, tak jsem tam jel jenom já. Během
soutěže jsem měl dva opravdu skvělé dny.
Z mistrovství jsem přivezl dvě medaile,
v klasice jsem byl druhý a ve ﬂairu třetí,
což se nikdy nikomu nepodařilo v rámci
mistrovství světa.
S jakým drinkem jsi soutěžil?
V kategorii classic musím stihnout za 7
minut namíchat 5 drinků a ve ﬂairu musí
být během 5 minut namíchané 4 drinky,
a navíc to musí být i show. Drink, který
jsem připravoval v klasice, se jmenuje
Emerald Eye (Smaragdové oko) a je to
kombinace toho, co mám rád. Gin s čerstvou bazalkou, citronovou trávou, čerstvou
hroznovou a limetovou šťávou a u nás

Co je to ﬂair a co classic?
Classic soutěžní mixologie spočívá v přípravě inovativního
koktejlu a bezchybném servisu. Na přípravu mají barmani
přesně daný časový limit. Daná je také část ingrediencí, které
musí barman do koktejlu zařadit, nebo téma, které celou soutěž
zastřešuje. Často se na soutěžích hodnotí i zbožíznalství.
Od barmanů se očekává nejen příprava perfektního koktejlu, ale
také osobitý koncept zahrnující název drinku a jeho originální
servis, i to, že budou své hosty v podobě členů poroty bavit
popisem přípravy koktejlu nebo prezentací myšlenky s koktejlem spojené.
Flair barmanství je způsob přípravy a podávání koktejlů, který
v sobě zahrnuje akrobatické prvky a prvky show. Barman při
přípravě nápoje vyhazuje do vzduchu a znovu obratně chytá
lahve, šejkry, sklo či ingredience koktejlů. I když show působí jednoduchým dojmem, je přesně připravena a nacvičena
do hudby. Výsledné prezentaci předchází mnoho hodin nácviku a fyzické přípravy. U nejlepších ﬂair barmanů připomíná
trénink přípravu vrcholového sportovce, když trvá několik hodin pravidelně každý den.
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PŘÍBĚH SKLA

SLOVNÍČEK

PRVNÍ SKLÁŘI
V ČECHÁCH
A NA MORAVĚ

Cava

Prvními výrobci skla na území dnešní České republiky byli Keltové. Jejich sklárny
na oppidu Stradonice u Berouna, Staré
Hradisko u Prostějova a nejstarší sklářská dílna v Němčicích nad Hanou, která
funguje dodnes, zahájily tradici sklářské
výroby u nás. Odsud pochází největší
kolekce náramků a prstencových korálů
ze skla podobného složení, které kromě
dekorativního účelu měly význam symbolický, ochranný.

LITÉ & FOUKANÉ
Jak nejčastěji rozdělujete sklo? Na krásné, čiré, po babičce, nebo
rozbité? Sklo totiž můžeme rozlišovat podle mnoha měřítek. Sklo se liší
podle chemického složení, zabarvení, zpracování, opracování, způsobu použití nebo podle způsobu výroby, a to je pak sklo ploché, které
se vyrábí litím na povrch roztaveného cínu, a sklo obalové, které se
vyrábí foukáním do forem, případně lisováním.

NÁŠ VYNÁLEZ: SKLO
V přírodě vzniká sklo zřídkakdy. Obsidian jen při tuhnutí žhavé sopečné
lávy, fulgurit natavením horniny při úderu blesku nebo se v přírodě
můžeme setkat s tělísky, které ho jen připomínají (u nás nalezené vltavíny). Takže sklo, jak ho známe nejčastěji, můžeme považovat za čistě
lidský vynález. Kdy a kým bylo vynalezeno, se přesně neví, ale jeho
výroba patří k nejstarším a nejvýznamnějším objevům lidstva. Nejstarší
skleněný předmět je starý přibližně 5000 let a jde o nazelenalou perlu,
která byla nalezena v Thébách.

Sklo

28

ZAJÍMAVOSTI
OBALOVÉHO SKLA
BOHEMIA SEKTU
Skleněné obaly na tiché víno mají řadu
tvarových odlišností, a proto je jejich
sortiment velmi bohatý. Nejdůležitějším
parametrem obalového skla pro šumivé
víno, na rozdíl od toho tichého, je jeho
tlaková odolnost. U sektových lahví je minimální hodnota odolnosti proti vnitřnímu
přetlaku 1,6 MPa. Kromě této odlišnosti
musí mít lahve ústí přizpůsobené sektové
korkové zátce, a tím jsou vždy na první
pohled odlišné. Navíc lahve pro klasickou výrobu sektů musí mít vyšší tloušťku
skloviny, protože v nich probíhá proces
sekundární fermentace.

Co je to Cava?

Cordon Negro brut

Cava je proslulé šumivé víno nejčastěji z katalánského Španělska.
Jako Portugalci pijí espumante, Italové prosecco a my sekt, tak Španělé mají svoji cavu. Cava se vyslovuje krátce jako kava a je označením
pro sklep nebo jeskyni. Jde o poměrně mladé označení. Katalánští
vinaři jej začali oﬁciálně používat až v sedmdesátých letech dvacátého
století, a to hlavně proto, aby svou produkci odlišili od francouzského
šampaňského.

Barva cavy Cordon Negro brut je světle
zlatavá se zelenkavými odlesky a s jemným dlouhotrvajícím perlením. Její vůně
expresivně připomíná tropické ovoce
s lehkým dotykem citrusové trávy. Chuť
je středně plná, ve které převládá tropické
ovoce podpořené atraktivní kyselinkou.
Doporučuje se jako aperitiv, popřípadě
s šunkou jamón serrano nebo pokrmy
s mořskými plody jako paella.

Odkud pochází?
Cava, přírodní šumivé víno musí podle zákona pocházet pouze ze
Španělska. Nejčastěji se vyrábí z typicky španělských odrůd Macabeo, Parellada a Xarel-lo a musí projít tradiční metodou kvašení
v lahvi. Od osmdesátých let se také vyrábí z Chardonnay a Pinot Noir.
Cavu můžete poznat v různých podobách podle úrovně cukernatosti,
od nejsušší – přírodního brutu, přes brut, brut reserve, seco, semi
seco až po nejsladší dulce.

Freixenet, nejslavnější výrobce cavy
Freixenet je ve Španělsku nejslavnějším výrobcem šumivých vín typu
cava. Jeho věhlas je na úrovni největších výrobců v Champagne. Ačkoli
vinařství Freixenet vzniklo už v roce 1889, tak výroba cavy započala
na začátku první světové války. Téměř po třicetileté zkušenosti s výrobou, byla na trh uvedena úspěšná značka Freixenet Carta Nevada
a o třicet let později ještě varianta Cordon Negro.

Carta Nevada Semi Seco
Cava Carta Nevada Semi Seco je zelenkavé barvy se zlatavými odlesky a s jemným dlouhotrvajícím perlením. Její vůně je výrazná s tóny
zralého exotického ovoce s podtónem pomela. Její chuť je bohatá,
vyvážená a svěží s optimálním poměrem kyselin a zbytkového cukru.
Výborně se hodí ke smetanovým dezertům.

29

Foto: archiv Danny Byl

VÍNO V UMĚNÍ

Víno
NA OSLAVU

Při přípravě podkladů do rubriky „Víno
v umění“ jsme narazili na obraz Victory Beach
od amerického výtvarníka Dannyho Byla.
Způsob, jakým pracuje s barvami a lehkost, která
z jeho obrazů čiší, nás potěšila. Jeho obrazy
září barvami a vybočují tak mezi tradičními
vyobrazeními scenérií vína.
Jaký je příběh obrazu Victory Beach?
Miluju pláž, klid, vyrovnanost, zvuky a krásu toho všeho. Dovoluje mi
to ztvárnit moji představu světa, kde nejsou žádné překážky k tomu, co
člověk chce, k úspěchu. Je to i o povzbuzení mezi tím, kdy dosáhnete
toho, čeho jste chtěli dosáhnout od začátku. Jde o tu chvíli, kdy se
nápad, který byl na začátku, stane skutečností.
Vaše obrazy jsou velkorysé. Jaký je váš nejoblíbenější formát a velikost obrazu? Jak dlouho trvá takový obraz namalovat a jak vypadá
váš pracovní den?
Můj nejoblíbenější je široký formát 122 x 152 cm. To, jak dlouho maluji,
se liší i podle toho, co maluji. Velké formáty jsem začal malovat, protože jsem chtěl a chci, aby mé obrazy byly ústředním bodem na zdi,
ne aby se na stěně ztratily. Každý obraz potřebuje vlastní identitu a čas
k tomu, aby byl vytvořený. Některý vytvořím rychle i během několika
dní, s některými bojuji týdny, nebo i roky. Moje obrazová rutina je
velmi podobná obchodu. Maluji každý pracovní den.
Kdy jste začal s malováním obrazů?
V roce 1989. Koupil jsem si olejové barvy, plátno a namaloval svůj první
obraz o velikosti 20 x 24 cm. Stále ho mám. Je pověšený v ložnici a je
pro mě tím momentem, kdy jsem se rozhodl, že se stanu výtvarníkem.
Prodal byste ho? A za jakou cenu?
Nejmíň za 60 000 dolarů.
Pracujete stále jako zubař?
V roce 1996 jsem odešel jako zubař do důchodu a začal prodávat své
obrazy od února stejného roku.
Sklenička nebo lahev vína je na vašich obrazech častým objektem.
Co vás na nich zajímá? Co se vám na nich líbí?
Atmosféra. Říkám tomu stavu „umělecké útěky”. Jde o dosažení toho,
kdy vás krása a estetika vytrhne z každodennosti. A když se to podaří
skrze obraz, tak tomu říkám úspěch.

Která je vaše oblíbená odrůda?
Tady jich je tolik a všechny je miluju. Věřím tomu, že znáte vína z Californie, ale
v Americe se objevují i nová místa a vinařství. Například ve státě Georgia pěstují
od 80. let odrůdu Muscadine a víno je plné
a rozkvetlé právě díky teplu z jihu.
A jaké víno máte vlastně nejraději?
Mám rád všechna vína, červená i bílá. Ale
nejradši mám, když si víno mohu otevřít
na oslavu toho, že jsem právě prodal
obraz.
Vaše obrazy visí na stěnách po celém
světě. Která země nebo nové místo vašeho obrazu vás potěšilo nebo překvapilo
nejvíc?
Moje obrazy visí ve Velké Británii, Francii,
Singapuru, Austrálii, ale nejvíc mě překvapilo, že se líbí i v Rusku.

Danny Byl
Je současný americký
výtvarník, který se stal
umělcem poté, co ukončil
kariéru zubaře. Jeho obrazy
jsou nejen současné,
ale také abstraktní,
moderní a originální.
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ZE ŽIVOTA BS

Den BOHEMIA SEKTU
s MIG 21, Mirai a degustací

MIG 21

PF BAND

ŽLUTÝ
PES

Mirai
Lucie
revival
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Přijměte pozvání na „Rodinné odpoledne pro dospělé i špunty“,
které se koná v areálu společnosti BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci.
„Pro návštěvníky jsme nachystali pestrý program s koncerty populárních kapel, a hlavně degustace výborných sektů a vín ve snoubení
s pokrmy z lokálních restaurací. Den BOHEMIA SEKTU si už vybudoval
tradici a nás velmi těší, že k nám u této příležitosti každoročně míří
stále víc lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí,“ říká o festivalu ředitel
společnosti BOHEMIA SEKT Ondřej Beránek.
Pro dospělé bude připraven výběr sektů značky Bohemia Sekt, šumivé Prosecco Mionetto, španělská cava Freixenet a vína z vinařství
Habánské sklepy, Chateau Bzenec, Víno Mikulov či Vinařství Pavlov.
Pro děti je připravena dílnička s malováním na obličej, vláčkodráha
a skákací hrad.

BOHEMIA SEKT nově distribuuje
„cavu“ značky Freixenet
Začátkem letošního roku jsme rozšířili své distribuční portfolio
o slavnou španělskou značku Freixenet, která je největším výrobcem šumivého vína „cava“. Aktuálně nabízíme tři produkty
Freixenet Cordon Negro Brut, Freixenet Carta Nevada Semi
Seco a Freixenet Cordon Rosado Brut.
„Šumivá vína jsou naší doménou, a proto jsme rádi, že máme
teď v portfoliu kromě našich sektů, šampaňského, crémantu
a prosecca i dalších druhů šumivých vín také velice silnou
značku cavy. Naším cílem je zvýšit znalost značky Freixenet
na tuzemském trhu a její prodeje,“ říká Petr Černý, ředitel obchodu a marketingu společnosti BOHEMIA SEKT.

Společnost BOHEMIA
SEKT i letos pokračuje
ve spolupráci
s Plzeňským krajem
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Vstupenky
zakoupíte
ve
vinotéce
BOHEMIA
SEKTU
(Smetanova 220, Starý Plzenec) a na www.osobnivinoteka.cz nebo
www.goout.cz. Děti a mládež do 15 let mají vstup zdarma.

Již po čtrnácté byla podepsána deklarace o spolupráci s Plzeňským krajem.
Podpisem memoranda potvrdil ředitel BOHEMIA SEKTu Ondřej Beránek
a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard pokračování spolupráce, která
se týká především oblasti cestovního
ruchu, propagace, marketingu i nejrůznějších kulturních akcí. „Toto partnerství
považuji za výbornou příležitost, jak se
podílet na rozvoji regionu, ve kterém
sídlíme a kde žijí naši zaměstnanci,“
uvedl po podpisu Ondřej Beránek.

ZASTAVME ČAS
V BOHEMIA SEKT Centru
Přijďte si prohlédnout výstavu děl českého
umělce Adama Jílka, malíře mladé generace,
která je otevřena v BOHEMIA SEKT Centru
do 27. června. Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze má zkušenosti z mnoha
ateliérů, od klasické malby až po restaurování klasických malířských děl.

Foto: Phan Thanh Lynda, Finále Plzeň

Adam rád pracuje se zvířecími motivy
kterým propůjčuje lidské vlastnosti. V obrazech silně dominuje bílá barva, jako symbol
klidu, čistoty, neposkvrněnosti, ale i prázdnoty. Má za sebou několik zajímavých výstav,
například v Národní galerii Veletržního paláce, v galerii Tančícího domu nebo také
na Floridě v Miami.
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BOHEMIA SEKT navštívil
francouzský sommelier
a novinář Gerald Olivier

BUĎTE SPOLU
I NA FINÁLE PLZEŇ

V sobotu 18. února 2019 jsme u nás
ve Starém Plzenci přivítali francouzského
sommeliera a novináře prestižního odborného časopisu Sommelier International
Geralda Oliviera. Spolu s Josefem Švédou, naším sklepmistrem, si prošel celou
výrobu, a nakonec měl možnost ochutnat
několik vzorků našich sektů. A co na celou
návštěvu náš vzácný host říkal? Byl překvapen francouzskou stopou ve Starém
Plzenci, a především chutí našich šumivých vín.

Letošní 32. ročník festivalu Finále Plzeň byl plný ﬁlmových zážitků
i emocí. Herec Marek Adamczyk a olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková udělali pro lásku k ﬁlmu něco velkého
a přijeli na Finále Plzeň spolu. Stali jsme se tak partnerem nejen
ﬁlmového festivalu, ale i sportu.
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Foto: LeFoltyn

PANORAMA VINIC

Slunko zapadá nad vinohrady,
vycházet bude zítra nad hlavami
vinné révy.
V popředí viniční trať Sahara, za ní trať Na výsluní, obec Pavlov.
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I NA HLÍDÁNÍ ÚRODY MÁME
NEJVĚTŠÍ PROFESIONÁLY.
ODHALTE PROČ.

Na našich vinicích mají hrozny jedinečné
podmínky k zrání. Získat z nich to nejlepší
i přesto stojí mnoho péče. Od samotného
pěstování až po ostražité sokoly, hlídající úrodu
před nenechavými špačky. Pak můžeme sklidit
ty nejlépe vyzrálé hrozny. Ochutnejte, co naše
péče a znalosti dokážou stvořit. Ochutnejte
vína z malebného slováckého viničního statku
Chateau Bzenec.

RADOST Z VÍNA. PLNÝMI DOUŠKY.
chateaubzenec.cz

