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tradice  
vínu sluší

Vážení přátelé,

vítám vás na stránkách dalšího čísla Perlivého 
světa. Náš časopis vychází již řadu let – dá se 
říci, že má svou tradici. A to je dobře, protože 
tradice k vínu a vinařství patří.

My, Češi, tradičně žehráme na počasí. 
Buď je moc, nebo málo vláhy, moc, nebo 
málo slunce… Loňské počasí pomlouval snad 
každý, ale vinaři byli nakonec s úrodou docela 
spokojeni. Deštivé září sice trochu posunulo 
sklizeň,  na jižní Moravě v průměru o tři 
týdny, ale hroznů z našich vinic bylo dost. 
To mnohé zákazníky potěší, protože zájem 
o tuzemská vína a vinařství v posledních 
letech znatelně roste. Český spotřebitel si 
vzpomněl na tradici a odklonil se od trendů 
minulých let, kdy toužil ochutnávat vína ze 
zahraničí. 

Do módy přišel patriotismus. Tuzemští 
zákazníci pro sebe hledají to nejlepší, co 
uzrálo na svazích půvabných moravských 
kopců. Bílé kapličky, malované sklípky, 
koštýře… Morava se svou štědrou náručí 
a bohatým folklorem, to je tradice, k níž se 
přiklání stále více milovníků vína. Celé dvě 
třetiny z nich alespoň občas také zajdou 
do vinotéky a nás, vinaře, těší zjištění, že 
českého zákazníka zajímá kvalita vína, které 
pije. 

Ale vraťme se k tradicím. Vinařství 
skupiny BOHEMIA SEKT mají v tomto ohledu 
co nabídnout. Před čtyřmi sty lety, v roce 

1614, byly ve Velkých Bílovicích postaveny 
Habánské sklepy. Stejnojmenné vinařství 
navazuje na mistrovství a odkaz habánů.
Avšak i naše další vinařství mají velmi 
dlouhou historii. Vznik Vinařství Pavlov je 
spojen s letopočtem 1897, nejstarší zmínka 
o bzeneckých vinicích se dochovala z roku 
1580, a v okolí Mikulova dokonce vysazovali 
révu již římští legionáři, kteří sem přišli 
ve třetím století našeho letopočtu. 

Tradice je pro nás klíčová, protože 
s sebou nese zkušenosti, které se předávají 
z generace na generaci. Naši vinaři z těchto 
zkušeností bohatě čerpají, a zároveň 
promítají do procesu přípravy vína 
nejmodernější enologické a technologické 
poznatky. A o tom, že historií prověřené 
postupy a nejmodernější technologie do sebe 
dokonale zapadají, se můžete přesvědčit sami 
při ochutnávání sektů a vín z našich vinařství.

A tak připíjím na tradici i na odvahu 
zkoušet nové cesty. Obojí je třeba – jak 
v životě, tak v podnikání. 

Ondřej Beránek
jednatel a ředitel společnosti
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Pro jedinečnost okaMžiku…

boheMia sekt Má 
dvĚ novinky roku

kola Pro afriku v Plzenci
Ve čtvrtek 17. dubna od 18 hodin proběhla v BOHEMIA SEKT 
Centru ve Starém Plzenci vernisáž unikátní výstavy fotografií 
z Gambie. Návštěvníci se díky snímkům mohou seznámit s českým 
charitativním projektem Kola pro Afriku.

Projekt Kola pro Afriku vznikl před dvěma roky v Ostravě. Jeho 
posláním je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tento sen 

pomáhají naplnit jízdní kola, 
která jsou pro tamní obyvatele 
mnohdy jedinou možností, 
jak se dostat z rodné vesnice 
do vzdálené školy. Provoz 
navíc nic nestojí, na kole tedy 
mohou cestovat i ti nejchudší. 
Díky solidaritě Čechů se 
do Afriky podařilo přivézt již 
1 500 kol. 

Součástí vernisáže 
fotografií zobrazujících život 
v západoafrickém státě bylo 
také promítání dokumentu 
s příběhy dětí, kterým projekt 
pomáhá, a proběhla i beseda 
s organizátory charitativní akce.

jiří stivín v boheMia sekt centru
Společnost BOHEMIA SEKT spolupracuje s městem Starý Plzenec při 
pořádání koncertního cyklu Kruh přátel hudby. V rámci třetí z řady 
koncertů vystoupil v BOHEMIA SEKT Centru Jiří Stivín. Publikum 
fascinovaně naslouchalo jeho výkonům, které se nesly napříč 
různými žánry. Na své si přišli milovníci barokní hudby, ale i příznivci 
Gerschwina. Jiří Stivín pod typickou čepicí předvedl brilantní hru 
na několik hudebních nástrojů – malou flétnu, zobcovou flétnu, 
alt-a tenorsaxofon i klarinet. 

Jednoodrůdový prémiový sekt 
bohemia sekt prestige Chardonnay 
brut a značka tiChýCh vín víno 
mikulov motýl se pyšní titulem 
novinka roku, který Je o to CenněJší, 
že JeJ uděluJí sami spotřebitelé. 
prestižní soutěž nazvanou 
volba spotřebitelů organizuJe 
společnost atoz retail, která 
oslovila 4 000 respondentů.

Oceněné šumivé víno Bohemia Sekt Prestige 
Chardonnay brut je jednoodrůdový sekt, který 
je vyráběn tradiční metodou kvašení v lahvích. 
Na trh byl uveden v roce 2013 a z prodejů je 
patrné, že čím dál více Čechů si rádo vychutnává 
ty nejkvalitnější sekty.

Druhou oceněnou novinkou je značka Víno Mikulov 
Motýl, která v minulém roce prošla redesignem svých 
etiket. „Vedle modernizace obalu jsme v minulém 
roce spustili také novou komunikační kampaň. Jsme 
rádi, že se nám podařila. Svědčí o tom jak vítězství 
v soutěži Volba spotřebitelů, tak meziroční zvýšení 
prodeje o téměř 50 %,“ říká Petr Černý, obchodní 
ředitel společnosti BOHEMIA SEKT.

4      perlivý svět
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702 656
lahví

Číslo Čísla

k 1. červnu 2014 bylo ve 
sklePích boheMia sekt 
uloženo 702 656 lahví 
sektů vyrábĚných 
klasickou Metodou 
kvašeníM v lahvi.

jseM dost 
vybíravá…
… říká česká miss 2014 gabriela 
Franková o víneCh. na své 
vítězství si připila bohemia sektem, 
neboť společnost bohemia sekt 
byla opět partnerem soutěže 
o neJkrásněJší dívku české 
republiky. 

Velké finále jubilejního desátého ročníku soutěže 
proběhlo v sobotu 29. března v Hudebním 
divadle Karlín. Desítka byla pro Gabrielu 
Frankovou šťastná hned dvakrát – pod tímto 
soutěžním číslem se stala Českou Miss 2014. 

„Děkujeme České Miss, že již deset let oceňuje 
krásu a charisma českých žen, a přejeme jí, aby i nadále přinášela velké 
i malé radosti divákům i samotným vítězkám,“ připil jubilejnímu ročníku 
Ondřej Beránek, ředitel společnosti BOHEMIA SEKT.

ze sklePa 
do habánského 
sklePa
400 let tradice 
Ve Velkých Bílovicích se začátkem dubna konal již devátý 
ročník akce Ze sklepa do sklepa, na které si milovníci vína 
přišli na své. Kromě nekonečných ochutnávek nejlepších vín 
více než padesáti místních vinařů měli jedinečnou možnost 
navštívit čtyři sta let staré Habánské sklepy, do kterých jindy 
veřejnost nesmí. 

Tóny cimbálu a dalších typických lidových nástrojů 
provázely návštěvníky, kteří putovali ze sklípku do sklípku, 
v ruce degustační skleničku, tužku pro zapisování chuťových 
dojmů a katalog vinařů. Koštovali a koštovali to nejlepší 
z jižní Moravy. A také si prohlíželi Velké Bílovice, které jsou 
největší vinařskou obcí v České republice s velmi dlouhou 
historií. 

I samotné Habánské sklepy mají úctyhodnou tradici, 
jejich existence se datuje od roku 1614, kdy se reformní 
novokřtěnci – habáni – usídlili na jižní Moravě. Do zdejšího 
kraje přišli na pozvání Linharta z Lichtenštejna. Habáni 
prosluli jako zruční řemeslníci a zemědělci, a to především 
v oblasti vinařství. Proto si je vrchnost najímala na zakládání 
nových vinic. Odkaz habánů žije na jižní Moravě dodnes, 
a to i díky vinařství Habánské sklepy, které v jednom 
z největších sklepů zbudovaných habány vyrábí víno dodnes. 
A když se podíváte na datum jeho založení, zjistíte, že 
Habánským sklepům je letos neuvěřitelných 400 let!

Jak jste oslavila svůj titul česká miss 2014? 
Byl při tom Bohemia sekt?

„Titul Česká Miss jsem oslavila s rodiči a přítelem přímo 
na afterparty po finále a sklenka Bohemia Sektu 
samozřejmě nechyběla. Chystáme se ještě na oslavu 
v širším rodinném kruhu a ani tam chybět určitě nebude.“

Tři otázky pro Gabrielu Vyznáte se ve víně? 
Jaké preferujete? 

„Preferuji bílé víno. 
Mám ráda sladší 
vína, spíše polosuchá. 
Za přeborníka 
ve vínech se 
nepovažuji, ale jsem 
dost vybíravá.“

Řekla byste o sobě, že si 
umíte užívat života?

„Řekla bych, že ano, ale 
ještě mám co zlepšovat, 
hodně lidí o mě říká, že 
jsem workholik, a možná 
nejsou daleko od pravdy.“

1
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Miloš zeMan na návštĚvĚ 
ve sPolečnosti boheMia sekt
Sídlo společnost BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci navštívil prezident 
České republiky Miloš Zeman. Jeho návštěva, na které jej doprovodil 
hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, se uskutečnila ve čtvrtek 15. května 
v podvečerních hodinách. 

Prezidenta uvítal ředitel společnosti Ondřej Beránek. V rámci návštěvy 
pak Miloš Zeman pohovořil s celým vedením společnosti BOHEMIA SEKT 
a také s vedoucím výroby Josefem Švédou. Prohlédl si portfolio výrobků 
společnosti a samozřejmě ochutnal i několik vzorků sektu. Na závěr učinil 
zápis do pamětní knihy a jako dárek si odnesl tři lahve Bohemia Sekt 
Prestige brut. 

Ročníky těchto sektů byly vybrány s ohledem na významné události: 
ročník 1998 je spojen s rokem nástupu Miloše Zemana do funkce premiéra, 
ročník 2004 připomíná vstup České republiky do Evropské unie a ročník 
2012 je odkazem na Zemanovu kandidaturu na prezidenta republiky.

boheMia sekt a Plzeňský kraj 
Partnery i v roce 2014
Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a ředitel společnosti 
BOHEMIA SEKT Ondřej Beránek stvrdili pokračování 
spolupráce podpisem v rámci slavnostního aktu.  „Jako 
společensky odpovědná firma považujeme spolupráci 
s Plzeňským krajem za velice důležitou. Jsme rádi, že se 
můžeme podílet na rozvoji regionu, kde naše společnost 
působí a kde žije velká část našich zaměstnanců,“ 
uvedl Ondřej Beránek. Spolupráce kraje a společnosti 
probíhá již od roku 2005, a to zejména v oblasti 
marketingu, propagace, cestovního ruchu a kulturních 
a společenských vztahů. 

do kruMlova 
za hudbou 
a sekteM
Český Krumlov… Také vás fascinuje 
atmosféra tohoto mimořádně krásného 
města na jihu Čech? A co teprve, když 
se jeho podmanivé kouzlo spojí s tóny 
nádherné hudby. Bohemia Sekt – jako 
oficiální sekt Mezinárodního hudebního 
festivalu Český Krumlov 2014 – vás zve 
na další, již třiadvacátý ročník hudebního 
svátku. 

Od 18. července do 16. srpna se do Českého Krumlova sjedou hvězdy 
hudebního nebe. Vévodit jim bude současná superstar světa opery, 
nejžádanější tenorista současnosti, Jonas Kaufmann, který je tváří 
letošního ročníku a který festival zahájí operním galakoncertem. Program 
festivalu se bude skládat ze 17 koncertů, které se uskuteční v unikátních 
prostorách zámku a zámecké zahrady, ale i v dalších objektech. Jako 
každý rok pro ně bude charakteristická mnohožánrovost. Těžiště 
dramaturgie sice zůstává v klasické hudbě, festival však jako už tradičně 
nabídne i jiné žánry. Návštěvníci se tak mohou těšit na významné 
osobnosti jazzu, folklóru i muzikálu. Do programu festivalu se promítá 
i skutečnost, že rok 2014 je 
Rokem české hudby, a tak 
několik koncertů bude 
věnováno českým mistrům. 

český lev 
Pije boheMia sekt
Slavnostní předávání výročních filmových cen České 
a filmové televizní akademie proběhlo 22. února, což už 
je sice nějaký ten pátek, ale rozhodně stojí za to si tuto 
výjimečnou událost naší kinematografie připomenout. Už 
proto, že Bohemia Sekt byl jejím produktovým partnerem.

Večer, který ve Dvořákově síni pražského Rudolfina 
zahájila Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem, 
uváděl Marek Eben. Bohemia Sektem si (v přímém přenosu) 
s brilantním moderátorem na další úspěchy připily ty 
největší hvězdy českého stříbrného plátna. Připomeňme, že 
Českého lva za nejlepší film získal Hořící keř.

karel Roden 
a Jiří lábus 
v družném 

hovoru nad 
skleničkou 
z produkce 

habánských 
sklepů

slavný německý tenorista 
Jonas kaufmann
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Motýli váM 
Píchnou  
s roMantickýM 
večereM

když v létě večer usínaJí motýli, v lideCh 
se budí touha posedět v sametové tmě 
ve světle svíček, upíJet ze skleniček 
lahodné víno a zobat drobné laskominy. 
motýli po západu slunCe siCe spí, ale mísa 
s Jednohubkami JiCh přesto může být plná…

… díky napichovátkům s motýlem. Jsou nejen praktická, ale 
s každým soustem připomínají motiv Motýla, nejlepšího vína 
pro romantický večer ve dvou. Šikovná pomůcka pro stolování 
se dá použít opakovaně a pokaždé ozdobí slavnostní tabuli. 

Motýlí napichovátka jsou dárkem, který svým příznivcům 
přineslo Víno Mikulov Motýl. Od února do března našli 
zákazníci v každém on-packu čtyři napichovátka ve čtyřech 
různých barvách. Ten, kdo si nakoupil vína s motýlem 
do zásoby, má také zásobu motýlích napichovátek na celé léto. 

bohemia sekt      7      
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ryzlink 
vlašský 2012 

z vinařství 
Pavlov

Hrozny zrály na viniční trati Pod 
Pálavou a než z nich vinaři vylisovali 

vzácné slámové víno, pokorně 
ležely na lůžku ze slámy. Ryzlink 

vlašský 2012 z Vinařství Pavlov 
slámové víno je opravdu vzácný – 
na trh se dostane jen 5 800 lahví. 

Víno má desetiprocentní obsah 
alkoholu a v jednom litru 183 

gramů zbytkového cukru a 7 gramů 
kyselinky. Jeho chuť je plná, vyvážená 

a dlouhá, šťavnatě sladká s bohatým 
vjemem a minerálním podtextem. 

Vysokou kvalitu vín z Vinařství Pavlov potvrzují výsledky z mezinárodních soutěží, např.:
SÉLECTIONS MONDIALES DES VINS 2013, Montreal - zlatá medaile, SAN FRANCISCO IWC 
2012 - stříbrná medaile,VINALIES INTERNATIONALES 2011, Paříž - stříbrná medaile, CONSOURS 
MODIAL BRUXELLES 2011, Brusel - stříbrná medaile, TERRAVINO 2011, Jeruzalém - zlatá medaile

VP_A5_novy_text.indd   1 3. 6. 2014   8:04:05

víno, které 
sládlo na sláMĚ

tento klenot by neměl Chybět 
v žádné vinotéCe. novinku – slámové 
víno ryzlink vlašský 2012 z vinařství 
pavlov – doporučuJeme k bohatým 
dezertům s ovoCem, paštičkám 
či terinám, k Foie gras či k sýrům 
s modrou plísní na povrChu. ideální 
teplota pro podávání slámového 
vína Je mezi 7 a 9 °C.

8      perlivý svět
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doMácí  
soutĚže

Salon vín České republiky 2014, 
Valtice  
Do prestižního Národního salonu vín 2014 
tentokrát odborníci zařadili Bohemia Sekt 
Louis Girardot brut a tichá vína Ryzlink 
rýnský 2011 pozdní sběr a Zweigeltrebe 
barrique 2011 pozdní sběr, která obě 
pocházejí z vinařství Habánské sklepy. 

Vinařské Litoměřice 2014
Šest zlatých medailí a osm stříbrných, 
to je úroda, která se hned tak nevidí. 
V Litoměřicích z našich sektů získaly zlato 
Chateau Bzenec brut, Bohemia Sekt Prestige 
brut a Louis Girardot brut. Z tichých vín 
to byly Tramín červený pozdní sběr 2013 
z Habánských sklepů, Sauvignon pozdní sběr 
2013 z Vinařství Pavlov a Sommelier Club 
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2011 z vinařství 
Víno Mikulov.

Stříbrem nám udělaly radost Bohemia 
Sekt Prestige rosé brut, Bohemia Sekt 
Prestige demi sec, Chateau Radyně extra brut 
a Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut. 
Mezi naše tichá vína, která byla oceněna 
stříbrem, patří Cuvée 1614 pozdní sběr 
2011 a Tramín červený pozdní sběr 2012 
z Habánských sklepů a z Vinařství Pavlov 
pak Chardonnay pozdní sběr 2013 a Tramín 
červený pozdní sběr 2013.

Jarovín Rosé 2014, Znojmo
Jedenáctý ročník mezinárodní soutěže 
růžových vín přinesl společnosti BOHEMIA 
SEKT bronz za Bohemia Sekt Prestige rosé 
brut.

Grand Prix Vinex 2014, Brno
Z Brna si zlatou medaili přivezla tichá 
vína Tramín červený 2012 pozdní sběr 
z Habánských sklepů a Veltlínské zelené 
2012 pozdní sběr z vinařství Víno Mikulov. 
O stříbrné medaile za tichá vína, kterých bylo 
devět, se podělila vinařství Habánské sklepy, 
Pavlov i Mikulov. 

Ze sektů získal zlato Bohemia Sekt 
Prestige demi sec, který se stal zároveň 
vítězem ve své kategorii, a také Chateau 
Radyně extra brut. Stříbrem byly oceněny 
Bohemia Sekt Prestige demi sec, Bohemia 
Sekt Prestige brut, Bohemia Sekt Prestige 
Chardonnay brut, Bohemia Sekt Prestige rosé 
brut a Louis Girardot brut.

Valtické vinné trhy 2014 
Zlato, stříbro i bronz získala naše tichá vína 
i sekty na vinných trzích ve Valticích. Zlatem 
se pyšní Zweigeltrebe barrique 2011 pozdní 
sběr z Habánských sklepů a Bohemia Sekt 
Prestige demi sec. Se stříbrem jim sekundují 
Chateau Radyně extra brut a Louis Girardot 
brut, bronzem nás potěšila Frankovka 2012 
pozdní sběr z vinařství Víno Mikulov.
     
Prague Wine Trophy  2014, 1. kolo
V prvním kole letošního ročníku soutěže 
Prague Wine Trophy získala zlato vína 
Chardonnay 2012 pozdní sběr z Vinařství 
Pavlov, Chardonnay 2012 pozdní sběr 
a Rulandské bílé 2012 pozdní sběr z vinařství 
Víno Mikulov a také Rulandské bílé 2013 
pozdní sběr a Frankovka 2011 pozdní sběr 
z Habánských sklepů. Stříbrem porota 
ohodnotila Frankovku 2011 pozdní sběr 
z vinařství Víno Mikulov a Chardonnay 2012 
pozdní sběr z Habánských sklepů.

vítĚzství našich sektů a vín v soutĚžích

zahraniční  
soutĚže

Vinalies Internationales 2014,  
Francie 
I letos se do Paříže sjela špička světového 
vinařství, ta nejdelikátnější vína a sekty 
soutěžily o cenné kovy. A ten nejcennější, 
zlato, si přivezlo víno z vinařství Habánské 
sklepy – Zweigeltrebe barrique pozdní 
sběr 2011. Těšíme se i ze dvou stříbrných 
medailí, o které se zasloužila tato dvě vína: 
Müller Thurgau kabinet 2012 z vinařství Víno 
Mikulov a Chardonnay pozdní sběr 2012 
z Vinařství Pavlov. 

do prestižního národního 
salonu vín 2014 tentokrát 

odborníci zařadili louis 
girardot brut.
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s    oheMia sekteM  
      láska nevyPrchá

prvomáJové polibky 
pod bělostnými květy 

třešně se v praze 
často odehrávaJí 

na petříně, kde 
na zamilované 

z podstavCe shlíží 
soCha karla hynka 

máChy. právě on 
nazval první máJ 

„časem lásky“. 

Svahy Petřínského kopce jsou sice hustě 
porostlé třešněmi a dalšími ovocnými stromy, 
ale stejně je dost těžké najít tu na prvního 
máje volnou rozkvetlou větev… A tak jsme 
se rozhodli jít vlastní cestou a stvořit nové 
místo, kde se bude dařit májovým polibkům 
stejně dobře – náplavku u Vltavy. Je to stále 
oblíbenejší trasa procházek jak Pražanů, tak 
návštěvníků hlavního města, takže bylo jasné, 
že na prvního máje tam bude plno.  

Pořídili jsme nádherně rozkvetlou sakuru 
a každému zamilovanému páru, který 
procházel kolem, jsme nabídli:

a) romantické místo pro polibek,
b) přípitek Bohemia Sektem,
c) hotový snímek, který si pár mohl  

stáhnout přes Facebook a sdílet  
jej s přáteli.

Pod rozkvetlou třešní a s Bohemia Sektem 
se na vltavské náplavce políbilo přibližně 
sto třicet párů. Jedním z nich byli Česká Miss 
Earth 2013 Monika Leová se svým přítelem. 
Monika určitě neuschne!
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avanti sPritz
italské léto v čechách
víte, proč Je dovolená 
v itálii tak příJemná? protože 
italové uměJí žít. italský 
styl patří k létu, a to Jak 
v módě, tak v gastronomii. 
a Co teprve v oblasti nápoJů! 
české léto, které má italský 
švih, to Je trendy drink 
na bázi vína avanti spritz!

Při vývoji tohoto osvěžujícího nápoje 
v italském stylu jsme se inspirovali italskou 
gastronomií. Výsledkem je koktejl, který 
vás v letním vedru nebude obtěžovat 
náročnou přípravou, ale bude vám 
okamžitě k dispozici. „Nalij na led – ozdob –  
podávej!“ Je to tak jednoduché…  
a tak italské. 

Avanti Spritz má výraznou barvu 
a příjemnou osvěžující hořko-sladkou 
chuť. Pro horké letní dny se hodí nižším 
obsahem alkoholu – 8 %. Tím, že je 
předem namíchán, nabízí stále stejnou 
vysokou kvalitu. Nemůže se vám stát, že 
by sklenka, na kterou se nedočkavě těšíte, 
přinesla zklamání, jak se někdy u koktejlů 
namíchaných „na place“ stává. Jaké je 
doporučení pro podávání Avanti Spritz? 

K hostům by měl dorazit dobře vychlazený 
na ledu ve vinných sklenkách a ozdobený 
polovinou plátku pomeranče.

Tomáš Brůha, hlavní sommelier 
společnosti BOHEMIA SEKT, říká: „Koktejl 
Spritz je hitem celé Itálie, ale velmi 
populární je také v Německu a Rakousku. 
Vznikl v Benátkách v době, kdy byly 
součástí Rakouského císařství. Obliba 
Spritzu stoupá i v tuzemské gastronomii, 
zatím se tento nápoj většinou míchá ze tří 
ingrediencí – prosecca, aperitivního nápoje 
a sody. Avanti Spritz nabízí úsporu faktoru 
důležitého pro úspěch v gastronomii, a to 
je čas. Hotový koktejl umožní maximální 
rychlost obsluhy, a tedy spokojenost hostů. 
No a při placení překvapí také příjemnou 
cenou.“

Značka Avanti boduje
Značku Avanti zná podle výzkumů celých 
77 % spotřebitelů. Je velmi oblíbená a její 
prodeje za posledních deset let vzrostly 
více než pětinásobně! Tento trend 
potvrzuje skutečnost, že v gastronomii jsou 
produkty v italském stylu v současnosti 
velmi žádané, a to nejen v České republice, 
ale v celé střední Evropě. 
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dĚlat rozhovor se 
zlatou adaMovskou 

je radost. Přijde 
včas, na focení 

Má nĚkolik 
Převleků, je Milá 

a ochotná a u stolu 
v restauraci je 

s ní veselo. navíc 
dobře rozuMí vínůM, 

takže když jedno 
objednala, bylo 

oPravdu báječné. 

text: lucie hniličková

zlata adaMovská
MáM Pořád cíle, 
o kterých Můžu snít 
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ß   Proč jste zvolila zrovna Pinot grigio?
Jak cestuji světem, teď myslím tím vinařským, 
objevila jsem postupně své oblíbence. Takže vím, 
že na Pálavě si dám nejraději „Ryzlink vlašský“, 
ve znojemské oblasti vyhledávám „Sauvignony“, 
v Itálii je to z bílých vín právě Pinot Grigio. Je to 
vlastně Rulandské šedé a v Itálii se téhle odrůdě 
velmi dobře daří. Ve Francii je toho na výběr 
samozřejmě víc, ale například v Alsasku je Ryzlink 
neodolatelný, Sauvignony od Loiry skvostné 
a do Rakouska si ráda zajedu pro Grüner Veltliner. 
Tohle je prostě takový můj evropský výběr. 

ß   Podle vás víno preferují lidé, kteří rádi 
objevují něco nového…
Je to tak, protože v každé lahvi najdete úplně 
jiné víno, co se týče ročníku, odrůdy… Není to 
o pití alkoholu, jak by si někdo mohl myslet, 
je to o objevování nepoznaného. Víno je pro 
zvídavé lidi, pro gurmány, kteří mají rádi požitky 
a zážitky. Každý doušek z nové lahve je prostě 
zážitek, který pro sebe můžete nějak vyhodnotit.

ß   s tvrdým alkoholem je to jinak?
Jistě. Když si někdo otevře lahev whisky, tak ví, co 
tam najde. Whisky je pro konzervativní lidi. Ale 
kdo má rád víno, a mezi tyto lidi já se počítám, to 
je člověk otevřený novým věcem. 

ß   dá se říci, že víno vám vybírá přátele? 
Svým způsobem ano. Většina z nich má ráda víno.

ß   stalo se vám, že jste se někam vypravila 
za vínem a potkala jste tam „své“ lidi?
To se mi stane pokaždé, protože lidé kolem vína 
jsou vždycky báječní, srdeční a vždycky vládne 
příjemná atmosféra. Víno vám otevře nejen 
chuťové pohárky, ale i další smysly. U vína se 
dokážete bavit nejen o něm, ale také o spoustě 
dalších věcí, a to velmi otevřeně, takže já skrze 
víno potkala opravdu mnoho zajímavých lidí. 

ß   Přinášejí vám výpravy za vínem i jiné objevy? 
Moje první cesta za vínem vedla na Moravu, 
do Mikulova. Byli jsme mladí a měli jsme tehdy 
za totáče potřebu hledat místa, kde bychom 
si mohli otevřeně promluvit, aby nás nikdo 
neslyšel. Sklípek je ideální – uzavřený prostor 
pod zemí, kde neočekáváte, že by vás někdo 
odposlouchával. Byla to éra rodinných mejdanů, 
ale když jsme zjistili, že cinzano nebo vodka 
s džusem by nám zalepily všechny chuťové 
kanálky a posléze zničily játra, začali jsme pátrat 
dál a přišli jsme na to, že ideálním nápojem, nad 
kterým je možné si povídat hodiny a hodiny, 
je víno. A tak jsme objevili Moravu a její vinné 
sklípky. Moraváci už tehdy rozlišovali víno pro 
Pražáky a pro sebe, takže jsme se prochutnali 
lecčíms… Ale člověk musí překoštovat spousty 
vzorků. Dodneška mě to baví, okouzluje a těší, 

když můžu jít odrůdu po odrůdě u jediného 
vinaře, poslouchat jeho sofistikovaný výklad.

ß   dá se říci, že víno odráží osobnost vinaře, 
který je vytvořil?
Já myslím, že ano, protože každý vinař vytváří 
chuť vína k obrazu svému. To je stejné, jako když 
herec pracuje na roli. Kdyby třeba nějakou moji 
dostala jiná herečka, než já, tak bude samozřejmě 
nejen jinak vypadat, ale také se bude jinak 
chovat, jinak myslet. Takže si myslím, že ze stejné 
odrůdy z jedné vinice, ze stejných hroznů, by 
každý vinař určitě zpracoval trochu jiné víno. 
To by byla možná krásná soutěž. Vinařům by 
se rozdaly hrozny ze stejné vinice, a teď, kluci 
ukažte, co z nich dokážete vytvořit.

ß   a kam vedly vaše zahraniční cesty za vínem? 
Začala jsem v Evropě, to byl ještě hluboký totáč, 
dostali jsme devizový příslib a řekli jsme si – 
vyrazíme do Francie, to je Mekka vína. Vyjeli 
jsme se starou škodovkou stopětkou, neměli jsme 
ani mapu, jeli jsme po sluníčku, na západ. Když 
jsme dorazili do Paříže, hned druhý den nám 
vykradli auto, takže do Provence jsme se vydali 
s bočním okénkem u řidiče zalepeným igelitem. 
Objevili jsme tam hlavně růžová vína, která v té 
době u nás nikoho nezajímala, ale samozřejmě 
také krásná červená vína z místních chateau 
a domaine. Po revoluci jsem se do Provence 
vrátila, když jsme tam začali jezdit s dětmi 
z dětských domovů v rámci projektu „Uměním 
ke svobodě“. Trvalo to osm let a já jsem měla 
možnost navštívit většinu vinařských oblastí 
Francie. Ohledně vína jsem se hodně přivzdělala 
a hodně toho přechutnala. Poznala jsem 
úžasnou zemi, která je révou doslova prorostlá 
a kde jsou velmi vstřícní lidé. Říká se o nich, 
že jsou nacionalisté, že k cizincům přistupují 
s opovržením, ale není to pravda. Všude nás 
hezky přivítali a dali nám ochutnat víno, aniž by 
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ideální Manžel  
a sPol.
zlata adamovská hrála dvaCet let v divadle 
na vinohradeCh, ale odešla ze stálého 
angažmá a dnes už na této sCéně hostuJe 
pouze v představení ideální manžel. 
Což Je mimoChodem pro rozhovor velmi 
inspirativní název, steJně Jako tituly dalšíCh 
her, v niChž zlata adamovská v současnosti 
hraJe v pražském divadle ungelt:

ideální manžel – toho má Zlata Adamovská  
nyní doma. Víno spolu pijí velmi rádi.

V lese černém, hlubokém – po tomhle napínavém představení 
mají diváci určitě vyprahlo v ústech a těší na skleničku vína, 
protože: „Je to americký psychologický thriler, sonda do duší 
dvou sourozenců, které hrajeme spolu s mým manželem Petrem 
Štěpánkem. Setkají se za výjimečných okolností, ale víc prozradit 
nemůžu, protože je to napůl detektivka.“

sklenice vody – „Ta k vínu rozhodně patří, nejenom, že víno 
trošku ředíte, abyste ulevili svému organismu, ale i proto, aby si 
člověk trošku vyhladil jazyk. Aby víno ochutnal znovu načisto.“ 
Představení můžete vidět v srpnu na Letní scéně Ungeltu 
na hradčanském Novém Světě. 

na útěku – „To je chytrá, zábavná, a zároveň dojemná hra, kde 
účinkuji s Janou Štěpánkovou. Vypráví o dvou ženách, které 
utíkají, jedna od rodiny, protože má všeho po krk, ta druhá 
z domova důchodců. Obě se sejdou na „stopu“ a prožijí spolu 
pět báječných dní. A protože hru napsali dva Francouzi, nechybí 
v ní ani scéna, kdy spolu obě protagonistky pijí víno.“

Vzpomínky zůstanou – „Vzpomínky na víno zůstanou vždycky 
a je jich tolik… Protože ten, kdo má rád víno, je ochoten za ním 
cestovat kus světa.“

nás nutili si něco koupit. Stejně jsme to ze slušnosti vždycky udělali. 
Do dneška ještě některá z těch vín mám ve svém archivu. Bohužel 
jsem nikdy nebyla třeba v Bordeaux nebo v Champagne. Ale aspoň 
mám pořád nějaké cíle, o kterých mohu snít.

ß   Vypravila jste se za vínem i za oceán?
To si pište! S manželem (Petr Štěpánek – pozn. red.) jsme byli nedávno 
v Kalifornii v Napa Valley, ale musím říct, že jsem byla trochu zklamaná. 
Kraj byl krásný, ovšem vína… Nadchlo mě, jak mají dokonale promyšlený 
marketing. Bohužel ale vítězí nad vínem. Prodají vám nos mezi očima. 
Obchůdky jsou plné suvenýrů, které se týkají vína. Ani my jsme neodolali 
a ve vinařství Roberto Mondavi jsme si koupili takový malý perlátor, 
skleněnou baňku ve velikosti jablka, kterou nasadíte na lahev. Když přes 
ni naléváte červené víno, probublává a provzdušňuje se, je to vlastně 
taková minidekantace. 

Před lety jsem byla na Novém Zélandu, to byla moje nejdelší 
cesta za vínem. Objevila jsem tam pro sebe Sauvignon z oblasti 
Marlborough, to je místní vyhlášená odrůda, které se na lávě velmi 
daří. Jiskřivé, voňavé a křemičité víno. Vešla jsem tam do vinotéky 
a říkám si – ajajaj, tady jsem asi špatně. Měli tam pouze lahve se 
šroubovacím uzávěrem, žádné korky. Ale pak jsme zjistili, že tenhle 
uzávěr mají všechna místní vína a že nijak neubírá na jejich kvalitě.

ß   Prý máte sklípek na moravě…
Měli jsme, ale po rozvodu zůstal Radkovi (bývalý manžel Zlaty 
Adamovské Radek John – pozn. red.). Bylo moc příjemné jezdit 
do vlastního sklípku, ale když nám ho dvakrát vykradli, rozhodli 
jsme se, že vína odvezeme do Prahy. Pak už jsme tam jezdili jen jako 
na chatu na jižní Moravě. 

ß   Přečetla jsem si o vás, že víno pijete „na pohodu“. kdy máte 
pohodu?
Když je dobré víno, dobrá společnost, když je čas na to užít si oboje. 
V běžném týdnu to bývá většinou až večer po představení. To si dám 
dvě deci, mezitím se odlíčím a dívám se na noční zprávy… V den 
představení zásadně nepiji, případnou chybu na jevišti bych přičítala 
třeba vínu a dost nerada bych na něj nadávala, to chápete, ne? Víno 
je ale dobré s někým sdílet, povídat si nejen o něm, vždycky je to 
prostě zážitek. Podobné je to s cestováním. Samozřejmě, že člověk 
může cestovat sám, ale lepší je, když můžete říct – podívej, ta krásná 
věž, vidíš ten strom, tohle panorama? Lidi spojují společné zážitky, ty 
vám nikdo nevezme. 

ß   mohla byste mít vedle sebe jako partnera člověka, který nepije 
víno?
Nevím, asi ne. Zatím jsem měla to veliké štěstí, že jsem si s každým 
mužem rozuměla i v tomhle směru. I s Petrem to bylo jedno ze 
společných témat, i to rozhodlo o vzájemné náklonnosti. 

ß   kdy pijete „bublinky“? 
Kdykoli! „Bublinky“ jsou sice tak nějak určené pro zvláštní 
příležitosti, ale já si je dopřávám vždycky, když na ně mám chuť. Sekt 
piju také jako aperitiv a samozřejmě při každé slavnostní příležitosti. 
Bez bublinek by pro mě nebyla žádná oslava úplná.

ß   Je to jiný prožitek než z konzumace tichých vín? 
Já mám i tichá vína ráda svěží, jemně perlivá… Mými favority ze 
sektů jsou Bohemia Sekt Prestige a Chateau Radyně. Jsou kvašené 
v lahvích a mají kvality šampaňského, i když nejsou z Champagne. Asi 
proto vždycky doma říkáme – dáme si šáňo!
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víte, Co Je letos v létě trendy? nabízet hostům 
bohemia sekt Jako součást osvěžuJíCíCh 
a raFinovanýCh kokteJlů. Jedním z niCh Je hugo, svěží 
kokteJl s vůní máty, limetky a bezinek. báJečný Je 
Jak s bohemia sekt demi seC, tak s nealkoholiCkým 
bohemia sektem. záleží na náladě a na situaCi. 

Kde se vzal?
Long drink Hugo se rozšířil 
pravděpodobně z Jižního Tyrolska někdy 
po roce 2005, a to zejména v německy 
mluvících zemích. V originální podobě 
se jedná o alkoholický koktejl z Prosecca, 
meduňky nebo bezového sirupu, čerstvé 
máty a minerální nebo sodové vody. 

My jsme ho vylepšili – obyčejné 
bublinky ze sodovky jsme nahradili svěžími 
a jiskřivými bublinkami Bohemia Sektu. 
Náš Hugo je „pan“ Hugo, svěží a lahodný, 
zelený čerstvou mátou, omamně vonící 
limetkou a hlavně pikantní tisíci jemných 
sektových perliček.  

Hugo je náš oblíbenec, a proto 
jej budeme v průběhu celého léta 
podporovat jak v maloobchodní síti, tak 
v gastronomii.

říkejte Mi hugo 
a užívejte si 
se Mnou léto

PRoČ  
K LéTu PATří KoKTeJLy, 

A ZeJménA HuGo? 

„Koktejly patří k celému roku, ale je pravda, 
že léto nabízí více možností pro vlastní 

kreativitu. S čerstvými surovinami přímo ze 
„zahrady“ se pracuje jedna radost. A Hugo se 

svými osvěžujícími ingediencemi přijde v horkých 
dnech určitě vhod. Je lehký a plný bublinek... 

Nádech bezinky s limetkou je v kombinaci 
s Bohemia Sektem skvělý.“

Barman Ondřej hnilička, 
hemingway bar, 

Praha 1

jak na huga
1. Vložte 2–3 menší kostky ledu do sektové sklenky,
2. sekt dolejte do 2/3 sklenky,
3. malé kousky limetky vymačkejte a vložte do sklenky,
4. nalijte 1 cl sirupu Monin Bezinka,
5. ozdobte snítkou máty a vložte míchátko,
6. podávejte hostům a nezapomeňte si ho užít i vy sami!
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víno 
a 

náboženství

Mešní víno

bible se o vínu zmiňuJe na 
mnoha místeCh. bylo známo 
Jako ušleChtilý a slavnostní 
nápoJ, který také dokáže 

„rozveselit lidská srdCe“. 
v této době byla kvalita vody 
často velmi špatná, a proto 
se k ní přidávalo víno, aby se 
zabránilo nemoCem. 

Bible také popisuje léčebné účinky 
vína – Samaritán naléval do otevřené 
rány zraněného víno s olivovým olejem. 
Je zajímavé, že první Ježíšův zázrak 
spočíval v tom, že během svatby pomohl 
svatebčanům proměnou vody ve víno. 
Nejpodstatnější je však to, že víno se 

používalo v židovské 
liturgii – při slavení 
Šabatu a při slavení 

„Svátku nekvašených 
chlebů“ – hebrejsky Pesah 
(Pascha). Právě u slavení 
tohoto svátku se Ježíš 
sešel se svými učedníky 
při tzv. „Poslední večeři“. 
A když podával učedníkům kalich s 
vínem, jim řekl, že je to „Kalich jeho krve“ 
a přikázal, aby jej pili na jeho památku. 
Tato výzva stála u zrodu tradice mše 
svaté, při které církev používá víno spolu 
s chlebem, které jak křesťané věří, se stávají 
při proměňování Ježíšovým tělem a krví.

Pod církevním dohledem 
Dříve bylo mešní víno vyráběno výhradně 
v klášterech, dnes je mohou vyrábět 
i soukromé společnosti. Výroba tohoto 
vína nemá tak přísné zásady jako příprava 

košer vína, nicméně pravidla stanovená 
církevním právem jsou pevná a jednotná 
pro celou církev. V jednotlivých státech 
bdí nad jejich dodržováním biskupské 
konference. Hrozny jsou sledovány již ve 
vinici. Zásadním požadavkem je, že se 
při výrobě mešního vína nesmí používat 
žádných přídavných látek, jako jsou 
barviva, aromata či cukry.  Jde vlastně 
o přívlastková vína. Libovolný není ani 
stupeň cukernatosti, mešní vína musejí 
mít minimálně 20 stupňů cukernatosti 
normovaného moštoměru. V sudech musí 
mešní víno ležet nejméně dva roky. Striktní 
pravidla platí i při používání kvasinek – jde 
o v přírodě izolovanou kvasinku, která 
je pouze dehydrovaná, aby bylo možno 
ji použít pro proces kvašení. Mešní vína 
mohou být bílá, červená i růžová. Lze je 
však vyrobit pouze z odrůd, které jsou 
zapsány do tzv. Státní odrůdové knihy, jež 
povoluje vyrábět jen jakostní vína. 
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košer vína
vinařství Je po staletí nedílnou součástí židovské kultury 
a v zemi izraelské existuJe od bibliCkýCh dob. Již od počátku 
hrálo významnou roli v náboženství izraelitů, kteří JeJ 
začlenili do svýCh obřadů, rituálů a liturgií. pravidla Judaismu 
pro výrobu i konzumaCi vína Jsou však velmi přísná. 

Víno doprovází oslavy mnoha židovských 
svátků a náboženských rituálů včetně 
dodržování šabatu, při kterém se každý 
týden nad pohárem vína pronáší požehnání 
zvané kiduš. Pravidla, podle nichž ortodoxní 
židé konzumují víno, mají zajistit, aby šlo 
vždy o jednání „ve prospěch nebes“ a nikoli 
jen o zábavu s alkoholem. Těmito zásadami 
je třeba se řídit vždy, s jedinou výjimkou, 
kterou představuje svátek Purim (Svátek 
losů). Tehdy náboženská pravidla přikazují, 
aby se člověk dostal do podroušeného 
stavu. Podle talmudických učenců* je totiž 
přikázáním opít se o tomto svátku tak, že 
dotyčný nerozezná, kdo je požehnaný, tedy 
Mordechaj, a kdo prokletý, tedy Haman. 

Přísná pravidla
Soubor stravovacích zvyků v judaismu se 
nazývá kašrut. Název přísných pravidel 
pro rituální čistotu jídla a nápojů židovské 
kuchyně vychází ze slova košer, tedy 

„vhodný“. V gastronomii je výrazem košer 
označeno vše, co je rituálně čisté, tedy 
i víno, které je připraveno podle striktních 
předpisů. Pokud má být víno košer, je 
nezbytné, aby nejen se samotným nápojem, 
ale i s hroznovou šťávou manipuloval pouze 
věřící a praktikující Žid. Pokud oba produkty 
skladuje, převáží nebo distribuuje osoba, 
která tyto požadavky nesplňuje, musejí 
být uzavřeny a zajištěny dvojí pečetí. Toto 
pravidlo se změní teprve ve chvíli, kdy jsou 

víno či šťáva tepelně zpracovány, například 
pasterizací nebo destilací.

Čtvrtá sklizeň
Košer víno musí být připraveno v souladu 
s přísnými židovskými předpisy. Je nezbytné, 
aby se celého procesu od sběru hroznů až 
po zátkování účastnili pouze Židé, kteří 
každou sobotu světí šabat. A protože 
o šabatu je přísně zakázáno pracovat, 
pochopitelně to znamená, že na přípravě 
košer vína nelze pracovat šestý den v týdnu. 
Košer víno se také vyrábí až ze čtvrté sklizně 
od založení vinice – v Izraeli se dokonce 
první tři roky rostlinám odstraňují poupata, 
aby hrozny vůbec nevznikly. Izraelské vinice 
rovněž musejí každý sedmý rok odpočívat, 
měly by tedy zůstat ladem. Mezi révou 
určenou pro výrobu košer vína je zakázáno 
pěstovat jiné druhy ovoce nebo zeleninu. 
Nástroje a zařízení musejí být využívány 
pouze k přípravě košer vína. Do košer vín 
se mohou přidávat jen košer suroviny, tedy 
ty, které jsou certifikovány rabinátem. Košer 
víno se před lahvováním obvykle pasterizuje, 
a vzniká tak tzv. mevušal – víno převařené. 
Jak už bylo řečeno, tento druh může otevřít 
i člověk nežidovského původu, zatímco 
přírodní košer víno vždy pouze Žid.

víno a isláM 
Než Bůh prostřednictvím Proroka Muhammada víno (a ostatní alkohol) Arabům zakázal, 
pili jej rádi a hodně za jednoznačným účelem – aby se opili. Alkoholismus, jak se zdá, byl 
ve staroarabské společnosti před zjevením Koránu rozšířenou neřestí. A tak Zjevení Muhammada 
Ibn ´Abdulláha po roce 622 moudře zahrnulo zákaz pití alkoholických nápojů do pravidel islámu.

Koránu který je pro Muslimy „konečným a přímým Slovem Alláha lidstvu“, a proto na něm 
staví svou víru. Jsou přesvědčeni, že Alláh je svými zákazy chrání před tím, co pro ně není dobré.  
Zákaz alkoholu vycházející z nezřízeného opilectví v Arábii před Prorokem byl však zjevován postupně. 
Nejprve bylo muslimům ve Svatém Koránu řečeno, že by se neměli modlit v mešitě opilí. Později přišlo další 
zjevení, které připouštělo, že v alkoholu je sice určité dobro, ale že je převáží zlo, které alkohol přináší. 
Nakonec byl muslimům alkohol zakázán zcela, nejen co se týče jeho konzumace, ale i výroby, držení, 
prodeje a distribuce. Muslimové se mu vyhýbají, protože jeho účinky člověku zabraňují kontrolovat vlastní 
smysly. Analogicky k zákazu alkoholu jsou zapovězeny i všechny ostatní opojné látky.

*   Talmud je soupis rabínských diskusí, které 
židovská tradice považuje za směrodatné.
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komUnIkacE

nĚco 
na té 
jahodĚ 
je… 

… a to zeJména ve Chvíli, 
kdy se Jahoda snoubí 
s bublinkami. sladké 
šťavnaté Jahody, které 
voní létem, k sektu 
zkrátka patří. a lidé 
tenhle rituál miluJí. 
značka bohemia sekt 
Je s Jahodami spoJena 
už třináCt let, tehdy 
se toto typiCky letní 
ovoCe obJevilo v JeJí 
komunikační kampani 
poprvé. a tak Jí slušelo, že se ve světě 
bohemia sektu stalo stáliCí.

„Spojení Bohemia Sektu s jahodou a létem jsme komunikačně poprvé 
použili v roce 2001,“ vzpomíná Martin Fousek, marketingový ředitel 
společnosti BOHEMIA SEKT. Hlavním cílem bylo představit Bohemia 
Sekt jako atraktivní, smyslný a noblesní letní nápoj, a rozšířit jej tak 
i do trochu jiného teritoria. Ze světa oslav a Silvestra, kam Bohemia 
Sekt jednoznačně patřil a patří, tehdy nakročil také do koketního 
a bezstarostného prostředí letních večírků. Jahody jsme zvolili proto, 
že svou barvou, chutí a šťavnatostí představují symbol horkého léta, 
dalším důvodem byl úžasný chuťový akord, který vznikne kombinací 
tohoto ovoce s vychlazeným Bohemia Sektem v kondici demi sec.“

Šťastná hodinka s jahodou
I letos bude Bohemia Sekt podporovat podávání jahod a sektu 
v gastronomii. Provozovny vybaví potřebnými pomůckami, které 
podávání sektu s jahodami dodají ten správný styl. Každá jahoda 
bude mít své napichovátko, Bohemia Sekt bude jiskřit v té správné 
sklence a každou načatou lahev uzavře speciální tlaková zátka, 
aby z ní neutíkaly bublinky. 

V některých restauracích bude probíhat akce „Happy Hours 
1+1“ – ke sklence sektu s jahodou dostane host druhou zdarma 
pro svého partnera. Sekt se totiž nejlépe pije nejméně ve dvou… 
Do kampaně se zapojí i maloobchod. V průběhu akce dostanou 
zákazníci ke každé lahvi Bohemia Sektu, kterou zakoupí, balíček 
jahod zdarma. 

boheMia sekt a jahoda – silná dvojka
„když si představím šťavnatou, 
voňavou a sladkou jahodu, 
zkombinujeme-li ji se sektem 
v kategorii demi sec, určitě 
neuděláme chybu. spojení 

ovoce a sektu je poměrně tradiční (viz 
např. osvědčený osvěžující koktejl Bellini – 
rozmixovaná zralá broskev doplněná 
sektem), proto není třeba se obávat nějaké 
chuťové disharmonie. Pro mě osobně je 
kombinace Bohemia sekt demi sec a zralé 
jahody symbolem léta.“

TOMáŠ BRůHA, HLAVNí SOMMELIER 
BOHEMIA SEKT

„sekt s jahodami se stal trendy 
záležitostí už ve chvíli, kdy se 
na plátnech kin objevil filmový 
trhák Pretty Woman. Julia 

Roberts tam tehdy ve vaně jedla jahody, 
které zapíjela šampaňským, a ujalo se to. 
ale vážně – je to opravdu skvělá kombinace, 
ovšem musí být dodrženy dvě podmínky – 
sekt musí být „demi“ a jahody voňavé, 
sladké a vyzrálé, prostě ve stoprocentní 
kondici. spousta slunce, žádný skleník. 
ideální je proto spojit Bohemia sekt demi sec 
a jahody v letní sezoně.“ 

FRANTIŠEK ŠKABROUD,  
ExECUTIVE CHEF, CAFé SLAVIA, PRAHA

„sekt s jahodou a klidně 
i několika jahodami mám 
moc ráda, protože skvěle 
zvýrazňují 

jeho aroma a chuť. doma 
jsem schopná vyskládat 
do skleničky sektu jahody, 
které potom vybírám 
lžičkou, a užívám si toho 
báječného spojení… ale 
to opravdu jen doma.“

GABRIELA 
FRANKOVá,  
ČESKá MISS 2014
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grilované Prsíčko 
suPreMe Marinované 
v tandoori Masala se 
zeleninovýM šPízkeM 
z baby cukety, Patizonu 
a s cherry rajčaty
 sURovIny  kuřecí prsa, koření Tandoori 
Masala, sůl, pepř, olivový olej, baby cuketa, 
patizon, cherry rajčata, citron, bylinky

 PostUP  Kuřecí prsa přes noc marinujeme 
v bílém jogurtu, Tandoori Masala, soli, 
pepři a citronu. Očištěnou zeleninu 
napícháme na špíz, okořeníme pepřem, 
solí a bylinkami. Poté pokapeme olivovým 
olejem a vše vložíme na rozpálený gril. 
Grilujeme cca 10–15 minut.

doPoRUČEní sommElIERa  Pro Čechy 
možná netradiční úprava kuřecího masa, 
nicméně vynikající. Vyzkoušejte společně 
s Rulandským bílým 2012 pozdní sběr 
z Vinařství Pavlov, které díky své zlatavé 
barvě, bohatému aroma a plnější chuti 
tento pokrm skvěle doplní.

křehké 
a šťavnaté…

takové jsou delikatesy PřiPravené na grilu, které se 
zrodily v kuchyni Pražského hotelu kaMPa**** stará 
zbrojnice. jeho šéfkuchař Miloš kuba PoPustil uzdu 
své Profesionální fantazii a Pracoval jak s MladýM 

MaseM, tak se sýreM či dary Moře. v dokonalý 
kulinářský akord se Pak grilované sPeciality sPojily 
se zajíMavĚ uPravenou zeleninou všeho druhu. tato 

jídla si Můžete dát nejen v hotelu blízko čertovky, 
zdejší catering využívá také kavárna Modré dveře 

v kostelci nad černýMi lesy. ostatnĚ, až se Pokocháte 
rafinovanýMi recePty, otočte stránku, a uvidíte. 
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rukolová variace s Mini saláteM 
Mizuna, olivaMi a hoblinkaMi 
ParMazánu ochucená olivovýM 
olejeM, balsaMikovýM octeM 
a bylinkaMi s grilovanou Mušlí – 
hřebenatkou 

 sURovIny  rukola, mizuna, řecké olivy, parmezán, 
olivový olej, ocet balsamico, směs bylinek, mušle 
hřebenatka, citron 

 PostUP  Mušli hřebenatku vložíme na rozpálený 
gril, osolíme, opepříme a posypeme bylinkami. Zbylé 
suroviny smícháme, ochutíme balsamikovým octem, 
olejem, bylinkami a posypeme hoblinkami parmazánu.

doPoRUČEní sommElIERa 

Delikátní chuť hřebenatky zcela jistě vynikne 
s ušlechtilým Ryzlinkem rýnským 2012 pozdní sběr 
z vinařství Chateau Bzenec Terroir Collection. Zlatavá 
barva, elegantní vůně a bohatá chuť velmi dobře 
doplní nejen hřebenatku, ale i jiné pokrmy z ryb.

variace listových salátů 
s čerstvýM ovoceM, 
grilovanýM kozíM sýreM 
v košilce ParMské šunky san 
daniele, Podávané s česneko- 

-bylinkovou bagetou

 sURovIny  kozí sýr, mix listových salátů, červený 
grapefruit, parmská šunka, olivový olej, ocet 
balsamico, česnek, bílá bagetka, máslo, brusinky, 
červené víno

 PostUP  Kozí sýr nakrájíme na stejná kolečka, která 
zabalíme do parmské šunky a grilujeme cca 2–3 
minuty. Ze zbylých surovin připravíme salát, který 
zamícháme. Brusinky, které podáváme k sýru, se 
namíchají s červeným vínem.

 doPoRUČEní sommElIERa: 

Lehký salát s grilovaným kozím sýrem skvěle osvěží. 
A když si k němu dáte Víno Mikulov Sommelier Club 
Cabernet Sauvignon rosé 2012 pozdní sběr, které 
vyniká svým jemně kořenitým, ovocným aroma 
a šťavnatou chutí, zcela jistě uspokojíte své chuťové 
pohárky.
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grilované jehnĚčí hřebínky 
french rack Macerované 
v tyMiánu a soli Maldon, 
doPlnĚné otýPkou 
čerstvého zeleného 
chřestu

 sURovIny  jehněčí kotletky, mořská sůl Maldon, 
tymián, pepř, olivový olej, pražský bok, chřest

 PostUP  Jehněčí kotletky dáme marinovat 
do směsi tymiánu, pepře a olivového oleje. 
Čerstvý chřest blanšírujeme v citronové vodě 
a oloupeme. Oloupaný chřest zabalíme 
do pražského boku. Kotletky společně se 
zabaleným chřestem grilujeme na rozpáleném 
grilu do růžova. Opečené kotletky posypeme 
solí Maldon.

doPoRUČEní sommElIERa  Vynikající úprava 
jehněčího hřebínku společně s Rulandským 
modrým 2011 pozdní sběr z Habánských 
sklepů vytvoří dokonalou chuťovou harmonii. 
Osvědčená kombinace odrůdy Rulandského 
modrého a jehněčího masa, to prostě musíte 
vyzkoušet…
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návštěva

náměstí v kostelCi nad černými 
lesy to pod Jarním slunCem 
sluší. paprsky se opíraJí 
do Fasády půvabného domu 
ze 17. století a prohřívaJí 
kamenné sChody, které vedou 
do otevřenýCh modrýCh dveří. 
proChází se Jimi do Jiného světa, 
než Je ten dnešní, uspěChaný. 
v kavárně modré dveře to 
vypadá Jako za časů našiCh 
prababiček. po ránu Je tu 
klid na snídani, z litinového 
věšáku si můžete půJčit noviny 
v držáku z bambusu. čekáte, 
že se obJeví Jirotkův saturnin 
v žaketu, aby vám nabídl své 
služby…

Ale objeví se Honza, jeden z klientů zdejšího 
terapeutického centra. Přes svůj mentální 
handicap vás bezchybně obslouží. Práce 
na chráněném pracovišti pod odborným 
dohledem Honzovi umožňuje žít tak, jak žijí 
zdraví lidé. Chodí do zaměstnání, je užitečný 
ostatním a bere za to plat, stejně jako devět 
jeho dalších kolegů. Předtím ovšem museli 
projít vzdělávacím programem, ve kterém 
získali dovednosti potřebné pro obsluhu 
a další práce v provozu kavárny, každý podle 
toho, co mu jeho handicap umožní. 

Propojení dvou světů
Kavárna Modré dveře je součástí 
stejnojmenného terapeutického centra 
a v provozu je něco přes dva roky. Celé 
zařízení vzniklo na základě myšlenky propojit 
svět zdravých a nemocných lidí. „Stále ještě 
tu a tam přetrvává tlak veřejnosti, aby lidé 
s handicapem byli schovaní někde v ústraní,“ 
říká ředitelka O.s. Modré dveře PhDr. Kateřina 
Siveková Křižáková. „Chtěli jsme upozornit 
na to, že handicap se může týkat každého 
z nás, že je to velice křehká stěna, po které 
může sklouznout kdokoli. Ideální se nám 
jevilo propojení terapeutických služeb 

s podporovaným pracovištěm – kavárnou. 
Kavárna je atraktivní příjemné prostředí, a ta 
naše je přímo na náměstí.“

Do Kostelce!
Vzniku zařízení předcházela roční analýza 
situace, které organizace se v regionu Praha 
východ věnují lidem s mentálním handicapem 
nebo duševní chorobou. „Ukázalo se, že tady 
v tomto ohledu neexistuje nic, a už vůbec ne 
krizová pomoc. Lidé, kteří měli potíže, museli 
dojíždět do Prahy. Představte si, že prožíváte 
opravdu těžkou duševní krizi, uvažujete 
třeba i o sebevraždě, a musíte sednout 
do dvou tří dopravních prostředků, abyste se 
dopravili do krizového centra... To je nereálné. 
Na Kostelec nad Černými lesy padla volba, 
protože toto místo nám vyšlo jako nejméně 
ošetřené, ale také s nejlepší dostupností 
z Prahy, Kutné hory, Kolína, Českého brodu, ze 
Sázavy nebo třeba z Říčan.“

Za psychologem bez obav
A také tu PhDr. Siveková s manželem objevili 
dům, který jim učaroval. Jeho atmosféra 
je opravdu mimořádná. „Byli jsme úplně 
ohromeni. Šli jsme do zahrady, která vypadala 
jako džungle, nebo možná jako kouzelná 
zahrada z obrázků Jiřího Trnky. Pamatuji si 
úplně přesně, jak jsme stoupali po schodech 
a v jakém místě se střetly naše pohledy. Věděli 
jsme, že tohle je ono.“ Důkladná rekonstrukce 
starého domu si samozřejmě vyžádala značné 
investice a spoustu práce, ale je hotovo 
a Modré dveře nabízejí potřebným široké 

spektrum ambulantních sociálních služeb, 
krizovou pomoc a psychoterapeutické služby. 
Kromě toho si sem může kdokoli přijít na jógu 
nebo na angličtinu. Tohle spojení se ukázalo 
jako ideální pro malé město, kde každý 
každého zná, a kde proto není snadné zaťukat 
na dveře psychologa. Do Modrých dveří chodí 
všichni bez obav – nikdo nepozná, jestli jdete 
na kávu, na jógu nebo do krizového centra. 
A o to jde.

Modré dveře do života

můžete si tu dát kávu, čaj nebo čokoládu, různé nápoje 
a k nim delikátní dorty, lívanečky, panniny… ale také 
si tu můžete objednat oběd, večeři nebo celý raut pro 

několik desítek lidí. catering pro modré dveře zajišťuje 
čtyřhvězdičkový pražský hotel kampa – stará zbrojnice.

zahrada Pro radost
Za domem je zahrada obklopená starou 
kamennou zdí. Šťavnatě zelený trávník, 
pískoviště, houpačky a letité stromy, které 
rodí ovoce a v létě poskytují stín hostům 
u venkovních stolků. Dlážděnou cestičkou 
dojdete k nádrži, kam přepadem stéká 
voda. Na střeše zahradního altánu sedí 
šašek. Dřevěná loutka zadumaně pozoruje, 
jak se tu lidem žije. A vidí, že úžasně.  



Celý rok Jsme praCovali na tom, 
aby se z e-shopu osobní vinotéka 
stalo místo, které u našiCh 
zákazníků podnítí a prohloubí 
lásku k vínu. věříme, že se povedlo.

vaše osobní vinotéka
se ProMĚnila

Změnili jsme grafiku, aby byla přehlednější a přívětivější. Díky 
tomu má každý návštěvník Osobní vinotéky usnadněný výběr – 
orientovat se můžete podle základních vlastností vín i podle 
toho, k jakému pokrmu chcete víno servírovat. E-shop přináší 
vyčerpávající informace o vínech, ale i tak se může stát, že si 
zákazník nebude vědět rady s výběrem. V tom případě se může 
zeptat našeho sommeliera. 

Novinkou je informační servis Osobní vinotéky – všechny 
příznivce lahodných vín budeme jeho prostřednictvím pravidelně 
informovat o vinných novinkách a přinášet odborné články, které 
rozšíří jejich znalosti z vinohradnictví, vinařství a sommelierství. 

Osobní vinotéku najdete také na Facebooku, na Google+, 
a kromě toho vás na YouTube čeká bezpočet videí, kde vám 
špičkový sommelier poradí, jak si víno vybírat, jak je skladovat, 
servírovat atd. 
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vína chateau 
bzenec v novéM
viniční statek Chateau bzeneC 
leží uprostřed úrodnýCh viniC 
slováCké vinařské podoblasti. 
vinná réva se na slováCku 
pěstuJe od nepaměti 
a díky umu a poCtivé péči 
vinohradníků dává ty neJlepší 
hrozny pro krásná vína 
Chateau bzeneC. o umění 
zdeJšíCh vinařů a kvalitě vín 
by měla vypovídat i etiketa 
na každé lahvi, a proto získal 
Chateau bzeneC „nový kabát“.

Autorem designu je agentura Fiala 
a Šebek, která zvítězila ve výběrovém 
řízení. Nová etiketa ukazuje moderní 
vinařství s tradicí. „Vysvětluje“, že 
Chateau není jen zámek, ale také viniční 
statek. 

Autoři nového designu rovněž 
vzali v úvahu typické konzumenty 
značky Chateau Bzenec. Spojuje je 
několik atributů: jsou aktivní, vytížení 
a sportovně či kulturně založení, nebo 
vyznávají kombinaci těchto zájmů. Chtějí 
mít pestrý život a hledají nové zážitky. 
Sledují dění kolem sebe a jsou rádi  
on-line. Rádi si dopřejí dobré jídlo a příliš 
se neomezují.

Nový design etiket podpoří také 
komunikační kampaň založená 
na respektu k unikátním podmínkám 
terroiru Slovácka a péči o zdejší krajinu, 
důrazu na místní vinohradnictví, úctě 
ke zkušenostem a náročné práci 
vinohradníka a neopomene ani unikátní 
Bzeneckou lipku, která je výjimečná 
chutí a vůní kvetoucí lípy. 
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vIZItka

na střední škole bylo 
Jeho oborem stavebniCtví, 
a i přesto, že se Chtěl dále 
věnovat arChitektuře, „utekl“ 
nakoneC k ekonomii. dnes 
svého rozhodnutí nelituJe. 

kdy jste pro sebe poprvé objevil víno?
Mé první zkušenosti s vínem nebyly nijak 
zajímavé, večírky s červeným vínem a kolou 
a bílým střikem a samozřejmě silvestrovské 
oslavy na horách s „Bohemkou“. Víno 
jsem opravdu objevil až s příchodem 
do společnosti BOHEMIA SEKT, kde jsem 
začal pracovat na pozici finančního analytika. 
Měl jsem velké štěstí, že kolem mě byli lidé, 
kteří mi vysvětlili, jak výroba vína probíhá 
a jak ji správně zkalkulovat, ale hlavně mě 
naučili, jak víno, a zejména sekt, pít. Dodnes 
na tyto začátky rád vzpomínám a považuji je 
za jedny z nejhezčích zážitků v životě. 

co vám dnes běží hlavou, když ochutnáte 
opravdu skvělé víno? Promítáte si ho 
do čísel? do nákladů, které musely být 
vynaloženy na jeho výrobu?
Bohužel ano, to je prostě nemoc z povolání. 
Nepočítám ale bezprostředně přímo to, co 
vidím před sebou, tzn. lahev, etikety, korek, 
ale spíš co stojí na počátku. Napadne mě, 
kolik lidí, kolik času a kolik prostředků se 
muselo vynaložit, aby takto skvělé víno 
mohlo vzniknout. Ono se totiž dobré víno 
rodí už na vinici, tu je potřeba dobře vysadit, 
a hlavně o ni dobře pečovat. Nebudeme si 
nic nalhávat, jsou to lidé, na kterých záleží. 
A dobrý vinař roste zkušenostmi, které nabírá 
věkem. Takže důležitou položkou je čas, 
a ten se v penězích špatně kalkuluje. Když 
o tom uvažuji, docházím k tomu, že zisk je 
vlastně to poslední, co by mě mělo u skvělého 
vína zajímat. Jenže ono to prostě bez toho 
zisku nějak není ono… ☺

Jako finanční ředitel společnosti se podílíte 
na finančním plánování. Je tento úkol 
složitější, když do činnosti firmy – vinařství –  
zasahuje počasí? na rozdíl od vývoje 
ekonomiky lze rozmary přírody těžko 
odhadnout.
Upřímně řečeno, rozmary centrálních bankéřů 
lze také těžko odhadnout. A jak ovlivňují vývoj 
ekonomiky, nám ukázala jejich listopadová 
měnová intervence. Když si k tomu ještě 
přidáte různá administrativní a byrokratická 
nařízení Bruselu nebo naší státní správy, zjistíte, 
že vývoj ekonomiky už nelze předvídat podle 
učebnic makroekonomie a měnové politiky, ale 
že do ní vstupuje neodhadnutelný faktor –  
člověk. A rozmary počasí? To je vlastně život 
a život je boj!  

Jaké jsou vaše osobní preference ohledně 
vína? 
Preferuji bublinky, a to dokonce i v pitné 
vodě. Učaroval mi sekt a zdravě jsem mu 
propadl, mými oblíbenými jsou Bohemia 
Sekt Prestige Chardonnay brut nebo Chateau 
Radyně extra brut. Když vybírám víno, tak 
každopádně bílé suché. Mým zamilovaným 
je Veltlínské zelené z Habánských sklepů 
nebo Ryzlink vlašský z Vína Mikulov řady 
Sommelier Club.

když po náročném pracovním dni zavřete 
kancelář, kam směřují vaše kroky a myšlenky, 
čím vyplňujete svůj volný čas? 
Mám obrovské štěstí, že mě má práce baví 
a naplňuje. Není to jen o hledání úspor 
a o zajištění finančních prostředků, jak by se 
mohlo na první pohled zdát. Je to rozmanitá 
práce, u které musíte přemýšlet nad všemi 
možnými souvislostmi, které mohou nastat 
napříč celou firmou. To znamená, že musíte 
o všem vědět a pokoušet se všemu a všem 
rozumět, jinak vám něco uteče a může být 
zle. Takže když zavřu kancelář, snažím se 
hlavně „vypnout“, a to se mi díky mé rodině 
a přátelům někdy i povede…

učaroval  
Mi sekt

Ing. RastIslav vašIca
finanční ředitel společnosti bohemia sekt

ß kniha, ke které se vracím: 
Knih, ke kterým se rád vracím, 
je víc, takže uvedu alespoň dvě. 
První knihu, kterou jsem přečetl, 
jakmile jsem se naučil číst –  
Osudy dobrého vojáka Švejka 
od Jaroslava Haška a nádherný 
příběh ze starověkého Egypta, 
který čtete jedním dechem –  
Egypťan Sinuhet od Miki 
Waltariho. 

ß Osobnost, které si vážím:
Vážím si všech lidí dobré vůle 
a obdivuji všechny ty, kteří se 
dokázali postavit nepřízni osudu, 
aniž by uhnuli nebo sklonili 
hlavu, a svůj boj vyhráli nebo 
trvale vyhrávají…

ß motto, kterým se řídím:  
Važ si toho, co máš, aby sis zítra 
nemusel vážit toho, co jsi měl…

bleskový 
dotazník 

rastislav vašica
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crancherry
léto s chutí brusinek

crancherry
 ¡ 4 cl Metropol Cherry 
 ¡ 2 dcl brusinkového džusu

Vše postupně nalijte do sklenice typu long 
naplněné ledem a ozdobte koktejlovou 
třešní. Užívejte si léto s Crancherry! 

nordic ice aPPle  
a cherry
značka vodky nordiC iCe vstupuJe na trh 
oChuCenýCh nízkoalkoholiCkýCh nápoJů 
s výrobky nordiC iCe Cherry a nordiC iCe apple. 

„Ochucené nápoje s nižším obsahem alkoholu jsou u Čechů, 
především žen, velice oblíbené. Celkově lze říci, že mezi českými 
spotřebiteli patří vodka a ovocné likéry mezi favority. Právě proto 
jsme se rozhodli rozšířit naše portfolio a vedle tradiční jemné čiré 
vodky Nordic Ice, jejíž obliba u spotřebitelů stále stoupá, nabídneme 
našim zákazníkům další dva produkty, nízkoalkoholický nápoj s chutí 
jablek a s chutí čerstvých višní,“ uvádí k novým produktům Marek 
Žižkovský, manažer značek lihovin ve společnosti BOHEMIA SEKT.

Obě novinky, Nordic Ice Cherry a Nordic Ice Apple, se budou 
nabízet v půllitrových lahvích se stejným základním designem, jaký 
má čirá vodka Nordic Ice. K dostání budou jak v maloobchodních 
řetězcích, tak v gastronomii. Uvedení na trh podpoří ochutnávky 
produktů v místě prodeje. 

Koktejl Crancherry má 
nádherně ohnivou barvu 
a chuť, která každému večírku 
dodá tu správnou letní náladu. 
Jeho příprava je jednoduchá, 
takže budete s minimální 
námahou za hvězdu.

NORDIC ICE   NA LEDU JAKO DOMA
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Pražská 
vodka  
chutná 
nejléPe
na sklonku minulého roku 
prošla pražská vodka 
důležitým testem kvality. 
spolu se třemi svými 
konkurenty soutěžila 
v anonymním testu výzkumné 
agentury tns aisa, kdy vzorky 
lihovin oChutnávalo 251 
konzumentů.

U každého ze čtyř vzorků měli respondenti 
říci, jakou má vodka chuť – zda čistou, 
neutrální a jemnou a dále měli posoudit jak 
voní a jak vypadá. Pražská vodka excelovala 
ve všech třech zkoumaných oblastech. 
Respondenti ji nejčastěji komentovali slovy, 
že je přesně taková, jaká má vodka být. 
Oceňovali především jemnou a příjemnou 
chuť a také to, že po napití nezůstává 
v ústech nepříjemný pocit. Stejně tak 
vyzdvihovali i velmi dobrou vůni a vzhled 
Pražské vodky.

Pražská vodka – ta naše!

*Chuťový test 4 nejprodávanějších značek vodky v maloobchodním prodeji na území ČR (dle výzkumu agentury 
AC Nielsen, za období 10-11/2013), provedla agentura TNS Aisa na podzim roku 2013. 

Více informací na www.prazska.cz.

Ano, Pražská vodka byla ve spotřebitelském testu 
hodnocena jako nejlépe chutnající vodka 

mezi nejprodávanějšími značkami u nás.*

Ta naše
jednička česká

vítĚzství koktejlů  
z jasMínu a levadule
boheMia sekt cocktail 
coMPetition 2014

prestižní soutěž 
v barmanském 
a baristiCkém umění grand 
prix Cba 2014 bohemia sekt 
CoCktail Competition 
zná své vítěze. neJlepším 
barmanem se stal milan 
červenka z bartender 
4 liFe se svými kokteJly 
Jasmin tea Fashion 
a lavender prohibition.

„U vítěze Milana Červenky musím 
ocenit jeho kreativitu při přípravě 
koktejlu Lavender Prohibition, jehož 
součástí byl i Bohemia Sekt,“ říká 
k soutěži Martin Fousek, marketingový 
ředitel společnosti BOHEMIA SEKT, 
a dodává: „Všichni soutěžící dnes 
prokázali, že se české barmanské 
umění drží mezi světovou špičkou, 
a jsem moc rád, že Bohemia Sekt byl 
opět jednou z klíčových ingrediencí.“

A co říká na své vítězství Milan 
Červenka? „Do soutěže jsem byl 
nominován na poslední chvíli, i proto 
jsem vítězství nečekal. Jsem rád, že 
po patnácti letech v oboru sklízím 
první takto významné ocenění, které 
mne motivuje k účasti v dalších 
prestižních soutěžích.“ 

Bohemia Sekt Cocktail Competition 
se každoročně koná v rámci 
konference České barmanské asociace. 
V letošním roce bylo do soutěže 
nominováno celkem patnáct barmanů 
a pět baristů. V rámci barmanské 
disciplíny měli profesionálové za úkol 
namíchat jeden sparkling koktejl 
s Bohemia Sektem a jeden libovolný 
koktejl zcela dle vlastní fantazie. 
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víno se Potřebuje 
nadechnout

dekantace je 
důležitý PojeM ze 

soMMelierského 
slovníku. Představuje 

oPatrné Přelití vína 
z otevřené lahve 

nejčastĚji do vinné 
karafy tak, aby 

se víno oddĚlilo 
od PříPadných 

usazenin – dePotu 
a zároveň se 

Provzdušnilo. vše 
ale Probíhá Podle 
Přísných Pravidel. 

i Proto tento obřad 
dodává každé 

konzuMaci vína 
slavnostní ráz.

Bs RádcE



Dekantaci používáme u starších vín, 
u kterých je vysoká pravděpodobnost, 
že obsahují vinný kámen, a také u vín 
červených, kde se dá předpokládat 
přítomnost vysráženého barviva, tedy 
depot. Při dekantaci se víno také 
provzdušní, neboli oživí. Když si 
představíme, že je několik let uzavřeno 
v lahvi, je jasné, že se potřebuje tzv. 

„nadechnout“. Platí to i u mladších vín. 
Zajímavostí je, že se dekantují i vína 

šumivá, například ročníková Champagne, 
která velmi opatrně přeléváme do karafy. 
Karafu je pak třeba postavit do ledové lázně.

Každé víno potřebuje jiný čas
Všichni víme, že se víno po nějakém čase 
ve sklenici „otevírá“, to znamená, že 
ukazuje své krásné aroma a charakter. Každé 
víno potřebuje jiný čas, aby se rozvinulo 
do dokonalosti, ale v restauraci není možné 
otevřít láhev hodinu předtím, než přijde 
host. I když má objednaný stůl, není jisté, 
zda skutečně dorazí, a už vůbec není možné 
odhadnout, které víno si vybere. Právě z toho 
důvodu sommelieři používají dekantaci, 
která pak hostem vybrané víno rychle oživí 
a „otevře“ celé spektrum jeho chutí a vůní.

Jak na to
Dekantaci může každý milovník vína 
provést i doma, kde nebude tak obřadná. 
Ale sommelier v restauraci musí předvést 
bezchybný výkon, který má všechny potřebné 
náležitosti. „Samozřejmostí je dekantační 
košíček, do kterého lahev otevíraného vína 
vložíme, dekantační karafa s podložkou – 
například talíř s ubrouskem, číšnický nůž, 
svíčka, klasické zápalky a příručník,“ popisuje 
profesionální dekantaci Tomáš Brůha, hlavní 
sommelier společnosti BOHEMIA SEKT. „Dále 

jsou nezbytné dva odkládací talířky, jeden 
na korek a druhý na kapsli, sirku a podobě, 
degustační sklenička pro sommeliera 
a samozřejmě skleničky pro hosty.“ 

Kouzlo se sirkou
Velmi důležitá je opatrná manipulace s lahví, 
aby nedošlo ke zvíření případných sedimentů. 

„Servis začneme prezentací vína hostiteli, což 
je osoba, která bude ochutnávat, případně 
platit,“ vysvětluje Tomáš Brůha. „Prezentaci 
provádíme v košíčku, abychom se ujistili, 
že otevíráme správné víno. Poté škrtneme 
sirkou a zapálíme svíčku. Při tomto kroku 
se sommelier musí odklonit od stolu, aby 
pach ze sirky neobtěžoval hosty. I sfouknutí 
sirky je třeba z téhož důvodu provést 
stranou a pak ji odložit na připravený talířek. 
Budeme ji totiž ještě potřebovat.“

Vyvíněné skleničky
Poté sommelier číšnickým nožem odřízne 
kapsli a příručníkem otře hrdlo lahve 
od případných nečistot. Číšnický nůž 
navrtá do korku (lahev je stále v košíčku) 
a opatrně otevře. Vlhkou částí korku je pak 
třeba otřít hrdlo lahve a přivonět k němu. 
Tak probíhá senzorická kontrola, zda 
korek nemá nějakou vadu. Poté je třeba 
příručníkem sejmout korek tak, aby se jej 
sommelier nedotkl holou rukou, a odložit 
jej na odkládací talířek. Korek na talířku 
se následně „servíruje“ hostovi, aby jej 
i on sám mohl zkontrolovat. „Poté musí 
sommelier odlít malé množství vína do své 
vlastní degustační sklenky a přivonět k němu, 
což je další kontrola vína,“ pokračuje 
Tomáš Brůha. „Rozhodně není možné, aby 
sommelier v této fázi víno ochutnával, musí 
se spolehnout na svůj čich. Ze skleničky 
pak víno přelije do karafy, kterou vínem 

takzvaně vyvíní. Tímto krokem se karafa 
zbavuje případných nečistot, chloupků 
z utěrky a podobně. Následně může 
sommelier vyvínit i skleničky hostům. Tak 
jsou sklenky dokonale připraveny přijmout 
víno a nabídnout hostům mimořádný zážitek 
z jeho konzumace.“

Jdeme do finále
Na závěr sommelier přelije víno 
do degustační skleničky, a teprve v této chvíli 
jej ochutná. Na základě ochutnávky pak 
potvrdí hostům, že je bez vady, a případně 
popíše jeho vlastnosti. Opatrně vyjme lahev 
z košíčku a přes světlo svíčky (kousek pod 
hrdlem lahve tak, aby viděl případný depot 
a mohl dekantaci zastavit) přelije víno 
do karafy. Karafu je třeba ještě jednou nad 
světlem svíčky zkontrolovat, a poté konečně 
nalít hostiteli malé degustační množství, 
aby mohl vybrané víno ochutnat. Poté 
sommelier víno nalévá do skleniček hostů 
podle společenského pořadí a na závěr dolije 
hostiteli.

A teď přichází na scénu vyhořelá sirka – 
její pomocí sommelier ponoří knot svíčky 
do rozteklého vosku, takže ji zhasí, aniž by 
dým kazil hostům zážitek z vína. Pak popřeje 
přítomným dobrou chuť a sklidí si inventář ze 
stolu. Pro tuto chvíli jeho role končí.

Zdá se vám dekantace složitá? „Až si ji 
jednou vyzkoušíte, uvidíte, že je to vlastně 
jednoduché,“ utěšuje amatérské sommeliery 
Tomáš Brůha. „Pro domácí dekantaci určitě 
nebudete potřebovat tolik inventáře, jako 
profesionální sommelieři, ale zcela jistě se 
vyplatí investice do dobré karafy. Obřad 
dekantace vaše hosty pobaví a příjemně 
naladí ke konzumaci vína. A navíc budete mít 
renomé mimořádných hostitelů.“

sommelier je 
průvodcem vína, uvádí 
je do světa poté, co 
bylo někdy i mnoho 
let uzavřeno v lahvi.

bohemia sekt      29      

Bs RádcE



obliba Moravských vín 
v Polsku se zvyšuje
polský trh i v loňském roCe pokračoval v obJevování kvalitníCh
moravskýCh vín. získávaJí si stále víCe uznání i srdCe znalCů. Je
tedy čas na rozhovor se zástupCem distributora našiCh vín 
v polsku, společnosti amazis.net. na otázky odpovídá marCin 
zaliCki, spolumaJitel Firmy.

Proč si myslíte, že kvalitní moravská vína 
získávají v Polsku takovou popularitu?

„Je to zcela pochopitelné. Vysoká kvalita 
spojená s příznivou cenou polské 
spotřebitele přitahují. Zákazník analyzuje 
etikety, které poskytují informace o regionu 
původu, druhu nebo ročníku. A ukazuje se, 
že špičková vína nemusí být nutně drahá.“

Jaká konkrétní vína z produkce skupiny 
BOhEmia sEkt Polákům chutnají?

„V poslední době se polští spotřebitelé 
zaměřují například na Bohemia Sekt demi sec 
rosé, který je k dostání v jednom z největších 
obchodních řetězců – Freshmarketu 
a ve zhruba 350 vybraných prodejnách Žabka. 
Kromě toho musím zmínit také Ryzlink 
rýnský z vinařství Habánské sklepy, který 
doporučuje populární polský sommelier 
Andrzej Strzelczyk. Dále je to Chateau Bzenec 
Chardonnay, které zabodovalo v posledním 
ročníku Ceny polských obchodníků.“

Polský maloobchod tedy vychází 
preferencím zákazníků ohledně moravských 
vín vstříc? 

„Rozhodně. Rostoucí zájem Poláků o kvalitní 
vína z jižní Moravy potvrzuje kromě čísel 
z trhu také konzistentní vývoj nabídky 
polských předních obchodních sítí, která se 
stále rozšiřuje. Pravda je, že svou roli sehrály 
také výrazné reklamní kampaně, které dané 
značky podpořily.“ 

Proweinu je dvacet,  
naši vinaři Přijeli Podeváté
světový vinařský veletrh proWein se letos konal od 23. do 25. března, i podvaCáté v němeCkém 
düsseldorFu. vinaři z moravy a z čeCh prezentovali na této významné akCi svá vína podeváté. 
JeJiCh účast Finančně podpořil vinařský Fond, organizačně se podílelo i národní vinařské Centrum. 
Jedním ze šesti vinařství, která na veletrh přivezla svá vína, byla i společnost bohemia sekt.

Veletrh ProWein je významnou příležitostí, 
jak představit to nejlepší, co uzrálo na našich 
vinicích. Však také novinkou v expozici 
České republiky byla letos malá degustační 
zóna, v níž každé ze zúčastněných vinařství 
prezentovalo dvě vybraná vína. My 
jsme nabídli Bohemia Sekt Prestige brut 
a Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut. 
Vinařství skupiny BOHEMIA SEKT tak dostala 
znovu možnost seznámit odborníky z celého 
světa se svými produkty, a podpořit tak jejich 
export. 

Letošní expozice měla jinou podobu než 
v minulých letech. Každé vinařství, které 

reprezentovalo Českou republiku, mělo svůj 
pult, ale kromě toho mohlo každé z nich 
využít společného zázemí – chlazení vín, 
výrobník ledu, myčku skla, kuchyňku, šatnu 
a podobně. 

Kromě prezentací jednotlivých vinařství 
mohli návštěvníci navštívit i centrální 
informační pult Vinařského fondu 
a Národního vinařského centra, který 
představil naši republiku jako místo, kde se 
rodí skvělá vína a kde se dá po jejich stopách 
putovat půvabnou krajinou. Ve vinařstvích 
skupiny BOHEMIA SEKT jsme na návštěvníky 
ze zahraničí připraveni a těšíme se na ně.

Každý Polák za rok 
vypije v průměru  2,7

V roce 2016 Poláci vypijí 

107 000 000 
LITRů VíNA

Z demografického 
hlediska tvoří největší 
skupinu milovníků vína 
v Polsku lidé ve věku 
25–34 let, kteří mají 
vysokoškolské vzdělání 
a žijí ve městech, často 
v těch, která mají více 
než 500 tisíc obyvatel.

LITRU 
VíNA

zajíMavá fakta

marcin zalicki, 
spolumajitel firmy 
amazis.net
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naši 
oslavenci

I rok 2014 je a bude plný významných výročí, a tedy i oslav, při kterých naše 
lahodné bublinky potečou proudem. Oslava bez Bohemia Sektu, to je něco jako 
víkend bez neděle – prostě nepředstavitelná věc. Tak ať létají zátky! Blahopřejeme 
a přejeme všechno nejlepší. 

životní
jubilea

60 let věku 
Vladimír Skala
Květoslav Kratochvíl
Emil Rosík
Anežka Benešová

50 let věku 
Ing. Pavel Moravčík           
Milan Berkovec
Věra Holá

Pracovní
jubilea

45 let práce v BS
Jaroslav Šopa

25 let práce v BS
Jiří Straka

20 let práce v BS
Jan Biskup
Marcela Pinkrová
Miroslav Šebek

Dalibora Valdmanová
Blanka Werflová
Jiří Matulík
Petr Straka
Petra Klingerová

15 let práce v BS
Miroslav Šolar
Ing. Roman Popper
Michael Chochol
Jiří Kuban
Bohuslava Holečková

Jedenáctého května 
Prahu zaplnil rekordní 
počet běžců, kteří se 
zapojili do jubilejního 
20. ročníku Pražského 
maratonu. I BOHEMIA 
SEKT přispěl svým 
dílem – společnost 
reprezentovalo celkem 
17 závodníků! Sestavili 
jsme čtyři štafety a náš 
marketingový ředitel 
Martin Fousek běžel 
dokonce celý maraton, 
tedy 42,195 km!  

Závodu přálo počasí, 
oblaky se střídaly se 
sluncem a teplota 
vzduchu byla mírná, tedy pro sportovní výkony ideální. Běželo se 
dobře. I když jsme nedosáhli na zlato, nezahořkli jsme. V BOHEMIA 
SEKTU zkrátka rádi běháme. A navíc jsme pomohli dobré věci. 
Startovní čísla jsme si zakoupili prostřednictvím organizace 
Tyfloservis, která pomáhá lidem se zrakovým handicapem, a tím jsme 
přispěli na její provoz. 

boheMia sekt 
na PražskéM Maratonu

boheMia sekt získal 
ocenĚní sPolečnost 
Přátelská k rodinĚ
Společnost Grafia, organizátor veletrhu práce a vzdělávání 

„Klíč k příležitostem“, ocenila firmu BOHEMIA SEKT za její 
přístup k zaměstnancům a jejich rodinám.  Titul „Společnost 
přátelská k rodině“ získávají firmy v Plzeňském kraji, které 
umožňují mimo jiné pružnou pracovní dobu, částečný pracovní 
úvazek nebo třeba práci z domova.

„Našim zaměstnancům chceme vždy vyjít vstříc. Chápeme, 
že skloubení rodiny a kariéry může být stresující, právě 
proto nabízíme například matkám na mateřské dovolené 
práci z domova. I díky tomu se můžeme pochlubit nízkou 
mírou fluktuace zaměstnanců a postavením stabilního 
zaměstnavatele v Plzeňském kraji,“ komentuje Ondřej Beránek, 
ředitel společnosti BOHEMIA SEKT, která zaměstnává 240 lidí.

Ocenění převzala od Jany Brabcové, jednatelky společnosti grafia, 
hR manažerka společnosti BOhEmia sEkt markéta králová.
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