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Vážení přátelé,

vypadá to, jako bychom do hlavní 

sezony přicházeli jen se samými no-

vinkami. Ale nebojte, nejde o žádné 

revoluční změny, ve kterých bychom 

začali nabízet bublinky ve virtuální re-

alitě nebo investovali do špuntů, které 

při otevření lahve doletí někam jako 

první, třeba na Mars. 

Bohemia Sekt je značka, která se vždy 

snažila reagovat na trendy, ale záro-

veň zůstat nadčasově elegantní. Pro 

nás, stejně jako pro všechny vinaře 

a sklepmistry, jak to potvrzuje i náš 

vedoucí výroby Josef Švéda, hraje 

čas velmi důležitou roli. Nabízí nám 

možnost získat potřebné zkušenos-

ti nebo dozrát, například k prvnímu 

kroku nebo změně. Rozhodli jsme se 

tedy k redesignu etiket našich sektů 

a zmodernizovali kvůli tomu výrobní

linky. Vyslovili jsme nové přání skr-

ze reklamní slogan: „Buďte Spolu“ 

a změnili celý Perlivý Svět. 

Inspirujte se zajímavým čtením 

u sklenky dobrého tichého vína nebo 

šumivého sektu. Užívejte si společně 

stráveného času, ale hlavně Buďte 

Spolu!

Ondřej Beránek, 

ředitel společnosti BOHEMIA SEKT
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NOVÝ TVAR

KRČKOVÉ ETIKETY

LOGO ZNAČKY NA KAPSLI

SAMOLEPICÍ ETIKETY

VÝRAZNĚJŠÍ A ČITELNĚJŠÍ 

PROVEDENÍ LOGA

LAK

NOVÁ STRUKTURA KAPSLE

DVOJITÁ PERFORACE

PRO SNAZŠÍ ODTRHNUTÍ FÓLIE

INOVOVANÉ PÍSMO

A NĚKTERÉ GRAFICKÉ PRVKY

ZměnyMALÉ VELKÉ

Prémiovější tiskové 

efekty

Změny nejsou na první pohled nijak 

zásadní, ale to byl i náš záměr. Neza-

měnitelný design si značka Bohemia 

Sekt drží již od roku 1975. Postupně 

jsme však dospěli k inovaci písma, 

některých grafi ckých prvků, ale také 

tvaru krčkové etikety. Lahev tím cel-

kově získala větší eleganci a prestiž. 

Drobné inovace z pohledu našeho 

spotřebitele jsou ale velkými inova-

cemi pro nás. Po více než pětadvaceti 

letech jsme pořídili novou etiketovací 

linku, díky níž můžeme používat novou 

technologii aplikace etiket a prémio-

vější tiskové efekty.  

Na vlastní kůži

Další změny nejlépe oceníte, až bu-

dete nově redesignovanou lahev držet 

v rukou. Etikety, jež nově používáme, 

jsou samolepicí a na některé části 

je nanesen lak, který dodává reliéfní 

strukturu, jakýsi třetí rozměr, který jde 

vnímat i hmatem, což k sektu nesporně 

patří. Šumivá vína by totiž měla laho-

dit všem smyslům. Nejen zraku, čichu 

a chuti, ale i sluchu a hmatu. Doufáme, 

že tato „malá“ vylepšení našich etiket 

ještě více přispějí ke krásným okamži-

kům s vašimi blízkými.

Do hlavní sezony přicházíme s novým designem 

etiket a komunikací „Buďte Spolu“. Oblíbený 

Bohemia Sekt demi sec i ostatní šumivá vína 

s novým designem, který navrhlo designerské 

studio Smith Lumen z italského Milána, budete 

potkávat v mnoha obchodech i médiích. Design 

etiket se změnil po sedmi letech, a ačkoli nejde 

o revoluční, ale spíše evoluční změny, jsou pro 

nás důležité stejně jako jejich obsah. Ať se naše 

přání „Buďte Spolu“ a lahve šumivých vín vždy 

naplní.
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Světlo česko-

slovenských designérů 

Nechte se inspirovat designovými 

produkty od českých a slovenských 

designérů, které rozzáří vaše srdce 

i životy. Ať už se jedná o dynamické 

svítidlo, misku, nebo karafu a sklenič-

ky na vodu. Vybírali jsme i s ohledem 

na materiály, které jsou pro výrobu 

v České republice zásadní, na sklo 

a porcelán.

Ondine

Autor: Jiří Novotný
Foto: Michal Ureš
Zdroj: TABLO
Celý set (karafa a dvě sklenky) vznikl
pod rukama zručných sklářů, kteří pokračují 
v řemesle foukaného českého křišťálu.
Set ONDINE je elegantní i prakticky 
skladebný. Obě sklenky do sebe i do hrdla 
karafy krásně padnou. Nabízí se v čisté Pure 
a žebrované Twist variantě. 

Srdce

Autor: Lukáš Urbanec
Foto: Michal Ureš
Zdroj: TABLO
Semkněte dlaně, jako byste z nich chtěli udělat misku 
na vodu. A najednou uvidíte obraz, na který jste už 
možná zapomněli – je to vaše srdce na dlani. Miska 
svým tvarem do dlaní dokonale zapadá, příjemně se 
drží a má i symbolický význam. Dobře si rozmyslete, 
komu ji darujete. Autor designu ji věnoval své tehdejší 
přítelkyni a stala se z ní partnerka na celý život.

Aurora 

Design: Katarína Kotuláčová
Foto: Lukáš Pelech

Zdroj: SANS SOUCI
Skleněné hutní komponenty rozehrávají 
nebeské divadlo. Imitují fascinující úkaz, 

který vzniká v polárních oblastech a v našich 
zeměpisných šířkách je velmi vzácný. 

Naprogramované světelné zdroje předvádějí 
pulzující show v podobě různobarevných 

vějířů, paprsků či drapérií.

Produkty od českých a slovenských návrhářů vyrobené 
z kvalitních materiálů, českého skla a porcelánu na sebe 
vždy dokázaly upoutat pozornost. I když v posledních letech 
byla budoucnost sklářství a porcelánek ohrožena, vypadá 
to, že je krize zažehnána. Centrum českého skla se zajímavě 
vyvíjí například v Novém Boru a tradici kvalitního českého 
porcelánu udržují v severočeském Dubí.

Právě kombinace jedinečných návrhů  s kvalitním českým 
sklem a porcelánem dokáže českým a slovenským 
designerům přinést úspěch doma i v zahraničí. O svítidla je 
velký zájem v zemích Blízkého východu, Dubaji, Spojených 
Emirátech a porcelánová miska Srdce se prodává mimo 
jiné i v newyorském designovém obchodě MoMA, Muzea 
moderního umění (Museum of Modern Art).

Doma
I V MoMA 
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ApelaceV ČESKU

Pálava
Znojmo

JIŽNÍ MORAVA

VOC
V ČR

Valtice

Kraví hora Slovácko

Modré hory
Bzenec

BlatniceMikulov

Mělník

BZENEC
VOCVOC

ZNOJMO
VÍNA ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE
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CERTIFIKÁT VOC

Originální vína jsou hrdá 

na místo původu   

Každé místo je něčím jedinečné. Ovlivňuje kvalitu našeho života 

i vína. Vznikají tak i mapy oblastí, které jsou pro pěstování vinné 

révy jedinečné a ze kterých vzejdou vína originální certifi kace 

(VOC). Vína originální certifi kace totiž vycházejí z výjimeč-

nosti a osobitosti míst, odkud pocházejí hrozny, z nichž jsou 

vyrobeny.

 

Jde o pečlivě vybrané viniční tratě daného vinařského regionu. 

Do systému VOC jsou zař azeny nejtypičtě jš í  odrů dy dané ho 

terroiru, kde si vinaři sami v rá mci sdruž ení  ví na hodnotí, ově ř ují  

pů vod hroznů  a charakter vyrá bě ný ch ví n.

Na Moravě přibylo apelací, v Čechách 

zůstává stále jediná

Letos se na Moravě počet VOC navýšil, zatímco v Čechách zů-

stává jediná oblast v Mělníku. Úplný seznam certifi kovaných 

oblastí dnes zahrnuje VOC Znojmo, VOC Mikulov, VOC Modré 

hory, VOC Blatnice, VOC Valtice, VOC Mělník, VOC Pálava, VOC 

Slovácko, VOC Kraví hora a nově VOC Bzenec. 

Co dě lá VOC 

vý jimeč ný m?

Jsou to př edevš í m specifi cké  př í rod-

ní  podmí nky, unikátní  pů dní  slož ení  

a deklarovaný  pů vod hroznů . To vš e, 

podpoř ené  š ikovností , pé č í  a citem 

mí stní ch vinař ů , dá vá  ví nů m VOC 

osobitý a originá lní  charakter, který  

se lahev od lahve nemě ní . Ví na VOC 

nabízejí typické  vů ně  a chutě  odrů d 

pro daný  vinařský  region.

Výběr originálních

míst VOC

Označ ení  VOC je obdobou apela-

č ní ch systé mů  už í vaný ch v jiný ch 

vinařský ch zemí ch, jako je Francie 

(AOC), Itá lie (DOC) nebo Rakousko 

(DAC). Germá nský  systé m vyvozuje 

kvalitu ví na př edevš í m z cukernatosti 

hroznů , apelač ní  (romá nský ) systé m 

se soustř edí  na př edstavení  maximá l-

ní ch mož ností  dané  odrů dy v mí stě  

její ho pě stová ní .

Skupina BOHEMIA 

SEKT spolupracuje 

ve třech VOC

Pod VOC Mikulov máme zatříděno 

Víno Mikulov Sommelier Club, Ruland-

ské šedé 2015 a 2017 a rádi bychom 

uvedli Ryzlink vlašský. Pod VOC Pálava 

vyrábíme víno z Vinařství Pavlov, Ryzlink 

vlašský, ročník 2015, v rámci VOC Bzenec 

budeme nabízet pod značkou Chateau 

Bzenec Ryzlink rýnský, ročník 2015.

CO ZNAMENÁ  OZNAČ ENÍ  VOC?

…že je ví no z typický ch odrů d dané ho
vinařské ho regionu.

…že hrozny pochá zejí  pouze z peč livě  vybraný ch 
vinič ní ch tratí.

…že se ve ví nech odrá ž í  terroir – region,
odkud hrozny pochá zejí .

…že hodnocení  ví n prová dějí  sami vinař i
(č lenové  př í sluš né ho sdruž ení  VOC), kteř í  rozhodnou,
zda to č i ono ví no splň uje charakter VOC.



Minerální voda korunní získala označení 

voda vhodná k vínu

Voda je nedílnou součástí kultury pití vína. 

Stejně jako u vína jsou rozdíly i v tom, jakou 

vodu si k vínu vybereme. Některé pro svou 

výraznou chuť mohou dokonce chuť vína přebít 

nebo ji jinak negativně ovlivnit. A tomu jsme 

chtěli předejít a nabídnout svým zákazníkům 

i kvalitní vodu. Proto jsme navázali spolupráci 

se společností Karlovarská Korunní, která se 

tomuto tématu dlouhodobě věnuje. 

„Jedná se o slabě mineralizovanou minerální vodu, která je jako 

jediná minerálka certifi kována Vinařským institutem a Asociací 

sommelierů jako Voda vhodná k vínu. A tak jsme rádi, že si 

společnost BOHEMIA SEKT ke svým vínům vybrala prémiovou 

minerální vodu,“ vysvětluje Senior Brand manažerka společ-

nosti Karlovarská Korunní, Michaela Strašáková.  

Jaká je Voda vhodná k vínu?

Voda s označením Voda vhodná k vínu je certifi kovaná voda, 

která vznikla ve spolupráci Vinařského institutu a Asociace 

sommelierů ČR. Chuťové smysly na ní testovalo 11 profesio-

nálů, kteří sledovali veličiny jako svěžest, jemnost, vyváženost, 

intenzitu chuti, čirost nebo texturu. Z pohledu chuti je důležitý 

hlavně obsah mineralizace. A právě díky slabě mineralizova-

nému obsahu a ideálnímu poměru vápníku a hořčíku získala 

minerální voda Korunní certifi kaci Voda vhodná k vínu. 

Perlivá, nebo neperlivá?

Zajímavé je, že více než neperlivá voda se k vínu hodí vody 

jemně perlivé, nebo dokonce perlivé. A může za to oxid uhličitý, 

který chuť vína pozitivně ovlivňuje. Neperlivé vody jsou ideální 

k degustacím Champagne nebo polosladkých vín. Jemně perli-

vé tvoří harmonii se středně plnými bílými, šumivými, růžovými, 

ale i s červenými víny. A perlivá voda se snoubí s lehkými mla-

dými bílými a růžovými víny a také s víny šumivými.

A jaký je ideální poměr těchto dvou nenahraditelných nápojů 

při jejich konzumaci? Dvakrát více vody než vína.

Voda k vínuNE KAŽDÁ SE K NĚMU HODÍ

BZENEC
VOCVOC
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VOC Mikulov

V Mikulovské podoblasti se díky vysoké kvalitě a rozmanitos-

ti viničních tratí podařilo zařadit do apelačního systému šest 

typických odrůd, které jsou tu díky zdejšímu terroiru tradičně 

pěstovány a dosahují mimořádné kvality. Jsou to Pálava, Ry-

zlink rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Rulandské šedé 

a Rulandské modré.

Rulandské šedé 2015, VOC Mikulov, Víno Mikulov 

Sommelier Club

Barva je světle žlutá, vůně je typicky odrůdová, s chlebnatými 

a ovocnými tóny. Chuť je velmi pěkná, šťavnatá, harmonická 

se středně dlouhou dochutí.

Concours Mondial de Bruxelles 2018 – Stříbrná medaile 

Prague Wine Trophy 2018 1. kolo – Prague Gold 

Asia Wine Trophy Daejeon 2017 – Zlatá medaile 

Oenoforum 2018 – Zlatá medaile

VOC Pálava

Víno odrůdy Ryzlink vlašský z Pálavských vrchů je typicky 

zeleno-žluté až sytě žluté barvy s nádechem pálavské květeny, 

výraznou ovocitou vůní kompotovaných renklodů a meruněk 

přecházejících až do medově kořenitých tónů.

Ryzlink vlašský 2015, VOC Pálava, Vinařství Pavlov

Víno vyšší zelenkavě zlaté barvy s pěknou viskozitou. Vůně je 

čistá, intenzivnější připomínající luční kvítí, sadové ovoce s pří-

jemnou kořenitostí v pozadí. Chuť je šťavnatá, plnější, ovocně 

minerálního charakteru s příjemnou kořenitostí a kyselinkou 

v závěru. 

Doporučujeme podávat ke studeným předkrmům, k jemnějším 

úpravám sladkovodních ryb, ale i k různým drůbežím ragú či 

terinkám. 

VOC Bzenec

Označení „VOC BZENEC“ je možné přiznávat vínům z odrůd 

Ryzlink rýnský a Rulandské bílé. Místní jedinečnost Ryzlinku 

rýnského poznali dávno v minulosti, už za prvních Přemys-

lovců, lidově mu říkali Lipka. Voní totiž po medovém, zralém, 

lipovém květu a je tak originální, že si ho s ničím jiným nelze 

splést. 



ChevalVINAŘSTVÍ 

CHÂTEAU

BLANC

Sázka na Bílého

koně – vinařství

Château Cheval Blanc

Vinařství Château Cheval Blanc je pro-

ducentem vína z oblasti Saint-Émilion 

(vinařské oblasti Bordeaux) od ro-

ku 1832. Spolu s dalšími třemi 

vinařstvími patří mezi držitele nejvyš-

ší známky kvality Premier Grand Cru 

Classé (A), kterou získalo v roce 1954 

a od roku 2011 se chlubí i nejmoder-

nější architekturou výrobní haly. 

Saint-Émilion,

krásnější než Bordeaux

Saint-Émilion se nachází jen půl 

hodiny od města Bordeaux a od ro-

ku 1999 patří mezi památky UNESCO. 

Saint-Émilion je malebné středověké 

městečko, kde historie pěstování 

a zpracování vína je s regionem spo-

jená více než tisíc let. Kromě vína tu 

přijdete na chuť i tamějším mandlo-

vým makronkám, které jsou větší 

a více připomínají mandlové sušenky.

Víno Cheval Blanc

Vinice Cheval Blanc se rozprostírají na 41 hektarech oblastí 

Saint-Émilion a Pomerol. Na větší části (58 %) vinic pěstují odrů-

du Cabernet Franc a na zbytku Merlot. Cabernet Franc totiž 

udává vínu Cheval Blanc komplexní vůni, eleganci a vyzrálé 

taniny. Merlot zase potřebnou kulatost, bohatost a hedvábnou 

chuť. Víno zraje 20 měsíců a doba archivace je 12–40 let. Pod-

le toho se liší ceny za lahev, které se pohybují v rozmezí od 

9 do 50 tisíc korun za 0,75 l. 

Z rodinného na nejmodernější vinařství

Do roku 1998, kdy vinařství koupili obchodníci Albert Frère 

a Bernard Arnault, bylo Château Cheval Blanc rodinné. S no-

vými majiteli a ve spolupráci s ředitelem vinařství Pierrem 

Lurtonem vznikl nápad na stavbu nové výrobny. A ke spolu-

práci oslovili jednoho z nejvýraznějších a nejtalentovanějších 

architektů Francie – Christiana de Portzamparca.

Architekt Christian de Portzamparc

Christian de Portzamparc je architekt a urbanista, který jako první 

Francouz získal nejprestižnější cenu Pritzker Architecture Prize 

a k tomu i nejvyšší možnou cenu v oblasti městského plánování 

ve Francii, The Grand Prix de l’Urbanisme. Podle Christianových 

návrhů bylo postaveno několik mrakodrapů v New Yorku, rezi-

denční komplex v Paříži, Japonsku nebo kulturní středisko v Rio 

de Janeiru. V současnosti pracuje na tvorbě největšího divadla 

v Africe (Casablanca, Maroko), operním domě v Šanghaji a kul-

turním centru Suzhou na východě Číny.    

Betonový belvedér zámku

Château Cheval Blanc

Nová budova vinařství Château Cheval Blanc je citlivě zasazená 

do vinařské krajiny a z venkovského klasicizujícího zámeč-

ku vystupuje jakoby betonový belvedér. Vyhlídka, ze které se 

nabízí jedinečné pohledy do otevřené krajiny. A při pohledu 

na stavbu z dálky, působí střecha jako by vybíhala po křivce 

liánovité révy. Beton je použitý i na 52 fermentačních nádobách, 

ve kterých víno kvasí. Oproti tomu sklep pro uskladnění sudo-

vého vína má úplně odlišnou atmosféru. Zaujme vás cihlová 

stěna, ve které jsou zanechány průduchy, aby docházelo k při-

rozené ventilaci.

Christian 

de Portzamparc
Vystudoval architekturu 
na École Nationale des 
Beaux Arts v Paříži. Jeho 
návrhy jsou plné fanta-
zie, zakulacených tvarů 
a velkorysých linií. Pokud 
máte čas, zadejte do vy-
hledávače jméno Chris-
tian de Portzamparc. 
Je až neuvěřitelné, kolik 
toho za posledních pade-
sát let v oblasti architektu-
ry a urbanismu vytvořil.
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Rozhovor s režisérem spotu Milanem Balogem

Nově používané sdělení „Buďte Spolu“ tak trochu vybízí a mo-

tivuje, aby spolu lidé trávili více času. Jak o tomto fenoménu 

přemýšlíte Vy? 

Je to poměrně jednoduchá myšlenka, a jak už to tak bývá, 

na jednoduché věci často zapomínáme. Tedy je dobře, že si to 

občas připomeneme.

Jak jste přišel na nápad, jak bude reklama vypadat? 

Vizuální koncept vycházel z rozhovorů s agenturou a klientem, 

který se chtěl více zaměřit na ženskou část publika. Tedy když 

jsem o reklamě přemýšlel, snažil jsem se komunikovat se svojí 

ženskou stránkou. K ničemu to nevedlo, tak jsem si vytvořil 

svět, který by mě vizuálně bavil. 

Co všechno natáčení reklamy obnáší? S kolika lidmi

„jste spolu“, aby se takový spot mohl natočit?  

Jasně se dohodnout, co se bude dělat, najít místo, herce, štáb. 

Připravit se na všechny možné eventuality, se kterými byste 

nepočítali, tvářit se, že jste s nimi počítali a víte, co dělat. 

I když je reklama o dvou lidech v zahradě, za každým záběrem 

jsou desítky lidí, bez kterých by nevypadala tak, jak vypadá. 

Jak dlouho jste natáčení připravovali? 

A jak dlouho natáčeli?

Protože klient nepotřeboval nasadit 

reklamu okamžitě, jak tomu obvyk-

le bývá, času na přípravu bylo více 

než dost. S produkcí jsme měli ně-

kolik měsíců na to, abychom doladili 

všechny detaily. Natáčení je vždy ex-

presní záležitost, v tomto případě jsme 

spot natočili za dva dny. 

Bylo potřeba udělat i nějaké triky? 

Mám raději, když spolu s lidmi vidíme 

věci před sebou a můžeme se jich do-

tknout, takže téměř všechno se dělalo 

přímo na kameře.

Kde se natáčelo? Jak dlouho trvalo 

připravit tu krásnou zahradu? Jsou ty 

rostliny živé? 

Zahrada, kterou jsme chtěli, by se 

v realitě (a v únoru, kdy se natáčelo), 

hledala dost těžko, takže jsme ji posta-

vili ve studiu. Byla kombinací rostlin 

živých, umělých a také sušených 

a nastříkaných barvou. Architektka 

Stella Sonková dokázala během týd-

ne vytvořit prostor, který jsme do té 

doby měli jen v hlavách. 

Jak se jmenuje použitá písnička? 

A kdo ji zpívá?

Skladba je složená přímo pro spot. 

Jmenuje se I’m Starlight a je od ir-

ského skladatele Steva Lynche a zpívá 

britská zpěvačka Beck Goldsmith.

Milan Balog (*1980, Trenčín)

Milan studoval tvorbu dokumentární-

ho fi lmu na Vysoké škole múzických 

umění v Bratislavě. Vždy ho ale víc 

zajímalo stylizované zobrazení svě-

ta. Takže jeho cesta vedla k reklamě, 

ve které může kombinovat různé 

věci, někdy i protikladné a nezůstávat 

pouze u jednoho směru. Spolupra-

cuje s klienty, mezi které patří Ikea, 

Budweiser, O2, Tchibo nebo Nestlé, 

a nově i BOHEMIA SEKT.

KampaňNOVÁ
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U vína 

„Kdo nedělá u vína alespoň 20 let, jako 

by byl pořád začátečník,“ říká s lehkým 

úsměvem a velkou pokorou Josef Švéda, který 

v BOHEMIA SEKT pracuje na pozici vedoucího 

výroby. On sám si prošel výrobou sektů 

tzv. odspodu. Nejdříve během praxe při studiu 

oboru biochemik výroby lihu a vína, a poté 

během posledních sedmadvaceti let při 

každodenní práci. Od úplných začátků, kdy 

ve sklepě pracoval při sestavování cuvée, fi ltraci 

vína až přes zkušenosti sklepmistra a nyní 

i vedoucího výroby.

Každý vinař potřebuje 

dlouhodobou zkušenost

Ve vinařství je spousta věcí jinak. 

Všechno se odvíjí od nabytých 

zkušeností. A načerpání takových 

zkušeností je velmi dlouhodobá záleži-

tost. Každý ročník přináší trochu jinou 

kvalitu, mění se technologie, různě 

se vyvíjí, jinak se pracuje na vinicích, 

investuje se do modernizace... A na vi-

naři, sklepmistrovi nebo vedoucím 

výroby je, aby zajistil, že konkrétní 

sekt bude chutnat nejen skvěle, ale také 

musí být meziročníkově co nejvíce vy-

rovnané kvality. V tom tkví tradice a síla 

těch nejlepších sklepmistrů.

Co mají všichni

vinaři společného?

Velký kus skromnosti

Na degustaci se člověk, který má zájem 

o víno, pozná i podle toho, že pozorně 

naslouchá názorům ostatních. Pomalu 

si formuje a defi nuje vlastní postře-

hy, a pokud má v sobě skromnost 

a úctu k přírodě a ostatním

lidem, tak je za nějakou dobu scho-

pen při degustaci vyslovit a obhájit 

svůj úsudek. V jiných oblastech 

jsou většinou degustační místnosti 

koncipované jako samostatné boxy, 

zatímco u vinařů probíhá degustace  

u jednoho stolu. Lidé spolu debatují, 

snaží se jeden druhého vyslechnout. 

Protože každý pořádný vinař má 

v sobě kus skromnosti a pokory 

jako vděk za to, že můžeme pracovat 

s vínem. 

16

Odpovědnost vedoucího výroby

Ročně se v BOHEMIA SEKT vyrobí okolo 12 milionu lahví sektu 

a každou z nich čeká přesně určená cesta. Osm druhů sektů 

se vyrábí klasickou metodou kvašením v lahvi a devět druhů 

sektu charmatovou metodou zrání v tanku. A je právě na sklep-

mistrovi, aby všechny chuťově nadchly svého spotřebitele.

Sklepmistři

BOHEMIA SEKTu

Jedním z prvních sklepmistrů byl 

Francouz Louis Girardot, po kterém 

je pojmenovaný i jeden z nejušlech-

tilejších sektů, který vzniká tradiční 

metodou kvašení v lahvi. Louis Girar-

dot byl cenným poradcem a znalcem 

vína a jeho poznatky úročili všichni 

sklepmistři společnosti, Chmelař, 

Hejsek, Šalamoun, Komínek a další.  

Za obě metody zrání zodpovídá sou-

časný vedoucí výroby Josef Švéda.  

SE ZŮSTÁVÁ
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Po namíchání cuvée z vybraných odrůd vína se spolu

s tirážním likérem přidají kvasinky. Vzniklá „tiráž“ se stočí do la-

hví, které ve sklepě čeká proces druhotného kvašení.

Během zhruba pěti až šesti týdnů kvašení přemění kvasinky 

cukr na alkohol a zároveň vyprodukují oxid uhličitý. Právě ten 

má na svědomí přítomnost pro sekt nepostradatelných bublinek. 

Kromě toho se v lahvi vytvoří tlak, který dosahuje až šesti atmosfér. 

Po odumření kvasinek leží sekty v lahvích na kalech minimálně 

devět měsíců. Ale například již zmiňovaný ušlechtilý sekt Louis 

Girardot leží min. 24 měsíců, ale také 36 nebo až 48 měsíců. 

Výběr vína pro cuvée

Vína, která jsou vhodná a perspektivní pro tichá vína, nemusí 

být vždy příhodná pro vína šumivá. Pro šumivá vína je totiž po-

třeba správná, a hlavně poměrně dost vysoká kyselinka. Hodně 

vyzrálé víno s vysokým obsahem alkoholu nebo zbytkového 

cukru není pro sekt zrovna ideální. 

Nevěřím na náhody

Josefa ke studiu v oboru nasměroval jeho otec. Rád si před-

stavoval, že syn bude pracovat ve vinařství a on za ním bude 

s přáteli chodit na degustace. Po studiu si Josef domluvil,

že začne pracovat při výrobě sektů v Plzenci. S tehdejší přítelkyní 

a nynější manželkou Hankou se po nějaké době přestěhovali 

do Starého Plzence a založili třináctičlennou rodinu. Druhá nej-

starší dcera Bára přirovnává rodinu ke gangu ze seriálu Peaky 

Blinders. „Nejde o to, že bychom si vždycky a ve všem rozuměli, 

ale vždy držíme spolu. Tak třeba Pepa (třetí nejstarší) se jako malý 

Josef Švéda
pracuje ve společnosti BOHEMIA SEKT 
od roku 1991. Začínal jako vinař a časem 
dozrál na pozici sklepmistra a vedoucího 
výroby. Se svou rodinou každoročně 
ztvárňuje Staroplzenecký živý betlém.

kluk zastal svojí sestry a přišel domů 

se zlomeným nosem.“ „Dát dohroma-

dy celou rodinu a udělat fotku? S tím 

spíš nepočítejte, to je nereálné,“ říká

Josef Švéda při prvním dotazu. A pak 

se stane malý zázrak, a i díky článku 

do časopisu vzniká společná rodinná 

fotografi e. Korek
Až opadá korek z dubu

Přírodní korek, kteří používali staří Řekové a Římané například 

na výrobu sandálů, je hlavně známý jako ideální zátka neboli 

špunt. A nejde o nic jiného než o vrstvu odumřelých buněk 

korkového dubu. Tento druh dubu je stálezelený a neopadavý 

strom. Borka z něj tedy neopadává, ale olupuje se.  A to sekerou 

nebo malou ruční pilkou. Poprvé je to po 25 letech od výsadby, 

a i když borka neustále dorůstá, k dalšímu „olupování“ dochází 

vždy po 8 až 12 letech.  

Ohnivzdorná borka

Korek je pružný i při vysokých teplotách, a tak se hodí nejen 

jako zátka do lahví, ale i jako těsnění do motoru nebo jako sou-

část žáruvzdorných panelů na raketoplánech. Dubová borka 

je lehká, ohnivzdorná a pružná. Funguje jako plášť, který dub 

chrání před extrémy – horkem, zimou nebo lesními požáry. 

Ideální zátka

po 75 letech

Kvalitní korek pro výrobu zátek bývá 

až po třetí sklizni, takže přibližně po 

75 letech. Naštěstí korkové duby ros-

tou dlouho, některé až 500 let. To, že 

je korek velmi vhodnou zátkou, doka-

zuje i otevření několika set let starých 

lahví, které jsou často v pořádku. 

V korkových lesích 

nalézají útočiště

ptáci i rysi

V korkových lesích našly útočiště 

ohrožené druhy ptáků – orel králov-

ský, sup hnědý a čáp černý nebo 

i rys pardálový. Světový fond pro 

ochranu přírody nedávno prohlásil, 

že přežití tohoto druhu rysa závisí 

právě na prosperitě korkového prů-

myslu ve Španělsku a Portugalsku. 

A z Portugalska pochází více než 

50 % světové produkce. Celkem se 

ročně vyrobí kolem 320 000 tun.
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Zámek
LOUČEŇ

Bezmála 60 let na zámku Loučeň

Když slavíte zlatou svatbu, tedy 50 let manželství, může vaše 

oslava vypadat jako na knížecím zámku. V obci Loučeň najdete 

na 20 hektarech nejnavštěvovanější zámek ve Středních Če-

chách, rozlehlý zámecký park, zámeckou restauraci, kde vaří 

šéfk uchař se zkušenostmi z pětihvězdičkových hotelů a také 

inspiraci v manželském páru kněžny Marie von Hohenlohe 

a knížete Alexandra Thurn-Taxise, kteří spolu na zámku žili 59 let.

Umění být spolu

Alexandr pocházel z rodu Thurn-

Taxisů, kteří podnikali v poštovních 

službách v Itálii a potažmo celé střední 

Evropě. Svatbou s Marií von Hohen-

lohe vstoupila do rodiny mimořádná 

múzická osobnost, která do zámku 

přiváděla i umělecky založené hosty, 

básníky (Rainer Maria Rilke) i hu-

debníky (Bedřich Smetana). Samotná 

kněžna Marie se věnovala výtvarné-

mu umění, což dokazuje i výstava ně-

kolika jejích děl v zámecké expozici.

Svatební servis

s 600 kousky 

„Knížecí jídelna se dochovala v pů-

vodním stavu. Místnost byla ale 

standardně používána jako obývací 

pokoj a na jídelnu se přestavovala 

jen pro slavnostní příležitosti. To, co 

mohou návštěvníci vidět, je přestav-

ba na zlatou svatbu knížete a kněžny. 

Původní se dochovaly obrazy, většina 

nábytku, ale sklo a keramiku si kněž-

na nechala vyrobit znovu jako kopii 

svatebního servisu, který se skládal 

z 600 kusů,“ popisuje zámecký kas-

telán Vratislav Zákoutský. 

Štastná 7

V roce 2000 zámek přešel do soukro-

mého vlastnictví, a tak se po mnoha 

letech začalo s rekonstrukcí. Po sed-

mi dnech, sedmi měsících a sedmi 

letech se zámek otevřel veřejnosti 

a od té doby je celoročně přístupný. 

Kromě zámku je revitalizovaný i ang-

lický park, v němž bylo vybudováno 

jedenáct labyrintů a bludišť. V nově 

opraveném zámeckém hotelu Max-

milian s restaurací vaří Tomáš Petráň 

se zkušenostmi z pětihvězdičkových 

hotelů. 

Snoubení

Pečené kukuřičné kuřátko s mandlo-

vou nádivkou a grilovanou středo-

mořskou zeleninou a Bohemia Sekt 

Prestige brut 

„Kuře je lehké jídlo, které se na zá-

mek hodí. Je to supreme z kuřete 

F
o

to
: 
L
e
F
o
lt
y
n

2322

TIP NA NÁVŠTĚVU RESTAURACE



a středomořská zelenina, kterou by možná ocenila i kněžna 

Marie von Hohenlohe, která pocházela z Itálie,“ popisuje šéf-

kuchař hotelové restaurace Tomáš Petráň.

 

„S chutí pečeného kukuřičného kuřátka se výborně snoubí skle-

nička Bohemia Sekt Prestige brut. Cuvée vzniklo jedinečnou 

kombinací jakostních odrůdových vín. Ryzlink rýnský dodává 

sektu bohatou vůni a pikantní kyselinku, Rulandské bílé ex-

traktivní tóny v chuti a Ryzlink vlašský pak doplňuje svěžest,“  

dodává David Král, nejlepší sommelier České republiky.

Nugátový fondant s čerstvými lesními 

plody, vanilkovou omáčkou a jaho-

dovou zmrzlinou a Bohemia Sekt 

La Fleur

„Nugátový fondant (ve vlámských 

zemích také zvaný fl ant) je teplý de-

zert, ze kterého při rozkrojení vytéká 

například teplý nugát nebo čokoláda. 

K němu se mi líbilo přidat jahodovou 

zmrzlinu, ve které jsou kusy jahod. 

Zmrzlina se na fondantu rozté-

ká, chutě se doplňují a dohromady

to vypadá zajímavě.“ 

„Bohemia Sekt La Fleur demi sec je 

výjimečný především svým jedineč-

ným aroma. To je intenzivní, bohaté, 

připomínající rozkvetlé růže a mušká-

ty v pozadí s tóny exotického ovoce.“

Šéfk uchař Tomáš Petráň

Tomáš Petráň se vyučil v hotelu Inter-

Continental v Praze, kde získal i první 

zkušenosti s mezinárodní kuchyní. 

Později pracoval v hotelu Forum, ho-

telu Palace, italském hotelu Bosco, 

Carlo Quatro a dalších. O hotelové 

kuchyni říká, že ho vždycky bavila, 

protože je různorodá a pestrá. Kro-

mě vaření rád cestuje a poznává nové 

lidi. S manželkou se chystají na cestu 

do Austrálie. 

„Oproti Praze je to 

na zámku v Loučni 

jiné. Protože, kdo tu 

bydlí, ten tu i jí. A to 

se v Praze běžně 

neděje.“

Čin čin
O historii přípitku kolují jen legendy. Prý vznikl 

ve starověkém Řecku. Staří Řekové totiž rádi 

svým hostům víno obohacovali, například 

o příchuť smrtelného jedu. A tak vzniklo 

přání mnoha hostů: „Prosím, jen ať tu hostinu 

ve zdraví přežiju.“ Později si tedy začali připíjet 

a přát vzájemně. Možná si říkali: „Když si 

s ním připiju a pohlédnu hluboce do očí…, 

tak poznám, jaké má se mnou úmysly, anebo 

naopak pochopí, jaký jsem člověk a určitě mě 

nezabije…“ V některých případech to možná 

vyšlo a v jiných nepomohla ani svěcená voda. 

Ale to už je opravdu dlouhá historie. Dnes už 

takové starosti nemáme. I když večer nám 

člověk, se kterým jsme si připili na zdraví, otrávit 

může stejně. 

Čin Čin
Ťukání se sklenkami mělo prokazovat 

dobré úmysly. Velkoryse se nalévaly 

plné a ono ťuknutí mělo zajistit pro-

mísení vína z obou pohárů. A tak se 

z původně zamýšleného aktu sebezá-

chovy vyvinula pozitivní tradice, kdy 

si připíjíme na počest druhého či k vý-

znamné příležitosti. Napříč kulturami 

a jazyky se nejčastější přeje „na zdra-

ví“, „na zdrowie“ nebo se řekne „čin 

čin“, což má evokovat zvuk cinknutí 

skla, a pak už přichází na řadu lahodný 

doušek vína. Ale jak je to s pronáše-

ním přípitků? 

Pronesení přípitku 

jakoby nic

Společenský proslov, přípitek k udá-

losti není vědecká konference – neměl 

by trvat déle než tři minuty. Jde 

o na první pohled spontánní akt, při 

kterém řečník hovoří spatra. Nejprve 

by si měl posluchače získat zajímavým 

začátkem, který bude dál rozvíjet až 

do úplného závěru, vtipné pointy. To 

se lehko řekne, ale stejně jako všech-

ny podobné akce je potřeba si obsah 

přípitku připravit a vyzkoušet. Přípi-

tek je veřejné vystoupení. Měli byste 

vědět, co budete říkat. Větu po větě, 

a přitom neznít strojově. Jedinou vý-

jimkou, kde je naopak důležité slova 

přípitku číst, jsou politické události. 

Ale ani tyto přípitky by neměly trvat 

déle než tři minuty. Protože smys-

lem setkání by měla být vždy radost 

z přítomnosti.
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Vinobraní
V několika ohledech je rok 2018 velmi výjimečný 

ročník. Hrozny dozrály rychleji, takže i doba 

sklizně se posunula přibližně o tři týdny. V nově 

otevřené vinotéce Habánských sklepů se 

29. srpna začal prodávat delikátní burčák a ten 

samý den tu překročili pomyslnou hranici 

1 milionu kilogramů zpracovaného vína. Běžně si 

touto dobou zaměstnanci vinic užívají dovolené, 

ale letos se jim o hroznech možná i zdálo. 

Na konci srpna už měli v Habánských sklepích 

sklizenou a zpracovanou jednu pětinu.

Mechanizované sklízení kombajnem
Jako první byly zpracované odrůdy Muškát 
moravský a Müller Thurgau. Následovalo 
zpracování Chardonnay a hroznů z mladých vinic. 
Těm je potřeba ulehčit od úrody i proto, že nemají 
vytvořený dostatečně silný kořenový systém. 
Přičemž většina úrody se sklízí mechanizovaně, 
kombajnem. Jen některé vinice, které jsou hůře 
dostupné nebo jejich tratě jsou malé, se sklízí 
ručně.

Setřásání bez stopky
Setřásání volných bobulí vinné révy bez třapiny 

či stopky patří mezi výhody mechanizované 
sklizně. Po tom, co vinicí projede kombajn, 

který je vybavený speciální hlavou na sklízení 
a kyvadlovými tlumiči, zůstane na vinici viset 
holá třapina bez bobulek. S kombajnem jsou 

menší ztráty a sklízení probíhá i za velmi časných 
hodin. Důležité totiž je, aby sklizeň byla do hodiny 

v lisovně. To také zásadně ovlivňuje kvalitu vína.

Zpracování rmutu 
„Bobule révy vinné se v první fázi zpracování 
šetrně pomelou a vznikne tzv. rmut, který 
se dopravuje pomocí čerpadel do lisu nebo 
do kvasného tanku, to v případě výroby 
červených vín,“ popisuje sklepmistr Habánských 
sklepů Přemysl Vašíček.

Plánování sklizně 
Při plánování sklizně je důležitá 

zralost úrody a také logistika. V terénu 
se zralost úrody zjišťuje pomocí 

refraktometru. Na sklíčko se nakape 
mošt z bobule a přístroj změří obsah 

cukru i předpokládaný alkohol ve víně. 
Za přípravu přesného plánu sklizně 

a zpracování je zodpovědný jeden jediný 
člověk – sklepmistr. Várky se musí vozit 
pravidelně tak, aby se optimálně využila 

zpracovatelská kapacita v lisovně. Denně 
se musí v Habánských sklepích zpracovat 

v průměru 100 tisíc kilogramů hroznů.
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Modré odrůdy, než přiletí špačci
Plašení špačků se řeší celý rok, hlavně pak na začátku 
října. To přilétají stěhovaví špačci ze severu a potřebují 
doplnit energii. Nejvíce je lákají modré odrůdy, a pokud 
v té době ještě nejsou sklizeny, nadělají na vinici 
i nepěkné škody. Vyplašit se nenechají ani mechanickými 
střelami z propan-butanových děl.

Slova, která vznikla díky sektu

Díky sektům je náš život zajímavější, perlivější, košatější, rozvi-

nutější a také bohatší o slova, která díky němu vznikla. Některé 

pojmy už se dostaly i do běžného hovoru, jiné na to teprve 

čekají. Jeden nikdy neví, kdy budou slova jako pupitry nebo 

remuáž (remuage) v kurzu. Proto „Buďte Spolu“ a připraveni. 

Pupitry do písmene A

Tzv. pupitry jsou setřásací stojany. Dvě obdélníkové dřevěné 

desky, které jsou postavené proti sobě do tvaru písmene A, 

obsahují šedesát otvorů, do kterých se umístí sektové lahve, 

které je potřeba připravit na jejich odkalení. Ve víně totiž vzni-

ká kvasinkový kal, který se otáčením, třesením a postupným 

vztyčováním lahví, prováděném obvykle dvakrát denně, poma-

lu dostává do hrdla. Tato operace trvá, pokud se dělá ručně, 

až čtrnáct dnů.

Vše během jednoho dne 
V ten samý den, kdy se hrozny 

sklízejí, se musí i zpracovat. Během 
jednoho dne se tak musí sklidit, 

lisovat a mošt sčistit odkalováním 
nebo fl otací. V kalových částicích jsou 
totiž hořké látky, které jsou nepříznivé 

pro budoucí chuť vína. Ale kalu se 
nezbavuje úplně. Aby mošt mohl 

kvasit, musí v něm zůstat jemný zákal, 
ve kterém jsou živiny pro kvasinky.  

Vinná réva, štíhlá liána
Réva je štíhlá liána, vitální, 
ale citlivá na mráz 
a na dlouhodobé sucho. 
U starších keřů jsou kořeny 
deset až patnáct metrů hluboko, 
takže si dokáží vodu najít samy. 
Letošní sucho ale postihlo 
mladé vinice, kterým se 
pomáhá i kapkovou závlahou. 
U těch starších k žádnému 
poškození nedošlo.   

Velké Bílovice, největší vinařská obec
Ve Velkých Bílovicích, největší vinařské obci 

v České republice, se rozprostírá 750 ha vinic. 
Žije tu bezmála 4000 obyvatel a z toho přes 1000 

registrovaných vinařů. Pro lidi z Velkých Bílovic 
být vinařem není druh povolání, ale způsob života. 
Vznikl tu i největší vinařský spolek „Velkobílovičtí 

vinaři“, který stojí za pořádáním akce Ze sklepa 
do sklepa. Akce se koná první týden v dubnu 
a letos ji navštívilo více než 6500 návštěvníků. 

Ve Velkých Bílovicích byste našli 650 sklepů, ne 
všechny slouží na výrobu vína. Z některých se 

staly letní sídla nebo atraktivní místa odpočinku.

Pupitry
Lahev v libovolné poloze
Otvory v deskách byly vymyšleny 

tak, že každý udržuje lahev v libovol-

né poloze, od vodorovné až po téměř 

svislou. V současnosti se často po-

užívají počítačem řízené stroje, 

tzv. gyropalety, s kapacitou až pěti 

set lahví. Rozdíl není jen v době se-

třásání, ale i v náročnosti a kapacitě 

jednotlivých metod. 

Pupitry vs. gyropalety

Při ručním setřásání pracovník pooto-

čí lahví, a tím začne docházet k po-

hybu kalů k zátce lahve. Celý proces 

trvá přibližně deset až čtrnáct dnů. 

Při použití gyropalet je vše setřeseno 

za čtyři dny.
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První dojem je ten nejlepší

Claude Monet, zakladatel francouzského impresionismu, se 

snažil dělat vždy první a ten nejlepší dojem. Ovlivnil umělce 

mnoha oblastí i generací a během svého života uzrál v inspi-

rativního muže, malíře a osobnost. Monetův obraz Imprese, 

východ slunce z roku 1874, dal nejen jméno celému malířskému 

směru, ale zajistil mu místo mezi nejlepšími malíři všech dob.

K malování ho navedl Eugèn Boudin, malíř a jeden z prvních 

krajinářů, který své obrazy maloval přímo v přírodě. To byla 

hlavní zásada „plenérismu“, malovat pod širým nebem „En plein 

air“. Umělci se tak sice vymanili z akademických postupů, ale 

některá díla vyžadovala velký kus sebezapření a vytrvalosti.

Claude Monet tak při tvorbě 2,5 metru vysokého obrazu Ženy 

v zahradě, musel vykopat pořádně hluboký příkop, aby mohl 

horní část vůbec dokončit. A při malování bretaňského ostrůvku 

Belle-Île-en-Mer setrvával hodiny v dešti, se stojanem zatíže-

ným kameny kvůli silnému větru. 

Snídani, anebo Oběd v trávě?

V březnu roku 1863 uspořádal jiný umělec, Édouard Manet 

v Galerii Martinet svou výstavu, které se vysmála kritika i veřej-

nost. Podle nich byly jeho obrazy jen změtí barev. A největším 

skandálem se stala Snídaně v trávě. Obraz, který ještě ten samý 

rok vystavili v Salónu odmítnutých, dnes patří k vrcholům umění 

XIX. století…

Na rozdíl od Maneta se Claude Monetovi podařilo zaujmout 

hned první výstavou, a to hned dva roky po jeho skandálu. 

Podpořen úspěchem, který se mu v následujících letech už ne-

podařilo nikdy zopakovat, se rozhodl, že přepracuje „snídani“ 

na novodobé dílo, které pojmenuje Oběd v trávě…

Modelem mu stáli jeho pozdější manželka Camille Doncieuxo-

vá, malíři Frédéric Bazille i Gustave Courbet. Toho prý do lesa 

u Chailly-en-Bière přilákal rozměr plátna, na který Monet pod 

širým nebem maloval. Nešlo o nic menšího než 5×6 m. A byl 

to Courbet, kdo se postaral i o to, aby obraz v Salónu nepři-

jali. Kritiku sklidil i za to, že obraz dokončil v ateliéru. Monet 

nechal Oběd jako zástavu za nezaplacenou činži a žil s celou 

rodinou jen z toho, co mu dali jeho přátelé. Do současnosti se 

dochovali jen dvě různé části a na vlastní oči je možné je vidět 

v Puškinově muzeu v Moskvě. 

Burgundské červené, 

odrůda Pinot Noir

K Obědu v trávě nesmí chybět ani 

sklenka dobrého vína. Z nejbližší vi-

nařské oblasti, Burgundska, to snad 

nemohlo být ani nic jiného než čer-

vené víno odrůdy Pinor Noir. Mezi 

typické charakteristiky tohoto vína 

patří červené ovoce, růžové lístky, 

čokoláda a zemitost. 

To nejlepší na konec – 

Stoh při západu slunce

Uznání se Monet dočkal až v 90. le-

tech, kdy pracoval na sériích, kde 

zachycoval jeden objekt při různých 

světelných podmínkách a během 

několika ročních období. Mezi nej-

působivější díla rozhodně patří Stohy 

při západu slunce, ve kterém mistrně 

zachytil okamžik těsně před západem 

slunce. 

„Všichni probírají mé umění a předstírají, 

že mu rozumí. Jako by bylo důležitější 

umění rozumět než ho milovat.“

Claude Monet

ObědV TRÁVĚ

S PINOT NOIR

Claude Monet (1840-1926), Paříž. Oběd v trávě. Le Déjeuner sur l‘herbe, 1866.
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Nejlepším českým 

sommelierem

roku 2018 je David Král

Soutěž BOHEMIA SEKT Trophée, která se letos 

konala již po jedenadvacáté, zná svého vítěze. Stal 

se jím David Král, hlavní sommelier společnosti 

BOHEMIA SEKT. Během celodenního klání, kte-

ré vyvrcholilo slavnostním fi nále na Nové scéně 

Národního divadla, přesvědčil porotu, že si díky 

svým znalostem a dovednostem nejvíce zaslouží 

titul Sommelier roku 2018.

David Král si titul nejlepšího sommeliera odnesl 

již potřetí, a tedy dosáhl nejvyššího profesního 

uznání a v příštích letech již nebude moci soutě-

žit. V minulosti získala takzvaný „hattrick“ pouze 

čtyři jména – Ivo Dvořák, Libor Nazarčuk, Tomáš 

Brůha a Jakub Přibyl.

„Ještě stále nemohu uvěřit, že jsem se letoš-

ním rokem zařadil mezi takové legendy českého 

sommelierství, které trojnásobný titul získaly 

v minulosti. Celý den, a především pak fi nále 

na pódiu, jsem si užíval, bavilo mne to, což se asi 

i projevilo na mém výkonu. Stále mi nedochází, 

čeho jsem dneškem dosáhl, i když to samozřejmě 

neznamená, že končím se svým vzděláváním se 

v oboru. Naopak, vím, že k profesi sommeliera 

patří pokora a neustálý rozvoj znalostí i praktic-

kých dovedností,“ říká po skončení soutěže David 

Král.

Na druhém místě se umístil Pavol Velič z be-

rounského vinného baru s kavárnou Má úcta 

a pomyslný bronz si odnesla Dagmar Kadleco-

vá, nezávislá sommelierka, která se klání letos 

zúčastnila poprvé. Soutěže se celkem zúčastnilo 

19 profesionálů.

Trophée talent

má vítězku

Na jihu Moravy se utkali nejlepší mladí 

sommelieři o vítězství v prestižní soutěži 

BOHEMIA SEKT Trophée – Sommelier ČR 

v kategorii Talent. O titul soutěžilo celkem 

třináct studentů gastronomických škol. Ví-

tězkou se stala Marie Iránková ze Střední 

školy Brno, Charbulova, druhé místo získa-

la její spolužačka Nikola Štěpánková a třetí 

příčku obsadila Anna Rieckelová z Hotelo-

vé školy Plzeň.

Cena společnosti

BOHEMIA SEKT –

zlatá spona tříletých

Druhý říjnový víkend již tradičně patřil dvouden-

nímu dostihovému svátku v Pardubicích v čele 

s již 128. Velkou pardubickou steeplechase. 

Jedním z vrcholů sobotního dne byl dostih Zla-

tá spona tříletých – Cena společnosti BOHEMIA 

SEKT. Vítězem se stal jeden z favoritů závodu, 

hnědák Saul, s bulharským jezdcem Sertashem 

Ferhanovem. Srdečně blahopřejeme!

Ondřej Havelka pokřtil 

limitovanou edici Bohemia Sekt 

demi sec ke stoletému výročí 

založení ČSR

Sto let od vzniku Československé republiky je 

událost, která stojí za oslavu. Proto jsme k této 

příležitosti připravili unikátní limitovanou edi-

ci Bohemia Sekt demi sec. Lahev je zabalena 

do černého sametově matného sleevu se zlatými 

letopočty 1918 a 2018, okraje etiket zdobí trikolora 

v národních barvách. 

Limitovanou edici Bohemia Sektu „100 let repub-

liky“ společně pokřtil ředitel společnosti Ondřej 

Beránek a milovník prvorepublikové hudby a fi l-

mu Ondřej Havelka.

Habánské sklepy otevřely 

zmodernizovanou vinotéku

ve Velkých Bílovicích

Habánské sklepy slavnostně otevřely nové návštěv-

nické prostory. Ofi ciálně je představil ředitel vinařství 

Josef Svoboda 12. září za účasti prezidenta Svazu 

vinařů ČR Tibora Nyitraye, předsedy spolku Velko-

bílovičtí vinaři Františka Zapletala a starostky obce 

Velké Bílovice Marie Vlkové.

Návštěvníci Velkých Bílovic mohou nyní zavítat do de-

signové vinotéky, moderního i historického sklepa 

a využít stylové salonky či venkovní terasu. „Rekon-

strukce probíhala mnoho měsíců a jsem velmi rád, že 

nyní můžeme návštěvníky pozvat do Velkých Bílovic 

k příjemnému posezení a prohlídkám původního Ha-

bánského sklepa. Hosté se během návštěvy seznámí 

s dlouholetou historií vinařství, mohou si užít řízenou 

degustaci a zakoupit naše vína za speciální ceny,“ říká 

Josef Svoboda, ředitel Habánských sklepů.

Pozvánka na výstavu

Vážení přátelé dobrého sektu a vína, milovníci umění,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na vernisáž výstavy  

Výstavu zahájí videopozdrav pana Jiřího Suchého 
31. října 2018 v 18 hodin

v prostorách BOHEMIA SEKT Centra ve Starém Plzenci, Smetanova 220

Výstava potrvá do 11. ledna 2019.

Při vernisáži i po celou dobu výstavy bude k dostání originální kalendář kreseb 
Jiřího Šlitra, od jehož úmrtí uplyne příští rok neuvěřitelných padesát let. 

Kalendář vychází při této příležitosti v limitované edici.
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Někteří fotografové si na focení 
vinic berou štafl e. Já si vytočím 
přední kola u auta, na jedno 
si stoupnu, a tím získám ideální 
nadhled. 
Josef Svoboda, 
fotograf a ředitel Habánských sklepů
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