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Pro co nejbarevnější život

Vážení přátelé,
když jsem se dozvěděl, že jeden z hlavních článků tohoto čísla Perlivého světa popisuje
barvy vín, okamžitě mě napadlo, že barevnost, ať už v jakékoli rovině, je krásným tématem
také pro úvodník časopisu. Už proto, že život firmy BOHEMIA SEKT a jejích značek je pestrý
a mnohovrstevnatý.
Barvy. Věděli jste například, že se schopností vidět barevně se nerodíme? Získáváme ji postupně.
Nejprve do našeho světa vstupují červená, oranžová, žlutá a zelená. Postupně se k nim přidává
fialová, pak modrá… Naštěstí je toto barevné spektrum brzy úplné, protože barvy kolem nás
ovlivňují naše emoce. Stejně jako víno, s nímž výjimečné okamžiky prožíváme s větší intenzitou.
Zajímavé je i to, že barvy dokáží svými vibracemi léčit – působí na funkci orgánů, prohlubují
koncentraci nebo relaxaci. I víno, pijeme-li je v rozumné míře, prospívá našemu zdraví.
„Má šedivý život,“ říkáme o někom, jehož dny fádně plynou jeden za druhým. Opakem jsou
pak všichni ti, kteří mají nespočet zájmů, aktivit a přátel, s nimiž se často scházejí například nad
sklenkou lahodného vína. Mimochodem, už Carl Gustav Jung, slavný švýcarský psychiatr, zjistil,
že zatímco uzavření introverti mívají v oblibě studené barvy – modrou a zelenou, společenští
extroverti dávají přednost teplým barvám, tedy například červené a žluté… A jsme zase u vína.
Červená je barva vášně spojená se silnou energií. Povzbuzuje všechny smysly a uvolňuje emoce.
Žlutá pak působí na smysly velmi blahodárně, zlepšuje náladu, umocňuje kreativitu a je plná
optimismu. Nemáte pocit, že vlastně hovořím o víně? Že tohle všechno umí také? A co teprve,
když se tyto fenomény propojí! Ať už do sklenky stéká víno nádherně karmínové nebo zlatavé,
vždycky je to důvod k radostnému očekávání dalších smyslových zážitků.
Milí přátelé, ať je váš život co nejbarevnější, plný výjimečných okamžiků a šťastných setkání.
A ať je při nich vždycky víno – červené, bílé nebo růžové, tiché nebo perlící svěžími bublinkami.
Jaro a léto přinášejí dlouhé vlahé večery a k těm sklenka lahodného vína neodmyslitelně patří.
Tak na zdraví!

Ondřej Beránek

ředitel společnosti BOHEMIA SEKT
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Takhle vypadá jaro na vinici ve Velkých Bílovicích. Ale musíte si přivstat, abyste
přes něžné květy mandloní prosvícené sluncem viděli, jak se na viniční trati Přední
hora probouzí nový den. réva – hlavně Veltlínské zelené a Chardonnay – v této
chvíli ještě spí.

panorama

5

foto / Josef Svoboda

6

Zoom

Jak Karel IV.
pozvedl vinařství v Čechách
„Chtějíce z vlastní vůle a naší nekonečné laskavosti, jakož i s pomocí Boží,
zlepšiti stav našeho království a všech jeho obyvatel, nařizuji…“ Tak začínalo
nařízení, jímž Karel IV., král český a císař římský, dal v roce 1358 popud
k zakládání vinic v naší zemi a současně upravil POMĚRY VE ZDEJŠÍM VINAŘSTVÍ.
Na základě výnosu prozíravého otce vlasti se začaly zakládat vinice v Praze a královských městech,
a to do čtrnácti dnů od chvíle, kdy vešel v platnost. Král přikázal využít tímto způsobem všechny
příhodné kopce. Kdo sám na svém pozemku vinici vysazovat nechtěl nebo nemohl, musel pozemek
půjčit tomu, kdo o to stál. Začínající vinohradníci pak celých dvanáct let neplatili žádné daně.
Po uplynutí této doby odevzdávali desátek majiteli pozemku, králi pak pak z každé vinice půl džberu
(30,5 litru) vína ročně. Ti rychlí, kteří založili vinohrady ještě v roce 1358, byli „od ungeltu a zemské
berně“ osvobozeni navždy.

Import se zakazuje

O patnáct let později, v roce 1370, vydal prozíravý
král další výnos, kterým českým vínům zajistil dobrou
tržní cenu a odbyt. Toto nařízení Karla IV. zakazovalo
dovážet do českých měst cizí vína, a to v období
od vinobraní až do provodní (tedy Bílé) neděle.
V roce 1373 král toto opatření rozšířil na celých
dvanáct měsíců roku. Takový zákon by dnes
parlamentními komorami sotva prošel…

Vinice pod ochranou

Kdo by se snad v dobách Karla IV. vydal do vinice
krást nebo jinak škodit, musel počítat s přísným
trestem. Zajímavé je, že jinak byl oceněn lup denní
a jinak „práce v noci“. Škůdce, kterého dopadli
ve dne, se buď vyplatil dvaceti kopami grošů, nebo
přišel o pravou ruku. Ovšem noční krádež se rovnou
trestala smrtí a statek takového hříšníka připadl
perkmistrovi, tedy správci vinic.

Královské dědictví: Rulandské bílé

Kromě všech těchto opatření se císař Karel IV.
do dějin českého vinařství zapsal i tím, že k nám
dal dovézt vinnou révu z Burgundska – pinoty. Jeho
záměrem bylo zlepšit sortiment pěstovaných odrůd
v českých vinicích. Touto cestou se k nám dostala
například odrůda Pinot Blanc neboli Rulandské bílé.

Zoom

700 let
700 lahví unikátního sektu
K oslavám sedmistého výročí narození Karla IV. připravil
Bohemia Sekt limitovanou edici 700 lahví sektu nesoucího
jméno tohoto osvíceného panovníka. Unikátní sekt, který
je připraven výhradně z odrůdy Pinot Blanc, připomíná, že
o rozšíření „bílé rulandy“ u nás se zasloužil právě Karel IV.
Bohemia Sekt Karel IV. se vzhledem k omezenému počtu lahví speciální edice
nedostane na pulty prodejen. K mání je na e-shopu BOHEMIA SEKTU za 700 korun,
ale existuje i mnohem zajímavější cesta, jak jej získat: „Rozhodli jsme se několik lahví
s exkluzivními čísly vydražit a výtěžek z aukce věnovat nadaci Terezy Maxové, která jej
využije na podporu vzdělávání dětí z dětských domovů. Symbolicky se tak propojuje
důraz, který kladl Karel IV. na vinohradnictví i vzdělání v českých zemích,“ vysvětluje
Ondřej Beránek, ředitel společnosti BOHEMIA SEKT.

Jak se rodil
Karel IV.

Sekt vskutku
královský
A jaký je tedy Bohemia Sekt Karel IV.?
Zrodil se z odrůdy Pinot blanc a je v kondici
brut. Má středně intenzivní zelenkavě žlutou
barvu se zlatavými odlesky a dokonale
jemné, vyrovnané perlení. Vůně sektu je
intenzivní, jemně ovocná, s tóny hrušek,
másla a čerstvé chlebové kůrky. Chuť je
elegantní, poměrně extraktivní, s příjemnou
ovocností, která je podpořena vyváženou
distingovanou kyselinkou. Perzistence je
majestátní, harmonická a dlouhotrvající.

„Rulandské bílé je odrůda vpravdě královská
a sekt Karel IV. z ní byl připraven klasickou
metodou kvašením v lahvi,“ říká Josef
Švéda, vedoucí výroby sektů společnosti
BOHEMIA SEKT. „Ušlechtilý charakter
tohoto šumivého vína se tvořil při dlouhém
ležení na kvasinkách ve sklepích nedaleko
královského hradu Karlskrone, dnes
známého pod názvem Radyně, který nechal
ve 14. století Karel IV. nad Starým Plzencem
postavit.“
Rulandské bílé neboli Pinot blanc je původní
francouzskou odrůdou spadající do rodiny
burgundských vín. Její výjimečnost spočívá
v bohatém zastoupení charakteristických
tónů, kterými jsou vína této odrůdy zajímavá.
„Zakvašení této speciální šarže do lahví
proběhlo 28. března 2012 a degorsage sektu
byla provedena o 48 měsíců později. Tím
sekt získal dokonalý harmonický charakter
a jemnou, dlouhotrvající perzistenci,“
komentuje delikátní chuť
vína Josef Švéda.
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novinky

Novinky
z loňské sklizně
Na rok 2015 vinaři vzpomínají s nadšením. Mimořádná sklizeň slibovala báječná
vína a ukázalo se, že to nebyly plané naděje. Představujeme vám tři vína ročníku
2015, která rozhodně stojí za ochutnání. Už proto, že v daných řadách se jedná
o zcela nové odrůdy.

Sylvánské zelené kabinet
2015 Víno Mikulov
Sommelier Club
Víno zelenkavě žluté barvy
má komplexní ovocnou
vůni, která připomíná
sadové ovoce, zejména
pak zralé zelené jablko.
Vyniká svěží, středně
plnou chutí s ovocným
charakterem
a s příjemně
kořenitým závěrem.
A s jakými
kulinářskými
specialitami vytvoří
dokonalý chuťový
akord? Toto víno
servírujte
k zeleninovým
předkrmům nebo
pokrmům
z drůbežího masa.

Dalším malým pokladem
je suché Rulandské bílé
pozdní sběr 2015
z Habánských sklepů.
Má světle žlutě zlatavou
barvu, ve vůni tóny
exotického ovoce
a šťavnatou, výrazně
ovocnou chuť s tóny
banánu či ananasu.
Výborně se hodí
k drůbežímu masu
se smetanovou
omáčkou nebo
mořským plodům,
ale skvěle je lze
sesnoubit i se
zralým tvrdým
sýrem.

Ve vaší domácí vinotéce
by neměl chybět ani
Muškát moravský 2015
z Chateau Bzenec.
Víno zlatavě zelenkavé
barvy má intenzivní vůni
přezrálého exotického
ovoce a květin. Jeho
středně plná chuť
ovocného charakteru
navazuje na vůni
se svěžím, jemně
kořenitým
závěrem.
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Bílá, červená, růžová… Tři barvy v pomyslném erbu vinařů. Užíváme si karmínově rudý
odstín červeného vína, jasně žlutý se zlatavými odlesky u bílého, u růžového nás zase
fascinuje lososová barva oblohy při západu slunce. Vnímáme je a hodnotíme. Pojďme
se ale dnes na barvy vína podívat z jiného úhlu – z hlediska technologie jeho výroby.

10 | in vino

Bílé víno není bílé
Světle zelené, žluté, zlaté… To jsou jen některé odstíny
z barevné palety ‚bílého´ vína. Vycházejí z odrůdy hroznů
a jejich vyzrálosti. „Hrozny jednotlivých odrůd se vyznačují
širokou škálou různých barev a odstínů,“ uvádí Aleš Urbánek,
technolog výroby a nákupu vín vinařství Víno Mikulov.
„Začněme třeba u syté zelené Veltlínského zeleného nebo
Neuburského. Dále se nabízejí světlejší odstíny zelené
přecházející do lehce nažloutlých až intenzivně zlatých
odstínů odrůd, jako jsou Rulandské bílé, Chardonnay a třeba
Sauvignon. Prakticky samostatnou skupinu bílých odrůd tvoří
ty, které mají malé množství barviv ve slupkách bobulí, a proto
je barva těchto hroznů narůžovělá až šedá. Jsou to například
Tramín červený, Pálava a Rulandské šedé.“
Další samostatnou skupinu bílých vín pak tvoří klarety,
zjednodušeně řečeno bílá vína vyrobená z modrých hroznů.
Názvem klaret se smí označovat víno vyrobené z modrých odrůd
okamžitým lisováním bez nakvášení rmutu, tedy buď lisováním
celých hroznů, nebo samovolným odtékáním moštu ze rmutu.

Třapiny musí pryč
Kromě odrůdy a stupně vyzrálosti hroznů závisí výsledná barva bílého vína na použité
technologii. Zajímavé je, že současná technologie umožňuje vyrobit z jedné odrůdy bílá vína
různé barevnosti. „První krok při výrobě představuje pomletí a ‚odzrnění´ hroznů, tedy oddělení
bobulí od třapin. Dále pak pracujeme se rmutem,“ říká Aleš Urbánek a vysvětluje,
že technologických možností je tolik, že by se do jednoho článku nevešly. Budeme se proto
pohybovat v obecné rovině: „Jestliže chceme dosáhnout lehčích odstínů barvy, získaný rmut
je třeba prakticky ihned vylisovat. Tím oddělíme slupky od moštu a extrakci barviv, která jsou
obsažena právě ve slupce, výrazně zkrátíme. Pokud bychom chtěli, aby hotové víno mělo sytější
barevný odstín, můžeme bílý rmut nechat macerovat déle, například od šesti do čtyřiadvaceti
hodin. Během tohoto procesu však musíme dodržet podmínky, které zabrání rozkvašení,
abychom po vylisování dokázali získaný mošt odkalit,“ popisuje procesy zkušený technolog.

Paleta barev v rukou odborníků
V průběhu alkoholového kvašení není možné sledovat barevnost bílých vín, protože v této době ji
na krátkou dobu zcela překryje až mléčně bílý odstín. Barva vína se znovu objeví až při dokvášení.
Bezprostředně po něm přichází období, které je pro výsledný odstín důležité. „Končící aktivita
kvasinek, a s tím spojená nižší produkce oxidu uhličitého, umožní, aby se do vývoje barvy poprvé
promítl vliv kyslíku,“ prozrazuje odborník a pokračuje: „V tomto období drží sklepmistr
a technolog v rukách pomyslnou paletu barev, jejímž prostřednictvím mohou mladé víno ovlivnit.
Buď si vyberou cestu směřující k lehčímu a světlejšímu vínu, které je určeno spíše k rychlejší
konzumaci – taková vína mají barvy výrazně světlejší, zelenkavé až zelenkavě žluté. Nebo se vydají
směrem k vínu mohutnému, pro nějž jsou typické barvy sytě zlaté až slámově žluté a které je
schopné delšího zrání – po nalahvování má předpoklady k delší životnosti.“ V každém případě
je však nutné s mladým vínem pracovat velice šetrně a citlivě. Starší a zkušenější vinaři respektovali
zásadu, kterou velmi výstižně vyjadřuje tato věta: „Mimořádné víno vzniká tehdy, když se mu příliš
nepleteme do cesty.“ Člověk – nevinař tuto zásadu možná tak docela nechápe, ale je to tak.
Víno, kterému dáme dostatek času a příliš na něj nespěcháme, nás většinou hodně překvapí.
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Červené víno z modrých slupek
Karmínová barva, kterou tak obdivujeme u červených vín,
je obsažena ve slupkách modrých hroznů*. Proto mluvíme
o modrých odrůdách révy vinné. Modré barvivo se v červené změní
až v roztoku moštu, a následně vína, v kyselém pH. „I u červených
vín je zásadní vliv odrůd a vyzrálosti, ale i zde nabízejí technologické
postupy široké možnosti,“ uvádí Aleš Urbánek. „Na rozdíl od bílých
vín jsou ta červená vyráběna kvašením rmutu, protože právě proces
alkoholového kvašení je nejlepší způsob extrakce barviv ze slupek
do vína. Tato fáze výroby je relativně krátká, většinou se pohybuje
od sedmi do deseti dnů, ale do vína se v tomto období dostanou
téměř veškerá barviva. Dále už s nimi jen hospodaříme – pokoušíme
se je stabilizovat a zráním usměrňovat jejich vývoj.“

zrání vína nebude výrazně snižovat. Mladá červená vína mají většinou
odstíny rubínové až nafialovělé, výjimkou je snad jen odrůda Rulandské
modré, která je ve většině případů světlejší a jejíž odstín více či méně
provázejí světlejší odlesky antukové barvy,“ říká expert z vinařství
Víno Mikulov.

Chuť mění barvu

*Existují výjimky – takzvané barvířky. Barvířka je všeobecné označení pro modré
odrůdy, které vykazují velký obsah pigmentu ve slupce bobule a mají vždy
červenou barvu dužiny.

Zráním se v červených vínech probouzí harmonická a plná chuť.
Tento proces s sebou vždy nese změnu barevné intenzity i odstínu.
U starších vín se projevuje mírným zesvětlováním, původní syté
a rudé tóny získávají v tenké vrstvě vína, kterou můžeme sledovat
při okraji skleničky, odstíny zralosti. Proto u starších červených vín
původní nafialovělé odstíny často nahrazují jemné tóny dřeva.

Při ošetřování červených vín hrají vliv třísloviny z hroznů, přesněji
řečeno ze slupek a semínek, ale technologům pomáhají také
třísloviny z dřevěných nádob – sudů. „Důležité je přiměřené
dávkování kyslíku, protože vzájemnou vazbou tříslovin, barviv
a kyslíku dokážeme získat stabilní barvu, jejíž intenzita se v procesu

Růžové víno
Růžová vína získávají stále více a více příznivců. Způsoby jejich výroby jsou velice rozmanité a škála odstínů velmi široká.
Růžové víno se vyrábí z modrých odrůd a použitá odrůda je pro výsledek nejdůležitější. Dalšími zásadními faktory jsou
dosažená cukernatost hroznů a délka macerace rmutu.

Rodí se jako červené
a žije jako bílé
Zjednodušeně bychom mohli říct, že růžové víno vyrobíme
z modrých hroznů, které zpracujeme tak, jako bychom připravovali
z bílých hroznů víno bílé. Barevnou intenzitu si můžeme nastavit
podle délky macerace rmutu, ale je také třeba zdůraznit vliv
teploty. Pokud je rmut hodně studený, například okolo 6 °C, bude
i po dvanácti hodinách macerace barva světlejší než po pouhých
čtyřech hodinách macerování při teplotě 18 °C. Díky těmto širokým
možnostem může každý technolog připravit růžové víno přesně
podle svých představ a trh nabízí pestrou paletu barev vůní i chutí,
ze které je radost vybírat.
„Pro růžové víno je dle mého názoru vedle barevnosti velmi důležitá
i vůně, proto většina růžových vín vyráběných šetrnou cestou bez
přístupu kyslíku nabízí především lehkost a svěžest. S tím je potom
spojena i výborná pitelnost takových vín,“ uzavírá exkurz do světa
barev vína Aleš Urbánek.
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Šampioni

na stupních vítězů

S rokem 2016 je tu nové kolo domácích i zahraničních soutěží,
v nichž naše sekty a tichá vína opět bodují. Podívejte se, co
by se mělo objevit na vinném lístku vaší restaurace, případně
ve vaší domácí vinotéce. Představujeme vám „zlaté“ poklady.

Bohemia Sekt
Prestige Chardonnay
brut 2013
Tento sekt letos
zabodoval ve Francii,
když ze soutěže Vinalies
Internationales 2016
v Paříži přivezl zlato.
Je také vítězem kategorie
Grand Prix Vinex 2016.

Louis Girardot
brut 2011

zlatá medaile a vítěz
kategorie Oenoforum
2016

Rulandské šedé
pozdní sběr
2013 z Vinařství
Pavlov

Lahodné víno zaujalo
porotce v soutěži
Bacchus Madrid 2016
a ze Španělska přijelo
se zlatou medailí.

Chateau Radyně
extra brut 2012

Extra suchý sekt přivezl
zlato z Vinařských
Litoměřic 2016, kde se
stal i vítězem kategorie,
a také ze soutěže Král
vín České republiky
2016.

Chateau Bzenec
brut 2013

Dvě zlaté má také
bzenecký sekt, jednu
z Vinařských Litoměřic
2016 a druhou ze
soutěže Král vín České
republiky 2016.

top
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První kolo Prague Wine Trophy 2016 ovládly naše sekty

Samé zlato a navíc jeden titul šampiona pro Chateau Bzenec brut si z prvního kola soutěže Prague Wine Trophy 2016
odnesly naše sekty. Tři zlaté pro Bohemia Sekt Prestige brut, dvě zlaté pro Chateau Radyně extra brut a Bohemia
Sekt Prestige demi sec a po jedné medaili pro Bohemia Sekt Prestige rosé brut, Louis Girardot brut 2011 a Mionetto
Prosecco DOC Treviso brut. Louis Girardot brut 2011 a Bohemia Sekt Prestige Chardonnay získaly ještě ocenění
Prague Premium Gold.
Zlatě zabodovala i naše tichá vína – z vinařství Víno Mikulov to bylo Rulandské bílé pozdní sběr 2015, Chardonnay
pozdní sběr 2015 a Frankovka pozdní sběr 2013, z Habánských sklepů Rulandské bílé pozdní sběr 2015, Cuvée
Jacob Hutter pozdní sběr 2013 a Frankovka pozdní sběr 2013, z Vinařství Pavlov Rulandské bílé pozdní sběr 2015
a Chardonnay pozdní sběr 2015 a z Chateau Bzenec Rulandské bílé pozdní sběr 2015.

Bohemia Sekt
Prestige brut 2013
Tento sekt získal zlato
z Vinařských Litoměřic
2016 a další zlato
a vítěze kategorie
v rámci soutěže Král vín
České republiky 2016.
Zlato má i z Valtických
vinných trhů 2016.

Bohemia Sekt
Prestige demi sec
2013
Zlato z Vinařských
Litoměřic 2016

Rulandské bílé
pozdní sběr 2013,
Víno Mikulov
Zlato z Vinařských
Litoměřic 2016 a zlatá
medaile z Oenofora
2016

Chardonnay
pozdní sběr 2015
z Habánských
sklepů
Zlato z Vinařských
Litoměřic 2016

Sauvignon
pozdní sběr 2015
z Vinařství Pavlov
Zlato z Vinařských
Litoměřic 2016

14

cesta k vínu

Blues je jako červené víno
z barikového sudu
Na letišti v Praze Ruzyni přistála před jednadvaceti lety. Pro zpěvačku Tonyu
Graves to byla první návštěva nejen v České republice, ale v Evropě vůbec. Od té
doby žije v Praze trvale. A protože v USA, kde se narodila, je jednadvacítka bránou
k plnoletosti, je Tonya vlastně teprve letos „plnoletou“ Češkou.
Cítíte se tak?
„Občas jo, občas ne. Zrovna dneska mě všechno bolí, jak jsem
včera cvičila… Ne, není mi jednadvacet.“

Byly i jiné důvody, proč jste rozhodla tu zůstat?
„Mám pocit, že to nebylo rozhodnutí. Prostě se to stalo.
Začala jsem se tu cítit doma víc než kde jinde.“

Když jste se tehdy z čista jasna ocitla v Čechách,
jak na vás naše země působila?
„Nevím, co jsem vlastně od Evropy tenkrát čekala. Ale když jsem
se rozhlížela kolem sebe, pamatuju si, že jsem si říkala: Hmmm,
je to tu docela normální. Do té doby jsem toho o Evropě i České
republice věděla velmi málo. Pak jsem si to tady pořádně prohlédla
a došlo mi, že Praha je nejkrásnější místo na světě. A i když jsem
od té doby zcestovala mnoho evropských zemí, myslím si to
pořád.“

Pamatujete si z doby vašeho příjezdu
ještě nějaké výrazné dojmy?
„Samozřejmě jsem zažila určitý kulturní šok, nějaké rozdíly tu
byly, ale jsem tady už tak dlouho, že už ani nevím, co to bylo.
Byla jsem tehdy trošku zklamaná z Ameriky a říkala jsem si: když
odjedu někam jinam, budu si jí pak víc vážit, dojde mi, jak se tam
dobře žije, a budu se chtít vrátit. Jenže musím říci, že po příjezdu
do Prahy to zafungovalo úplně naopak. Už jsem zpátky nechtěla.
A nechci ani dnes.“

text / Lucie Hniličková
foto / Zdeněk Rerych
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Prý vám naše země připomíná stát New York,
ze kterého pocházíte.
„Je to tak, třeba příroda je docela podobná, jen jsou tam jiné
vzdálenosti. Jediné, po čem se mi tady stýská, jsou lidi. Ale dnes
je to lepší než před dvaceti lety, všechna sociální média, skype,
chat… Kdysi jsem psala klasické dopisy, běhala s obálkami
na poštu. Dneska už mi do schránky chodí jen letáky.“
Právě teď sedíme v jednom z brněnských klubů, kde máte
za chvíli koncert. Jezdíte na Moravu často?
„Ano, třeba zítra jsem v Ostraně, pak ve Frýdku-Místku.“

„Když je na stole
sekt, musím ho
aspoň ochutnat.“

Proč se ptám… Morava je kraj vína. Jezdíte sem někdy
ne za prací, ale za vínem?
„Nemám čas, pořád jsem na šňůrách. Jednou, ale to už je hodně
dávno, jsme strávili Velikonoce v Mikulově, chodili jsme po vinných
sklípcích. Bylo to hezký. Teď moravské víno na Moravě ochutnám,
jenom když hraju na vinobraních.“
Máte ráda víno?
„Mám. Radši bílý, než červený, nic moc sladkého, ale zase ne moc
suché, něco mezi tím.“
Rozumíte mu?
„Upřímně, piju to, co mi chutná. Nejsem žádný znalec. Docela
vtipné je, že když jsem ve Státech chodila na univerzitu, v rámci
brigády jsem pracovala ve vinařství. Představte si, že jsem dělala
degustace. Ale o vínech, která se ochutnávala, mě museli všechno
naučit.“
Jak je na tom stát New York s vinařstvím?
„Není to vinařský region, to spíš Kalifornie. U nás se pěstují jablka.
Však se nám taky říká Big Apple!“
A co se ve státě New York jí?
„Místní kuchyně je směsí všech ostatních. Každý si myslí, že se tam
konzumuje jen hamburger a hranolky, ale vaří se tam mezinárodní
kuchyně. Doma jsme jedli například chilli con carne, spagetti nebo
pečené kuře…“
A co vám chutná v Čechách?
„Dobrý guláš, svíčková, kachna se zelím... Jenže teď tyhle věci
nemohu jíst, protože mám problémy se zažíváním. Musela jsem
kvůli tomu změnit jídelníček. Není to nic moc. Dostala jsem
seznam, a když jsem ho pročítala, bylo tam samé ne, ne, ne ne…
tohle taky ne… Některé věci z toho seznamu mě hodně mrzí.
A nemohu pít perlivé nápoje, ani kyselejší bílé víno. Z toho jsem
moc smutná, protože miluju třeba prosecco a sekt vůbec. Ale
musím se přiznat, že občas ten zákaz poruším. Když je na stole
sekt, musím ho aspoň ochutnat.“
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vždycky jsem sama za sebe
Přečetla jsem si o vás, že nerada otevíráte své soukromí,
ale vaše první album se jmenovalo I’m The Only Me, což by
se dalo volně přeložit Já jsem jenom já. To zní docela osobně…
„Doslovný překlad je složitý, asi to nejde vyjádřit úplně přesně.
Což je škoda, protože jsem tím chtěla říci, že jsem jenom jedna
– jako každý člověk. Nikdo nemá svůj klon. Ať v dobrém, nebo
ve zlém, vždycky jsem sama za sebe. Většinou je to super,
ale kdybych byla na světě víckrát, víc bych toho stihla.“
Texty písniček si píšete sama. Promítá se do nich
tahle filozofie?
„Písničky v albu I’m The Only Me jsou o tom, jak jsem se v té době
cítila. Ale jestli je v textech nějaká velká filozofie, tím si nejsem
jistá. Ani vlastně nevím, jestli osobní filozofii mám.“
Vaše druhé album pochází z roku 2015 a jmenuje se
Back to Blues. Vrátila jste se v něm tedy k bluesové muzice?
„Měla jsem v plánu sestavit album z cover verzí písniček, z těch,
co se mi líbí. Ale bylo velmi složité si vybrat, protože takových je
milion. Pak zemřel B.B. King a já si vzpomněla, že když jsem tady
v Čechách začínala, zpívala jsem s Lubošem Andrštem blues.
Napadlo mě, že pro bluesovou desku bude jednodušší vybrat
písničky. Nebylo. Krásných bluesových písniček je taky hrozně moc.“
Blues je nádherná muzika, myslíte, že by se dala
přirovnat k vínu?
„Mám pocit, že blues by bylo červené víno… z barikového sudu…
Jasně! Oakie Smokie!“

Pojďme ještě k vaší profesi – jste vlastně původně herečka.
„Herectví jsem studovala ve Státech na univerzitě, ale herečkou
jsem být nechtěla. Tedy původně mi to přišlo jako dobrý nápad,
ale pak jsem změnila názor. Upřímně – já jsem nechtěla být ani
zpěvačka, nebyl to můj plán. Prostě se to stalo.“
Četla jsem o vás, že máte doma ráda ticho.
„To je pravda, ale je to složité, protože mám dvě děti. Nicméně
hudbu doma opravdu nikdy neposlouchám. Tedy s jedinou
výjimkou – když před Vánocemi peču cukroví, pouštím si koledy.“
Zpíváte se dvěma kapelami – se svou doprovodnou skupinou
a pak s Monkey Business, se kterou letos oslavíte už šestnáct
let spolupráce. Monkey Business je idiom, v přeneseném
významu to znamená „lumpárna“. Máte ráda lumpárny?
„Nejjednodušší vysvětlení pro tenhle název kapely? Nomen
omen. Nebereme se příliš vážně a nebojíme se sami sobě
zasmát. Evidentní je to už při pohledu na kostýmy, ve kterých
vystupujeme.“
Co chystáte v nejbližší době? Třeba k těm šestnáctým
narozeninám spolupráce s Monkey Business?
„Je toho hodně. Co se týče Monkey Business, v květnu 26.
budeme mít koncert v pražských Žlutých lázních. Se svou
doprovodnou kapelou pak 28. zahajuji lázeňskou sezonu
v Teplicích a 29. hrajeme na festivalu Mezi ploty. No a pak
se 11. června těším do Starého Plzence na open air festival
přímo v areálu společnosti BOHEMIA SEKT.“

Komunikace

Degustační balíček

vás bude bavit

E-shop osobnivinoteka.cz nabízí úctyhodnou kolekci vín. Můžete si je kupovat
po lahvích, nebo pro vás sommelier připravuje speciální tematické a sezónní balíčky.
Ale možná chcete víno poznávat i jinak než jen jako lahodný nápoj. Třeba mu
chcete porozumět víc. Náš degustační balíček vám to umožní. A navíc – až si budete
příště vybírat vína do své domácí vinotéky, nově
nabyté znalosti vám usnadní volbu.
Degustační balíček s podtitulem „hra“
je určen milovníkům vína – laikům, kteří
neprahnou po kariéře sommeliera, ale
přesto je zajímá obřad degustace.
S naší nápovědou si jej můžete sami
vyzkoušet, a dozvědět se tak o vínu
spoustu zajímavých informací.

Degustační balíček
„hra“ obsahuje
těchto šest vín
z Habánských sklepů:
Veltlínské zelené
se svěží ovocnou vůní s decentními tóny mandlí
má vyváženou chuť s příjemnou kyselinkou.
Sauvignon,
jenž zaujme extraktivní vůní s tóny angreštu
a plnou chutí s dlouhotrvající dochutí.
Rulandské bílé
láká jemnou květinovou vůní a v jeho chuti nalezneme
nádech zralých letních hrušek nebo lískových oříšků.
Zweigeltrebe Rosé
– jiskrné se sytější starorůžovou barvou s pěknou viskozitou.
Má středně intenzivní aroma připomínající třešně a jahody,
v pozadí s jemným nádechem malinového kompotu. Jeho
chuť je tenčí, avšak šťavnatá, ovocitá s delší dochutí.
Rulandské modré,
které má nižší rubínovou barvu, elegantní vůni s tóny
lesního ovoce a měkkou, harmonickou chuť.
Zweigeltrebe
s barvou českých granátů s fialovými záblesky a ovocně
kořenitou vůní s tóny bobulového ovoce, které je v chuti
harmonicky plné s hladkými tříslovinami.

Vanilka i houby
K této kolekci lahodných vín získáte v rámci balíčku jako
bonus také návod, jak při degustaci postupovat, a také
užitečné pomůcky – například degustační prostírání pro
šest osob, protože degustovat vína ve společnosti přátel je
báječná zábava na celý večer. Součástí balíčku je také seznam
vinařských poetických výrazů, které se pro popis vín hodí.
Muškát nebo vanilku byste asi čekali, ale co třeba houby?!?
Opravdu, i ty patří do slovníku vinaře.
Degustační kolekce, kterou si můžete pořídit
za 594 korun, bude ve výše uvedené sestavě vín k mání
přibližně rok. Potom se obsah balíčku promění a vy
se můžete pustit do další hry.
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Co dělá sklepmistr
Habánských sklepů mimo hlavní sezónu?

1 | Jak dýchá víno
V sále stojí obří kádě a v nich zrají červená vína – v tuto chvíli ta ze
sklizně 2015. Přemysl Vašíček hodnotí jejich vývoj a kvalitu – barvu,
čistotu, charakter vůně a chuti. V této fázi je mladé víno ještě kalné,
a právě proto je třeba pozorně sledovat, jak se spontánně čistí
a jestli nemá nějaký defekt – například nedostatek kyslíku. Ležením
na jemných kalech se ve vínech udržuje reduktivní prostředí, což může
negativně ovlivnit jejich vývoj. Někdy se „přidušené“ víno musí
přetočit, aby se do něj dostal vzduch. Pak se nadechne
a všechny procesy zrání zase běží, jak mají.

1

2

5 | Pořádně ostrá filtrace
Cross flow neboli křížový tok – tak se nazývá proces filtrace pomocí
speciálního zařízení, který dokumentuje další snímek. Cross flow
filtrace vína, která zachytí kalové částice do velikosti 0,2 mikrometru,
sice nevyžaduje soustavný dohled, ale občas je třeba zkontrolovat
kondici filtračních membrán. Kdyby se ucpaly, snížil by se výkon
zařízení. Některá vína prochází přes jiný typ filtru – křemelinový.
Do začátku letošního léta musí filtrací projít celá úroda 2015, a to
je také poslední úkol vinařů v Habánských sklepích ohledně vín
z aktuálního ročníku. Přefiltrované víno se pak totiž v cisternách
vydá z Velkých Bílovic do Mikulova, kde je stočeno do lahví.

2 | Lisy pod kontrolou
V lisovně, která je v čase vinobraní nejexponovanějším místem
vinařství, je v tuto chvíli klid. Přemysl Vašíček vysvětluje, že
jakmile koncem listopadu skončí zpracování hroznů z aktuální
sklizně, začíná údržba technologie. Pozornost vinařů je zaměřena
zejména na lisy, které musejí být před začátkem dalšího vinobraní
v dokonalé kondici. Čistí se a pečlivě kontrolují. Stejná péče je
věnována tankům.

3

6 | Barikové sudy
V sále s barrique sudy zraje vlajková loď vinařství Habánské
sklepy – Zweigeltrebe barrique, teď samozřejmě ročník 2015,
a dále víno řady Sommelier Club Rulandské modré selection
barrique. Přemysl Vašíček s koštýřem kontroluje senzorické
vlastnosti vína a zároveň vysvětluje, že nádoby specifického tvaru
spoutané kovovými obručemi jsou dílem francouzských bednářů.
Habánské sklepy si našly špičkového zahraničního dodavatele
a drží se ho. Prostor voní nejen vínem, ale také dřevem, protože
některé sudy jsou nové.

4
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Když jsme přijeli za sklepmistrem vinařství Habánské sklepy Přemyslem Vašíčkem, byla polovina
dubna a aprílově pršelo. Vinice se teprve zlehka budily a co se týče sklizně 2016, dalo se říci jen to,
že mírná zima révu NEPOŠKODILA. ALE ZA PÁR DNÍ BYLO VŠECHNO JINAK – KONCEM DUBNA PŘIŠLY MRAZY,
KTERÉ SI BOHUŽEL VYBRALY SVOU DAŇ.
V tomto období roku je ve Velkých Bílovicích zkrátka ještě klid. V září by na nás Přemysl neměl
ani vteřinu. Protože, jak říká, jestli teď on a jeho kolegové pracují na sto procent, v době
sklizně jedou na sto padesát. Co tedy dělá sklepmistr Habánských sklepů mimo hlavní sezónu?

4 | V ležáckém sklepě
Naše cesta s Přemyslem Vašíčkem pokračovala do ležáckého
a kvasného sklepa, kde vinaři právě aplikovali do vína čiřicí
prostředek. Další jejich kolega připravoval čerpadlo pro přečerpání
vína z velkého tanku. Je na sklepmistrovi, jak rozdělí práci. Vinaři
pod jeho vedením pečují o víno tak, aby opouštělo brány vinařství
Habánské sklepy v té nejlepší kondici a aby si ji pochopitelně
udrželo co nejdéle. Obzvláště povedené produkty pak sklepmistr
vybírá pro domácí i zahraniční soutěže.

3 | Bílek a želatina – spolehlivá čiřidla
Součástí provozu vinařství Habánské sklepy je malá laboratoř.
Přemysl Vašíček a jeho kolegové sem chodí například proto, aby
ověřili obsah oxidu siřičitého ve víně. Ten se jako antioxidant
a antimikrobiální činidlo používá už od starověku. Je nezbytný,
aby nedošlo k oxidaci vína, vzdušný kyslík by v nápoji mohl zničit
některé aromatické látky a poškodit barvu. Dalším procesem, který
se v laboratoři řeší, je čiření. Čiřicí látka dokáže z vína odstranit
některé nežádoucí látky, například přebytečné třísloviny. Jako
čiřidlo se používají třeba i sušený vaječný bílek nebo želatina.

5

7 | VINICE V DUBNU – RÉVA RAŠÍ
O vinici se sklepmistr musí zajímat po celý rok. V dubnu chodí
například kontrolovat, jestli réva raší, jak má. Mírná zima byla
ke keřům laskavá, ale jarní mrazy koncem dubna napáchaly
na vinicích značné škody. Vinaři teď budou s napětím sledovat,
jak se réva s následky náhlého výkyvu teplot vyrovná. Dalším
důvodem, proč Přemysl vyráží do vinice, je výskyt škůdců –
například různorožce trnkového, který vyžírá nevyrašená očka
révy vinné, nebo osenice polní, jejíž housenky okusují vyrašené
letorosty.

6

7

8 | Víno a rodina
Když jsme se Přemysla ptali na koníčky, velmi rychle jsme skončili
zase u vína. Vinohrad má i doma. Pěstuje Veltlínské zelené, ale také
třeba Tramín, Portugal nebo Muškát moravský, což je odrůda révy
vinné vyšlechtěná na Moravě. Přemysl Vašíček miluje také svou
rodinu, se kterou se snaží trávit co nejvíc času. A také ho baví lidová
muzika, k níž patří… víno. Sklepmistr Habánských sklepů nemá
ohledně něj žádné vyhraněné preference, jak říká, svět vína je tak
pestrý, že na to jeden život nestačí.

8
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návštěva

Gurmánské zážitky na nejvyšší úrovni, které si můžete dovolit

Hotel Slavia ve Svitavách
Svitavy mají pozoruhodné náměstí – velmi úzké
a dlouhé, lemované zachovalými historickými domy.
V roce 1910 byly tři z nich propojeny, aby uprostřed
centra města mohl vzniknout prvorepublikový hotel
Slavia. Na jeho pověst dnes navazuje podnik stejného
jména. Hotel s restaurací je v provozu od loňského
listopadu a uprostřed relativně malých Svitav působí
jako zjevení. Velmi ambiciózní zjevení.

Večeře zasnoubená s vínem či sektem
Už když vstoupíte do rozlehlé restaurace v přízemí, dojde vám, že majitelé mají velké plány. A to jste ještě nebyli v patře… Ve Slavii si
přijdou na své různé skupiny hostů. Chcete si sem přes poledne zajít na cenově dostupné menu, které ovšem připravují špičkoví kuchaři?
Ale prosím… Posaďte se na „rohatou“ židli ke stolu „s kopýtky“ v šenku u Viléma a začtěte se do jídelního lístku. Koncem dne vás tu zase
čekají na večeři, kterou můžete zapít výborným vínem či sektem nebo skvěle vychlazeným pivem – někteří štamgasti už si pořídili vlastní
tupláky. Podepsali si je a zamkli do očíslovaných skříněk.

Co se týče nábytku, restaurace je zařízena s odkazem
na prastarou legendu o vzniku rodu pánů z Pernštejna,
v níž hlavní roli hraje divoký, a posléze zkrocený zubr.

Šachy pod dohledem šlechtice

Máte chuť na partii šachu? Jak je libo – v útulném koutě najdete velkorysý šachový stolek, figurky
odpovídající velikosti a hlavně klid na hru. Ze zdi na vás bude shlížet dřevěná plastika velmože Viléma
z Pernštejna, který hostům připomíná tradici zdejšího piva – proslavil se tím, že začal v Pardubicích
rozvíjet pivovarnictví. Ale nebojte se, kibicovat nebude.

návštěva

Jak to bylo se zubrem
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V roce 564 našeho letopočtu žil praotec rodu Pernštejnů Vaněk Vaňha v uhlířské
osadě nedaleko dnešního hradu Pernštejna. Po lesích se tam potuloval divoký zubr,
který škodil lidem a mnoho jich zabil. Markrabě moravský Jošt Vilibald Brandenburg
vyhlásil, že bohatě odmění toho, kdo kraj zubra zbaví. Dokázal to právě Vaněk,
který tak dlouho krmil zvíře chlebem, až si ho ochočil. Pak mu jednoho dne provlékl
nozdrami houžev upletenou z mladého proutí a přivedl jej k markraběti. Velmož
uhlíře bohatě odměnil pozemky, hrady a vesnicemi. Někdejší uhlíř si dokonce
postavil hrad, který dostal jméno Pernštejn, a v erbu směl on i jeho potomci užívat
symbol zubří hlavy.

Na kávu

Patří mezi vaše rituály odpolední šálek kávy s delikátním dezertem?
Stačí vystoupat do prvního patra a otevře se před vámi vzdušná kavárna
a restaurace Slavia s bílým nábytkem a dokonce i s bílým pianinem.
Atmosféru dokresluje spousta zeleně, v poličkách knihy a časopisy a také
zajímavě otevřený strop, kterým do interiéru vstupuje další denní světlo
díky střešním oknům. Když zvednete hlavu, v průhledu uvidíte ochoz
třetího patra. Jestli máte rádi klid i k jídlu, není problém – obsluha vám
do tohoto prostoru s podmanivou prvorepublikovou atmosférou přinese
oběd či večeři. Dostanete-li pak chuť na něco ostřejšího pro lepší zažití,
můžete se posadit k nablýskanému baru.

Na pivo i na víno

Milovníkům zlatého moku nabízí svitavský hotel Slavia stylový pivní Porter
klub, kde se samozřejmě čepuje pardubický Porter. Na těžký nábytek
z tmavého dřeva a břidlicové obložení stěn tu dopadá světlo z měděných
lamp. Ovšem jakmile se oteplí, většina návštěvníků salonku asi stejně
zamíří na terasu úctyhodných rozměrů. Pod širým nebem tam mohou
holdovat jak pivu, tak nespočtu lahodných vín z místní vinotéky.

Čisto a voňavo

Každý hotel musí mít samozřejmě také ubytovací kapacity. Slavia nabízí
pět moderně, a přitom útulně zařízených pokojů. Není to moc, ale
pro menší firemní akci nebo svatbu to stačí. Další ubytování je možné
sjednat v blízkém okolí. Ovšem – kdo by odtud spěchal? Pokrmy dosahují
špičkových kvalit, i když jsou cenově dostupné. Obsluha je tak příjemná,
že má člověk chuť si objednávat pořád dokola. Všude je čisto a voňavo.
Ostatně – přijďte se přesvědčit, zve provozní hotelu Jan Friedl a dodává:
„Jsme tu nejen pro české i zahraniční turisty, ale zejména pro obyvatele
Svitav a okolí. Jde nám o to, abychom hostům nabízeli kultivované
prostředí a gastronomii na vysoké úrovni za ceny, které si mohou dovolit.
Hotel Slavia je důkazem, že je to možné.“
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snoubení

Jarní
1. Krém z čerstvého špenátu s toasty
se sýrem a pancettou
K polévce se hodí Pálava pozdní sběr 2014 z Vinařství
Pavlov, protože špenátový krém k sobě potřebuje
rovnocenného partnera. Tím tohle víno beze sporu
je. Krásně vyzrálá Pálava s intenzivní aromatikou bude
s delikátní polévkou velmi dobře ladit.

3. Rolovaný mladý český králík připravený
metodou sous-vide s jemnou fáší
a MOZAIKOU Z PISTÁCIÍ a zauzené slaniny,
šalotková OMÁČKA A ZÁMECKÉ brambory
Tento delikátní pokrm si žádá delikátní víno, a to
Jacob Hutter pozdní sběr 2013 z Habánských sklepů
určitě je. Cuveé tří odrůd (Ryzlink rýnský, Chardonnay,
Tramín červený) zvýrazněné zráním v dubových sudech
doprovodí jemné králičí maso s grácií.

4. Levandulová panna cotta
s jahodovou omáčkou, drobným
ovocem a drcenými amaretti
Jemný dezert vytvoří chuťový akord s Bohemia Sektem
Prestige demi sec, sladká tečka nakonec. Dezerty
s ovocem a sekty v kondici demi sec jdou skvěle
dohromady. Zvolili jsme sekt vyráběný tradiční
metodou druhotného kvašení v lahvi. Panna cotta
je navíc doplněna jahodovou omáčkou a jahody
sektům v kondici demi sec sluší.

snoubení
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menu

ze Slavie
2. J arní RIZOTO z bulguru
a rýže arborio s pestem
z medvědího česneku
a dvěma druhy chřestu
doladěné kozím sýrem
K tomuto předkrmu bude
báječný Sauvignon kabinet 2014
z Habánských sklepů. Kombinace
kozího sýra a odrůdy Sauvignon
nemá chybu a doplněná o dvě
další delikátní suroviny – medvědí
česnek a chřest – vám připraví
mimořádný kulinární zážitek.
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Značky

Lahodný
společník

Tradiční
netradiční dárek

pro romantické
okamžiky

„Chcete sekt věnovat jako originální dárek? Když jej usadíte
doprostřed kytice květů, máte rázem dva dárky v jednom,“
říká Lukáš Paderta z Květinového lahůdkářství a pokračuje:
„Stejně tak chladicí nádoba může mít dvojí funkci: když
do ledu kromě lahve sektu naaranžujete také květiny,
nahradí vázu. Nemusíte se bát, led květiny nepoškodí,
jen je třeba vybrat ty správné. Jarní cibuloviny, například
narcisy, tulipány, modřenec nebo hyacinty, led nepoškodí.
Právě naopak – vydrží déle čerstvé.“

Je letní večer. On a ona sedí
na terase stylové restaurace
a společně sledují západ
slunce. Ohnivý kotouč se noří
za obzor v záplavě červánků
a stejnou barvu má sekt
rosé, který upíjejí ze štíhlých
sklenek. Ve vzduchu se ještě
vznáší vůně delikátní večeře,
ale čas pokročil, je čas jít…
Aby on a ona mohli sednout do vozu
a bezpečně odjet za dalšími zážitky,
společnost BOHEMIA SEKT uvedla
na trh novinku – Nealkoholický
Bohemia Sekt rosé. „Čísla ukazují, že
obliba nealkoholického Bohemia Sektu
neustále roste, lidé jej volí v situacích,
kdy chtějí umocnit slavností atmosféru
okamžiku konzumací šumivého vína, ale
zároveň z nějakého důvodu nemohou
v dané chvíli pít alkohol,“ říká Ondřej
Čabrada, manažer značek sektů
společnosti BOHEMIA SEKT.
Letošní letní novinka na trhu,
Nealkoholický Bohemia Sekt rosé,
je stejně lahodný jako ten alkoholický,
ale můžete mu holdovat celý večer
bez obav z možných účinků alkoholu.

Lahůdkové Květinové
lahůdkářství
Řezaných květin je na trhu nepřeberné množství,
putují k nám například ze zemí subsaharské
Afriky, Střední a Jižní Ameriky
a jihovýchodní Asie. A přitom
nádherné květiny se dají
vypěstovat i u nás,
dokonce v souladu
s principy ekologického
zemědělství. Třeba tak,
jak to dělají Albert Friess
a Lukáš Paderta na svém
statku poblíž Berouna.
Inspirovali se anglickými
„cutting gardens“, tedy
zahradami, v nichž se
pěstují květiny určené
pro řez květů, ale
i samotnou přírodou.
Najdete tu desítky druhů
trvalek, keřů, letniček,
cibulovin a anglických
a historických růží,
jejichž květy dohromady
pokrývají celé barevné
spektrum. Proto nebyl
problém vyladit kytici tak,
aby to Nealkoholickému
Bohemia Sektu
rosé slušelo.

GASTRONOMIE
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ŠUMIVÁ INSPIRACE
Šumivé víno není jen
oblíbený Bohemia
Sekt demi sec. Tento
elegantní nápoj
má mnoho rolí.
Můžete jej například sesnoubit
s nespočtem pokrmů, a vytvořit
tak dokonalý chuťový akord, ale cení
si jej i baristé jako základ pro zajímavé
koktejly. Objevte i vy rozmanitost
bublinek na prvním ročníku festivalu
šumivých vín. Sektival se koná
od 3. do 18. června ve dvou
desítkách restaurací v Praze,
Brně a Plzni.

SEKT I VA L

Podívejte se na webové stránky
a vyberte si ze tří uvedených měst
to, které máte nejblíž. Otevře
se vám seznam restaurací, které
se do Sektivalu zapojily, a pod
každou konkrétní záložkou pak také
festivalové menu. Zvolte to, které vás
osloví nejvíc, klikněte na „rezervovat
stůl“, pak už jen stačí na rezervačním
portálu Rest vyplnit počet osob a čas
vaší návštěvy. Přejeme vám nevšední
perlivé zážitky s bublinkami.
www.sektival.cz

Untitled-5 1
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tip sommeliera

Bílé poklady

sklizně 2015

MORAVŠTÍ VINAŘI OHLEDNĚ LOŇSKÉ ÚRODY NEŠETŘÍ CHVÁLOU a slibují, že nabídnou ze svých sklepů
MIMOŘÁDNĚ kvalitní výsledky své práce. „Loni hroznům pomohlo horké léto a včasný příchod
dešťů,“ uvádí David Král, hlavní sommelier společnosti BOHEMIA SEKT. „Podle vinařů budou
skvělá zejména vína červená, která potřebují hodně slunce, ale také bílá přívlastková.“
Většina hroznů byla loni sklizena ve výborné kondici. Někteří vinaři dokonce mluví o ročníku století, a to zejména
v souvislosti s červenými víny. „Ale na ta si budeme muset ještě nějaký rok počkat,“ podotýká David Král,
který nám v tomto čísle Perlivého světa představí tři bílá vína z ročníku 2015.

Polosuché víno Hibernal pozdní
sběr 2015 z vinařství Víno
Mikulov
má zlatavě žlutou barvu s vyšší viskozitou.
V jeho bohaté vůni střední intenzity
najdeme tóny jablka a meruněk. Chuť je
šťavnatá s krásně vyváženým zbytkovým
cukrem a pěknou kyselinkou s delším,
osvěžujícím závěrem. Když si ho dáte
k jemným úpravám drůbežího masa nebo
pečené rybě, rozhodně neuděláte chybu.

Ryzlink vlašský pozdní sběr 2015
Víno Mikulov Sommelier club
Potěší vás citronově žlutou barvou se
zelenkavými odlesky, kterou provází bohatá
ovocná vůně s tóny tropického ovoce
a květin. Pozoruhodné aroma ve vás probudí
očekávání, co se týče chuti vína, které bude
naplněno – je šťavnatá, svěží a převládají
v ní tóny ovoce. Středně plné tělo provází
dlouhá příjemná dochuť, v závěru se pak
objevuje tón vlašských ořechů.
V oblasti gastronomie je tento ryzlink
vlašský ideální k drůbežím pokrmům,
grilovaným rybám a tvrdým sýrům.

Tramín červený výběr z hroznů
2015 Vinařství Pavlov
Znalce vín nepřekvapí, že tento tramín
červený má nádhernou citronově žlutou
barvu. Pro jeho expresivní aroma jsou
typické tóny zralého tropického ovoce,
koření a květin, především růže. Tyto
vlastnosti pak provází plná chuť s velmi
dobře vyváženým poměrem kyselin
a zbytkového cukru. S bohatou vůní
koresponduje také dlouhý kořenitý závěr.
Na toto víno by se měli zaměřit milovníci
thajské kuchyně, ale báječné je také
například k pokrmům z vepřové panenky
nebo smetanovým dezertům.

Trendy
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Jak chladit víno

aneb ne každý má jeskyni

Skvělých vín je čím dál víc a každý, kdo si na ně potrpí, jich touží mít doma pořádnou
zásobu. Prostě tolik, aby si z nich mohl vybírat podle chuti a nálady třeba každý den.
Kde ale takový poklad ULOŽIT, ABY SI UCHOVAL své mimořádné vlastnosti? Jak vínu dopřát
prostory s ideální teplotou, nebo spíš – s ideálním chladem?
Staří Římané měli výhodu, pod ulicemi města se nacházely
katakomby, které byly pro tento účel jako dělané. Od Římanů,
vojáků římské legie, se sklepy pro uchovávání vína ostatně naučili
stavět lidé žijící v oblasti dnešních moravských Valtic. Hluboko
pod zdejšími současnými sklepními prostorami se nacházejí jiné,
které podle archeologů vznikly ve 4. až 5. století. Ve Francii se
kdysi víno uchovávalo v jeskyních. V Americe byly první jeskyně
určené k tomuto účelu vykutány v kalifornském Napa Walley
v roce 1870. Jistý pan Jacob Schram využil pro jejich hloubení
skupinu dělníků, kteří právě dostavěli místní železnici. Ne každý
má ovšem tyto možnosti, a tak lidé začali víno skladovat
ve sklepích svých domů. Odtud už byl pak jen krůček ke vzniku
vinných sklepů a sklípků.

Sklípek pod obývákem

Suchý a chladný sklep je výhrou, ale kdo ho má? Nové rodinné
domky většinou nejsou podsklepené a navíc milovníci vína žijí
i v panelácích. Je pravda, že v případě rodinných domů či vilek už
existují technologie, které nabízejí řešení – vinný sklípek se stabilní
teplotou, přiměřenou vlhkostí i s odvětráváním až na 3 000 lahví

lze vyhloubit například pod podlahou obývacího pokoje! Jenže co ti
milovníci vína z panelových domů… Víno, z nějž máme mít skutečný
požitek, nesmí být přechlazené ani příliš teplé – při nižších teplotách
se neuvolňují vonné látky a víno chutná fádně, vyšší teploty zase dávají
příliš vyniknout chuti alkoholu, a víno je tak ostřejší až pálivé.

Rada sommeliera
„Osobně doporučuji, aby každý milovník vína měl doma alespoň malou chladničku na víno neboli vinotéku, která udržuje
konstantní teplotu a v dnešní době už nepředstavuje nákladnou investici,“ radí David Král, hlavní sommelier BOHEMIA SEKTu.
„Pokud to není například z prostorových důvodů možné, pro uchovávání bílých a šumivých vín vystačíme i s běžnou lednicí
nastavenou na 4–5 °C. Co se týče červeného, pozor na tak zvané pravidlo pokojové teploty. Pochází z dob,
kdy na hradech a zámcích lidé žili v prostorách vytápěných na 16 až 18 °C. Dnes, kdy se komfortní teplota
interiéru pohybuje kolem třiadvaceti stupňů, je třeba pro servis vychladit i červené víno.“

Jaké teploty sluší vínu
teplota pro podávání

Šumivá vína
Bílá vína suchá
Bílá vína sladká
Růžová vína
Červená vína mladá
Červená vína zralá
Červená vína,
která zrála na dubových sudech

teplota pro konzumaci

4–6 °C
5–7 °C
10–12 °C
7–9 °C
10–12 °C
14–16 °C

6–8 °C
9–11 °C
13–15 °C
11–13 °C
14–16 °C
16–18 °C

15–17 °C

18–20 °C

28

Design

Sklo, které dává
tvar vínu

Už jste se někdy zamýšleli nad tím, kde má lahev
značku? Ne nápoj, který ukrývá, ale samotný
skleněný obal… Když přejedete prsty po hraně dna
lahve, objevíte tam jemný reliéf, pro nezasvěcené
jakýsi tajemný kód. A právě v něm jsou obsaženy
všechny potřebné údaje, vizitka, která odborníkům
prozradí, kdo a kdy lahev vyrobil.
Lahve v barvě polodrahokamu
Lahve, které sjíždějí z výrobních linek obou
českých výrobních závodů společnosti O-I, mají
nespočet tvarů a barev. Jsou transparentní, tedy
z průzračného bílého skla, někdy s nádechem
zelené barvy, jindy intenzivně zelené – jako mech
nebo třeba jako polodrahokam vltavín, případně
medově hnědé. Barva skla závisí kromě jiného
na složení křemičitého písku, který je základní
surovinou při jeho výrobě. „K němu se do sklářské
pece přidává vápenec, uhličitan sodný a skleněné
střepy, které pocházejí jednak z recyklovaného
odpadu a jednak z odpadu při vlastní výrobě,“
vysvětluje při naší návštěvě v Dubí složení
tak zvané vsázky Miroslav Fridrichovský,
manažer vývoje nového výrobku a designu.

text / Lucie Hniličková
foto / Zdeněk Rerych
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Víno má chuť, vůni, barvu… Ale nemá tvar. Ten mu dává lahev, do které je vinař stáčí. My ji pak nedočkavě odzátkujeme
a sledujeme, jak karmínově rudé nebo zlatavé víno stéká do sklenky. Lahev je v tu chvíli zapomenuta. Splnila svou historickou
roli a pokorně čeká, jak s ní naložíme. A přitom je sama o sobě designovým kouskem, ukázkou poctivého sklářského řemesla.
Zrozené z ohně
Je fascinující sledovat, jak z tavicí pece s teplotou 1 400 °C přitéká žhavá sklovina.
Ve chvíli, kdy se začíná zpracovávat, už má „pouze“ 1 150 °C. Její zářivý proud se nikdy
nezastaví, v Dubí se jede v nepřetržitém provozu. Linka proud skloviny dělí na žhnoucí
kapky, které rozděluje do forem. Další práci už vykoná vzduch. „U nápojového skla
obvykle používáme technologii dvojitého vyfukování,“ říká Miroslav Fridrichovský, když
mě provází výrobou. Při návštěvě závodu mám povinné špunty v uších, a tak u hlučící
linky víceméně jen odezírám ze rtů. Obrovské monstrum žije vlastním, dokonale
organizovaným životem. Podává samo sobě polotovary z ještě tvárného skla a posouvá
je k dalšímu zpracování. Každý polotovar postupně projde pevným objetím dvou
forem, a když se objeví na pásu, má už finální tvar lahve – barvu ovšem ještě ohnivou,
ta ale pomalu mizí, jak výrobek chladne. Chladne a odjíždí po pásu z „teplé“ výrobní
haly do „studené“, kde probíhá výstupní kontrola a balení do palet. Pak už jsou lahve
připraveny k transportu – třeba do vinařství skupiny BOHEMIA SEKT.

Víno chrání zelená
„Každý den sjede z linek obou výrobních závodů přibližně 2,3 milionu lahví,“ uvádí Jaroslav Holán,
vedoucí tuzemského prodeje společnosti O-I. „Pro vína se nejvíce používají dva typy – bordeaux
a schlegel. Kvůli ochraně vína před světlem je jejich barva nejčastěji tmavě zelená. Sklo lze také
embosovat – příkladem mohou být lahve vín z vinařství Habánské sklepy.“
I když jsou někdy rozdíly v designu jednotlivých typů lahví jen malé, stojí skleněné obaly rozhodně
za pozornost. A taky za recyklaci. Čím větší je podíl skleněných kvalitních tříděných střepů
ve vsázce, tím lepší je kvalita skloviny a menší množství emisí při výrobě skla.

Tak trochu skrytá značka
Společnost O-I je největší výrobce obalového skla na světě a dlouhodobý partner vinařství skupiny BOHEMIA SEKT. Má zastoupení
v 21 zemích, jeho výrobní provozy u nás sídlí v Dubí u Teplic a v Novém Sedle. Sklárna v Dubí zahájila svou činnost v roce 1906,
novosedelská dokonce již v roce 1878! V současné době portfolio společnosti O-I celosvětově zahrnuje 10 000 produktů. Při výrobě
obalového skla firma věnuje velkou pozornost inovacím. Sleduje trendy a možnosti v oblasti designu, aby svým zákazníkům mohla
nabízet ještě výraznější odlišení značek. Paradoxně sama značka O-I zůstává skryta – no řekněte sami, když vezmete do ruky dokonale
řemeslně provedenou lahev, hledáte na ní logo výrobce?
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Ze života Bohemia Sektu

Česká Miss 2016 –
krása, noblesa a Bohemia Sekt

Jiskřivý šarm, půvab a elegance, to byl další ročník soutěže
Česká Miss. Bohemia Sekt byl i letos jejím partnerem, a tak
v průběhu klání nejkrásnějších dívek republiky jiskřil nejen šarm,
ale i osvěžující bublinky ve sklenkách. A víte, kolik šumivého vína
se při této slavnostní příležitosti vypilo?

V rámci finálového galavečera
v Obecním domě vylétly KORKY
Z 650 LAHVÍ BOHEMIA SEKTU!
© Česká Miss

Prohlídky
v Habánských
sklepích –
HISTORIE VÍNA
Návštěvníky jižní Moravy čeká
v létě jedinečná možnost poznat
původní habánské sklepy a seznámit
se s historií i současností vinařství

Letní sezona, kdy se můžete do Velkých Bílovic za tímto cílem vydat, potrvá od 1. června
do 21. srpna, poté se brány Habánských sklepů zase uzavřou, aby se vinaři mohli
věnovat sklizni hroznů ze zdejších vinic a přípravě dalšího ročníku místních lahodných
vín. Ostatně – vína z produkce Habánských sklepů si můžete zakoupit v rámci prohlídky.

stejného jména. O programu
prohlídek vám něco málo může
napovědět fakt, že Habánské
sklepy byly ve Velkých Bílovicích
postaveny JIŽ před čtyřmi staletími!

Na návštěvu – v minimálním počtu čtyř osob – je potřeba se objednat předem. Stačí
poslat e-mail na degustace@habanskesklepy.cz s kontaktními údaji a zaměstnanci
vinařství se vám ozvou a domluví vše potřebné. K dispozici jsou dvě varianty prohlídky:
Ta s malou degustací tří vzorků přijde na 150 korun, s rozšířenou degustací šesti vzorků
vás bude stát 200 korun.

Ze života Bohemia Sektu
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Český lev pravidelně oslavuje
Bohemia Sektem
I letos byl BOHEMIA SEKT partnerem České filmové a televizní akademie. Hosté
slavnostního večera v Rudolfinu, kde byly slavnostně předány ceny 23. ročníku
Českých lvů, si díky tomu opět mohli připít sekty ze Starého Plzence. Zazářily zde
mnohé celebrity – například Jitka Schneiderová, která ztvárnila jednu z hlavních
postav vítězného snímku Ztraceni v Mnichově.
„Český film letos přinesl mnoho novinek, mimo jiné do cen zapojil i televizní tvorbu.
Bohemia Sekt u toho ani tentokrát nesměl chybět,“ řekl Ondřej Beránek, ředitel
společnosti BOHEMIA SEKT.

Národní muzeum
a BOHEMIA SEKT
prodloužily úspěšnou
spolupráci

Rodinné letní odpoledne pro
dospělé i špunty ve Starém Plzenci
Tonya Graves, ABBA Revival, Magnum Jazz Big Band, Pavel
Callta, Kryštof Michal a kapela Portless nebo Divadlo pro děti
Konivadlo… Na to vše se mohou těšit návštěvníci dalšího letního
setkání v areálu společnosti BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci.
Tradiční akce se uskuteční 11. června
a vypukne úderem čtrnácté hodiny. Kromě
programu pro všechny věkové kategorie tu
jako vždycky ochutnáte spoustu delikates,
které zapijete skvělými víny. Nezapomeňte
si co nejdříve koupit vstupenky
v předprodeji, kde jsou za stovku, protože
na místě za ně zaplatíte 150 korun. Ale i tak
je to dobrá investice, což ví každý, kdo už
někdy festival v Plzenci navštívil.

Ředitel Národního muzea Michal Lukeš
a ředitel společnosti BOHEMIA SEKT
Ondřej Beránek stvrdili podpisem
smlouvu, která o další dva roky prodlužuje
dlouholetou úspěšnou spolupráci
obou stran.
Jako partner Národního muzea firma
BOHEMIA SEKT podpoří jeho významné
projekty při vernisážích a dalších akcích.
Během dosavadní spolupráce si sekty
a tichými víny z vinařství skupiny připíjeli
hosté například při otevření Nové
budovy Národního muzea, znovuotevření
Národního památníku na Vítkově či
zpřístupnění nové expozice Archa Noemova
v loňském roce.

VSTUPNÉ

100 KČ V PŘEDPRODEJI, 150 KČ NA MÍSTĚ.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

WWW.PLZENSKAVSTUPENKA.CZ, PŘEDPRODEJ VSTUPENEK, NÁM. REPUBLIKY 41, PLZEŇ
A VE VINOTÉCE BOHEMIA SEKT, SMETANOVA 220, STARÝ PLZENEC.

DOPRAVA Z PLZNĚ

KYVADLOVÁ DOPRAVA BUDE JEZDIT KAŽDOU CELOU HODINU OD 14 DO 22 HODIN,
A TO Z NÁMĚSTÍ MILADY HORÁKOVÉ, SE ZASTÁVKOU SVĚTOVAR (PLZEŇ, SLOVANY).
PARTNEŘI:

Vstupenky nabídne portál
www.plzenskavstupenka.cz nebo si
je můžete koupit osobně v předprodeji
na adrese nám. Republiky 41 v Plzni,
případně ve vinotéce BOHEMIA SEKT,
Smetanova 220, Starý Plzenec.
Nevíte, jak s dopravou? Vymysleli jsme
to za vás. Kyvadlová doprava z Plzně
bude jezdit každou celou hodinu
od 14 do 22 hodin, a to z náměstí
Milady Horákové se zastávkou Světovar
(Plzeň – Slovany).

ROZEHRAJTE
SPOLEČNÉ OKAMŽIKY
S BOHEMIA SEKTEM A ŠŤAVNATÝMI JAHODAMI

