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editorial

Na Vaše zdraví,
na úspěšný
nový rok 2014...
Vážení přátelé,
život je plný překvapení, a to je dobře. Tedy
samozřejmě za předpokladu, že se jedná
o překvapení příjemná…
Příjemným překvapením pro milovníky
vína může být fakt, že ačkoli zemědělci
obecně si na letošní počasí s extrémními
výkyvy stěžují, vinaři jsou nakonec spokojeni.
Vypadá to, že na vinicích se v tomto roce
opět urodilo skvělé víno a že ho dokonce
bude o něco víc než vloni. Zdá se, že vína
ročníku 2013 nás potěší (a překvapí) svěžestí,
lehkostí i pikantní kyselinkou.
Ostatně – povedlo se to už letošnímu
Svatomartinskému. Svěží chutí, vůní a jiskrou
naplnilo všechna naše očekávání, i když
byla, jako každý rok, velká. Mladé víno
z moravských vinic opět ovládlo podzimní
trh. To však zase tak překvapivé není – tento
trend nás těší již delší dobu.
Co je ale spojeno s překvapením vždy, to
je první doušek z každé nově otevřené lahve
vína. Jaké bude? Bohaté? Distinguované?
Harmonické? Sametové? Kořenité? Žádné
víno není stejné, jeho vlastnosti představují
věčné a vděčné téma. A kromě toho jsou
nevyčerpatelným zdrojem potěšení pro nás
všechny, kteří patříme „do klubu“. Do klubu
milovníků vína.
Právě otevíráte nové číslo Perlivého světa –
nechte se překvapovat na každé jeho stránce.
Osobně si myslím, že vás nejvíce překvapí

článek o molekulární gastronomii, která je
právě na momentu překvapení založená.
Jahodový kaviár, to je překvapení, na které
také hned tak nezapomenete.
Ale překvapivá jako dotek motýlích
křídel pro vás může být i nová romantická
komunikace vinařství Víno Mikulov, které má
s Motýly dlouholeté zkušenosti… A co třeba
naše novinka Avanti Frizzante nebo nové
retro vizuály aperitivu Metropol a lihovin
značky Dynybyl.
Milí přátelé, připíjím na to, ať v celém
novém roce 2014 nezažijete nudu. Ať je
pestrý, šťavnatý a různorodý od ledna
do prosince. Ať jsou vaše lásky trvalé a přežijí
i okamžik, kdy se překvapení změní v jistoty.
Přeji vám nespočet nových zážitků, podnětů
a mimořádných okamžiků. A pokud spojíte
tyto chvíle s vínem či sektem některého
z našich vinařství, budu nesmírně rád (ale ne
překvapen J).

Ondřej Beránek
jednatel a ředitel společnosti
BOHEMIA SEKT
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Co se urodilo

Pro jedinečnost okamžiku…

Svatý Martin letos opět
přinesl mladá vína
Letošní rok byl o něco chladnější a deštivější, s menším
množstvím slunce, úroda révy však byla o něco vyšší.
Mladá vína jsou letos energická a svěží, a to jak
z Vinařství Víno Mikulov, tak z Habánských sklepů.
Vinařství Víno Mikulov připravilo bílé
Svatomartinské i letos z odrůdy Müller Thurgau:
„Toto mladé víno má jiskrnou zelenkavě
žlutou barvu a intenzivní aroma květů, broskví
a drobného zahradního ovoce,“ říká František
Drahonský, ředitel vinařství Víno Mikulov.
Vinařství Habánské sklepy vsadilo v bílé variantě
na Muškát moravský. Jemně aromatické, čistě
muškátové tóny této odrůdy vyzývají k ochutnání.

Růžové je v módě
Víno rosé uvádí Habánské sklepy jako směs
odrůd neboli cuvée. „Letošní Svatomartinské
rosé z odrůdy Svatovavřinecké a Modrý Portugal
má bohatou komplexní chuť a jemnější vůni
po peckovém a lesním ovoci. Modrý Portugal
dodává cuvée jemnost,“ vysvětluje Josef

Svoboda, ředitel Habánských sklepů. Letošní
růžové Svatomartinské z Mikulova je šťavnaté
a vyznačuje se malinovou barvou a elegantním
aroma, které připomíná jahody ve smetaně či
višňový kompot. A odrůda? Svatovavřinecké.

K huse patří červené
K oblíbené svatomartinské huse se tradičně
nejvíce hodí červené. Habánské sklepy jej
nabízejí opět jako cuvée. Jeho nachová barva,
elegantní aroma višní a švestkového kompotu
s tónem čokolády v pozadí husí pečínku skvěle
doprovází. Společnost Víno Mikulov vsadila
na Svatomartinské z odrůdy Svatovavřinecké.
Na první pohled zaujme sytou fialkově
rubínovou barvou. Jeho vůně připomíná
peckové ovoce s tóny třešňového dřeva a kakaa.

Skokový
pohár
s Bohemia
Sektem
Dusot kopyt v bílém písku, krása ušlechtilých
koní a dokonalá souhra člověka se zvířetem – tak
vypadalo jedenáct kol letošního Skokového poháru
České Pojišťovny. Extraliga českého parkurového
sportu byla spojena se značkou Bohemia Sekt.
V průběhu všech jedenácti kol se ti nejprestižnější
hosté scházeli ve VIP zóně – v Bohemia Sekt Rider‘s
Clubu – a popíjeli nejen sekty, ale i tichá vína ze
všech vinařství skupiny BOHEMIA SEKT.

Co se urodilo

Bohemia
Sekt
Music Fest
navštívilo
téměř
1 500 lidí
Proč si uprostřed zimy nezavzpomínat na léto? Ostatně, počasí, které
svatý Petr namíchal pro náš Bohemia Sekt Music Fest 2013, léto příliš
nepřipomínalo. Lilo a lilo. Ale o to víc nás potěšilo, že nám skalní
příznivci zachovali přízeň. Na nádvoří sídla naší společnosti se sešlo
téměř 1 500 lidí. Krčili se pod deštníky, poslouchali skvělou muziku,
degustovali sekty a vína skupiny BOHEMIA SEKT a ochutnávali delikatesy
a gastronomické speciality, které připravily přední plzeňské restaurace.
Každá nepohoda má jeden pozitivní efekt – dokáže stmelit lidi. To
se povedlo i v rámci letošního Bohemia Sekt Music Festu. Pod deštníky
i na pódiu vládla nečekaně pohodová atmosféra, vnímali ji účastníci
i vystupující umělci – Jaroslav Uhlíř, MIG 21, Dalibor Janda, ANNA K, Bára
Zemanová a Monkey Business.
Součástí programu byla také dražba speciálního sektu s podpisem
Terezy Maxové, jež se konala pod patronací hlavního sklepmistra
BOHEMIA SEKTU Josefa Švédy. Výtěžek z dražby, šest tisíc korun, připadl
Nadaci Terezy Maxové dětem.

číslo čísla

7
z 10
sektů
vychlazených
v lednicích českých
domácností nese
značku Bohemia Sekt

BOHEMIA SEKT
exkluzivně
na Pražském hradě
Pražský hrad je výjimečné místo a odehrávají se tam
události zásadního významu. Nesmírně nás těší, že při
těchto událostech se budou exkluzivně podávat sekty a vína
skupiny BOHEMIA SEKT. Smlouvu o vzájemné spolupráci
podepsali Ondřej Beránek, ředitel společnosti BOHEMIA
SEKT, a Ivo Velíšek, ředitel Správy Pražského hradu.
Podpisem smlouvy se stal BOHEMIA SEKT exkluzivním
dodavatelem sektů stejnojmenné značky a vín z produkce
vinařství Víno Mikulov, Habánské sklepy, Chateau Bzenec
a Vinařství Pavlov na akce Kanceláře prezidenta republiky
a Správy Pražského hradu. „Jsem velmi rád, že se opět
podařilo navázat na přerušenou spolupráci z dřívějších
let. Pražský hrad je národním symbolem, Bohemia Sekt
pak silnou prověřenou značkou s vysokou kvalitou
a dlouholetou tradicí, jedničkou ve svém oboru – Pražský
hrad a Bohemia Sekt prostě patří k sobě! Věřím, že naše
partnerství bude prospěšné oběma stranám,“ okomentoval
spolupráci ředitel společnosti Ondřej Beránek.
Spolupráce BOHEMIA SEKTu s Pražským hradem byla
obnovena již letos v létě. Sekty z portfolia společnosti si
mohli například vychutnat návštěvníci letních koncertů,
které probíhaly na terase Jízdárny Pražského hradu.
V minulosti byly sekty z produkce BOHEMIA SEKT
na Pražském hradě podávány například Jejímu veličenstvu
britské královně Alžbětě II.

bohemia sekt

5

Co se urodilo

Snížili jsme
uhlíkovou stopu
Zanechat svou stopu v běhu světa…
Většinou je to žádoucí, ale ne vždy.
Například uhlíkovou stopu bychom
všichni nejraději vymazali. Společnost
BOHEMIA SEKT ji alespoň omezila
zpětným odběrem a využitím odpadů,
a tím přispěla ke zlepšení životního
prostředí. Podařilo se nám snížit
produkci skleníkových plynů o 9 255,48
tun CO2, což představuje úsporu energie
ve výši 222 731,87 GJ. Navíc jsme přispěli
na zajištění zpětného odběru a recyklaci
obalových odpadů.

Nejlepší koktejly světa se
míchaly z Bohemia Sektu

BOHEMIA SEKT opět
partnerem Czech
Bar Awards
Prestižní soutěž, která
již od roku 2008 oceňuje
nejlepší bary, kavárny a kluby
České republiky, každoročně
vyhlašuje časopis BarLife. Na soutěži
spolupracuje Česká barmanská asociace a také
Asociace hotelů a restaurací ČR.
BOHEMIA SEKT byl partnerem kategorie
Nejlepší hotelový bar 2013, kterou
znovu vyhrál pražský Black Angel’s Bar.

Celkem 156 předních světových barmanů se letos v srpnu sešlo v pražském hotelu
Hilton, kde se uskutečnil světový barmanský šampionát. Zároveň zde proběhlo
62. druhé zasedání světové barmanské asociace IBA, na které se sjelo 550 účastníků
z 64 zemí světa. Partnerem akce byla společnost BOHEMIA SEKT.
Ze sektů značky Bohemia Sekt barmani mísili nápoje v soutěžní kategorii „sparkling
cocktails“. Sekty a tichá vína z produkce skupiny BOHEMIA SEKT byly také servírovány
delegátům při oficiálních recepcích a rautech. Foyer hotelu Hilton pak ozdobil nový
designový Bohemia Sekt bar od architekta Jerryho Kozy.
„S Českou barmanskou asociací spolupracujeme dlouhodobě a společně s ní
každoročně pořádáme mezinárodní soutěž barmanů Bohemia Sekt Cocktail
Competition, proto jsme velice rádi, že můžeme podpořit našimi sekty i světový
šampionát. Věříme, že se s nimi bude soutěžícím dobře pracovat a že porotě
i účastníkům kongresu zachutnají,“ okomentoval partnerství společnosti
Bohemia Sekt její marketingový ředitel Martin Fousek.

BOHEMIA SEKT
a Národní divadlo
budou pokračovat
ve spolupráci
6
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Další smlouvu o spolupráci
podepsali ředitel společnosti
BOHEMIA SEKT Ondřej Beránek
a ředitel Národního divadla Jan
Burian. Hosté nejprestižnější
české divadelní scény si tak při
společenských setkáních budou
moci i nadále vychutnat sekty
značky Bohemia Sekt, ale také vína
z vinařství Habánské sklepy, které
je součástí skupiny BOHEMIA SEKT.
Aktuální smlouva o spolupráci je
platná do konce roku 2014, ale
sekty Bohemia Sekt oficiálně
umocňují zážitky z návštěvy
Národního divadla již od roku
1995.

ze života znače k

Motýl
z Mikulova
se vznáší
na nových
křídlech
„Víno s motýlem“ je pojem. Naši
zákazníci si tak zvykli označovat
produkty z vinařství Víno Mikulov,
které jejich výrazné etikety
identifikují na první pohled. Nyní motýl
s pastelově barevnými křídly dostal
ještě větší prostor.
Autorem moderního designu etiket na lahvích oblíbené
značky Víno Mikulov Motýl je studio Fiala & Šebek.
Redesign „Motýlů“ doprovázela také široká komunikační
kampaň v místě prodeje, v médiích a na webu. Její
ústřední motto znělo: „Motýl, lehce nevšední zážitek…“
Designerské studio Fiala & Šebek pracovalo na etiketě
již od roku 2011, ale bylo třeba také investovat
do technologií – nová etiketa si vyžádala investice
do výrobních linek. První výroba v novém designu tak
proběhla letos v dubnu a na trh se vína dostala v září.
„Naším cílem bylo posílit image Víno Mikulov Motýl
a prezentovat ji jako moderní, stylovou značku nabízející
chutná, kvalitní vína, kterým spotřebitel rozumí,“
komentuje novou podobu etikety Lenka Štemberová,
brand manažerka značky Víno Mikulov.

„Slavobrána“ pro vstup do obchodu

Romantická kampaň
Novou pozici značky na trhu i nový vzhled etiket
podpořila komunikační kampaň z kreativní dílny
agentury JWT Praha. Využila motivy lehkosti,
svěžesti a fantazie, odehnala všednost a vybízela
k „romantickému letu večerem“. Spotřebitelé se
s novou komunikací setkávali zejména v místě prodeje.
3D stojany je oslovovaly v prodejnách Albert, Globus,
Interspar či Tesco. Ve vybraných hypermarketech Tesco
a Interspar zákazníky při vstupu do prodejny vítala
„motýlí“ slavobrána. „Nové Motýly“ podpořila také
tisková inzerce ve společenských magazínech a přílohách.
Nově vytvořený web průběžně nabízí unikátní aplikaci,
kde si každý může na adrese http://www.vinomikulov.cz/
motyl/cz/pozvanka/ vytvořit svou osobní originální motýlí
pozvánku. Pro podporu prodeje provází lahve on-pack,
svíčka ve tvaru motýla s titulkem: „Motýl rozzáří Váš
společný večer“.

Hlavní vizuál pro inzertní kampaň
vino_mikulov_cervene_inz_perlivy-svet_220x290_02_vystup.indd 1

12.11.13 9:38
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Metropol:
ať je na co
vzpomínat!

AŤ JE NA CO
VZPOMÍNAT!

Protože se Metropol, tradiční
značka tuzemských aperitivů, vyrábí
ve Vinařství VÍNO MIKULOV již od roku
1961, provází již nejméně třetí
generaci. A čeští zákazníci obecně
rádi vzpomínají… Například na „zlatá
šedesátá“, kdy se sešněrované poměry
u nás uvolnily, kultura byla na chvíli
zase hodna svého jména a módě vládly
mile provokativní mini.

Již od roku 1961 s vámi sdílíme hořkosladké
tajemství v podobě prvotřídního tradičního
aperitivu Metropol. Dejte si ho v koktejlu, nebo
jen tak. Na to jen tak nezapomenete!

A právě na tyto kořeny ze šedesátých let 20. století se odkazuje
půvabná retro komunikace značky Metropol. Míří zejména do míst
prodeje. Slogan „Ať je na co vzpomínat“ koresponduje s více než
padesátiletou historií Metropolu, odkazuje na stále moderní vlnu
retra a současně zapadá do celkového kontextu komunikace této
tradiční značky českých aperitivů.

Zlatá šedesátá

„Pro cílovou skupinu konzumentů Metropolu jsou šedesátá léta
pozitivně vnímaným obdobím s příjemným retro akcentem,“
připomíná Marek Žižkovský, brand manager pro lihoviny
společnosti BOHEMIA SEKT. „Prostřednictvím nového vizuálu
bychom také chtěli zákazníkům připomenout, že je chuť aperitivu
Metropol nikdy nezklamala a svoji důvěru mu tak mohou svěřit
i nyní.“

Čistý i v koktejlech

Aperitiv ve variantách Bianco, Rosso či Cherry se vyrábí podle
originálních receptur. Základem Metropolu je i dnes kvalitní víno
obohacené o výluhy koření a bylin. V případě Cherry je součástí
nápoje navíc višňová šťáva. Tradičně se Metropol konzumuje čistý,
ale populární je i řada míchaných nápojů na jeho bázi.
METROPOL FINALNI VYSKA finX A4.indd 2

9.9.13 15:12

Klenot z Pavlova Ryzlink vlašský 2012
Ve vinařství Pavlov se zrodilo další úžasné
víno: Ryzlink vlašský 2012. Jiskrná zlatavá
barva, delikátní aroma připomínající luční
kvítí a současně citrusové plody. Chuť je
šťavnatá, ovocná s minerálním dozvukem.

Odborníci se shodují, že Ryzlink vlašský 2012
z Vinařství Pavlov je báječný k pečenému
candátovi či pstruhovi, k zeleninovým
terinám či vepřové panence. Podávat by se
měl při teplotě 9–11 °C. Doporučená doba
zrání v lahvi je 2–3 roky.

Ryzlink vlašský 2012 z viniční trati Pod
svatým Kopečkem získal stříbrnou medaili
v Nominační soutěži mikulovské podoblasti
a také byl nominován do Salónu vín 2014.

Šampioni a medaile

Znalci opět ocenili naše sekty a vína
Bronz, stříbro i zlato získaly naše sekty a tichá
vína na domácích i zahraničních soutěžích také
ve druhé polovině roku 2013.

Zahraniční
soutěže
Decanter World Wine Awards, Londýn
Dvě bronzové medaile si převezly naše sekty
přes kanál La Manche. Patří sektům Bohemia
Sekt Prestige brut a Louis Girardot brut.

Sélections Mondiales des Vins,
Montreal
Pro stříbro si náš sekt Chateau Radyně extra
brut zaletěl přes oceán až do daleké Kanady.

International Wine Competition,
San Francisco
Za oceánem, tentokrát v San Franciscu,
bodoval také Bohemia Sekt Prestige
Chardonnay brut, který byl oceněn stříbrem,
stejně jako tiché víno Ryzlink vlašský pozdní
sběr 2012 z vinařství Víno Mikulov. Bronz pak

z USA přivezl Bohemia Sekt Prestige demi sec,
z tichých vín to byly Ryzlink rýnský pozdní sběr
2011 z Habánských sklepů, Chardonnay pozdní
sběr 2012 z Vinařství Pavlov a Müller Thurgau
kabinet 2012 z vinařství Víno Mikulov.

Muvina, Prešov
Vinařská soutěž, která se pravidelně koná
na Slovensku, tentokrát vynesla sekt
Chateua Radyně extra brut na zlatý stupínek
a ještě jej ověnčila titulem „champion
kategorie“. Z našich sektů si zlato odvezl
také Louis Girardot brut. Z tichých vín bylo
na Slovensku zlaté Chardonnay pozdní sběr
2011 z vinařství Víno Mikulov.

Concours Mondial Bruxelles, Belgie
2013
Brusel přinesl stříbro Chardonnay pozdní sběr
2011 z vinařství Víno Mikulov.

Domácí
soutěže
Grand Prix Vinex
Úctyhodných 1 400 vzorků letos hodnotila
porota mezinárodní soutěže vín Grand Prix
Vinex 2013. Kov nejcennější přivezla tato tichá
vína z vinařství naší skupiny: Svatovavřinecké
2009 z Habánských sklepů, Chardonnay pozdní
sběr 2012 z Vinařství Pavlov a Chardonnay
pozdní sběr 2011z vinařství Víno Mikulov.
Naše sekty byly letos oceněny stříbrem, a to
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut, Louis
Girardot brut, Chateau Bzenec brut a Bohemia
Sekt Prestige demi sec.

Sauvignon Forum
Zámek Mikulov, kde se konala soutěž
Sauvignon forum 2013, je místo s úžasnou
atmosférou, kterou pro nás ještě
umocnilo vítězství našich vín. Zlato získaly:
Chardonnay pozdní sběr 2012, Pálava výběr
z hroznů 2012 a Sauvignon pozdní sběr 2012,
vše z Vinařství Pavlov.

Vinoforum Pardubice
Vinařská soutěž v Pardubicích pro nás letos
znamenala stříbrnou záplavu. Ze sektů
získaly stříbrnou medaili Chateau Radyně
extra brut, Bohemia Sekt Prestige brut,
který se kromě toho stal vítězem kategorie,
a Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut.
O další vlnu stříbrných medailí pro skupinu
BOHEMIA SEKT se v Pardubicích postarala
tichá vína Terroir Collection – Ryzlink rýnský
pozdní sběr 2011 a Terroir Collection –
Hibernal výběr z hroznů 2012 z vinařství
Chateau Bzenec, Tramín červený pozdní sběr
2012, Jacob Hutter Cuvée pozdní sběr 2012,
Zweigeltrebe barrique pozdní sběr 2012
z Habánských sklepů a Chardonnay pozdní
sběr 2012 a Sauvignon pozdní sběr 2012
z Vinařství Pavlov.

Vinař roku 2013
Klání Vinař roku nám letos přineslo zlato
a bronz pro náš Bohemia Sekt Prestige brut.

Mundus
Vini 2013,
Německo
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay 2011
oslnil v Německu a výsledkem byla zlatá
medaile.

AWC Vienna 2013,
Rakousko
I soutěž v Rakousku nám přinesla cenné
kovy. Ze sektů byl zlatem oceněn Bohemia
Sekt Prestige brut, stříbrem pak Bohemia
Sekt Prestige Chardonnay brut, Bohemia
Sekt Prestige rosé brut a Bohemia Sekt
Prestige demi sec.
Z tichých vín porota ve Vídni ocenila
zlatem Tramín červený pozdní sběr
2012 z Habánských sklepů, stříbrem pak
Chardonnay pozdní sběr 2012 z vinařství
Víno Mikulov, Rulandské bílé pozdní sběr
2012 z Vinařství Pavlov a Chardonnay
pozdní sběr 2012 z Habánských sklepů.

Prague Wine Trophy 2013
Již šestý ročník prestižní soutěže Prague
Wine Trophy přinesl výrazný úspěch vínům
z produkce Habánských sklepů. Byla oceněna
ve všech čtyřech kolech soutěže, ale největšího
úspěchu Habánské sklepy dosáhly v posledním,
čtvrtém kole na počátku listopadu. Získaly totiž
dvě ocenění Prague Wine Champion, která se
udělují nejvýše hodnocené odrůdě vína v dané
kategorii, a to za Veltlínské zelené pozdní sběr
2012 a Zweigeltrebe barrique pozdní sběr 2011.
bohemia sekt
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Moje cesta k vínu

Jaromír Hanzlík

Víno člověka
povznese
Když jsme se s Jaromírem Hanzlíkem setkali na obědě
v restauraci Lví Dvůr na Pražském hradě, chtěla jsem se
ptát jak na jeho odchod z Divadla na Vinohradech, tak
z divadelního jeviště obecně, na seriál Sanitka 2… Ale
nakonec vyhrály půvabné historky, které se tak či onak
týkaly vína. Tedy s výjimkou hodnocení Svatomartinského,
tomu jsme se věnovali jen chvilku, protože Jaromír Hanzlík
se zrovna v den křtu potýkal s nachlazením, a to, jak
známo, chuťovým vjemům nepřeje.

Text: Lucie Hniličková
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Moje cesta k vínu

ß Takže jaké je letošní Svatomartinské, mi nepovíte?
Po návratu z Indie nejsem momentálně zrovna
v kondici, takže jsem na křtu od každého ochutnal
jenom trošičku. Müller Thurgau z Mikulova nebo
z Chateau Valtice byl moc dobrý. Ale když nemáte
v pořádku chuťové buňky…
ß Už několikrát jste křtil knížky, které měly co
do činění s vínem. Jaký máte vztah k vínu obecně?
Já se upřímně přiznám, že jsem pivař, ale nepiju každé
pivo, jen Plzeňské. Tvrdý alkohol nepiju vůbec. Jestli
jsem za celý svůj pětašedesátiletý život zkonzumoval
tři litry tvrdého alkoholu, tak je to moc. Ale víno,
to můžu… Pivo dělá „hezká těla“, ale víno člověka
povznese. Navíc, můj kamarád Petr Štěpánek, znalec
vína, mě seznámil s několika kamarády vinaři. A tak
– i když nejsem úplně nevěrný pivu – pomalinku
přestupuju na víno. Snažím se ho poznat, pochopit,
naučit se ho pít. Myslím, že se mi to pod Petrovým
dohledem docela daří. Kupodivu preferuji červená
vína.
ß A co sekt?
Vždycky jsem měl za to, že sekt pění, ale je to jinak:
pění pivo, sekt šumí… O tom jsem byl poučen
před rokem na návštěvě v BOHEMIA SEKTU. Setkal
jsem se tam s bezvadnými lidmi – s panem Josefem
Vozdeckým, dlouholetým ředitelem firmy, a také
s paní Hanou Karnoldovou – shodou okolností si
dnes už oba užívají zaslouženého důchodu. Ale také
jsem tam poznal raritního člověka, vedoucího výroby
sektů Josefa Švédu, který má se svou krásnou ženou,
do které by to nikdo neřekl, deset dětí! Byli jsme tehdy
v Plzenci s takovou malou partičkou a on nás provázel.
Byl to úžasný zážitek, na který se nezapomíná. Pak
mě pozvali také na křest nového Bohemia Sektu
Chardonnay, kde jsem potkal dalšího odborníka
na víno, výrobního ředitele společnosti Slavomíra
Hermanna. Už mám naplánovanou druhou návštěvu
ve Starém Plzenci a těším se, jak si to zase užijeme.
Protože jak sekty, tak vína ze všech vinařství skupiny
BOHEMIA SEKT jsou báječné.
ß Vraťme se ještě na chvíli k sektu, při jakých
příležitostech jej pijete?
Sekt, to je slavnostní nápoj ke slavnostním
příležitostem… Piju ho kromě jiného na Silvestra,
k poslední noci roku sekt patří. I když bublinkami
nepohrdnu nikdy. Petr má hezkou hlášku: Dáme šáňo!
A tak si ho občas rádi dáme.
ß Kdy jste se s vínem setkal poprvé?
S Petrem Štěpánkem jsme životní přátelé, poznali
jsme se v pěti letech před školou v Ostrovní ulici,
kam jsme spolu chodili, a také jsme spolu maturovali.
Ve studentských dobách na Nerudově gymnáziu
v Hellichově ulici na Malé Straně, to jsme měli
hluboko do kapsy a pili jsme ledacos… Asi málokdo
si vzpomene na ovocné víno značky Piris. Stálo osm
korun a bylo to naše studentské pití.

bohemia sekt
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ß Ještě k jednomu křtu – stal jste se kmotrem
cédéčka s nahrávkami představení, v němž
jste kdysi vystupoval s Miroslavem Horníčkem.
On pil na jevišti vždycky červené víno, vy prý
zásadně vodu…
Ten pořad jsme s Mirkem Horníčkem dělali
deset let. Vždycky to bylo krásné setkání,
protože jsem nikdy nevěděl, co bude. Bylo to
podle toho, jak přišel. Ale pravidelně tam stála
lahev červeného a dvě skleničky. Já, když jsem
měl představení, jsem nikdy nepil. Ale Mirek tu
lahev klidně „vyžah“ sám. Říkal, že jsem ideální
partner... A pravidelně každý večer se v určitý
okamžik ozvalo: Prosím tě, Jaromíre, buď tak
hloupej, nalej mi ještě skleničku.
ß Víno máte rád, proč jste si nikdy nedal ani
trochu?
Víte, když jsem začínal v divadle na Vinohradech,
měl jsem jednoho kolegu, který chodil na jeviště
v podroušeném stavu. Nebudu ho jmenovat,
stejně ho po dvou letech vyhodili. Ale já jsem
tehdy slíbil sám sobě, že to nikdy neudělám.

Rozhovor pro Bohemku? Splněno.
V rámci přípravy na rozhovor jsem
o Jaromíru Hanzlíkovi na internetu
našla spoustu pozoruhodných informací.
Na jednom veskrze seriózním serveru jsem
se například dočetla, že má neustále kolem
sebe papírky, na které si zapisuje svoje
zajímavé myšlenky. Některé tyto úvahy
byly v rámci článku rovnou předloženy
veřejnosti. To mě zaujalo. Jak asi s těmi
hlubokomyslnými papírky herec poté
nakládá? Kde je schraňuje? Je to jeho
odkaz budoucím generacím??? A tak jsem
se zeptala. Mohu čtenáře uklidnit,
Jaromír Hanzlík si „krásné
myšlenky“ do šuplíku neukládá.
Kdo ví, kde se tahle informace
vzala. V rámci odpovědi na můj
dotaz mi pan Hanzlík ukázal
malý diář, do kterého si
poznamenává schůzky a úkoly
na každý den, ty splněné
pak škrtá. Takže 12.
listopadu 2013 si napsal:
13.00 – rozhovor
pro BOHEMIA
SEKT, a když bylo
hotovo, i škrtnul.
Tolik k tajemným
zápiskům… Už chápu,
proč Jaromír Hanzlík
nemá novináře zrovna
v lásce.
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Jaromír Hanzlík s partnerkou, Petrem Štěpánkem a výrobním
ředitelem společnosti Bohemia Sekt Slavomírem Hermannem
v restauraci Bastion

Příhoda s moudrým dědou
Jako mladej kluk jsem točil na Moravě
film Tvář za sklem a mého tátu tam hrál
Mirek Macháček. Vzal mě do sklípku
k tatínkovi svého kamaráda a já poprvé
zažil, jaké je to s koštýřem, jak se víno
natahuje ze sudu… Najednou se tam
objevil takovej dědeček, mohlo mu být
přes osmdesát, upracované ruce z vinice.
Povídám: Poslyšte, vy celej život pracujete
ve víně, řekněte mi, jaký víno je nejlepší?
A on mě vzal kolem ramen a řekl mi:
Hanzlíčku, nejlepší víno je to, který ti
nejvíc chutná…
Příhoda s Ošklivkou
S Janou Brejchovou jsme jezdili
po republice s představením Zdaleka
ne tak ošklivá, jak se původně zdálo.
V období burčáku jsme měli pravidelně
šňůru na Jižní Moravě, spali jsme tam
u mého kamaráda vinaře Mirka Hrabala
v Hustopečích, odkud jsme vyráželi
na štace. Mikulov, Znojmo, Břeclav,
Valtice… A hned jak skončilo představení,
šli jsme vždycky k němu do sklípku.
Celý týden. Jako třetí s námi v tom
představení hrál Gustav Nezval.
A Gustav jednou povídá
našemu hostiteli: Mirku,
poslechni, vy pořád
říkáte, že děláte víno...
Jak se dělá víno?
A Mirek odpověděl:
No, pane Nezvale, vy
tomu nebudete věřit,
ale víno se dá udělat
i z hroznů.

Ze Žernosek
Film Slasti otce vlasti se točil na jaře 1968
a poslední filmovací den v Žernosekách
na vinici jsme měli 21. srpna, zrovna
když přišli Rusové. Asi právě proto na to
nikdy nikdy nezapomenu. Když jsem
přišel na vinici poprvé, byl tam také
ředitel tehdejšího státního vinařství
a ten mi vysvětloval, jaké jsou polohy
vinic a jak se promítají do kvality vín. Že
rýnská vína jsou proto tak dobrá, že mají
dvojí sluníčko. Jednak to shora a jednak
druhé „buzarem“ od hladiny Rýna. A že
Žernoseky, protože jsou nad hladinou
Labe, jsou na tom podobně. Tak to jsem
byl poučen a dodnes si to pamatuju.
Podobné je to nejspíš i s vinicemi
na Pálavě, které chytají spodní sluníčko
od Novomlýnských nádrží.
Z Indie
Nedávno jsem navštívil Indii a Indové,
tedy indičtí muslimové, jsou s alkoholem
samozřejmě na štíru. Jeden večer jsem
dostal chuť, a tak jsme se vydali hledat
nějakou sámošku. Našli jsme jednu, kde
měli neskutečné množství alkoholu
z celého světa, to se nevidí, a uvnitř
narváno, takových dvacet lidí. No a ono
to bylo dvacet Čechů. Byli to jediní Češi,
které jsme v Indii potkali.
A nakonec jedna ze sklípku
Miluju vinařský humor… Seděj chlapi
ve sklípku a koštujou, jde okolo
další. Vinař volá: „Lojzo, pojď s náma
vochutnávat!“ A Lojza na to: „Sa ti
vyserem… Okopávat ňa nepozveš!“

ve stylu BS

Bohemia Sekt
Prestige Chardonnay
Sekt s vůní květin
je na trhu půl roku
Letos v květnu jsme uvedli
na trh noblesní Bohemia
Sekt Prestige Chardonnay.
Je to teprve půl roku, ale
spotřebitelé si jej doslova
zamilovali.

konzumenti, ale také odborníci; za svůj
několikaměsíční „život“ už získal desítku
ocenění. Mezi nejcennější patří zlatá medaile
z prestižní světové soutěže vín Mundus Vini
2013, další zlatá je z Prague Wine Trophy
2013 a třetí z Vinařských Litoměřic 2013.

Bohemia Sekt Prestige Chardonnay patří
mezi jednoodrůdové sekty. Má aroma
bílých květů a jemného citrusového ovoce.
Mimořádné vlastnosti tomuto sektu
dala réva atraktivní odrůdy Chardonnay
původem z jižního Burgundska, jež patří
k nejznámějším a nejpěstovanějším odrůdám
světových vinic.
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay
připravujeme tradiční metodou zráním
v lahvi. Šťavnatá, krémově hebká chuť,
připomínající sušené ovoce skvěle splní
roli aperitivu, ale stejně tak jej můžete
pít k jemně upravenému rybímu masu či
vepřové panence.
Lahodný Bohemia Sekt Prestige
Chardonnay si vysoko cení nejen jeho

Bohemia Sekt Prestige Chardonnay
očima znalce
Takto jej hodnotí nejlepší sommelier České
republiky, vítěz Trophée Bohemia Sekt
Sommelier ČR 2013 Jakub Přibyl: „V případě
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay určitě
stojí za zmínku jeho ušlechtilost a elegance.
Už na perlení, které je hodně husté
a intenzivní, je vidět delší zrání na kalech,
které je základem zmíněné ušlechtilosti.
Aroma vína je nádherně harmonické
a vyvážené, perfektně kombinuje tóny
zralého ovoce a bílých květů s podtónem
sladkého pečiva. Chuť vína krásně navazuje
na aroma a příjemnou ovocnou nasládlost
vína doplňuje svěží a příjemná kyselina, jež
je zaoblena krémovou pěnou perlení.“

Kmotrou Bohemia
Sekt Prestige
Chardonnay je
Tereza Maxová
Báječnou odezvu milovníků sektů na Bohemia Sekt
Prestige Chardonnay předznamenal už křest této novinky.
Její kmotrou se stala topmodelka a tvář značky Bohemia
Sekt Tereza Maxová. „Když chci v zahraničí někoho
obdarovat dárkem z Čech, již léta pro tyto účely vozím
sekty od Bohemky. Bohemia Sekt Prestige Chardonnay je
ideální doplněk letního setkání s přáteli,“okomentovala
Tereza slavnostní okamžik. Bohemia Sekt Prestige
Chardonnay okouzlil také letošní vítězky České Miss. Ty
si ho vybraly při své návštěvě společnosti BOHEMIA SEKT
jako oficiální sekt VIP zóny České Miss 2014.

bohemia sekt
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Když
kaviár
k sektu,
tak jedině
jahodový…
Máte rádi růžový kaviár? Ty
lososově zbarvené korálky
s delikátní chutí, které se při
slavnostních příležitostech
skvěle snoubí se sektem? A co sekt
v kombinaci s jahodami? Báječné, že?
A teď si představte nepředstavitelné
– že kaviár, který se koupe v sektu,
chutná po jahodách…
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Bohemia Sekt Prestige
demi sec s jahodovým
kaviárem
Tenhle malý zázrak umožňují
molekulární mixologie, trendy
způsob míchání koktejlů, či
molekulární gastronomie,
trendy způsob přípravy
jídel. Určitě neproniknou
do závodních jídelen, je to
unikátní záležitost a patří
jen do špičkové gastronomie.
Do zážitkové gastronomie,
protože sledovat specialistu
Petra Koukolíčka, jak připravuje
jahodový kaviár, je opravdu
zážitek. Dalším zážitkem je
pohled na sklenku sektu, v níž
kuličky jahodového kaviáru
tančí s bublinkami. A pak
lahodné, a zároveň pikantní
finále, když se napijete. Ale to
se nedá popsat, to se musí zažít.

Téma

Na začátku je hustá šťáva z čerstvých
rozmixovaných jahod, do níž se
přidá alginát – výtažek z mořských
řas. Díky speciálnímu zařízení se tato
šťáva v hustém dešti karmínových
kapek snáší do lázně s vápnitou solí,
jinak syřidla běžného při výrobě sýra.
Výsledkem chemické reakce jsou
jahodové korálky, které pod tenkým
obalem ze želatiny ukrývají šťávu
z čerstvých jahod. Jahodový kaviár
pak stačí propláchnout vodou a vložit
do sklenky sektu. Jestliže sekt sám
o sobě je výjimečným nápojem, pak
v kombinaci s kaviárem z čerstvých
jahod se změní v nebeskou manu.

Rej molekul
Spojení výrazů chemie a gastronomie
nemusí znít pro každého dobře. Člověk
jaksi zpozorní… Ale jakékoli obavy můžete
odhodit stranou – molekulární gastronomie
využívá chemické látky, prostředky
a procesy, které jsou běžné například
při konzervaci potravin. Dělá to chytře
a s úžasným výsledným efektem. Potraviny se
například vaří ve vakuu či v mžiku hluboce
zmrazují dusíkem. Cíleně se přeskupují
molekuly, a my žasneme nad výsledkem.
Máme pocit, že nás šálí zrak či chuť, a o to
v molekulární gastronomii či mixologii
jde. Pracují s lidskými smysly, hrají si s nimi.
Kaviár nemusí být jen z jahod, ale třeba
také z okurek, v želatinových bonboncích
můžete „pít“ třeba Piña Coladu nebo Mojito.
Možností je nespočet, záleží jen na fantazii
a dovednostech tvůrce. Mistr molekulárních
gastrooborů Petr Koukolíček má obojího
vrchovatě.

bohemia sekt
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Bohemia Sekt Flip

Mistr molekulárních gastrooborů Petr Koukolíček, který při focení ochutnal ledovou
pusinku z koktejlu Bohemia Sekt Flip.

Bohemia Sekt Chardonnay 75
Koktejlové bonbony, které vznikly z Bohemia
Sektu Chardonnay, džinu a citronové šťávy,
vypadají, jako by byly vyrobené z ledu. Ale
nejsou. Pevný gel z koktejlu se zrodil přidáním
gellanu, buněčné kultury, která vyrůstá
na mořských řasách. Směs zahřátá na 40 °C
se musí bleskově nalít do formiček, protože
okamžitě tuhne. Koktejlové bonbony Bohemia
Sekt Chardonnay 75 je před podáváním třeba
vychladit a pak už jen zbývá je zasnoubit
se sektem, pochopitelně Bohemia Sekt
Chardonnay. Budete pít sekt a k němu jíst sekt,
zážitek, na který se nezapomíná.
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Bohemia Sekt Prestige demi sec, pomerančový likér, brandy
a smetana – tyto ingredience se smíchají a vlijí do lahve
na přípravu šlehačky. Likérové pusinky z její trysky se vstřikují
přímo do tekutého dusíku. Mimochodem, ten se v kapalinu
mění pod obrovským tlakem 70 atmosfér a se svými -196 °C je
nejstudenější dostupnou látkou na planetě Zemi. Překoná jej
jen tekuté helium s -220 °C, ale zkuste ho sehnat… Nám stačí
tekutý dusík, který v jediném okamžiku vytvoří z koktejlových
pusinek lahodnou ledovou pochoutku. Jak moc ledovou, to
zjistíte, když ji vložíte do úst a z nich vám začne vycházet
kouř. Pusinka se vzápětí rozplyne a vy si vychutnáte báječný
smetanový koktejl. Jedno varování: skvělá chuť a zábavná
konzumace jsou poněkud návykové. Budete chtít ještě a ještě…

Trendy

Jiskřivé Avanti Frizzante
Značka Avanti je mezi spotřebiteli velmi oblíbená. Svědčí o tom strmě
stoupající křivka prodejů, které za posledních deset let vzrostly více
než pětinásobně! Z průzkumů agentury TNS AISA vychází, že Avanti
je druhá nejznámější značka na trhu sektů, perlivých vín a šumivých
nápojů, a to hned po značce Bohemia Sekt.

Značka je zárukou kvality
I když perlivá vína spotřebitelé milují, těžko se orientují v jejich
nabídce, protože trh perlivých vín stále není dostatečně strukturován
pomocí značek. Například Lambrusco dodávají na trh různí výrobci
v různé kvalitě. Přitom spotřebitelé v gastronomii stále více očekávají
značkové výrobky, u kterých je vysoká kvalita zaručena. Orientují se
na určité značky sektů či na vína konkrétních vinařství.
Proto se společnost BOHEMIA SEKT rozhodla uvést na trh nový
perlivý nápoj – Avanti Frizzante.

Seznamte se: Avanti Frizzante
Příjemně perlivý nápoj vás potěší ovocnou vůní a osvěží harmonickou
sladší chutí, kterou provází nižší obsah alkoholu (8 %). Svými
vlastnostmi Avanti Frizzante vychází vstříc zejména požadavkům
žen – je ideální k přátelskému posezení. Nabízí se ve dvou variantách,
a to bílé a rosé. Má praktický šroubový uzávěr, který umožní rychlejší
otevírání, a pokud je třeba, i opětovné uzavření. Nápoj díky tomu
vydrží déle čerstvý.

Společnost BOHEMIA
SEKT sleduje trendy
v oblasti gastronomie,
aby svým zákazníkům
nabízela vždy to, co mezi
hosty restaurací „letí“.
Aktuálně jsou to perlivé
nápoje s nižším obsahem
alkoholu. Proto značka
Avanti přichází s novinkou,
která nabídku perlivých
nápojů rozšíří.

bohemia sekt
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Habánské
sklepy Premium
Cuvée JaCob
Hutter, 2012
pozdní sběr
Novinka z Habánských sklepů,
bílé cuvée Jacob Hutter,
je mladším sourozencem
červeného Cuvée s označením
1614. Obě tato speciální vína se
svými názvy vracejí do historie
a připomínají příběh habánů
spojený s Velkými Bílovicemi
na Moravě.
Nové bílé cuvée je stejně jako předchozí
červené reprezentantem umění výroby vín
ve vinařství Habánské sklepy. Zdejší vinaři
v obou hledají a tvoří harmonii. V případě
bílého vína zvolili kombinaci tří odrůd –
Chardonnay mu dává ovocnost, Tramín červený
kořenitost a Ryzlink rýnský víno elegantně
doplňuje květnatostí a šťavnatostí. Výsledkem
je chuťová plnost vína, zajímavá rozmanitost
a struktura. Kombinace odrůd a zvolený
pomalý způsob výroby daly vzniknout
ojedinělému vínu s příjemnou harmonií
a komplexností. Způsob výroby dává Cuvée
Jacob Hutter také zajímavý potenciál k ležení
a zrání.

Habánské sklepy
nabízejí privátní
etikety
S koncem roku mnohé firmy řeší,
jak poděkovat svým obchodním
partnerům za spolupráci, případně
jak nápaditě popřát vše nejlepší
do nového roku svým zaměstnancům.
Lahev vína asi nikoho nepřekvapí, ale
lahev vína s vlastní etiketou?
Každý, kdo si objednal minimálně šedesát lahví vína
Habánské sklepy Premium, mohl do střední části
etikety každé lahve doplnit text dle vlastního přání.
Etiketa si tak zachovala dominantní znaky Habánských
sklepů, ale zároveň se stala prostředníkem osobního
sdělení. Na lahvi se mohlo objevit i logo společnosti,
která si víno objednala, buď na dolepce ve tvaru
oválu 40x20 milimetrů nebo kolečka o průměru
35 milimetrů. Dolepka z papíru nebo zlaté fólie
s logem byla umístěna na hrdle lahve. V celkovém
množství objednaných lahví bylo možné kombinovat
odrůdy a ročníky vín, ale pouze po kartonech. Lahve
s privátními etiketami můžete samozřejmě využít
kdykoli během roku.
Nápad na originální dárek se hodí vždycky. Více
informací o tom, jak postupovat při objednávce lahví
s privátními etiketami, si můžete vyžádat na adrese
dana@alivecz.com.

Habánské sklepy Cuvée Jacob Hutter 2012 pozdní sběr, suché bílé víno z Velkých
Bílovic, má už své první vinařské ocenění, získalo stříbrnou medaili na soutěži
Vinoforum 2013 v Pardubicích. Milovníkům skvělého vína je na trhu k dispozici
od letošního září.

Příběh habánů
Habáni, jinak známí jako novokřtěnci, se ve své době nazývali také bratří
huterští podle Jacoba Huttera, který je při jejich pobytu na Moravě
sjednotil. Pro svou náboženskou odlišnost byli hutterité ve dvacátých
letech šestnáctého století
vyhnáni z Německa
a Švýcarska. Nový domov
našli právě na Moravě.
Tehdejší moravská
šlechta jim byla příznivě
nakloněna, především
pak z hospodářských
důvodů. Hutterité totiž byli
velmi dovední řemeslníci,
a především vynikající vinaři.

PRIVÁTNÍ ETIKETY
HABÁNSKÉ SKLEPY
PREMIUM

Nabízíme možnost
privátních etiket pro vína
Habánské sklepy Premium.

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ

Privatni_etikety.indd 1
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Komunikace

Sektové „menu“

na štědrovečerním stole
Návodů, jak správně prostřít vánoční tabuli a jak připravit
kapra s bramborovým salátem na sto různých způsobů,
existuje mnoho. O tom, jaké nápoje se budou pro vaši
štědrovečerní hostinu hodit nejlépe, se však dočtete
málokde.

Základní pravidlo zní: dodržujte zásady
správného stolování. Pro začátek si uvědomte,
kolik druhů nápojů chcete u vánoční večeře
pít. Aby vše bylo dokonalé, měli byste sklenky
na nápoje umístit nad špičku příborového
nože a seřadit je podle pořadí zleva doprava.

První je flétna
Začněte tedy přípitkovou sklenkou, nejlépe
ve tvaru „flétna“. Je totiž ideální pro
servírování šumivých vín, neboť má schopnost
udržet nižší teplotu nápoje a dá vyniknout
perlení vína. A šumivá vína jsou dokonalým
aperitivem. „Sekty poskytují zážitek pro vícero
smyslů, a proto dokážou skvěle povzbudit
chuť a připravit žaludek na první chod, což
musí splňovat každý správný aperitiv,“
vysvětluje hlavní sommelier skupiny Bohemia
Sekt Tomáš Brůha.
Na trhu je nespočet šumivých vín, pro
sváteční událost vyberte něco opravdu
speciálního. Jako unikátní aperitiv se hodí
například Bohemia Sekt Blanc de Noirs brut,
bílý sekt vyrobený z modrých hroznů. „Nejvíce
zaujme přírodní sladkostí ovoce, lahodností

a příjemnou kyselinou,“ vyjmenovává
přednosti jedinečného šumivého vína Tomáš
Brůha. Tento elegantní nápoj příjemně
poškádlí váš nos a v ústech způsobí hotovou
explozi. Přesně tak, jak to od aperitivu čekáte.

Zůstaňte u sektu
Druhá v pořadí by měla být sklenice na hlavní
nápoj, následovaná sklenicí na nápoj
nealkoholický. Co se týče alkoholu, je vhodné
zůstat u šumivého vína. Předejdete tak
nejistotám ohledně preferencí jednotlivých
hostů. Jaké vybrat? K rybám se nejvíce hodí
řada Bohemia Sekt Prestige brut, záleží jen
na vaší chuti, který druh si vyberete. Prestige
brut chuťově připomíná vyzrálé plody manga,
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut je
zase ideální pro milovníky bohaté ovocné
chuti. Ženy pak pravděpodobně ocení hlavně
variantu rosé této řady. Šumivé víno lososové
barvy s dlouhotrvajícím perlením a jemnou
ovocnou chutí totiž zaručuje luxusní chuťový
zážitek. Variantou pro odrostlejší děti, řidiče
či zapřisáhlé abstinenty je pak Bohemia Sekt
nealkoholický.

Stylový zlepšovák
V ideálním případě je třeba sekty předem
vychladit na teplotu 5–7 °C, ale ne každý má
doma z filmů známý „kbelík” na šampaňské
a ledovač. Stejně dobře vám ale poslouží
prakticky jakákoli nádoba naplněná sněhem,
kterého bývá za okny dost a dost. Lahev
vychlazeného sektu do ní umístěte těsně před
servírováním a nezapomeňte její hrdlo obalit
plátěným ubrouskem, ideálně v barvě vaší
štědrovečerní tabule.

Královská tečka
A nejlepší na konec. Pro chvíle klidu, kdy
jsou dárky rozdány a vy, v kruhu rodiny,
sedíte kolem vánočního stromečku, je čas
si přiťuknout na šťastné shledání opět
za rok. Pro tyto chvíle se skvěle hodí Louis
Girardot brut, který patří k nejušlechtilejším
a nejelegantnějším klenotům ze sbírky
staroplzenecké společnosti BOHEMIA SEKT.
Ocenila jej dokonce sama britská královna
Alžběta II. Tečka za celou štědrovečerní
oslavou tak bude pro vaše hosty vskutku
královská.

bohemia sekt
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Divoká masa
a tichá vína

Pečená křepelka
Suroviny 2 ks chlazených křepelek, 2 dl
kuřecího vývaru, sůl, pepř, tymián, 50 g
másla, 1 rohlík, 1 vejce, muškátový oříšek
Postup Křepelky dobře posolíme a uvnitř
naplníme nádivkou, kterou vyrobíme
tak, že na kostičky nakrájený rohlík
smícháme s jedním syrovým vejcem, trochou
nastrouhaného muškátového oříšku
a nasekanou snítkou čerstvého tymiánu.
Středně hustou směs osolíme a opepříme.
Naplněným křepelkám svážeme konce
stehýnek, aby se při pečení nerozpadly,
a zprudka je opečeme na trošce másla ze
všech stran. Poté je vložíme do malého
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Když se v roce 1578
počtvrté ženil Vilém
z Rožmberka – bral
si Polyxenu z Lobkovic,
hodokvas trval tři dny
a kromě nespočtu jiných
dobrot se servírovalo
také 40 jelenů, 50 kusů
srnčí zvěře, 50 nádob
zvěřiny naložené
v láku, 2 120 kusů
černé zvěře, 2 130 kusů
zajíců, 250 bažantů,
4 dropi, 30 tetřevů,
2 050 koroptví… Tento
rekord dnes pokořen
nebude, ale máme
jiný trumf. Zvěřinové
delikatesy připravené
Martinem Brezánim,
šéfkuchařem restaurace
hotelu Maxmilián
na zámku loučeň,
rafinovaně zasnoubíme
s lahodnými víny
z nabídky vinařství
skupiny BOHEMIA SEKT.
pekáčku, podlijeme drůbežím vývarem,
přidáme zbytek másla a pečeme v troubě
nejdříve pod pokličkou cca 60 minut, dalších
cca 15 minut odkryté. V krátkých intervalech
je přeléváme výpekem, aby získaly zlatavou
barvu.
Doporučení sommeliera:

Křepelčí maso je velmi jemné a i v této
úpravě se bude nejlépe snoubit s vínem,
které jen podpoří veškeré chutě, jež v tomto
receptu jsou. Víno Mikulov Sommelier Club
Rulandské bílé 2011 pozdní sběr je ideální
řešení. Jedná se o víno s krásnou zlatavou
barvou, elegantním aroma ovoce a koření
a středně plnou, šťavnatou chutí s delším
lahodným závěrem.

Pečínka
ze zajíce

SomMelie r doporučuje

Suroviny zajíc,
grilovací koření, sůl,
100 g slaniny, kousek
tuku, 4 cibule,
7 stroužků česneku,
5 bobkových listů,
5 kuliček nového
koření, 8 kuliček černého pepře, 2 lžíce hladké
mouky, 300 ml vývaru
Postup Zajíce důkladně očistíme, odblaníme
a naporcujeme. Jednotlivé porce osolíme
a posypeme grilovacím kořením. Slaninu
nakrájíme na malé kostky a necháme ji mírně
vyškvařit v troše tuku. Potom přidáme dvě
nakrájené cibule, na ně položíme porce zajíce
a opečeme je ze všech stran. Pak k masu
přidáme česnek, bobkový list, nové koření
a pepř. Podlijeme asi 200 ml vody, přiklopíme
a pečeme při 180 °C asi 70 minut. Během pečení
přeléváme maso výpekem a podle potřeby
podléváme vodou nebo vývarem z kostky.
Měkké maso vytáhneme z pekáčku
a uložíme do tepla. Výpek vydusíme na tuk,
zaprášíme moukou a krátce orestujeme. Pak
přilijeme vývar, přidáme zbylé na osminky
nakrájené cibule a necháme povařit ještě asi
10–15 minut. Podáváme s červeným zelím
a špekovým knedlíkem.

Doporučení sommeliera:

Zajíc má úžasné maso, i když je vedle vysoké
zvěřiny tak trochu opomíjen. Určitě bychom
měli vybrat víno, které v sobě bude mít určitou
divokost, ale zároveň hebkost. I s ohledem
na přílohu – zelí a knedlíky – je Zweigeltrebe
2011 pozdní sběr z Habánských sklepů určitě
skvělá volba. Krásné víno granátové barvy,
decentního aroma peckového ovoce, čokolády
a jemné kořenité stopy. Chuť je pak měkká,
ovocitá s příjemně zapracovanými taniny
a středně dlouhým závěrem.

bohemia sekt
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Zvěřinová paštika
s brusinkami
Suroviny 750 g jelení plece, 400 g vepřových
jater, 250 ml smetany ke šlehání, 1 cl koňaku,
120 g slaniny, 50 g vlašských ořechů
Postup Jelení plec nakrájíme na menší kostky,
stejně tak vepřová játra a slaninu. Do pekáčku
dáme upéct jelení kousky a slaninu, které
osolíme a ochutíme připraveným nadrceným
kořením – jalovec, nové koření, pepř a bobkový
list. Pečeme asi hodinu při 180 °C do té doby,
než je maso úplně měkké a sype se. Pak je
vyjmeme z trouby a přidáme na menší kousky
nakrájená játra. Znovu pečeme, dokud
játra nejsou lehce růžová, ale pozor, aby se
nevysušila. Poté přidáme koňak, zamícháme
a necháme lehce vychladnout. Následně
přilijeme smetanu, vše rozmixujeme a přidáme
vlašské ořechy. Hmotu dáme do formy
a necháme zatuhnout v lednici. Paštiku je
dobré ve formě zatížit, aby nám při servírování
pěkně držela tvar.

Doporučení sommeliera:

Zvěřinová paštika je stálicí mezi předkrmy
a v tomto případě bychom mohli „sáhnout“
po osvědčené klasice – bílém víně s vyšším
zbytkovým cukrem, který skvěle ladí právě
s paštičkami či terinami. Vynikající Pálava
2012 výběr z hroznů z Vinařství Pavlov toto
určitě splňuje. Krásné víno zlatavě žluté barvy,
decentního, ale bohatého aroma bílých květů,
koření, přezrálého ovoce a kandovaných
citrusových plodů; chuť je šťavnatě nasládlá,
s pěkným tělem a středně dlouhou dochutí.
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vizitka

Martin Fousek

Moravské a české
víno čeká skvělá
budoucnost
Před sedmi lety jste se stal marketingovým
ředitelem skupiny BOHEMIA SEKT. Je v tomto
ohledu sedmička šťastné číslo?
Z tohoto pohledu je sedmička určitě šťastné
číslo, navíc ve společnosti BOHEMIA SEKT pracuji
třináct let, a proto i třináctka je pro mne číslem
šťastným. Pro „marketéra“ je kategorie sektů,
vín a lihovin velmi zajímavá. Naše produkty
musejí spotřebitelům v první řadě chutnat,
ale pak již nastupuje budování značek, a to je
zajímavá a pestrá práce s lidskými emocemi,
zkušenostmi, názory a jejich ovlivňováním.
Jak si stojí víno z českých a moravských vinic
u českých spotřebitelů?
Řečeno slovy čísel 74 procent českých
spotřebitelů preferuje moravské víno,
na druhém místě s velkým odstupem –
s 13 procenty – je víno francouzské a na třetím
místě italské víno s 11 procenty preferencí
(údaje pocházejí z výzkumu „Víno a český
spotřebitel 2012“ pro Vinařský fond ČR). Tato
čísla jednoznačně dokumentují pokračující
příklon Čechů k našim vínům a navíc k vínům
kvalitnějším s vyšší cenou! Budou-li nám tedy
přát přírodní podmínky, které ovlivňují kvalitu
i kvantitu vín, moravské a české víno čeká skvělá
budoucnost.
Jakým směrem se ubírá marketingová strategie,
kterou prosazujete?
Značka Bohemia Sekt není jen kvalitním
a oblíbeným šumivým vínem, ale hlavně
symbolizuje životní styl a přináší svým
spotřebitelům noblesu, eleganci a radost
až „k ústům“. Z dlouhodobého pohledu
směřujeme většinu produktů a značek našeho
portfolia do prémiových pozic, kde se sice
pohybují náročnější zákazníci vyžadující
kvalitu, ale také zákazníci věrní svým značkám,
aktivní a společenští. Právě „společenskost“ je
podstatou našich značek i naší celkové strategie,
která je zahrnuta v základní misi společnosti
BOHEMIA SEKT: „Pomáháme lidem vychutnávat
si jedinečné okamžiky života, prožívat radost
a dělit se o ni s jejich blízkými.“

Je snadnější „prodávat“ tichá vína z vinařství
skupiny, nebo Bohemia Sekt?
Snadné není ani jedno, ale určitý rozdíl
zde existuje. Zatímco značka Bohemia Sekt
vykazuje přibližně 75procentní tržní podíl
na českém trhu šumivých vín, má loajální
spotřebitele a dobře vyprofilovanou obchodněmarketingovou pozici, naše značky tichých
vín Víno Mikulov, Habánské sklepy, Chateau
Bzenec a Vinařství Pavlov „bojují“ o přízeň
spotřebitelů na méně značkovém a nesmírně
různorodém trhu. Jinými slovy – v případě
sektů je naším hlavním cílem zvýšit celkovou
spotřebu v České republice za současného
udržení tržního podílu, na trhu tichých vín je
naší prioritou vybudovat silné značky, které
budou na prvním místě v „rozhodovacím
stromu“ spotřebitele.
Jakou roli hraje v práci marketéra značky
Bohemia Sekt tradice a patriotismus? A jsou
vůbec Češi patrioty v oblasti konzumace
sektů?
Češi jsou silnými patrioty a mají rádi tuzemské
značky. Existuje řada úspěšných tuzemských
značek, které mají dlouhou historii a tradici,
a zároveň jsou současné, kvalitní a atraktivní
pro náročné a zhýčkané spotřebitele 21. století.
A Bohemia Sekt takovou značkou bezesporu
je, může se pochlubit 97procentní spontánní
znalostí, 100procentní podpořenou znalostí,
98 procent Čechů říká, že někdy značku
Bohemia Sekt vyzkoušelo (a to je v populaci
9 procent abstinentů :o).

Bleskový
dotazník

Martin Fousek
marketingový ředitel společnosti
BOHEMIA SEKT

ß Kniha, ke které se vracím:
Zdeněk Jirotka – Saturnin
Víte, že vyšel poprvé ve stejném
roce, kdy se ve Starém Plzenci
zakvasily první sekty?
ß Osobnost, které si vážím:
Všichni s pozitivním přístupem
k životu
ß Motto, kterým se řídím:
Co sám nerad, nečiň jinému :o)

Jaké jsou preference Martina Fouska,
který jede po práci domů, zapomene, že je
marketingovým ředitelem, a chce si prostě jen
vychutnat dobré víno či sekt?
Bohemia Sekt Prestige brut, Chateau Radyně…
a aktuálně Svatomartinská vína z Vína Mikulov
a Habánských sklepů!

bohemia sekt
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Bohemia
Sekt zářil
na Designbloku

Design a bublinky Bohemia Sektu patří
k sobě. A nemusí se přitom jednat pouze
o jejich tekutou variantu. Potvrdila to výstava
Designblok 2013. Stylový mobilní bar, který
pro Bohemia Sekt navrhl uznávaný architekt
a designér Jerry Koza, byl totiž jedním

z vystavovaných děl. Návštěvníci designové
akce mohli tento umělecký skvost zhlédnout
7., 12. a 13. října na peróně Nákladového
nádraží Žižkov a měli možnost na místě
ochutnat Bohemia Sekty z řady Prestige či
Bohemia Sekt nealkoholický.

Nové kartony pro
Bohemia Sekt
Na vánoční trh se letos Bohemia Sekt
připravil opravdu důkladně. Přichází
s novou podobou přepravních
kartonů, a to pro své čtyři
nejprodávanější varianty: Bohemia
Sekt demi sec, Bohemia Sekt brut,
Bohemia Sekt rosé demi sec a Bohemia
Sekt Chardonnay.
Celobarevný potisk kartonu se skládá z obrázku orosené
lahve Bohemia Sektu a dvou sklenek, které si přiťukávají.
Karton zdobí také obrázek půvabné Terezy Maxové,
která je tváří značky.
Ondřej Čabrada, manažer značek sektů společnosti
BOHEMIA SEKT, k novému potisku říká: „Cílem změny
designu kartonů je zvýšit jak vizibilitu Bohemia Sektu
na prodejní ploše, tak vnímanou hodnotu této prémiové
značky sektů.“
Obal musí být také praktický, proto mají kartony
kromě nového designu i jednu funkční inovaci:
odrtrhávací pásek, který umožní rychlejší a bezpečnější
otevírání přepravního kartonu na prodejní ploše.
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Dárkové balení Bohemia Sekt
Prestige je obalem roku 2013
Sada dárkových obalů pro
nejoblíbenější a nejúspěšnější
tuzemskou značku prémiových
sektů Bohemia Sekt Prestige
zaujala porotce 19. ročníku
české národní soutěže Obal
roku a získala titul Obal roku
2013 v kategorii nápoje. Autorem
oceněného designu je studio
Fiala & Šebek.
Bohemia Sekt Prestige je prestižní řadou
nejoblíbenější značky sektů v tuzemsku. Sekty
v této řadě vznikají tradiční metodou kvašením
v lahvi, s dobou ležení na kvasinkách minimálně
12–18 měsíců. Cuvée je sestaveno výhradně z vín
pocházejících z vinařské oblasti Morava.
Dárkové balení Bohemia Sekt Prestige se vyrábí
ve čtyřech variantách: brut, rosé brut, demi sec

To nejlepší
z pšenice
Pražská vodka má literární ambice – nově
vychází „knižně“. K zákazníkům se dostává
životní dílo dosud málo známého autora
D.Estila pod názvem „To nejlepší z pšenice
aneb nikdy neházej flintu do žita“.
Překvapeni? Jedná se o nové dárkové
balení Pražské vodky, kterou si nyní můžete
zařadit na místo svého baru do své knihovny.
Pražská vodka v knižním přebalu, který
obsahuje také dvě skleničky, „vychází“ ve
vysokém nákladu. A my jsme si jisti, že se
po ní zapráší.

a Chardonnay. Barevnost oceněných obalů vychází
z designu etiket jednotlivých lahví. Luxusní vzhled
obalu umocňuje jeho zajímavý tvar – jedna z hran
kartonu je zvlněna prolisem. Výsledná zlatá „vlnka“
koresponduje s tvarem lahve Bohemia Sekt Prestige.
„Ocenění odborné poroty nás velice potěšilo,
ohlasy máme totiž i od našich zákazníků
a v nedávné době jsme přidali čtvrtou variantu
dárkového obalu pro náš nejnovější sekt
této prémiové řady – Bohemia Sekt Prestige
Chardonnay,“ uvedl ředitel společnosti Bohemia
Sekt Ondřej Beránek.
Nový design vytvořilo studio Fiala & Šebek
na přelomu roku 2011 a 2012. V hlavní sezoně
sektů, tedy ve čtvrtém ročním kvartálu, došlo
ke zvýšení prodejů o 92 % ve srovnání se stejným
obdobím v roce 2011, kdy se používaly původní
dárkové obaly.

OBAL ROKU
Česká národní soutěž OBAL
ROKU je prestižním kláním
nejen tuzemských, ale
také zahraničních firem.
Obal prodává – zhruba
70 % zákazníků se pro
koupi rozhoduje až v místě
prodeje, kde o jejich
pozornost bojuje široká
škála produktů. Atraktivní
balení je tak bezprostředním
komunikačním nástrojem,
jeho grafický design
může spotřebitele ovlivnit
na první pohled. Cílem
soutěže OBAL ROKU je
vyzdvihnout a propagovat
nejlepší myšlenky, inovace
a technologie v oblasti
balení, které se na českém
i zahraničním trhu objevují.

NE!
RADĚJI
KNIHU

BESTSELLER – DÁRKOVÉ BALENÍ
PRAŽSKÁ VODKA + 2 ORIGINÁLNÍ SKLENKY
DO KNIHOVNY KAŽDÉHO ZNALCE

PV_darkove_baleni_inzerce_210x148.indd 1

15.10.13 14:59
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partnerství

Získejte na Prestiži

Bohemia sekt Prestige odměňuje
své věrné gastronomické klienty

BOHEMIA
OdměňuSEKT PRESTIGE
jeme věrn
é
Věrnostn
í program

pro gastr
on

omii

Ve druhé polovině tohoto roku připravila značka Bohemia sekt
Prestige pro své gastronomické klienty věrnostní program.
Od června do prosince mohli (a ještě mohou) nasbírané
korkové zátky Bohemia sekt Prestige proměnit za atraktivní
dárky ve stylu Bohemia Sektu. Nabídka dárků je bohatá. Tady je
„ochutnávka“.
9920_BS

_Program

BSP_Ob

alka_341

x180.indd

1

6/6/13

5:10 PM

Lahev Bohemia Sekt
Limited edition 2004
Jedná se o jeden ze
sklepních pokladů
Bohemia Sektu. Jen 204
lahví sektu, který vznikl
z cuvée typického pro
Bohemia Sekt Prestige
(Ryzlink rýnský, Rulandské
bílé, Ryzlink vlašský)
ročníku 2004, který byl
pro sekty mimořádně
příznivý. Skutečný unikát
mezi sekty ležel na kalech
celých osm let!

„Sklepmistrem v BOHEMIA SEKTU“...
… se můžete stát pouze s námi. Jedná se o zážitek, na který
jen tak nezapomenete! Společně s devíti svými přáteli si
můžete jedno odpoledne na vlastní kůži vyzkoušet práci
sklepmistra v Bohemia Sektu. Budete si moci sestavit vlastní
cuvée, vyzkoušet svoji šikovnost při ručním odkalování sektu
či rozmazlovat své chuťové pohárky degustací raritních sektů.
To vše ve sklepích Bohemia Sektu pod vedením Josefa
Švédy, sklepmistra společnosti. Jako dárek pro každého
účastníka připravíme i jednu lahev „sklepního pokladu“
Bohemia Sekt Limited edition k „domácímu samostudiu“.

Lahev Bohemia Sektu
podepsaná Terezou Maxovou
Setkání mimořádného nápoje s krásou
– to je lahev Bohemia Sekt Prestige
vlastnoručně podepsaná Terezou
Maxovou, tváří značky Bohemia Sekt.
Jedná se o záležitost opravdu unikátní,
ocení ji i sběratelé. Lahví, které slavná
topmodelka podepsala, je jen několik.
Uspokojit tak můžeme pouze pět
prvních zájemců o tento dárek.

Cyklistický dres
Bohemia Sekt
Cyklistický dres
s motivem Bohemia
Sekt je ideálním dárkem
pro všechny sportovně
založené milovníky
šumivých vín.

Bohemia Sekt
Salmanazar
Bohemia Sekt v obří
devítilitrové lahvi, kterou
nelze koupit, získat ji můžete
jen v této soutěži. Chystáte
velkou oslavu? Ohromte své
hosty unikátní gigantickou
lahví. Devítilitrový Bohemia
Sekt demi sec Salmanazar
čeká, až si jej vyberete v rámci
věrnostního programu.
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Líbí se vám „ochutnávka“ dárků věrnostního
programu značky Bohemia Sekt Prestige? Mohou
být vaše, stejně jako mnohé další – například
manžetové knoflíčky Swarovski, perlový náhrdelník,
degustace se špičkovým sommelierem, pánské
hodinky Tissot nebo značková kabelka Louis
Vuitton. Těšíme se na vaši volbu!

Andrea Kalivodová a Petr Vondráček
na společné fotografii s letošním
vítězem Jakubem Přibylem

Ve stylu BS

16.

Trophée Bohemia Sekt
Sommelier ČR 2013

Za nebývale vysoké účasti odborné veřejnosti
i celebrit proběhl další, již šestnáctý ročník
mistrovství sommelierů České republiky – Trophée
Bohemia Sekt Sommelier ČR 2013. O putovní křišťálový
pohár bojovalo 31. října v pražském hotelu Andel’s
celkem dvacet sommelierů a tři sommelierky.
Tři nejúspěšnější soutěžící postoupili
do slavnostního finále, kde před zraky
publika obsluhovali ve virtuální restauraci
operní pěvkyni Národního divadla
Andreu Kalivodovou a herce, zpěváka
a moderátora Petra Vondráčka.
Vítězem, a tedy letošním nejlepším
sommelierem České republiky se stal
Jakub Přibyl z gurmet restaurantu Kalina.
Společně s ním postoupili do finále také
František Koudela, pedagog Středního
odborného učiliště a Střední odborné
školy, SČMSD Znojmo, který nakonec
obsadil druhé místo, a sommelier
společnosti BOHEMIA SEKT David Král,
jenž obsadil, stejně jako v loňském roce,
třetí příčku.
„Letošní ročník považuji za velmi
vydařený, všichni tři finalisté předvedli
skvělé výkony. Soutěž byla velice
napínavá. Profesní úroveň sommelierů
v Česku neustále stoupá a my jsme

velmi rádi, že k tomu jako BOHEMIA
SEKT můžeme přispívat, ať už organizací
samotného mistrovství republiky či
pořádáním Trophée Bohemia Sekt
Talent pro mladé nadějné sommeliery,“
okomentoval soutěž ředitel společnosti
BOHEMIA SEKT a zároveň čestný
předseda poroty Ondřej Beránek.

Profesní
úroveň
sommelierů
v Česku
stoupá

Trophée Bohemia Sekt Talent
Mladším ročníkům sommelierů, především
z řad hotelových a gastronomických
odborných škol a učilišť, je každoročně
věnována soutěž Trophée Bohemia
Sekt Talent. Vítězem letošního ročníku,
který se uskutečnil 17. října v Chrudimi
ve spolupráci s hotelovou školou BOHEMIA,
se stal nadějný absolvent hotelové školy
Světlá Tomáš Čížek.

Zajímavý workshop
V rámci letošního ročníku Trophée Bohemia
Sekt se soutěžící i hosté mohli zúčastnit
odpoledního sommelierského workshopu.
Od předního českého sommeliera
a viceprezidenta Asociace sommelierů ČR Iva
Dvořáka se účastníci dozvěděli o základech
sommelierství a také o roli vody při
ochutnávání vína. Zjistili, jakou vodu s jakým
vínem správně kombinovat. Jan Stávek ze
Svazu vinařů a zakladatel VOC Modré hory
seznámil posluchače se systémem vinařských
apelací.
František Koudela – servis bílého vína

Sommelierky s Lucií Výbornou

bohemia sekt
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průvodce barmana

Objevte
s námi jubilejní
Českou Miss!
Elegantní, atraktivní, svůdná… taková bude
další Česká Miss, královna krásy zvolená z těch
nejkrásnějších dívek naší republiky. Právě tyto
představy, a zároveň půvaby vítězek předchozích
devíti ročníků soutěže inspirovaly barmanského guru
Romana Uhlíře při zrodu koktejlu Desátá.

D
E
SÁ
TÁ

I desátá Česká Miss bude jistě
jedinečná, jiskřivě krásná.
Možná právě proto použil
autor nového koktejlu Roman
Uhlíř jako hlavní ingredienci
Bohemia Sekt Prestige brut
nebo Bohemia Sekt Prestige
Chardonnay brut. Do sektu pak
přimíchal sladké a šťavnaté
plody českých lesů – maliny.

Bohemia Sekt Prestige brut
ččerstvé
erstvé maliny

Sklenka-Desata-160x160-04.indd 3
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17.11.13 18:42

Desátá
Do míchací sklenice vložte 4 kusy čerstvých malin
a důkladně rozmačkejte. Poté přilijte Bohemia Sekt
Prestige brut/Chardonnay brut a promíchejte lžící.
Přelijte do štíhlé sklenice typu flétna, ozdobte čerstvými
malinami a mátou a podávejte.

průvodce barmana

Koktejl
na Vánoce
i na Silvestra

Vzpomínka
na Káhiru
¡¡ 4 cl Metropol Bianco
¡¡ 1,5 dl sody
¡¡ led
¡¡ plátky citronu

Geniálně jednoduchý koktejl nás z nevlídné zimy přenese
až daleko na jih, kde za zvuku cikád sledujete v ohnivém
zapadajícím slunci siluety pyramid a usrkáváte svůj long drink.
Vzpomínka na Káhiru může být žhavá, ale také lahodně
osvěžující. Proč si ji nedopřát pod vánočním stromečkem?

Emil Dynybyl by
byl spokojen

Značka Dynybyl navazuje na odkaz
zakladatele likérky Emila Dynybyla, který
s výrobou začal již v roce 1918. Byl to
opravdu renesanční člověk. Kromě toho,
že založil likérku v Říčanech u Prahy, byl
také propagátor barmanství, esperantista
a nadšený aviatik.
Původně vyučený obchodní příručí založil svůj podnik v roce
1918 a během třiceti let neúnavné práce se vyšvihl mezi
významné osobnosti první republiky. Zapálený nadšenec pro
esperanto pojmenoval v této umělé řeči i svůj podnik, jehož
oficiální název zněl: Průmysl likérových nápojů Verda Stelo
Emil Dynybyl. A „Verda Stelo“, tedy zelená hvězda a zároveň
symbol esperanta, Dynybylovi přála, protože firma rostla
a expandovala až do znárodnění.

Propagátor barmanství
Koncem října roku 1927 se v pražském baru Luxor
na Václavském náměstí konala na evropském kontinentu
historicky druhá mezinárodní soutěž barmanů s cílem „…
prospěti u nás v Republice československé mixérskému
povolání a zpopularizovati nápoje chuť povzbuzující
(aperitivy) i pro běžný obchod v restauracích a kavárnách…“
Organizátorem nebyl nikdo jiný než Emil Dynybyl. Jeho firma
Verda Stelo se stala hlavním dodavatelem lihovin pro tuto
soutěž včetně vlastní whisky.

Dynybyl ve zlatém rámečku
Značka Dynybyl má nejen nový vizuál, ale
také nové etikety lihovin. Posunuly se
k elegantní jednoduchosti, výraznějšímu
logotypu Dynybyl a „prvorepublikovému“
stylu. Etikety zákazníky nezahlcují
informacemi, ale jasně komunikují
hodnotu značky i její tradici.

Aviatik
V Říčanech u Prahy postavil Emil Dynybyl vlastní lihovar
a za lihovarem hangár pro jedno z prvních letadel ve městě.
Byl totiž velkým milovníkem aviatiky a svůj aeroplán chtěl
mít „zaparkovaný“ co nejblíže. Nová komunikace značky
Dynybyl je spojena s touto životní vášní svého zakladatele.
Nepřehlédnutelné vizuály s prvorepublikovým nádechem jsou
umístěny v maloobchodních prodejnách, kde také probíhaly
ochutnávky novinky – likéru Dynybyl Bylinná. Kromě toho
přinese závěr roku 2013 také nový design balení likérů značky
Dynybyl.
bohemia sekt
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Co prozradí etiketa o sektu?
V minulém čísle Perlivého
světa jsme vás provedli
etiketou tichých vín,
takže už víte jak ji číst.
Tentokrát vám nabízíme
„manuál“ pro čtení etiket
sektů.

Opakování je matkou moudrosti, a proto nezaškodí, když si zopakujeme informaci z minula:
v České republice se používá tzv. germánský systém označování vína na etiketách, který klade
důraz na údaje o jakosti. Povinně musí každá etiketa obsahovat údaje o obsahu alkoholu,
objemu lahve, výrobci, informace o původu sektu (např. sekt z České republiky), o obsahu
cukru, o případném obsahu alergenu a také označení druhu výrobku z révy vinné.

Sladké jako doux
aneb rozdělení dle obsahu zbytkového cukru
¡¡ BRUT NATURE
0–3 g/l
(Tento údaj lze použít pouze u sektů,
kterým po druhotném kvašení nebyl
dodán žádný cukr.)
¡¡ EXTRA BRUT
0–6 g/l
¡¡ BRUT
0–12 g/l
¡¡ EXTRA DRY
12–17 g/l
¡¡ SEC
17–32 g/l
¡¡ DEMI SEC
32–50 g/l
¡¡ DOUX
50 g/l a více

Metoda výroby
Metoda Charmat
Toto označení znamená, že šumivé víno bylo
vyrobeno kvašením v uzavřených tlakových
nádobách.
Vyrobeno klasickou (popř. tradiční) metodou
kvašením v lahvi
Výrazy „kvašeno v lahvi tradiční metodou“
nebo „tradiční způsob“ nebo „klasická
metoda“ nebo „klasická tradiční metoda“
mohou být použity pouze k popisu
šumivých vín s chráněným označením
původu nebo zeměpisným označením třetí
země nebo jakostních šumivých vín, pokud
výrobek:

a) získal oxid uhličitý vlivem druhotného
alkoholového kvašení v lahvi;
b) zůstal nepřetržitě v kontaktu s kaly
po dobu alespoň devíti měsíců v tomtéž
podniku od okamžiku, kdy bylo vytvořeno
cuvée;
c) byl oddělen od kalů jejich odstřelením
(degorzáží).
Na etiketě můžete narazit také na výraz
„kvašeno v lahvi“. Ten se hlavně používá
při tzv. transferní metodě výroby šumivého
vína, kdy sice produkt také prokváší v lahvích,
na rozdíl od tradiční metody se ale od kalů
odděluje filtrací. Může se tak stát již po třech
měsících.

Kategorie šumivých a perlivých vín
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

perlivé víno sycené oxidem uhličitým
perlivé víno
šumivé víno dosycené oxidem uhličitým
šumivé víno
jakostní šumivé víno neboli sekt
jakostní šumivé víno s. o. (stanovené
oblasti)
¡¡ jakostní aromatické šumivé víno
¡¡ jakostní aromatické šumivé víno s. o.
(stanovené oblasti)
¡¡ pěstitelský sekt

BS rádce

Rozdělení šumivých a perlivých vín
do jednotlivých kategorií se děje na základě
mnoha parametrů a věc je tak složitá, že
bychom museli přidat pár stránek. Ale
z hlediska kvality je důležité vědět, jaký
je rozdíl mezi šumivým vínem a jakostním
šumivým vínem neboli sektem.

Jakostní šumivé víno
Jakostní šumivé víno neboli sekt je výrobek,
který se získává z čerstvých hroznů,
z hroznového moštu nebo z vína prvotním,
nebo druhotným kvašením se stanovenou
dobou výroby v minimální délce šesti měsíců
u metody Charmat a devět měsíců u klasické,
neboli tradiční výroby kvašením v lahvi.

Přetlak oxidu uhličitého pocházejícího
výhradně z kvašení musí činit minimálně
3,5 baru a cuvée pro jakostní šumivá vína
musí obsahovat nejméně 9 % objemových
alkoholu.

Šumivé víno
Šumivé víno je výrobek, který se sice získává
stejným postupem jako sekt, nemá však
stanovenou minimální dobu výroby. Přetlak
oxidu uhličitého pocházejícího výhradně
z kvašení musí činit minimálně 3 bary a cuvée
pro šumivá vína musí obsahovat nejméně
8,5 % objemových alkoholu.
Dlužno podotknout, že BOHEMIA SEKT
vyrábí všechna svá šumivá vína jako sekty.

Na etiketě můžete také objevit:
¡¡ Název vinařské podoblasti, jestliže vinné
hrozny užité k výrobě cuvée pocházejí
nejméně z 85 % z této vinařské podoblasti.
¡¡ Název odrůdy, jestliže produkt byl
nejméně z 85 % získán z vinných hroznů,
které pocházejí z této odrůdy.
¡¡ Názvy nejvýše tří odrůd, jestliže vinné
hrozny, z nichž byl produkt získán,
pocházejí výlučně z těchto odrůd.
¡¡ Název vinařské oblasti, v níž bylo víno
vyrobeno, dále zemi původu vína nebo
vinných hroznů, jestliže z tohoto vína
nebo těchto vinných hroznů bylo víno
vyrobeno alespoň z 50 %.

Setkání s bývalými zaměstnanci
BOHEMIA SEKT je společnost s dlouhou tradicí. Za léta jejího působení na trhu prošel provozem
i administrativním zázemím nespočet zaměstnanců. Mnozí z nich si již užívají zaslouženého
důchodu, v naší společnosti ale zanechali nesmazatelnou stopu. I to je důvod, proč každé dva
roky pořádáme setkání bývalých zaměstnanců.
To letošní se konalo 14. října.
V půl čtvrté odpoledne se šedesát
sedm našich milých hostů sešlo
v Bohemia Sekt Centru. Pro ty,
kteří chtěli vidět, jakými změnami
prošla od dob jejich působení
výroba, jsme uspořádali exkurzi.
Poté bývalé zaměstnance přivítal
jednatel a ředitel společnosti
Ondřej Beránek, v jehož režii
byla také následná prezentace
zajímavých aktuálních informací
z BOHEMIA SEKTU.

Program pokračoval promítáním
filmů, například dokumentů Ze
života značek, BOHEMIA SEKT se
představuje a také filmu o historii
společnosti. K slavnostnímu
setkání patřily samozřejmě také
večeře a degustace vybraných
sektů a vín. Příjemná akce skončila
v podvečer. Bývalí zaměstnanci
si jako dárek odnášeli dvě lahve
s lahodným obsahem, pro ženy
byla navíc připravena květina. Tak
na shledanou zase za dva roky!

Naši oslavenci
I ve druhé polovině roku 2013 se ve společnosti BOHEMIA SEKT slavilo. Všem
zaměstnancům, kteří v tomto období oslavili významné jubileum, ať už soukromé,
nebo pracovní, srdečně blahopřejeme. Hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchů a bublinek!

Životní
jubilea

Pracovní
jubilea

20 let práce v BS

50 let věku

25 let práce v BS

15 let práce v BS

Lydie Benková
Anna Pončíková

Danuše Cheníčková

Jana Šimková
Milan Makovička

Tomáš Brůha
Miroslav Kubín
Gabriela Schusterová
bohemia sekt
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