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Vážení přátelé,

vinobraní je za námi, za svatým Martinem i jeho 

běloušem už se dávno zaprášilo a nás zanedlouho 

čeká další začátek vinařského kolotoče. Ale ještě 

před tím pojďme na chvíli zpomalit a ohlédnout 

se za uplynulým rokem. 

A nemyslím to jen v přeneseném slova smyslu. 

Usaďte se pohodlně do křesla, nalijte si skleničku 

dobrého vína a pusťte si oblíbenou hudbu.

Už sedíte? Tak listujte dál novým číslem Perlivého 

světa. Určitě v něm najdete něco, co vám 

připomene úspěšné okamžiky uplynulé sezóny 

a inspiruje vás v další práci. 

Tématem číslo jedna, které nás v poslední

době provázelo, je nová kampaň Bohemia Sekt 

Prestige s mottem „K tomu nejlepšímu musíte 

dozrát“. Domnívám se, že právě ono motto odráží 

podstatu celé naší práce. Kvalitu nelze uspě-

chat. A přesně to je téma celého čísla. Jen čas

ukáže, kdo odvedl sv je dílo poctivě a „v přesném 

tempu“. Co dalšího nás na stránkách Perlivého 

světa čeká? Třeba reportáž o sokolech, kte-

ří v Bzenci stráží vinice, rozhovor s kolegou 

Slávou Hermannem, který u nás letos oslavil tři-

cetileté pracovní výročí, interview s modelkou 

a mecenáškou Terezou Maxovou či ředitelem 

Mezinárodní asociace sommelierů Andrésem 

Rosbergem. Nahlédnout budete moci do světa 

lanzarotského vinařství, na oběd vás pozveme 

na šumavskou Chatu Rovina a v rubrice Víno 

v umění si prohlédneme slavný obraz holand-

ského umělce Vermeera.

Příjemné zastavení nad stránkami Perlivého světa 

vám přeje 

Ondřej Beránek, 

ředitel společnosti BOHEMIA SEKT
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Nová kampaň 

Bohemia Sekt 

Prestige 

ve znamení 

luxusu 

a prémiovosti

Její tváří se stala

Tereza Maxová.

Klíčový vizuál kampaně, 

který stejně jako 

značka vyniká elegancí 

a noblesou, připravila 

reklamní agentura 

WMC Grey.

Součástí kampaně je také šestivteřinové video. 

Za kameru se postavil Marek Jarkovský. 

Nové video si můžete prohlédnout na stránce

bit.ly/BohemiaSektPrestige

Osobitou krásu Terezy 

zachytil světoznámý 

fotograf Branislav 

Šimončík, který 

má na svém kontě 

prestižní spolupráce 

s osobnostmi nejen 

ze světa módy. 

Bohemia Sekt Prestige:

K tomu nejlepšímu musíte dozrát

Čas je náš přítel. Neženeme se za ním, jako by zítřek neměl přijít.

Naše hrozny proto necháváme na moravských vinicích dozrát přesně 

tak, jak potřebují. Ne málo, aby byly správně vyzrálé, a také ne moc, 

aby si zachovaly pikantní kyselinku. 

A zrání v našich sklepích ve Starém Plzenci? To také neuspěcháváme. 

Každá lahev u nás zraje minimálně devět měsíců, aby získala příjemný 

buket a jemné perlení, které zdůrazní její chuťové tóny. 

Zkrátka si dáváme načas. Není proto divu, že i porotci českých 

a světových soutěží dospěli k tomu, že tohle víno si zaslouží ta nejvyšší 

ocenění. K tomu nejlepšímu prostě musíte dozrát.

Bohemia Sekt Prestige si můžete vychutnat v 5 variantách:Bohemia Se

BOHEMIA SEKT

PRESTIGE

DEMI SEC

Sekty pro ty,

kdo vyhledávají

polosuché varianty.

BOHEMIA SEKT

PRESTIGE

ROSÉ BRUT

Růžová varianta sektu

pro romantické duše.

BOHEMIA SEKT

PRESTIGE

CHARDONNAY

Sekty, které naplno

odhalují ušlechtilý

charakter své odrůdy.
BOHEMIA SEKT

PRESTIGE

BRUT

Ideální pozvánka

do světa prestižních

šumivých vín.

BOHEMIA SEKT

PRESTIGE 36

BRUT

Klenot mezi sekty.

Každý si jej vychutná, 

ale jen znalec 

jej dokáže ocenit.

BOHEMIA SEKT

7

NOVÁ KOMUNIKACE



s Terezou 
NA   SKLENIČCE 

V pondělí 7. října ofi ciálně spatřila světlo světa 

nová kampaň prémiové řady sektů Bohemia Sekt 

Prestige, jejíž tváří se stala česká topmodelka 

a fi lantropka Tereza Maxová. S Terezou jsme 

se sešli při příležitosti křtu kampaně, abychom 

si popovídali nejen o spolupráci se značkou 

BOHEMIA SEKT, ale i tom, jak je občas důležité 

zpomalit a určité věci nechat dozrát. Nemusím 

ani dodávat, že během rozhovoru jsme popíjeli 

Bohemia Sekt Prestige. Tereza svůj oblíbený 

Brut. 

Čím vás oslovil nový slogan kampaně 

K tomu nejlepšímu musíte dozrát?

Dříve jsem si myslela, že mám veškerý čas před sebou. Až postupem 

času jsem se naučila šetřit si energii na důležité věci. Trávím víc času 

s lidmi, které mám skutečně ráda, a přestávám si dělat starosti s ne-

důležitými věcmi. K tomu všemu je třeba dozrát.  

Máte v tom nějaký vzor?

Určitě je to moje sedmdesátiletá maminka. Čím je starší, tím je krásněj-

ší. O té se dá bez váhání říct, že zraje s noblesou. Jsem přesvědčená, 

že když budu stejně jako ona věřit tomu, že to nejlepší mě teprve čeká, 

nemusím se bát stáří. Vím, že někdy věci nejdou tak hladce a život 

se vyvíjí jinak, než by si člověk představoval. Ale myslím si, že když 

těžkosti překonáme, může nás to naopak posunout dál.

Už řadu let pomáháte dětem, které 

neprocházejí životem zrovna hladce.

Jak se vás to dotýká? 

Příběhy těch dětí a jejich traumata vás rychle dostanou do reality. 

A změní vás. Ta změna není viditelná na první pohled, ale uvnitř je 

patrná. Dnes už si dokážu vážit hezkých chvil, toho, že mám rodinu, 

zázemí, zdravé děti. Všechno to, co někdy bereme jako samozřejmost. 
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Rodina, práce, nadace... 

Jste hodně vytížená. 

Jak odpočíváte, když 

potřebujete zpomalit? 

Ráda dlouho spím, proto mě taky oslovilo 

to ležení na kvasinkách během zrání sektu 

Prestige. (směje se) Když se vyspím, jsem 

úplně jiný člověk. Jinak jsem nejraději 

s dětmi, věnuji se sportu, hlavně koním, 

tančím, scházím se s kamarádkami. Ne-

dávno jsem se dala na keramiku. Ráda čtu, 

v poslední době hlavně knížky spisovate-

le Khaleda Hosseiniho. Jsem systematik, 

a tak si píšu seznamy knih, které chci 

přečíst, a také seznamy míst, která bych 

chtěla navštívit. 

Která místa máte aktuálně na seznamu?

Už jich moc není. Za chvíli budu moci říct, že jsem před padesát-

kou viděla všechno, co jsem vidět chtěla, a procestovala svět. Letos 

jsem si splnila Kolumbii, Kappadokii a Island, ještě bych chtěla vyrazit 

do Peru, na Antarktidu a do Číny. A taky bych se chtěla potápět s vel-

rybami a seznámit se s životem goril ve Rwandě.  

Vidím, že máte prázdnou skleničku.

Máte odpočinek spojený

i se sklenkou Bohemia Sektu? 

To ano, ale Bohemia Sekt je pro mě především srdeční záležitost. Mám 

s ním spojené všechny naše rodinné oslavy, Vánoce, křtiny. Když můj 

muž došel na severní pól, otevřeli jsme doma „Prestižku“. Obdarovala 

jsem jí i monackou královskou rodinu a prince Harryho s Meghan. 

Moc si dárek pochvalovali. Ne nadarmo se říká, že je to královský sekt.

Jste ambasadorkou značky

BOHEMIA SEKT už více než osm let.

Co to pro vás znamená? 

Spolupráce s BOHEMIA SEKT je pro mě víc než jen propagace značky. 

Jsem ráda, že jsem součástí komunity, která si stojí celým srdcem 

za tím, co dělá. Svoje jméno už chci spojovat jen s tím, čemu opravdu 

věřím. 

Když můj muž 

došel na severní 

pól, otevřeli jsme 

doma „Prestižku“.
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Sokoli, 
RYCHLÍ A OSTRAŽITÍ

STRÁŽCI VINIC 

Sokolní k Ivan Iš pold vysílá

Julču na obhlídku vinice.

Vinaři se bojí špačků.

A čeho se bojí špačci? 

Vinařův nepřítel číslo jedna není člověk, 

ale špaček. Většinu práce při ochraně 

vinic před mlsným opeřencem zastanou 

plynová děla a myslivci, v posledních le-

tech jsou to i akustické soupravy simulující 

zvuky dravců a sokolník s vycvičenými 

ptáky. „Akustické plašení špačků funguje 

hlavně v Pavlově na Pálavě. Je to pro okolí 

mnohem příjemnější varianta než hluč-

ná plynová děla. Na ta si ostatně špačci 

rychle zvykli, a dokonce se na ně sléta-

jí k odpočinku,“ vysvětluje Libor Výleta, 

provozní ředitel vinohradnictví BOHEMIA 

SEKTU a jednatel Chateau Bzenec, kde je 

vinobraní právě v plném proudu. Postup-

ně dozrávají i pozdní odrůdy a chystá se 

sklizeň Ryzlinku rýnského na výrobu sek-

tu Chateau Bzenec. „Kdybychom vinice 

nehlídali, špačci by zlikvidovali většinu 

úrody. Slétají se hlavně tam, kde se mo-

hou schovat do kukuřice nebo slunečnic. 

Letos tak trápí především vinice na Pavlo-

vě a v Bílovicích, kde tuto možnost mají. 

To pak na vinohrady útočí hejna čítající 

tisíce kusů, která se táhnou celé kilometry. 

Špačci bobule většinou nežerou, jen je na-

klovou a šťávou z nich uhasí žízeň. I tak 

za sebou zanechávají obrovskou škodu. 

Zaměřují se hlavně na modré hrozny, 

které z výšky lépe vidí. 

V Bzenci hlídají

Lojza s Julčou 

„Také sokoli patří mezi šetrný způsob 

ochrany úrody, využíváme je však jen 

na některé vinice. Funguje to na podob-

ném principu jako na letišti, kde sokoli 

Tradice sokolnictví

u nás je dlouhá 

Na našem území bylo sokolnictví známé již v období Velké 

Moravy, tedy v 8. a 9. století, což dokládá archeologický 

nález opasku s motivem pěšího lovce s dravým ptákem 

a také stříbrný reliéf se sokolníkem na koni, který se stal 

znakem českého Klubu sokolníků ČMMJ. I dnes je sokol-

nictví stále živé, ačkoliv sokolů v minulém století výrazně 

ubylo a v současné době patří k chráněným druhům. Náplní 

moderního sokolnictví již není jen lov. Jeho součástí je také 

profesionální využití dravců zejména při ochraně vinic nebo 

letišť, kde předchází často obrovským škodám způsobe-

ným střety letadel s ptáky. 

Víno doma z vinice – ve sklepě pokladnice, 

říkávalo se. Cesta hroznů z vinic do sklepa je 

dlouhá. Začíná rašením oček na konci dubna 

a končí sklizní zralých bobulí. Než nastane 

vinobraní, je třeba ochránit šťavnaté plody 

nejen před škůdci a chorobami, ale také před 

zloději. A to především před zloději z ptačí říše, 

hlavně před špačky. Na vinicích Chateau Bzenec 

využívají k jejich plašení kromě dalšího také 

sokoly, kteří vědí, co na ptačí nenechavce platí. 

Vypravili jsme se přímo na bzenecký vinohrad, 

abychom se podívali na dravce v akci. 

Když se zarazila hora,

na vinohrad nikdo nesměl 

Víte, co znamená ve vinařském slovníku zarážení hory? Je to sta-

rá, již pozapomenutá tradice, se kterou se můžete dnes opět setkat 

třeba ve Strážnici. Když hrozny dozrávaly k požadované cukerna-

tosti, zarážel se do vinice asi pětimetrový ozdobený kůl, kterému se 

přezdívalo hora. Jakmile vinaři horu zarazili, cizí měli do vinohradu 

vstup zakázán. Pouhý kůl samozřejmě hrozny neochránil, a tak museli 

nastoupit do služby takzvaní hotaři, kteří hlídali úrodu před nezvaný-

mi hosty vyzbrojení bičem a píšťalkou. Nad nenechavými lidmi se 

zvláště ve středověku vynášely drsné soudy. Výjimkou nebyly ani 

tresty nejvyšší. 

Libor Vý leta, provozní  ředitel

vinohradnictví  BOHEMIA SEKTU

a jednatel Chateau Bzenec, si spo-

lupráci se sokolníkem pochvaluje.  

Špačci bobule většinou nežerou, i tak za sebou 

zanechávají obrovskou škodu. Kdyby se vinice 

nehlídaly, špačci by zlikvidovali většinu úrody.
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Chateau Bzenec

Chateau Bzenec, malebný viniční statek, obhospodařuje cel-

kem 207 ha vinic na území obcí Domanín, Bzenec, Žeravice, 

Syrovín a Hostějov. Na těchto vinicích Slovácké vinařské 

podoblasti mají hrozny vynikající podmínky pro vyzrávání. Do-

minantní odrůdou je Ryzlink rýnský, dále tu najdete Rulandské 

bílé a Chardonnay. Bohatá vinařská tradice v Bzenci sahá až 

do 16. století, první písemné zmínky o pěstování vína se zde 

objevují již v roce 1580. 

Freixenet 
Když se Pedro Ferrer oženil s Dolores Sala 

Vivé, získal nejen oddanou a milující ženu, ale 

i vinařské impérium svého tchána Francesca 

Sala Ferrése založené v roce 1861. Pedro 

a Dolores se pustili do budování velké rodiny 

i úspěšného podniku. Vinařství pojmenovali 

Freixenet podle Pedrovy přezdívky z mládí. To 

ještě netušili, že tato kouzelná přezdívka bude 

jednou známa po celém světě. 

Dolores a její ikonická bílá lahev 

Manželé otevřeli ve 30. letech 20. století kancelář v New Jersey, 

a udělali tak první odvážný krok k představení svého vína celému 

světu. Společně se také rozhodli, že přejdou k tradiční metodě kvašení 

šumivého vína v lahvi. Koncem 30. let si španělská občanská válka 

vyžádala životy Pedra i jeho nejstaršího syna. Dolores spolu s dalšími 

dětmi tak musela převzít otěže celé společnosti. A dařilo se jí dobře. 

V roce 1941 uvedla na trh cavu Freixenet Carta Nevada ve výrazné bílé 

matné lahvi, která se rychle stala globální ikonou.

Freixenet světovým lídrem

mezi šumivými víny

V roce 1957 odešla Dolores na zasloužený odpočinek a předala řízení 

společnosti synovi Josepu Ferrerovi. Ten podnikl řadu kroků, aby ještě 

více zdokonalil kvalitu sektů. V 70. letech 20. století byla představena 

cava Freixenet Cordon Negro v elegantní černé matné lahvi a okamžitě 

se stala nejrozšířenější cavou na světě. Díky tvrdé práci Josepa Ferrera 

a jeho synů i synovců zaujal Freixenet pozici světového lídra mezi 

šumivými víny vyrobenými tradiční metodou. Dnes řídí společnost 

pátá generace rodiny. A stále usiluje o výrobu toho nejlepšího vína, 

stejně jako Francesc Sala Ferrés před sto padesáti lety. 

Černá, růžová a zlatá.

Tři cavy pro každou příležitost 

Španělské šumivé víno cava musí splňovat nejpřísnější kritéria, mezi 

něž patří například použití vybraných odrůd či tradiční metoda kvašení 

v lahvi, podobně jako u pravého šampaňského. Freixenet nabízí v Čes-

ku hned tři cavy: Freixenet Carta Nevada s bohatou vyváženou a svěží 

chutí s optimálním poměrem kyselin a zbytkového cukru, Freixenet 

Cordon Negro plné chuti, ve které převládá tropické ovoce podpořené 

atraktivní kyselinkou, a Freixenet Cordon Rosado, jehož chuti dominují 

tóny lesního ovoce v závěru se svěží kyselinkou. 

plaší ptáky ohrožující letadla,“ říká Libor 

Výleta. „Sokoli většinou létali nad ka-

tastrem Syrovín, teď jsme je přesunuli 

do Domanína na trať Stará hora, kde 

střeží plochu kolem 40 hektarů,“ dodá-

vá. A právě sem jsme se přijeli podívat 

na práci sokolů. Zkušený sokolník Ivan 

Išpold, pro kterého je sokolnictví koníček 

a celoživotní vášeň, tady vypouští své dva 

svěřence: dvanáctiletého Lojzu, sokola 

kříženého s rarohem velkým, a čtyřletou 

Jůlinku, sokola stěhovavého. Sokoli na-

stupují na vinice asi v půlce září a hlídají 

až do konce sklizně. 

Neloví, jen plaší 

Úkolem sokolů není lovit špačky, ale 

pouze je plašit. Výcvik proto musí být 

speciálně vedený. „S trénováním se za-

čne zhruba ve dvou měsících věku sokola. 

Nejdřív si zvyká na rukavici, říkáme, že se 

musí ‚onosit‘. Pak začneme cvičit příle-

ty. Sokola si posadím asi čtyři sta metrů 

od sebe a lákám ho k sobě vábítkem 

s kouskem odměny. Tak během dvou 

sezón se dále zlepšuje a pak už je z něj 

profesionální plašič špačků,“ popisuje zá-

cvik pan sokolník a vypouští k nebi sokola 

Lojzu. 

Sokol hlídá hrozny, 

sokola zase vysílačka 

Starší Lojza svou práci již odvedl a na řadu 

přichází Jůlinka. Sokolník jí snímá čepičku 

zakrývající oči a posílá Julču k nebi. Ta 

vylétne prudce vzhůru, několikrát zakrou-

ží nad vinicemi, ale pak ji zřejmě zaujme 

hraboš, slétne dolů a zmizí nám z očí. 

Sokolník se snaží nalákat Julču na vá-

bítko, ale bezúspěšně. „Sokoli na sobě 

mají připevněnou vysílačku, takže můžu 

sledovat jejich pohyb,“ říká Ivan Išpold 

a nasedá do auta, aby si pro Jůlinku dojel. 

Zalétla totiž několik stovek metrů daleko 

a nechce se jí zpět. „Jednou se mi stalo, že jsem sokola našel až druhý 

den,“ vypráví dál sokolník. Julča se naštěstí našla během půlhodiny 

a mohla pokračovat v práci až do šesté večerní, kdy se špačci obvykle 

ukládají ke spánku. Lojza a Julča si přes noc odpočinou ve své voliéře 

a na sedmou ranní jsou zase nachystaní na vinohradu. Čím se krmí? 

„Dostávají jednodenní kuřata, sní jich tak šest denně, ale jsou to spíš 

takové jednohubky, dále holuby od holubářů a křepelky,“ popisuje 

sokolí jídelníček pan Išpold. 

Ohromující schopnosti sokolů:

rychlost a ostrozrak 

Naši sokoli nemohou na vinici prokázat své schopnosti v plné šíři, 

obecně však platí, že sokol je skvělý lovec. Ve světě dravců vyniká 

dvěma vlastnostmi: rychlostí a ostrozrakem. Je možná nejrychleji se 

pohybujícím živočichem na planetě. Při střemhlavém letu z velké výšky 

je schopný vyvinout rychlost více než 200 km/h. Je však třeba dodat, 

že při horizontálním letu není zdaleka tak rychlý. Sokol má také osm-

krát lepší zrak než člověk. Ve vzduchu je schopen zaregistrovat kořist 

až na kilometry daleko. Ale i na zemi rozpozná hraboše vzdáleného 

i čtyři sta metrů. 

Úkolem sokolů není lovit

špačky, ale pouze je plašit.

Příběh Freixenetu se píše již sto padesát let.
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Každý den se dá rozplánovat a využít 

do poslední minuty. Ale znamená to, že toho 

stihneme víc? Mnozí už zjistili, že je to právě 

naopak. Čím víc zvyšujeme tempo, tím méně 

času máme. Rychlé pruhy, rychlé občerstvení 

ani rychlý internet nám nepřináší spokojenější 

život. Zkuste sundat nohu z plynu a inspirujte se 

pomalým hnutím, které jde proti zrychlenému 

proudu světa.

Když nemůžeš, tak zpomal

Zpomalit není totéž co rezignovat. Pomalý neznamená neschopný 

a nevýkonný. „Buďte rychlí, když má smysl být rychlí, a buďte po-

malí, když situace vyžaduje pomalost. Snažte se žít rychlostí, které 

muzikanti říkají tempo giusto – v přesném tempu,“ osvětluje hlavní 

myšlenku slow life Carl Honoré, autor knihy Chvála pomalosti. Na-

konec zjistíte, že vnitřní zklidnění přináší více ovoce než přeplněné 

diáře a permanentní stres.

Vychutnávejte si jídlo 

(i víno) šnečím tempem

Když v 80. letech minulého století otevřel 

přímo v centru Říma nejmenovaný fast-

food, hodně Římanů se naštvalo. Proč by 

měli vyhlášení gurmáni, kterými Italové 

bezesporu jsou, hltat oběd z plastových 

táců? Italský novinář Carlo Petrini vy-

zval svoje čtenáře k bojkotu restaurace 

a apeloval na ně, aby se naopak zaměřili 

na kvalitní lokální suroviny a poctivou do-

mácí kuchyni. Tak vzniklo hnutí slow food, 

které si do svého loga zvolilo piktogram 

šneka. Cílem je propagace poctivého 

jídla, ochrana místních produktů a kultu-

ry stolování. Myšlenka zvolnění se ujala 

i v dalších oblastech lidského života, jako 

je móda nebo cestování.

Nakupujte s rozmyslem, 

vařte si pro radost

S pomalým stravováním souvisí také výběr 

surovin na domácí přípravu jídla. Promy-

slete si jídelníček a namísto instantních 

a konzervovaných jídel sáhněte po primár-

ních surovinách, které nechají vyniknout 

chuť jídla. Dejte přitom přednost lokál-

ním produktům, které k nám necestovaly 

přes půlku světa. Udělejte si z vaření zá-

bavu, společenskou událost s kamarády, 

příjemný večer s dětmi. A nezapomeňte 

si k pokrmu vybrat vhodné kvalitní víno 

české a moravské provenience. Co takhle 

pomalu tažené hovězí na kořenové zeleni-

ně s Rulandským modrým, 2015, pozdní 

sběr od Habánských sklepů?

Kvalita a nadčasovost místo kvantity

I móda může být pomalá. Idea slow fashion se zrodila jako alternativa 

k módnímu diktátu, který nám velí pořizovat si každou sezónu nové 

trendy kousky. Výroba miliard tun oblečení, které každoročně chr-

lí oděvní řetězce, má negativní dopad na životní prostředí, a z velké 

části se odehrává v nedůstojných podmínkách. A rychlá móda vytváří 

také tlak na naši peněženku. Řešení je jednoduché. Nakupujte mé ně  

kousků kvalitnějšího nadčasového oblečení, které vydrží několik let. 

Pokud se vám nechce investovat do autorské módy, zkuste second 

handy, kde se dají občas ulovit skvostné kousky, nebo jděte do vý-

měny oblečení, takzvaného swapu. 

Dovolte si o dovolené jen tak být

Už se vám někdy stalo, že jste přijeli z dovolené a byli jste ještě unave-

nější a vystresovanější, než když jste odjížděli? Máte sice mobil plný 

fotek a tašku plnou suvenýrů, ale nemůžete si vzpomenout na žádný 

konkrétní zážitek. Inspirujte se příště slow travellery, pomalými ces-

tovateli. Ti se nesnaží objet všechny památky v okruhu sta kilometrů. 

Za ničím se nehoní a vychutnávají si cizí kraje z pohledu místních. 

Zapomeňte na anonymní hotely a najděte si ubytování přes Airbnb 

nebo si s někým na dva týdny vyměňte domov přes platformu Couch-

surfi ngu nebo Love Home Swap. Ráno si zajděte na trh, prohoďte pár 

slov s domorodci, klidně „rukama nohama“, uvařte si z čerstvých su-

rovin a pak si poseďte v místní zapadlé kavárničce. Okolí procestujte 

na kole nebo vlakem. Přestaňte sledovat dění přes objektiv a jen tak 

„zevlujte“. Když jste na dovolené, můžete si to dovolit.

Cittaslow: Města, kde se (ne)zastavil čas

Pomalou iniciativou se inspirovala dokonce celá města. Prvním poma-

lým městem se stalo severoitalské Bra, jehož představitelé se rozhodli, 

že omezí dopravu v centru, rozšíří zelené plochy a zóny pro pěší 

a budou držet ochrannou ruku nad místní architekturou, estetikou 

a kulinářskými tradicemi. Zkrátka vytvoří pro své obyvatele příjemné 

místo k životu. Pomalých měst je dnes více než 260 v celkem 30 zemích 

po celém světě. U nás město s certifi kátem Cittaslow ještě nemáme. 

Nejbližší pomalá města najdete u našich rakouských sousedů – měs-

tečka Enns a Horn. 

LIFE

Pozdní sběr. 

Vyplatí se počkat si na něj 

Když cukernatost hroznů dosáhne 21° NM, jsou 

zralé k přípravě pozdního sběru. A to jsou vína, 

která si je třeba v klidu vychutnat. Odpočiňte si 

se skleničkou Rulandského modrého 2015 pozdní 

sběr z vinařství Habánské sklepy. Šampion Velko-

pavlovické oblasti, který porazil v Národní soutěži 

vín více než sedm set konkurentů, má jiskrnou 

červenou barvu světlejších odstínů s cihlovými od-

lesky, bohatou ovocnou vůni s tóny jahod, malin 

a borůvek. Jeho chuť je plná a bohatá, ovocného 

charakteru s harmonickou tříslovinou a celkově 

dobrou strukturou. 

Život
v přesném
tempu
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Lanzarote 
Nejsevernější z Kanárských ostrovů má zvláštní 

kouzlo. Nepropadnete mu na první dobrou, 

jeho bizarní sopečná krajina si vás však časem 

zaručeně podmaní. Stejně jako si vás získá 

jedinečná chuť zdejšího vína, které se pěstuje 

pro nás nezvyklým způsobem. Ve vinných 

sklípcích, španělsky „bodega“, můžete ochutnat 

proslulý malvaz a další vynikající vína a také si 

prohlédnout staré nástroje a pomůcky, které 

se používaly v minulosti při jeho výrobě. Pod 

pokličku lanzarotské vinařské tradice jsme 

nahlédli v rodinném podniku Bodegas Rubicón 

nacházejícím se ve vinařské oblasti La Geria. 

Sopky změnily život ostrova 

První zmínky o vinařství Rubicón pocházejí z roku 1570. V sedmnáctém 

století bylo zemědělskou usedlostí La Geria, která patřila k jedněm 

z nejbohatších na Lanzarote. O století později však šest let trvající 

sopečné erupce změnily krajinu k nepoznání. Téměř čtvrtinu ostrova 

zalila láva, pod kterou zůstalo pohřbeno dvanáct obcí i s polnost-

mi, včetně úrodných polí, ovocných sadů a luk usedlosti La Geria. 

Po několika letech se půda opět stala úrodnou a obyvatelé zjistili, 

že se na ní dobře daří vinné révě. Celá oblast La Geria se tak stala 

Sklizeň již na začátku srpna

Díky příznivému klimatu s průměrnou zimní teplotou 18 stupňů a letní 

teplotou 23 stupňů Celsia tu sklizeň hroznů začíná nejdříve v porovnání 

s ostatními evropskými vinařskými oblastmi. „Vinnou révu ořezáváme 

v únoru, v březnu začíná rašit, v dubnu pak kvete a na začátku srpna 

sklízíme hrozny, a to výhradně ručně. Vzhledem k charakteru vinic 

a jejich umístění není totiž strojový sběr možný,“ popisuje Germán 

López Figueras, majitel vinařství Rubicón. „Naše vinohrady naštěstí 

neohrožují žádní nepřátelé, jako jsou třeba vaši špačci, a ztráty jsou 

díky tomu zanedbatelné. Oslavy spojené s vinobraním a vínem se pak 

odehrávají 15. srpna na svátek Nanebevzetí Panny Marie, v říjnu ve svá-

tek Fiestas del Aguapata a pak na svátek svatého Ondřeje na konci 

listopadu, kdy ochutnáváme mladá vína,“ dodává. 

Víno s nádechem kouře 

Do charakteru vína z Bodegas Rubicón se promítá jeho terroir, tedy 

vlastnosti půdy, charakter krajiny a klima ostrova, tradiční postupy 

péče o révu v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi, a přede-

vším oddaná péče o vinice. „Ráz všech našich vín určuje vulkanické 

podloží. Díky tomu jsou více minerální a najdete v nich kouřový nádech. 

Veškerá vína z produkce Rubicón nesou označení původu a průběžně 

získávají prestižní ocenění v mezinárodních soutěžích,“ uvádí majitel 

vinařství. Ze sopečného popela se zrodila typická místní odrůda Mal-

vasía Volcánica s výraznou kyselinkou, ze které se připravují vína s vůní 

tropických plodů s tóny ananasu a mučenky, broskve a citrusových 

plodů. Mezi další odrůdy pěstované na vinicích Bodegas Rubicón patří 

Listán Blanco, hrozny se středním aromatem a kyselinkou a s vyšším 

obsahem alkoholu, a velmi aromatická odrůda Muscat of Alexandria 

s nízkou kyselostí a plnou chutí. 

hlavní vinařskou oblastí a hybnou silou 

ostrovního ekonomického comebacku. 

A hlavním producentem vína na Lanzaro-

te zůstala dodnes. Také usedlost La Geria 

začala žít vínem. V roce 1979 získal statek 

současný majitel Germán López Figueras 

a zahájil novou etapu vinařství. Značně 

rozšířil vinohrad a sídlu vrátil jeho původní 

významné postavení. 

Na Lanzarote

se réva nevine 

Vinařství Rubicón obklopené stoletý-

mi eukalyptovníky poskytuje výhled 

na magicky okrovou krajinu národního 

parku Timanfaya, jehož srdcem jsou stále 

aktivní sopky Montaňas del Fuego, „Oh-

ňové hory“. Vinná réva na úpatí a svazích 

sopek v oblasti La Geria se pěstuje zce-

la odlišným způsobem, než jsme zvyklí 

u nás. Vinohradníci sází rostlinky přímo 

do jam v lávovém štěrku, který udržuje 

vláhu a za chladných nocí vyzařuje teplo. 

Sopečný popel tak vytváří pro révu ideální 

mikroklima. Proti větrům z Afriky a záření 

prudkého subtropického slunce ji chrání 

kamenné zídky. 

Vlajkovou lodí vinařství Bodegas Rubicón je 

víno Rubicón Malvasia Seco příjemné žlu-

to-zelené barvy a jiskrné chuti, ve kterém 

zaznamenáte tóny tropického ovoce – papáji 

a manga.

Bodegas Rubicón
Lanzarote

XVII

Lanzarote nabízí víno zrozené ze sopečného popela.
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Pokud si rádi vyhrajete s přípravou jídla, věnujte 

péči také výběru vhodného vína. Kvalitní víno 

může znásobit požitek z pokrmu a povýšit 

celé menu na nezapomenutelnou kulinářskou 

událost. Víte, se kterými odrůdami si nejlépe 

rozumí ryby? 

Naší rybě sluší víno z Čech a Moravy

Zavedené pravidlo doporučuje párovat rybí maso s bílým vínem. Ale 

jak postupovat při jeho výběru? Nejprve se zamyslete nad původem 

surovin. U tuzemské ryby zakoupené při výlovu rybníku nebo ze sád-

ky máte záruku kvality a čerstvosti. „A české rybě nejlépe sluší víno 

z českých a moravských vinařství,“ doporučuje hlavní sommelier 

BOHEMIA SEKTU David Král. 

Tučnější maso si žádá kyselinku

Dalším vodítkem při volbě vína je způsob, jak se ryba stravuje. Dravé 

ryby, jako jsou candát, štika, okoun, sumec nebo pstruh, mají jem-

nější maso s nižším obsahem tuku, a proto se k nim hodí elegantnější 

vína s bohatší strukturou, například Chardonnay, Rulandské bílé nebo 

Sauvignon v suché podobě. Naopak maso nedravých ryb, mezi kte-

ré patří tradiční kapr, dále karas, lín, cejn, amur nebo tolstolobik, je 

tučnější, a proto si lépe sedne s odrůdami vykazujícími vyšší obsah 

kyseliny. Dobrou volbou je v tomto případě Ryzlink rýnský nebo Ry-

zlink vlašský. „Ryzlink rýnský, konkrétně pozdní sběr 2017 z řady Víno 

Mikulov Sommelier Club, mám vyzkoušený ke kaprovi. Je to tučná 

ryba, obzvlášť ve vánoční úpravě, a proto potřebuje víno s výraznou 

kyselinkou,“ upřesňuje David Král. 

Výběr vína se odvíjí od receptu

Zcela zásadní roli pak hraje fi nální úprava pokrmu. Aby byly chutě 

vyvážené a výsledný dojem z menu naprosto harmonický, nesmí jed-

na složka upozadit druhou. U párování ryby a vína je proto třeba vzít 

v úvahu všechny ingredience v receptu. Obecně platí, že čím výraznější 

je chuť jídla, tím výraznější by mělo být víno. „Koření, jako je koriandr 

nebo chilli, může posunout chuť i velmi jemného masa do zcela jiné 

polohy. Pro lehké dochucení s minimem přidaných ingrediencí, jak 

se často připravuje candát nebo pstruh, se hodí odrůdy vína se sub-

tilnější chutí a elegantní vůní, jako třeba Chardonnay nebo Rulandské 

bílé. Ryby v pikantnější úpravě zase potřebují výrazná vína s plnou 

kyselinou, například suché Ryzlinky,“ doporučuje David Král.

Vsaďte také na sekt

Sladší vína si nechte ke sladké tečce na konec menu. Zbytkový cukr 

by přebil chuť rybího masa, rozumí si však výborně s dezerty. Také 

červené víno k sladkovodním rybám raději vynechte. Naopak dobrou 

volbou jsou suché bílé sekty. Sekt, stejně jako víno, zvolte podle druhu 

úpravy pokrmu. „Vždy se však podívejte, v jaké je kondici a z jaké 

odrůdy je vyráběn,“ doplňuje David Král. Ke grilovaným sladkovodním 

rybám se hodí Bohemia Sekt Ryzlink rýnský se svěží ovocnou chutí 

připomínající tóny citrusů nebo Bohemia Sekt Prestige, který potěší 

i náročné gurmány.

Připravte si doma.

BOHEMIA SEKT přeje dobrou chuť

Kulinářská show na téma snoubení ryb s víny, která proběhla na konci 

srpna v prostorách Miele Experience Center, nabídla delikátní rybí 

pokrmy z rukou šéfk uchaře Radka Šubrta v doprovodu vín vybraných 

hlavním sommelierem BOHEMIA SEKTU Davidem Králem. Vyzkou-

šejte si chuťově rafi novaný „sendvič“ ze pstruha, který můžete podávat 

jako teplý předkrm. A nezapomeňte si k němu vychladit lahev Ryzlinku 

vlašského z mikulovských sklepů. 

Tip sommeliera: 

Výrazný pokrm

ze pstruha doprovoďte 

Ryzlinkem vlašským

Maso dravého pstruha se řadí mezi 

chuťově jemnější, úprava se šalvějí 

a špekem však přispívá k výraznější 

chuti pokrmu. Proto se k němu hodí 

plné víno, které vedle pokrmu neza-

nikne. David Král doporučuje zejména 

Víno Mikulov Sommelier club Ryzlink 

vlašský 2017 pozdní sběr, jednu z nej-

typičtějších odrůd na Mikulovsku, 

které propůjčuje tato vinařská ob-

last zcela výjimečný charakter. Víno 

se díky aromatice jeví jako sladší, 

avšak příjemná kyselinka mu dodá-

vá na šťavnatosti a svěžesti. V delší 

dochuti objevíte tóny medu, sušené-

ho lučního kvítí a citrusových plodů. 

Také aroma připomínající tropické 

ovoce je poměrně intenzivní. „Tento 

Ryzlink nejlépe vynikne při teplotě 

9 až 11 stupňů,“ dodává David Král. 

„Sendvič“ ze pstruha 

v tyrolském špeku 

s košťálovou zeleninou 

Suroviny 
(na 4 porce) 

• 4 fi lety ze pstruha duhového

• plátky špeku na zabalení

• 1 svazek šalvěje

• 2 rajčata

• sůl a pepř

• máslo dle potřeby

•  mix košťálové zeleniny (květák, 

brokolice) na ozdobení

Suroviny na velouté
• 1 l rybího vývaru

• 3 ks šalotky

• 50 g másla

• 1/2 l bílého suchého vína

• 3 dl 30% smetany

• sůl a pepř

Postup

Příprava velouté
Na másle zlehka zpěňte šalotku po-

krájenou nadrobno; cibulku nenechte 

zhnědnout, pouze zesklovatět. Přilijte k ní 

bílé víno a svařte na 1/3, poté přilijte rybí 

vývar a opět svařte na 1/3. Přidejte sme-

tanu a vše provařte. Polévku rozmixujte 

a propasírujte. Na závěr dochuťte podle 

chuti solí a pepřem.

Příprava ryby 
Na fi lety ze pstruha poklaďte na kolečka 

nakrájené rajče a lístky šalvěje a zabalte 

proti sobě do plátků špeku. Hotové rulič-

ky přesuňte na předem vymazaný plech 

a dejte péct na 10 minut při teplotě 180 °C 

(respektujte zkušenosti s vlastní troubou). 

Zeleninu nakrájejte nadrobno a orestujte 

na másle. Připravené rybí velouté napěň-

te a přelijte jím hotový pokrm. Dozdobte 

mixem košťálové zeleniny.

Ryba s vínem
ABY BYLA

V HARMONII

Hlavní  sommelier BOHEMIA SEKTU David 

Krá l doporučuje podřídit výběr vína úpravě 

rybího pokrmu.
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Stačilo málo a dnes by možná stál za katedrou. 

Několik náhod však přispělo k tomu, že místo 

charakteru studentů formuje charakter vín 

jako jednatel a výrobní ředitel ve společnosti 

BOHEMIA SEKT. Slavomír Hermann nás provedl 

provozem ve Starém Plzenci a podělil se s námi 

i o to, čemu rád věnuje svůj volný čas. 

Jaké byly vaše začátky ve společnosti 

BOHEMIA SEKT?

V mém životě se naskytlo několik náhod, které určily moji profesní 

dráhu. Původně jsem chtěl být učitelem, ale při přijímačkách jsem 

vybouchl na jediné věci, kterou jsem ve své oblíbené matematice nikdy 

nepochopil, na komplexních číslech. Dva roky jsem pak studoval ná-

stavbu na Střední průmyslové škole mlékárenské v Kroměříži. Poprvé 

jsem „přičichl“ k Moravě, ale hlavně jsem zjistil, že variabilita tech-

nologie výroby je to, co mě opravdu baví. Ve studiu jsem pokračoval 

v Praze na VŠCHT, v oboru potravinářsko-biochemická technologie. 

Jak jste se dostal od mléka k vínu? 

Jsem původně z kraje chmele ze Žatecka, do Starého Plzence jsem 

se přiženil. Bývalý generální ředitel BOHEMIA SEKTU chtěl do pod-

niku přilákat lidi z Moravy, kteří jsou s vínem srostlí, ale nikomu se 

do Čech nechtělo. Ke mně se informace o tom, že hledají někoho 

s potravinářskou školou, dostala přes kamarády, se kterými jsem 

tehdy hrál za Plzenec fotbal. A řekl jsem 

si, že to zkusím. Po nějaké době, kdy jsem 

se seznamoval s provozem jako asistent, 

jsem se stal vedoucím výroby. Prvních pět 

let jsem trpělivě ochutnával a spíše mlčel. 

Měl jsem štěstí na technology, kteří mi dali 

dobrou školu, ať už to byl pan Šalomoun, 

nebo bratři Nepodalové. Postupem času 

jsem si dovolil jim do toho trochu mluvit, 

a nakonec jsem začal jezdit na degustační 

soutěže. Dneska jsem jedním ze čtyř členů 

degustační komise, kteří určují charakter 

cuvée výrobků společnosti BOHEMIA 

SEKT. 

Jako jednatel jste nyní 

častěji v provozu, nebo 

sedíte spíš v kanceláři? 

Ke své nevoli čím dál tím víc času trávím 

v kanceláři. Projekty, prezentace, zprávy, 

e-maily mě na můj vkus až příliš připoutaly 

k počítači. Ale realizujeme i spoustu tech-

nologických, nebo i stavebních investic, 

kde je stále co řešit i mimo kancelářský 

stůl. A protože máme řadu velmi důležitých 

investic v našich vinařstvích na Moravě, 

jsem tam jednou i dvakrát za měsíc. 

Co vaříte nejraději?

K narozeninám jsem dostal od kolegů kurz 

vaření v Praze. Povedený dárek. Z toho, co 

jsem se tam naučil, čerpám dodnes. Doma 

vařím všechno, od zelňačky, ve které stojí 

lžíce, až po krevetové rizoto. Míchám si 

i vlastní směsi koření. 

A relaxujete také 

u skleničky vína? 

Nejraději odpočívám s přáteli, které jsem 

přivedl k vínu. Z Kanárských ostrovů jsme 

si pak přivezli jeden takový hezký zvyk. 

Ráno nám vždy podávali k snídani sklenku 

sektu s pršutem a ovocem. Doma to drží-

me o víkendech, jedna sklenka skvělého 

sektu, i když většinou bez pršutu a ovo-

ce. Dáváme si nejraději Bohemia Sekt 

Prestige Chardonnay, ten je mimořádně 

povedený. Ale „modrá“ Prestige je také 

skvělá, nemluvě o „36“. 

Zbývá vám v tak vysokém pracovním 

nasazení čas na koníčky? 

Užívám si chvilky dovolené. O vše můžete přijít, ale zážitky vám nikdo 

nesebere. Je to jedna z mála možností, kdy mohu strávit s rodinou 

déle než pouze víkend. Společně moc rádi cestujeme. Dá se říct, že 

už jsme sjezdili půlku světa! Nejvíc nás láká exotika, a hlavně příroda. 

Nevracíme se dvakrát na stejné místo, pokud však není výjimečně 

krásné, což byl případ Mauricia. Nádherná byla také Keňa, nejvíc adre-

nalinu jsme zase zažili v Zimbabwe, kde jsme se na safari ocitli vinou 

nezkušeného průvodce přímo uprostřed stáda slonů. Rád bych se 

podíval do Austrálie a na Nový Zéland, ale to chce víc času, minimálně 

měsíc. Doma si pak užívám další koníček, ke kterému jsem se vrátil 

po mnoha letech i díky cestování. Na Mauriciu jsem chytil svůj životní 

úlovek, 120kilogramového mečouna, a rybaření si mě znovu přitáhlo. 

Kam chodíte na ryby? 

Mám dům v jižních Čechách u Týna nad Vltavou, kde trávím s rodinou 

již zmiňované víkendy. Obec vlastní malý rybníček, kam si chodím 

vždycky po ránu vyčistit hlavu, když ostatní doma ještě spí. O víken-

dech se pak věnuji svému dalšímu velkému koníčku, a tím je vaření. 

A nesmím zapomenout na sport! Bez toho nemůžu být. Teď už se 

věnuji hlavně tenisu. 

SLAVOMÍR HERMANN 

nastoupil do společnosti BOHEMIA SEKT již v roce 1989 a brzy 

převzal pozici výrobního ředitele. Do jeho kompetencí patří zodpo-

vědnost za výrobu a techniku. Od roku 2012 je jedním z jednatelů 

společnosti. 

VINNÉ BUĎ, ANEBO

SLAVOMÍRA HERMANNA 

Červené, nebo bílé
Upřednostňuji bílé, ale pořádný kus

hovězího zapiji rád červeným.

Tiché, nebo šumivé
Tiché, ale sklenka sektu k víkendové

snídani je ten nejlepší začátek dne. 

Sladké, nebo suché
S vínem to mám podobně jako s kávou, 

kterou jsem přestal sladit. Cukr překryje 

chuťové nuance. Takže suché. 

Prvních pět let

jsem trpělivě ochutnával,

říká Slavomír Hermann.

OD   MLÉKA
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PETR BOUBÍN 

vystudoval Střední školu hotelnictví a gastronomie Hotelu Inter-

national, pracoval pro společnost Intercatering Praha, restauraci 

Cantina Praha a čtrnáct let spoluvlastnil taneční a castingovou ka-

várnu Jam Café na pražské Národní. Nyní „pendluje“ mezi Prahou 

a Šumavou. „Je důležité znát historii místa, kde se člověk nejen 

narodil a žije, ale i pracuje,“ říká. 

Když si vyšlápnete až na konec obce Hartmanice, 

objeví se před vámi klasické roubené stavení 

zasazené do divoké přírody. Chata Rovina 

na samé hranici Šumavského národního parku 

je oblíbeným cílem výletníků, a kromě skvělé 

kuchyně nabízí také ubytování pro téměř třicet 

hostů. O hladký chod restaurace se stará 

provozní Petr Boubín, jehož příjmení naplňuje 

rčení „nomen omen“.

Hotel Seno pro unavené vojáky 

Vyhledávaný podnik leží na místě, které se pyšní více než třistaletou 

historií, mezi Dobrou Vodou a dnes již neexistující osadou Skelnou. 

První zmínky pocházejí z dob císařovny Marie Terezie. Ten, kdo do-

razil na Rovinu po příkré cestě od Otavy nebo od Železné Rudy, ať 

už pěšky, či s povozem, byl vděčný za trochu jídla a pití. Vyrostlo zde 

proto několik hostinců i servis pro koňské povozy. Po druhé světové 

válce se z celé oblasti stal nepřístupný vojenský prostor. Usedlosti 

postupně chátraly, až zbyl jediný objekt, který využívali k noclehu 

vojáci z nedaleké posádky vracející se z hospody Pod Lípou. Nikdo 

mu proto neřekl jinak než „Hotel Seno“. Na počátku nového tisíciletí 

způsobily přívaly sněhu prolomení střechy a ze stavení se staly ruiny. 

V roce 2006 započala kompletní rekonstrukce, která trvala tři roky. 

Před obědem 

po stopách sv. Vintíře

Interiér obnovené chaty zdobí obrázky 

svatého Vintíře, a není to náhoda. Jeho 

osoba je se zdejším krajem pevně spjatá. 

Pokud byste chtěli před dobrým obědem 

zdolat pár kilometrů, vydejte se na ne-

daleký Březník, kde Vintíř zbudoval pod 

skálou svoji poustevnu. Tento původně 

diplomat se rozhodl v pokročilém věku 

opustit světský život, rozdal svůj majetek 

a v roce 1006 se stal řádovým mnichem 

benediktinského kláštera v bavorském 

Niederaltaichu. Později se uchýlil do na-

prosté samoty. Nejprve na bavorské straně 

Šumavy a později právě na vrchu Březník 

nad Dobrou Vodou u Hartmanic. Místo se 

dnes nazývá „Vintířova skála“. 

BOHEMIA SEKT

je stálice 

Všechno běží jako po másle, přesto se 

chystají do budoucna drobné změny, 

především zjednodušení menu, které 

urychlí provoz restaurace. Jedna věc se 

ale rozhodně nezmění, a to sekt z pro-

dukce BOHEMIA SEKT na vinném lístku. 

„Lidé jsou na něj zvyklí a rádi si jím u nás 

připíjí,“ říká Petr Boubín. „Kromě toho 

bude mít na vinném lístku své místo i víno 

z Habánských sklepů, které mají již velmi 

dobrý zvuk. Naši hosté chtějí klasiku, tedy 

Frankovku, Müller Thurgau nebo Ryzlink 

rýnský,“ dodává. 

V sezóně nabito 

Rodilý Pražák Petr Boubín se ujal provozování restaurace teprve před 

rokem a pomalu srůstá s tajemným šumavským krajem. „Nejsme po-

slední v civilizaci, jsme první v divočině,“ komentuje odlehlost Chaty 

Rovina. „Musíme se něčím odlišit, aby lidem stálo za to vydat se 

za námi do kopce,“ pokračuje. To se daří, a proto restaurace nemá 

nouzi o hosty, především z řad turistů, cyklistů a běžkařů. Chata má 

otevřeno po celý rok a v sezóně bývá doslova nabito. Lidé přicházejí 

nejen za dobrým jídlem, ale také za magickou atmosférou místa. „Když 

máme plno, klidně se jdou projít a počkají si. Často k nám váží cestu 

ze Železné Rudy nebo ze Sušice,“ říká pyšný provozovatel restaurace. 

Svíčková v čele hitparády 

A za čím hosté nejčastěji přicházejí? Vlajkovou lodí je jelení svíčková 

s mrkvovým knedlíkem, velmi oblíbená je také konfi tovaná kachna 

s červeným zelím a variací knedlíků. „Pokud je to možné, snažíme se 

využívat lokální dodavatele, jako v případě grilovaného biosýru ze su-

šické rodinné sýrárny Melcher. Nepoužíváme polotovary a jednotlivé 

části menu uchováváme zvlášť, aby si udržely vysokou kvalitu po celý 

den,“ říká Petr Boubín a prozrazuje ještě jedno „tajemství“ úspěšné 

restaurace: „Dám na talíř raději více než méně.“  

RovinaCHATA 

NA ŠUMAVĚ

Přidanou hodnotou je prostorné venkovní sezení s dětským hřištěm

a sud pro venkovní relaxaci v horké vodě.
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PETR VYDRA

Klubový komik a publicista. Vystudoval dramaturgii, kterou po-

znamenal repertoár Divadla Na Fidlovačce. Zastupuje zakládající 

generaci českého stand-upu pod značkou Na stojáka, se kterou 

vystupuje naživo nebo v pořadu Comedy Club televize Prima Co-

medy Central. Příležitostně také píše a publikuje povídky, reportáže 

a fejetony. Je ženatý a má dvě děti.

Lenost 
BUDIŽ POCHVÁLENA 

Zastavit stát! To je pokyn k zastavení na místě. Imperativ zvenčí. O tom 

ale teď nechci mluvit, jen jsem si ho do začátku vypůjčil, protože je 

každému jasný. Chci mluvit o příkazu k zastavení, který často přes-

lechneme, protože nám ho našeptává náš vlastní vnitřní hlas. 

Abychom ho uslyšeli a uposlechli, vyžaduje to od nás jisté přepnutí. 

Navíc ten hlas je dost slabý, protože už je notně unavený. Ostatně 

jako my sami. Vnitřní hlas z posledních sil úpí: Zvolni, než upadneš 

na ústa. Zvolni a odpočiň si, protože takhle se uženeš. Možná už se 

to stalo a je to vidět i na výsledcích tvé práce. Pokud o tom nevíš, je 

to jen proto, že už nemáš sil je objektivně zvážit či změřit. Možná už 

svoji práci téměř nenávidíš, a tak se ani nechceš ohlížet za svým dílem.

Když vnitřní hlas přeslechneme, nebo se dokonce naučíme nepo-

slouchat ho a uděláme si z toho zvyk, ještě chvíli fungujeme. Ale jen 

tak dlouho, dokud za naše ratio a zvyky nenastoupí instituce vyšší. 

Vyšší a moudřejší, než je pouhý rozum, který má jen zdánlivě v popisu 

práce být moudrý. 

Tou vyšší instancí, která se ozve v hodině dvanácté, je naše tělo. Už 

to prostě nemůže dál snášet. Všimněte si, že ve slově snášet slyšíme 

také slovo nésti, tedy nésti něco. Tady se oba významy pojí v jeden, 

ten hmotný i nehmotný. Tělo nejen odmítá snášet naše tempo, ale 

i nésti nás samé. A obou povinností se v jeden okamžik vzdá. Dojde 

ke zkratu a my jednoduše zkolabujeme.

Jsou povolání, u kterých je zkolabovaný přepracovaný všem na očích. 

Například herec. Nejdřív se převtělí do své role a pak zmizí úplně. 

Vezměme si, že se takový Václav Voženílek stane Hamletem. Obleče 

si nejen kostým, ale především složitou Hamletovu psychologii, kterou 

prozkoumával po dlouhé měsíce zkoušení. Jenže náhle, třeba upro-

střed repliky, ztratí Voženílek nejen vědomí o Hamletovi, ale i vědomí 

jako takové. Už ani neví, nakolik je Hamletem a nakolik zůstal vězet 

ve Voženílkovi. Náhle není ani v jednom z nich. Najednou tu máme 

z Voženílka pouhé tělo, jehož kostým odkazuje k dramatické postavě. 

Na jevišti však probíhá zcela jiné drama než to, které stvořil alžbětinský 

génius. Odehraje-li se uprostřed oné zásadní repliky, Voženílek coby 

Hamlet řekne pouze: „Být...“ A pak i pod líčením viditelně zbledne, 

zalapá po dechu a kácí se k zemi. Divák intelektuál se zamyslí, jestli 

nejde o úpravu, ve které Hamlet projeví přání být. A zda je záměrem, 

že se mu jeho přání nesplní v téže minutě, kdy je vysloví. Divná úprava, 

pomyslí si divák intelektuál, zatímco se herci a inspicienti seběhnou 

k Hamletovi… vlastně k herci Voženílkovi.

Popsal jsem situaci, kdy někdo zkola-

buje doslova v záři refl ektorů. Jsou však 

povolání, u kterých se musíme spokojit 

se skromnějším aranžmá. Třeba takový 

účetní. Ten zkolabuje někde v ústraní nad 

svými papíry. Takové situace se zkrát-

ka stávají a vyhnou se málokomu. Řekl 

bych, že dokonce hrozí každému, kdo se 

snaží dělat něco pořádně. Člověk, které-

mu o něco jde, se pak přímo zapomene. 

Copak o to, zapomínáme se z nadšení. 

Zapomeneme se, když se něčemu nad-

šeně a zcela oddáme. Horší je, když si pak 

na sebe už nevzpomeneme.

Proto mi dovolte vzdát hold lenosti a příle-

žitostem, kdy je nečinnost přímo povinná. 

Pokud nevíte, o čem je řeč, pak je ten-

to text určen právě vám, kteří ho možná 

čtete v poklusu. Mám na mysli třeba Vá-

noce. Čas mezi svátky. Dovolenou, kterou 

poslední dobou čím dál tím víc lidí šidí. 

Připomeňme si, že právě dovolená je 

od toho, abychom si „dovolili“ nic nedělat. 

O Vánocích nezapalujeme svíčku proto, 

abychom si posvítili, když je venku už 

tma. To dneska už opravdu neplatí. Zapa-

lujeme ji proto, abychom se na ni mohli 

jenom dívat. Dívat se, jak hoří, knot se spa-

luje, plamínek mihotá a celé se to děje bez 

nás, bez našeho přičinění. Naší povinností 

je jenom kochat se tou pomíjivou krásou 

a přítomným okamžikem. Najednou nic 

nemusíme uvádět do chodu a pak to po-

pohánět k vyšším otáčkám. Vždyť nehoří. 

Tedy hoří, ale jenom knot. A tak se na to 

ještě chvíli nečinně dívejme a dopřejme si 

to povinné nicnedělání.
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Již po dvaadvacáté se konala soutěž BOHEMIA 

SEKT Trophée, jejíž slavnostní fi nále se odehrálo 

na Nové scéně Národního divadla. V odborné 

porotě letos zasedal vzácný host, prezident 

Mezinárodní asociace sommelierů Argentinec 

Andrés Rosberg. Nemohli jsme si nechat ujít 

příležitost vyzpovídat ho do Perlivého světa. 

Jaká byla vaše cesta k vínu?

V gastronomii jsem začínal ve dvanácti, kdy jsem pracoval o víkendech 

jako číšník, později jsem dělal barmana. Než jsem se stal sommelierem, 

studoval jsem politické vědy, školu jsem však nedokončil. Rok před 

závěrem studií jsem se rozhodl pro víno. To mi bylo asi třiadvacet let. 

Jste ve své funkci již druhým rokem.

Co se za tu dobu v mezinárodní

asociaci odehrálo? 

Dva roky mám za sebou, před sebou ještě jeden rok předcházejí-

cí volbě nového prezidenta. Za tu dobu se stala velká spousta věcí. 

Uspořádali jsme dvě velké soutěže, a to o tituly nejlepšího sommeliera 

2018 Ameriky a dále Asie a Oceánie. V letošním březnu pak proběhlo 

klání o nejlepšího sommeliera světa. A nemůžu opomenout ani další 

velkou akci, oslavu padesáti let od založení mezinárodní asociace 

sommelierů, která se konala letos v říjnu ve Francii. Soutěže jsou pro 

nás velmi důležité, ale chtěli bychom se dostat mnohem dál.

A na závěr: Máte pro začínající

nadšence do vína doporučení,

jak se stát sommelierem? 

Já říkám, že sommelierem se člověk nerodí, ale stává. Pokud chcete být 

sommelierem, musíte pracovat v restauraci, jinak to nejde. Samozřej-

mě je výhodou, když máte možnost vzdělávat se, cestovat a poznávat 

jiné země a kultury. A plusem je také určité charisma, takzvaně „touch 

to the people“. Ale hlavní je neustálá tvrdá práce a trénink. 

Jaké konkrétní změny 

se chystají? 

Pracujeme na posunu asociace směrem 

ke globální komunitě, která by propojo-

vala sommeliery z celého světa. Znamená 

to změnu způsobu práce, která by ved-

la ke skutečně otevřené mezinárodní síti 

zahrnující nejen prezidenty národních 

asociací, ale i lokální sommeliery. S tím 

souvisí celá řada úkolů. Budujeme novou 

partnerskou strukturu, máme nové webov-

ky, YouTube kanál, nové logo, zavedli jsme 

měsíční newsletter pro sommeliery z ce-

lého světa. A funguje to. Na sociálních 

sítích jsme se za rok vyšplhali od nuly 

na 30 až 35 tisíc sledujících, a to zcela 

organickou cestou. 

Jak roste asociace

co do počtu členů? 

V Evropě jsme silní, máme zde v součas-

né době 61 členů. Ale musíme zapracovat 

na posílení vlivu v oblastech, kde naše 

asociace buď ještě vůbec není zastoupe-

na, nebo je slabá. Předně jsou to Spojené 

státy, kde je třeba sommelierskou asociaci 

vybudovat od základu. Dále je to jihový-

chodní Asie, kde pomáháme se založením 

indické asociace, v Číně jsme pak navá-

zali spolupráci s provincií Ningxia, která 

je největším producentem čínských kvalit-

ních vín. Snažíme se rozšířit své působení 

i v Africe a Latinské Americe. Nedávno 

jsme přijali Dominikánskou republiku, 

Kazachstán a Paraguay a chystáme se 

podepsat smlouvy s dalšími zeměmi. 

SETKÁNÍ VIP
Chceme být

skutečně mezinárodní,

říká Andrés Rosberg.

André s Rosberg se v Praze zúčastnil tiskové konference spolu s prezidentem Asociace sommelierů ČR

Martinem Pastyříkem a prezidentkou Asociácie somelierov Slovenskej republiky Beátou Vlnkovou.
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Sudy Barrique 
Barrique. Sepjetí vína a dubového dřeva   

Výběr sudu je pro vinaře naprosto zásadní. A v případě barikových 

sudů to platí dvojnásob. V čem se liší takzvaný barrique od běžných 

vinných sudů? 

Nádoba, technologie i víno 

Můžete se setkat s pojmy barrique i barik, které označují nejen spe-

ciální sud obvykle o objemu 225 litrů určený ke zrání vína, ale také 

technologii výroby i konečný produkt, tedy víno vyškolené v dubovém 

sudu.

Nejlepší je dub

Kvalita dřeva je doslova alfou a omegou úspěšného barikování. To 

pravé aroma dodává vínu dub. Ze všech druhů se jako nejvhodnější 

ukázal dub letní a zimní, zejména z lesů Francie, a americký dub bílý. 

Od vanilky po toast

Mezi jeden ze zásadních momentů výroby barikového sudu pat-

ří takzvané toastování, tedy ožehnutí jeho vnitřního povrchu. Podle 

stupně opálení pak získává víno specifi cké aroma, od vanilkového při 

lehkém ožehnutí až po tóny silného espressa nebo připáleniny (toast) 

při nejvyšším stupni. Barikováním získává víno nejen specifi ckou chuť 

a vůni, ale díky šetrné oxidaci přes jemné póry sudu se stává také 

po všech stránkách harmoničtějším a odolnějším proti stárnutí.

V dřevěných sudech

se školí nejlepší vína 

Dřevěný sud může dodat vínu harmonii a komplexnost, proto je pro 

jeho skladování ideální nádobou. Ale není to tak jednoduché. Při výbě-

ru vhodného druhu vína ke školení v sudu je třeba vzít v potaz mnoho 

faktorů, od původu dřeva, ze kterého byl vyroben, až po vlastnosti 

půdy, na které rostla réva. Obecně platí, že sudy podtrhnou kvalitu 

strukturovanějších vín, příliš lehkým druhům naopak nemusí prospět. 

Z manufaktury do továrny

a zase zpátky 

První písemné zmínky o bednářství pocházejí z 8. století. Dočteme se 

v nich, že panovník Karel Veliký nařídil správcům císařských dvorů, aby 

ukládali víno výhradně do dřevěných, železem vázaných nádob. V po-

zdním středověku se bednářství dočkalo rozkvětu. K velké poptávce 

po sudech přispělo kromě dalšího také zavedení desátku šlechtě. Víno 

získané jako daň se ukládalo do sudů o objemu až přes sto tisíc litrů. 

V 19. století se přesunula bednářská výroba z manufaktur ke strojním 

linkám, ze kterých ještě v první polovině 20. století sjížděly stovky 

výrobků denně. S příchodem nových materiálů a technologií však 

přicházejí továrny o práci a strojní výroba postupně zaniká. Dnes 

opět vycházejí sudy z rukou šikovných řemeslníků. A je zajímavé,

že se jejich postupy příliš nezměnily od dob starých Keltů, kterým se 

vynález sudu připisuje. 

Tři roky a dost 

Každý barikový sud se může pyšnit svým 

přízviskem pouze po tři roky školení 

vína. Opakovaným použitím ztrácí dřevo 

schopnost předat vínu žádoucí vlastnos-

ti, takže barik nakonec převezme funkci 

běžného neutrálního sudu ke zrání vína, 

případně lihovin. 

Jaká vína se barikují?

Barikové sudy se používají ke zrání bílých 

i červených vín. Do sudu je potřeba vel-

mi plné tělnaté víno s kvalitním vyzráním 

hroznů. Obecně se k němu hodí odrůdy 

jako například Rulandské bílé, Rulandské 

šedé, Rulandské modré nebo Chardon-

nay. Mohou to však být i další regionální 

odrůdy podle výběru enologa.

Barrique [barik], z francouzštiny sud určený ke zrání vína

Každý barikový sud slouží 

svému účelu pouze tři roky. 

Vychutnejte si

barrique

z Habánských

sklepů

Několikrát oceněný barrique 

z hroznů z trati Trkmanská 

ve Velkých Pavlovicích Zwei-

geltrebe barrique 2015 pozdní 

sběr se vyznačuje bohatou, 

elegantní chutí ovocně ko-

řenitého charakteru s delším 

závěrem, ve kterém najdete 

náznaky kouře, sladkého dře-

va a koření. 

V Habánských sklepech

zraje v sudech víno Rezerva

Pokud navštívíte nově zrekonstruované Habánské sklepy 

ve Velkých Bílovicích, můžete si prohlédnout sudy na vý-

robu vína Habánské sklepy Rezerva. Šestisetlitrové sudy se 

speciálním lakováním pro snadnější údržbu jsou vyrobeny 

ve francouzském bednářství Seguin Moreau a jsou vyhrazeny 

pro výjimečná vína s budoucím potenciálem z ročníku 2018. 

Aby bylo možné označit víno jako „rezerva“, musí ležet v sudu 

nejméně rok a dále ještě rok v lahvi. „V současné době v sudech 

zraje Merlot 2018 a v části Rulandské modré 2018. Jde o první 

plnění sudů, a tak vývoj vína pozorně sledujeme. Očekáváme 

vývoj v oblasti taninů, jejich zjemnění a celkového zakulacení 

projevu vína,“ říká ředitel společnosti Habánské sklepy Josef 

Svoboda. 

Sudy podtrhnou kvalitu

strukturovanějších vín.
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Jan Vermeer, Sklenice vína, 1661, olej na plátně

SKLENICE

Jan Vermeer. Pomalý malíř tichého světa

Zemřel v chudobě a jeho jméno upadlo 

na dlouhá desetiletí v naprosté zapomnění. 

Dochovaly se necelé čtyři desítky jeho obrazů. 

Kromě nich po něm nezůstala téměř žádná 

stopa, pokud nepočítáme jedenáct přeživších 

dětí. Holanďan Jan Vermeer se dnes řadí 

k nejvýznamnějším barokním malířům. Plátna 

namalovaná s mimořádným citem pro atmosféru 

a detail, která vynikají mistrným barevným 

a perspektivním zpracováním, sklízejí i po téměř 

360 letech obdiv a úžas po celém světě. Proč 

jich namaloval tak málo?
 

Vermeer hlavou delftské školy

Jeho styl práce byl v kontrastu nejen s ruchem početné rodiny, ale také 

s bouřlivým ekonomickým a kulturním rozkvětem Nizozemí. Z Ver-

meerova rodného města Delft vyrostlo centrum holandské malby, 

ve kterém vznikly během několika desetiletí miliony obrazů. Jan Ver-

meer se stal ústřední postavou delftské školy. Jeho svět byl však tichý 

a klidný, ovlivněný přítomností mnoha žen v rodině, včetně sedmi dcer.

Hledání nekonečna 

Čas nebyl pro Jana Vermeera podstatný. Mohl si to dovolit, protože 

měl štědré mecenáše a příjmy z prodeje děl jiných malířů. Dlouhé 

hodiny pozoroval světelné efekty na předmětech. V obyčejných výje-

vech hledal stopy nekonečna. Vznikly tak obrazy zachycující například 

spící ženu, čtenářku dopisu, mlékařku, krajkářku nebo slavnou dívku 

s perlou. Umělec si také mohl dopřávat drahý přírodní pigment ultra-

marín, který se do Evropy dovážel z Afghánistánu (levná syntetická 

verze ultramarínu vznikla až o dvě stě let později). Vermeer používal 

tento sytý odstín modře i k tomu, aby ovlivnil jas a intenzitu jiných 

barev. Ultramarín tak nezdobí jen šaty ženy se džbánem nebo čte-

nářky dopisu, ale jeho stopy najdeme na téměř všech Vermeerových 

obrazech, například na stínech bílých závěsů, černém mramorovém 

dláždění nebo na zeleném listoví.

Konec zlatého věku 

Zlom nastal s umělcovými čtyřicátými narozeninami. Šest let trvající 

válka mezi Nizozemím a Francií odsunula umění na druhou kolej. 

Holanďané se bránili zatopením mnoha oblastí svého území, včetně 

zemědělské půdy. Vermeerova rodina tak přišla o další zdroje příjmů. 

Jak popsala malířova žena Catharina, Vermeer upadl do tak těžkých 

chmur a bezmocnosti, že v průběhu dvou dnů pod tíhou okolností 

zemřel. Poslední obrazy, které vdova vlastnila, prodala, aby vyrovnala 

dluhy u pekaře. 

Sklenice vína. Jak to asi dopadne?

Jemnost a nejednoznačnost Vermeerových děl není pro holandské 

umění 17. století příliš typická. Jeho obrazy zvou do příběhů, dávají 

hádanky ohledně budoucího dění. Takovým výjevem je i Sklenice vína 

z roku 1661. Stejně jako na mnoha Ver-

meerových plátnech, také zde můžeme 

sledovat hru barev, perspektivy a světla 

v malém prostoru, který se často opakuje 

svým uspořádáním – okno vlevo, žid-

le zdobená lvími hlavami, džbán, obraz 

v obraze. Muž zahalený do pláště, jehož 

pohled zastírá klobouk, působí záhadně, 

až trochu zlověstně. Je netrpělivý, chystá 

se dolít víno ze džbánku ženě, která prá-

vě dopila poslední lok ze sklenice. Ženě 

nevidíme do tváře, ale můžeme tušit, že 

záře křehké sklenice, kterou drží v ruce, 

odráží její krásu. Mezi mužem a ženou 

je odstup. On se snad chystá ji opít, ona 

váhá. K opatrnosti ji vybízí barevná vitráž 

v okně symbolizující zdrženlivost. Divák 

vnímá napětí a klade si otázku: Co se bude 

dít dál? 

Vermeerovi současníci 

pili hlavně francouzské 

víno 

Jaké víno mohla mít Vermeerova kráska 

ve sklenici? V Nizozemí se víno pěsto-

valo již od časů Římské říše, vzhledem 

k nedostatku slunce však nebylo valné 

chuti. Kvalitní vína se dovážela ze Španěl-

ska, Německa, Portugalska, a především 

z Francie. I když si ho mohla dovolit pou-

ze vyšší společenská třída, v polovině 

17. století předčila konzumace vína Ho-

lanďany tolik oblíbené pivo. Pro Nizozemí 

byly nejdostupnějšími vinařskými oblast-

mi západ a jihozápad Francie. 

Co nabídneme

dámě z obrazu? 

Dáma pocházela z vyšší spo-

lečnosti, což můžeme vyčíst 

mimo jiné i ze způsobu dr-

žení sklenky. Třímá sklenici 

za podstavec a zdvihá přitom 

malíček. Měli bychom proto 

sáhnout do vyšší kategorie 

vína. Pokud zvolíme odrůdu 

z jihozápadu Francie, na kte-

rou mohla být zvyklá, pak 

se nabízí hlavní odrůda této 

oblasti Merlot. Vermeerova 

dáma z obrazu by jistě ocenila 

náš Merlot 2015 pozdní sběr 

z Habánských sklepů tma-

vě granátové barvy se světle 

fi alovým okrajem. A určitě by 

si nechala nalít další sklenici. 

Vermeerovy obrazy vyprávějí 

příběhy, dávají hádanky 

a odkazují k nekonečnu.
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Zrodil se další český 

TROPHÉE TALENT 

BOHEMIA SEKT Trophée je prestižním 

sommelierským utkáním nejen profe-

sionálů, ale i mladých nadějí v oboru. 

Smyslem soutěže je podpora somme-

lierského vzdělání na hotelových 

a odborných gastronomických školách 

a také hlubší rozvoj této profese v Česku. 

Výsledky letošního ročníku a dovednosti 

soutěžících nás opět přesvědčily, že se 

to daří a české sommeliérství je na velmi 

dobré úrovni. Vítězkou v kategorii TALENT 

se stala Anna Rieckelová z Hotelové školy 

Plzeň, stříbro obhájila Nikola Štěpánko-

vá ze Střední školy Brno, Charbulova, 

a bronz obsadila její spolužačka Kateřina 

Albrechtová.Nejlepším českým sommelierem 

roku 2019 je Kamil Prokeš

Soutěž BOHEMIA SEKT Trophée, která se letos konala již 

po dvaadvacáté, vynesla na sommelierské výsluní Kamila 

Prokeše, majitele vinařství ve Velkých Němčicích. Druhé místo 

obsadila Libuše Vrbová z Vinařství U Vrbů z Hustopečí, která 

rovněž získala diváckou cenu sympatie. Pomyslný bronz si 

odnesl Matouš Forman z Californian Wines.

Kamil Prokeš přesvědčil svým výkonem a rozsáhlými znalost-

mi, že si titul Sommelier roku 2019 právem zaslouží. Vystřídal 

tak dosavadního držitele titulu Davida Krále, kterému po zisku 

„hattricku“ již pravidla nedovolovala další start v soutěži. Ten 

proto zasedl v odborné porotě. Čestným hostem mezi porotci 

byl letos poprvé i prezident Mezinárodní asociace sommelierů 

Andrés Rosberg. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 17 profesionálů, kteří museli 

zvládnout znalostní kvíz, slepou degustaci, identifi kaci vzorku 

a servis sektu či vína, včetně doporučení pokrmu. Celodenní 

klání vyvrcholilo slavnostním fi nále na Nové scéně Národního 

divadla. Tři fi nalisté zde museli navíc předvést i prezentaci vína 

před modelovým párem, kterým se pro letošní rok stali známá 

herečka a komička Iva Pazderková a herec Vladimír Polívka. 

„Kvalita soutěžících byla opět velmi vysoká. To je dobrá zpráva 

jak pro majitele restaurací, tak i pro vinaře. Sommelier je totiž 

tím, kdo zastupuje vinaře před hostem restaurace a svou pra-

cí může znásobit zážitek z vína, anebo právě naopak,“ uvedl

Ondřej Beránek, ředitel společnosti BOHEMIA SEKT.

BOHEMIA SEKT Centrum,

místo otevřené umění 

BOHEMIA SEKT Centrum ve Starém Plzenci hostilo od poloviny září výstavu s ná-

zvem Jedno ráno navíc celosvětově uznávaného malíře, grafi ka a ilustrátora Tomáše 

Bíma. Obrazy inspirované magickým realismem, pro který je typické prolínání sku-

tečnosti se snovými prvky, zde byly k vidění do 6. listopadu 2019.

Ve středu 6. listopadu, krátce po derniéře výstavy děl Tomáše Bíma, proběhlo slav-

nostní otevření další výstavy, tentokrát obrazů Ivana Svatoše, malíře a grafi ka, který 

se ve své tvorbě věnuje především vedutám staré Prahy. Výstava pojmenovaná 

Chvála vína představuje nejen Prahu, ale i další evropská místa, která spojuje láska 

k vínu a vinicím. Obrazy Ivana Svatoše si můžete ve Starém Plzenci prohlédnout

až do konce roku 2019.

Vsázíme na jezdectví, nejen na Velké pardubické 

Druhý říjnový víkend tradičně patřil dostihovému svátku Velká pardubická. Jedním z vrcholů sobotního dne byla 

Cena společnosti BOHEMIA SEKT – Zlatá spona tříletých. Neporazitelnost v závodě potvrdil kůň Benjamin s žokejem 

Thomasem Boyerem. Vítězný pohár pro jezdce, trenéra i majitele koně předala Alice Králová, naše PR manažerka. 

Společnost BOHEMIA SEKT je dlouhodobým partnerem nejen pardubické ho zá vodiš tě , ale jezdectví jako takového. 

Váže ji také partnerství s dostihovým závodištěm v Chuchli a Českým skokovým pohárem, nejrozsáhlejším seriálovým 

závodem v parkurovém skákání u nás.

Připíjíme na kulturu.

Jsme partnerem mnoha institucí 

Víno a kultura patří k sobě, ať jako zdroj umělecké inspirace, nebo 

jako slavnostní přípitek na vernisážích a premiérách. I proto dlou-

hodobě podporujeme českou kulturu, a to například v roli partnera 

Národního divadla, Národní galerie, Národního muzea či české fi lmové 

ceny Český lev. Letos jsme si kromě jiného přiťukli skleničkou sektu 

v červenci ve Veletržním paláci na zahájení retrospektivní výstavy jed-

noho z nejvýznamnějších umělců 20. století, sochaře a malíře Alberta 

Giacomettiho nebo v srpnu na vernisáži výstavy Českého egyptolo-

gického ústavu Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy Mezi Prahou 

a Káhirou – 100 let české egyptologie v pražském Karolinu.

32 33

ZE ŽIVOTA BS



F
o

to
: 
L
e
F
o
lt
y
n

Sedí špaček na vinici, pojďte na mě, sokolíci!

Jenom počkej, drzý ptáku, ty dostaneš

po zobáku!

V popředí viniční trať Stará hora, Domanín

PANORAMA VINIC



VĚNUJ SVÉMU VÍNU 
VEŠKEROU PÉČI 

A LÁSKA K NĚMU 
PŘETRVÁ STALETÍ

. HABÁNSKÝ ZÁKON .

Již před 400 lety věděli Habáni, že nabídnout někomu své 
víno je stejné jako nabídnout přátelství. Věděli také, že pouze  

mimořádnou péčí, úctou k půdě, pílí a pokorou dokážou vytvořit 
víno, které si získá srdce všech, jimž ho nabídnou. Dodnes tak 

habánská vína okouzlují tím, čím před staletími. Svou duší. habanskesklepy.cz

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ


