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TIBETSKÉ KLÁŠTERY
Umělecké sbírky z tamních klášterů vystavuje

berlínské Muzeum asijských kultur.
Tipy v zahraničí – str. 30

▲ SALON VÍN 2006/2007
Aktuální přehled stovky nejlepších vín

z českých a moravských vinic.
Téma – str. 3

MOTOKÁRY NA ČERNÉM MOSTĚ
Jako za volantem formule 1 si připadáte
v pražském areálu u nákupního centra.

Kam s dětmi – str. 31
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Kronplatz,
Speikboden nebo
Sterzing – odlišné
areály se skvělými
sjezdovkami.
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100 nejlepších
tuzemských vín
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IN magazín přináší zcela
aktuální přehled stovky
vín z moravských a čes-
kých vinic, která se díky
několika-stupňovému
hodnocení propracovala
do letošního Salonu vín.
Ten otevře své brány
3. března v zámku ve
Valticích na Moravě. Pro
návštěvníky je připravená
jedinečná možnost vybra-
né vzorky ochutnat a pře-
svědčit se o jejich kvalitě.

IN magazín přináší zcela
aktuální přehled stovky
vín z moravských a čes-
kých vinic, která se díky
několika-stupňovému
hodnocení propracovala
do letošního Salonu vín.
Ten otevře své brány
3. března v zámku ve
Valticích na Moravě. Pro
návštěvníky je připravená
jedinečná možnost vybra-
né vzorky ochutnat a pře-
svědčit se o jejich kvalitě.

PRESTIŽNÍ KOLECE SALONU VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2006/2007
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Otázka přímo hamletovská v tomto přípa-
dě nezní obligátně být, či nebýt, respekti-

ve pít, či nepít, ale: Pít, avšak jaké? Nabídka
na trhu je už víc než reprezentativní, cenové
rozpětí od desetikorun až po tisícovky, odrůd
nepočítaně. Vybrat pouhou stovku z nich, byť
pouze z domácí produkce, je úkol nelehký
a nezáviděníhodný. Vždy se totiž najdou lidé,
kteří takový výběr hodnocení budou zpo-
chybňovat. Lidské chutě jsou různé a víno je
nápoj natolik rozmanitý a tvárný, že nějaké
stoprocentní absolutorium neexistuje.

Složitá cesta na výsluní
Výběr vín do valtického Salonu má přesné
a přísné regule. Letošní výběr je už sedmý
v pořadí a v konečné fázi ho prováděly čtyři
degustační komise složené z úspěšných ab-
solventů degustátorského školení dle ev-
ropských norem. Garantem a čestným před-
sedou hodnocení byl nestor českých a mo-
ravských vinařů profesor Vilém Kraus,
u kterého se mnohý z úspěšných vinařů
vzdělával.
O čest být zařazen mezi stovku vín do Sa-

lonu vín České republiky 2006/2007 letos
usilovalo 345 vzorků, což je rekord v dosa-
vadní historii. Nešlo o žádná náhodně vy-
braná či zaslaná vína. Přihlášené vzorky
musely uspět na nominačních soutěžích,
což jsou předem vybrané prestižní vinařské
soutěže či výstavy. Všechny nominované
vzorky se znovu degustovaly a první stovka
z nich pak byla zařazena do Salonu.

Nejčastěji Sauvignon
Do úspěšné kolekce bylo vybráno 63 vín bí-
lých, 35 červených a dvě šumivá. Je zde za-
stoupeno 29 odrůd révy vinné a tři cuvée
(směsi). Nejúspěšnější odrůdou co do počtu
zařazených vzorků je s osmi „kousky“ Sau-
vignon. Následuje Chardonnay se sedmi za-
stoupeními, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský
a Frankovka mají po šesti.
Podle kategorií vín daných cukernatostí

moštu je 44 vín jakostních s přívlastkem po-

zdní sběr, 22 vín ve výběru z hroznů, 16 vín
jakostních bez přívlastku, po šesti vínech slá-
mových a výběru z bobulí, pět vín ledových
a jedno s přívlastkem výběr z cibéb.
Bráno podle místa původu je v tomto roční-

ku nejúspěšnější podoblastí Mikulovská s 47
víny, za ní Velkopavlovická s 22, Slovácká s 15

a 12 vzorků má v Salonu podoblast Znojem-
ská. Pouze jediné víno pochází z vinařské ob-
lasti Čechy z podoblasti Litoměřické.
Mezi vinařskými firmami byl stejně jako

loni nejúspěšnější Vinselekt Michlovský, který
je v Salonu zastoupen 15 víny. Následují Vinné
sklepy Valtice s 10 víny a Znovín Znojmo se
šesti. Celkem je v letošním Salonu zastoupeno
45 vinařských firem. Od gigantů, jako je Bo-
hemia Sekt, až po malá rodinná vinařství.

Není víno jako víno
Znalost vinných kategorií napomůže v zá-
kladní orientaci. Zájem o víno roste a s ním
i vinná kultura. I když vám pořád ještě mo-
hou v některé restauraci na otázku, jaké
máte víno, poskytnout obligátní odpověď:
bílé a červené. Pochopitelně rozhodující je
chuť a poměr cena/kvalita. Určitým vodít-
kem však je i znalost jednotlivých kategorií
vín, tak jak o nich hovoří zákon ze dne
29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících zákonů.
Česká republika má v zákoně zakotvený

klasifikační systém založený na cukernatos-
ti hroznů použitých pro výrobu vín. Je to
systém podobný německému a rakouské-
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Kategorie vín
Kategorie vín podle cukernatosti

Stolní víno

Je připravováno z hroznů, které dosáhly cu-
kernatosti alespoň 11°. Na etiketě nesmí být
uváděn ročník ani odrůda.

Zemské víno

Stolní víno vyrobené z hroznů sklizených na
vinici vhodné pro jakostní víno. Nebyl však
překročen nejvyšší hektarový výnos a hrozny
musí dosáhnout cukernatosti alespoň 14°.
Na etiketě může být označena odrůda a ze-
měpisné označení.

Jakostní víno s přívlastkem

Podle stupňů cukernatosti se přívlastková
vína označují jako:

• Kabinet – hrozny musí dosáhnout cukerna-
tosti nejméně 19°

• Pozdní sběr – cukernatost nejméně 21°

• Výběr z hroznů – cukernatost nejméně 24°

• Výběr z bobulí – cukernatost nejméně 27°

• Výběr z cibéb – víno se vyrábí pouze
z bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou
nebo z přezrálých bobulí (hrozinek), které
dosáhly cukernatosti nejméně 32°. Na etike-
tách bývá uveden název odrůdy, vinařské
podoblasti, vinařské obce a viniční trať.

Ledové víno

Připravuje se z hroznů s cukernatostí nejméně
27°. Hrozny se mohou sklízet zmrzlé, když tep-
lota byla minus sedm stupňů a méně. To je
značně riziková záležitost, protože vinař se ta-
kové zimy nemusí hned tak dočkat a o úrodu se
mu zatím postarají jiní.

Slámové víno

Připravuje se z vybraných vyzrálých zdravých
hroznů, které před lisováním musí být uloženy
nejméně tři měsíce na slámě či rákosu či jsou
po stejnou dobu zavěšeny ve větraném pro-
storu a získaný mošt musí mít cukernatost
nejméně 27°.

Vína šumivá
Jsou označována také jako jakostní šumivá
vína či sekty. Připravují se jak tradičně kvaše-
ním v láhvi, tak i v tancích.

Vína perlivá
Je do nich dodáván kysličník uhličitý.

Vína likérová
Přidává se alkohol.

Vinné nápoje, vína aromatizovaná
a aromatizované koktejly
Odalkoholizovaná vína a nízkoalkoholické
víno.

Kategorie vín podle původu
či specifického způsobu výroby

Víno originální certifikace (VOC).

Vína z určité přesně vymezené lokality (zmí-
něný francouzský, španělský a italský způ-
sob).

Cukernatost se měří ve stupních normali-
zovaného moštoměru, které udávají, kolik
kilogramů cukru je ve 100 litrech vinného
moštu.

Jakostní známková
nebo odrůdová vína
Hrozny musí pocházet z vinice vhodné pro
jakostní vína s dodrženým hektarovým vý-
nosem. Mošt musí mít cukernatost nejméně
15 stupňů. Jakostní odrůdové víno se při-
pravuje maximálně ze tří odrůd, známkové
víno z různých směsí hroznů, rmutu, moštu
či vín podle stálé receptury. Etikety mohou
obsahovat název odrůdy, vinařské pod-
oblasti, vinařské obce a viniční trati.

Proč partie
Soubor informací, které jsme přiřadili na ná-
sledujících stránkách k jednotlivým vínům,
je pochopitelně omezen místem. Každé
z nich by si zasloužilo samostatnou stránku.
Stále více se u nás začínají prosazovat vína
pocházející z vinice vysazené na určité vinič-
ní trati a některé z nich se už právem zapsaly
do povědomí milovníků vína. Každá vinice
má totiž trošku odlišné půdní složení i polo-
hu. Jedna je víc ve svahu, jiná v rovině, obrá-
cena k jihu, jihovýchodu či jihozápadu, a to
vše hraje roli při kvalitě hroznů z ní sklize-
ných. Pochopitelně také péče o vinici
a množství hroznů z ní sklizených.

Možná někoho napadne, proč při nedo-
statku místa věnujeme jednu řádku také čís-
lu výrobní partie. Ta je uvedena i na etiketě.
A právě jenom víno s touto výrobní partií je
v Salonu. Výrobce může mít ze stejné vinice
víno ze stejné odrůdy révy vinné, z hroznů

sklizených se stejnou cukernatostí, ale víno
připravoval jinak a většinou je také jiné. Po-
kud tedy budete hledat opravdu stejné víno,
musí mít mimo ostatních náležitostí i totožné
číslo výrobní partie. ➜

mu. V jiných evropských zemích, jako je na-
příklad Itálie, Španělsko či Francie, dávají
přednost originalitě původu a kontrolované
kvality. Což jsou ta různá značení D.O. a po-
dobně či někdy velice komplikované a ne-
přehledné kombinace obou systémů.
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které se sklízejí
při teplotách
nižších než
-7°C, se dělá
ledové víno.
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Stovka nejlepších
tuzemských vín vybraných

do valtického Salonu

č. partie: 1033

Výrobce: Moravské
vinařské závody

Charakteristika:
zelenkavě zlatavá
barva, svěží, jiskr-
né, jemně pepřovité
s typickou mandlo-
vou dochutí

Cena: 100 Kč

Ryzlink vlašský 2005
pozdní sběr

Viniční trať:
Pod Pálavou

č. partie:1105

Výrobce:
Reisten, Valtice

Charakteristika:
intenzivní květnatá
vůně, v chuti typická
mineralita daná lo-
kalitou

Cena: 235 Kč

Ryzlink vlašský 2005
pozdní sběr

Viniční trať:
Zimní vrch

č. partie: 1030

Výrobce: Moravské
vinařské závody

Charakteristika: ve
vůni limetkové tóny
s medem, které se
projevují i chutí
s ořechovým dozní-
váním

Cena: 309 Kč

Ryzlink vlašský 2005
výběr z hroznů

Viniční trať:
Ořechová hora

č. partie: 8

Výrobce: Mikrosvín
Mikulov

Charakteristika:
výrazná ovocně
medová vůně, kom-
plexní a harmonické
v chuti

Cena: 225 Kč

Ryzlink vlašský 2005
pozdní sběr

Viniční trať:
Pod Mušlovem

č. partie: 9

Výrobce: Vinařství
Galant, Mikulov

Charakteristika:
jablečno-grapefrui-
tová kořenitá vůně,
stejné tóny jsou
i v harmonické a vy-
vážené chuti

Cena: 239 Kč

Ryzlink vlašský 2005
pozdní sběr

Viniční trať:
Goldhamer

č. partie: 23

Výrobce:
Mikrosvín Mikulov

Charakteristika:
plné, harmonické
víno s ovocito-me-
dovými tóny, jemnou
kořenitostí a příjem-
nou dochutí

Cena: 299 Kč

Ryzlink vlašský 2005
pozdní sběr

Viniční trať:
Soneberg

č. partie: 268

Výrobce: Moravíno
Valtice

Charakteristika:
nazlátlá barva, pří-
jemná ovocitá vůně
i chuť a jemně koře-
nitá dochuť

Cena: 205 Kč

Veltlínské zelené
2004 pozdní sběr

Viniční trať:
Weinperky

č. partie: 425

Výrobce:
Znovín Znojmo

Charakteristika:
ve vůni i v chuti vy-
zrálé zdravé hrozny,
jemná, příjemná
máslově-mandlová
dochuť

Cena: 195 Kč

Veltlínské zelené:
2005, výběr z hroznů

Viniční trať:
Pod Sluneční horou

č. partie: 293

Výrobce:
Moravíno Valtice

Charakteristika:
zlatožlutá barva, vy-
zrálá vůně s jemný-
mi medovými tóny
a svěží chutí

Cena: 215 Kč

Veltlínské červené
rané 2005
pozdní sběr

Viniční trať:
Helezný díl

č. partie: 72

Výrobce: Vinařství
Tomáš Krist

Charakteristika:
příjemné ovocné
tóny ve vůni, kde
stejně jako v chuti
dominují tóny zele-
ných jablek

Cena: 325 Kč

Sylvánské zelené
2005 pozdní sběr

Viniční trať:
Nové vinohrady

č. partie: 91/05

Výrobce: Čebav

Charakteristika:
jiskrně žlutá barva,
ve vůni tropické
ovoce, které se pro-
mítají i do lehce pi-
kantní chuti

Cena: 195 Kč

Neuburské 2005
výběr z hroznů

Viniční trať:
Stará hora

č. partie:10/25

Výrobce: Vinařství
Kovacs

Charakteristika:
ve vůni čerstvě po-
kosená louka s jem-
ným pepřem, v chuti
široké, harmonické,
plně extraktivní

Cena: 285 Kč

Neuburské 2005
pozdní sběr
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Viniční trať:
Waldberg

č. partie: 0503

Výrobce: Vinařství
Waldberg Vrbovec

Charakteristika:
zelenkavá barva,
svěží aroma s muš-
kátovo-broskvovými
tóny, v chuti jemné,
harmonické

Cena: 135 Kč

Müller Thurgau 2005
jakostní

Viniční trať:
Pod Raisnou

č. partie: 04/04

Výrobce: SOŠ vi-
nařská a SOU za-
hradnická Valtice

Charakteristika:
světle žlutá barva,
ve vůni tropické
ovoce, v chuti har-
monické a vyvážené

Cena: 169 Kč

Müller Thurgau 2004
pozdní sběr

Viniční trať:
Dunajovský kopec

č. partie: 08/05

Výrobce:
Vinařství Kovacs

Charakteristika: ve
vůni i v chuti je znát
dobře vyzrálý zdravý
hrozen, v ústech la-
hodné s jemnou mi-
neralitou a zemitostí

Cena: 285 Kč

Müller Thurgau 2005
pozdní sběr

Viniční trať:
Pod Mušlovem

č. partie: 300

Výrobce: Moravíno
Valtice

Charakteristika:
světle žlutá barva,
ve vůni tropické plo-
dy, v chuti harmonic-
ké s dlouhým vyvá-
ženým dozníváním

Cena: 255 Kč

Chardonnay 2005
pozdní sběr

Viniční trať:
Věstoňsko

č. partie: 929

Výrobce: Vinselekt
Michlovský

Charakteristika: opoj-
ný nádech exotického
ovoce a medu, v chuti
dobře strukturované,
svěží se smetanově
medovou kořenitostí

Cena: 385 Kč

Chardonnay 2005
výběr z hroznů

Viniční trať: Sahara

č. partie: 5206

Výrobce: Bohemia Sekt,
závod Víno Mikulov,
Vinařství Pavlov

Charakteristika: světle
zlatistá barva s intenzivní
ovocnou vůní s nádechem
tropického ovoce, dobře
vybalancovaná kyselinka
se zbytkovým cukrem

Cena: 239 Kč

Chardonnay 2005
výběr z hroznů

Viniční trať:
Slovenské

č. partie: 5420

Výrobce: Ludvík
Maděrič, Moravský
Žižkov

Charakteristika: výraz-
né, plné, kořenité víno
s vůní broskví a medu,
robustní v chuti a s dlou-
hým dozníváním

Cena: 249 Kč

Chardonnay 2005
výběr z hroznů

Viniční trať:
Liščí vrch

č. partie: 12/05

Výrobce:
Martin Šebesta

Charakteristika:
plné kořenité víno
s dlouhou dochutí,
tóny tropického ovo-
ce ve vůni i v chuti,
víno s perspektivou

Cena: 399 Kč

Chardonnay 2005
výběr z bobulí

Viniční trať:
Kamenný vrch

č. partie: 27/05

Výrobce: Vinařství
Kovacs

Charakteristika: už
výrazná zlatistá bar-
va naznačuje dobře
vyzrálé hrozny, které
daly vínu květnatě
medovou vůni i chuť

Cena: 285 Kč

Rulandské bílé 2005
výběr z hroznů

Viniční trať: Sahara

č. partie: 5220

Výrobce: Bohemia
Sekt, Víno Mikulov

Charakteristika:
zelenkavě žlutá bar-
va, ve vůni chlebo-
vinka, květnatost,
v chuti bohatě struk-
turované, plné se
zbytkovým cukrem

Cena: 139 Kč

Rulandské bílé 2005
pozdní sběr

Viniční trať:
Choboty

č. partie: 62

Výrobce: Vinařství
Tomáš Krist

Charakteristika: ve
vůni exotické ovoce
a tóny chlebovinky,
v chuti vyzrálé hroz-
ny a exotické ovoce

Cena: 325 Kč

Rulandské bílé 2005
výběr z hroznů

Viniční trať:
Pod Sv. Kopečkem

č. partie: 5221

Výrobce: Bohemia
Sekt, Víno Mikulov,
vinařství Pavlov

Charakteristika: ovoc-
ná vůně tropického
ovoce, v chuti harmo-
nické s tóny dokonale
vyzrálých hroznů

Cena: 239 Kč

Rulandské bílé 2005
výběr z hroznů

Viniční trať: Krátká
Kukvička

č. partie: 05-05

Výrobce:
Milan Vašíček

Charakteristika:
světle žluté víno
s vanilkovým buke-
tem daným zráním
v sudech barrique

Cena: 379 Kč

Rulandské bílé 2005
výběr z hroznů

Viniční trať: Lusy

č. partie: 823/06

Výrobce: Vinné
sklepy Valtice

Charakteristika:
citrusové tóny ve
vůni, v chuti extrak-
tivní, harmonické
s dobrou balancí ky-
selin a cukru

Cena: 229 Kč

Rulandské šedé
2005 výběr z hroznů

Viniční trať: Růženy

č. partie: 5276

Výrobce: Réva
Rakvice

Charakteristika:
zelenkavě zlatistá
barva, ve vůni pře-
zrálé meruňky
a broskve, příjemná
ovocná chuť s me-
dovým dozníváním

Cena: 295 Kč

Rulandské šedé
2005 výběr z bobulí

Viniční trať:
Věstoňsko

č. partie: 610

Výrobce: Vinselekt
Michlovský

Charakteristika: jem-
ný vanilkovo-kokosový
nádech s vůní lesního
medu, v chuti kandova-
né ovoce, s jemnou
mandlovou dochutí

Cena: 309 Kč

Aurelius 2003
pozdní sběr
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Viniční trať: Staré
Hory

č. partie: 02/05

Výrobce: Vinium Mo-
ravicum

Charakteristika: ve
vůni tóny lesních ja-
hod, angrešt a zralé
kiwi, harmonická plná
chuť s dlouhým do-
zníváním

Cena: 245 Kč

Aurelius 2005
pozdní sběr

Viniční trať:
U spálené hospody

č. partie: 924

Výrobce: Vinselekt
Michlovský

Charakteristika:
impozantní vůně
čerstvých grepů
s medovostí lučních
květin, v chuti pří-
jemná kořenitost

Cena: 229 Kč

Hibernal 2005
jakostní

Viniční trať: Újezdy

č. partie: 28/05 M

Výrobce: Vinium
Moravicum

Charakteristika:
panenská sklizeň
vydala víno intenziv-
ní vůně kvetoucích
lip a tropického ovo-
ce, což se promítá
i do chutě

Cena: 279 Kč

Ryzlink Rýnský 2005
pozdní sběr

Viniční trať: Sonberk

č. partie: 1705

Výrobce: Sonberk

Charakteristika:
víno s výraznou mi-
nerální plností, ryzlin-
kovou kořenitostí
a hebkou vláčností
s medovou dochutí

Cena: 469 Kč

Ryzlink rýnský 2005
výběr z hroznů

Viniční trať: Kotel

č. partie: 03/05

Výrobce: ZD Sedlec

Charakteristika:
zelenkavě zlatistá
barva ve vůni pře-
zrálé meruňky a
broskve, ovocná chuť
s dlouhou medovou
dochutí

Cena: 295 Kč

Ryzlink rýnský 2005
výběr z bobulí

č. partie: 316

Výrobce: Moravíno

Charakteristika:
zlatožlutá barva, ve
vůni jemné ovocné
tóny, v chuti kořeni-
té s dlouhou perzi-
stencí

Cena: 215 Kč

Grand cuvée bílé
2005 pozdní sběr

č. partie: 006

Viniční trať: Lange-
warte

Výrobce: Nové vi-
nařství

Charakteristika:
sladká vůně zralých
meruněk a příjemná
ovocná chuť

Cena: 499 Kč

Cygnus 2005
jakostní

Viniční trať:
Prostřední čtvrtky

č. partie: 933

Výrobce: Vinselekt
Michlovský

Charakteristika:
ve vůni máselné
hrušky a mango,
v chuti kandované
ovoce a hrozinky

Cena: 229 Kč

Malverina 2005
jakostní

Viniční trať: Přední
Purmice

č. partie: 523

Výrobce: Vinselekt
Michlovský

Charakteristika:
čistá vůně zralých
hroznů s nádhernou
dochutí s tóny lesní-
ho medu a jemných
tropických plodů

Cena: 309 Kč

Malverina 2002
výběr z hroznů

Viniční trať: Sahara

č. partie: 5232

Výrobce: Bohemia
Sekt, Víno Mikulov,
vinařství Pavlov

Charakteristika: svěží,
elegantní víno s vůní
černého rybízu, bezu
a angreštu, bohatý
chuťový vjem s harmo-
nickou ovocností

Cena: 239 Kč

Sauvignon 2005
výběr z hroznů

Viniční trať:
U majáku

č. partie: 988

Výrobce: Vinselekt
Michlovský

Charakteristika:
květnatá vůně s ele-
gantní citrusovou
kompozicí v chuti,
ve které dominují
tóny zralých hroznů

Cena: 459 Kč

Sauvignon 2005

pozdní sběr

Viniční trať:
Věstoňsko

č. partie: 842/06

Výrobce: Vinné
sklepy Valtice

Charakteristika:
svěží výrazné ovoc-
né tóny podtrhují ve
vůni i v chuti jižní tip
Sauvignonu

Cena: 269 Kč

Sauvignon 2005
výběr z hroznů

Viniční trať:
Kamenný vrch

č. partie: 472

Výrobce: Znovín
Znojmo

Charakteristika: typický
Sauvignon jižnějšího
typu s bohatou května-
tostí, rozhodně ho je tře-
ba ochutnat společně
s následujícím vzorkem

Cena: 235 Kč

Sauvignon 2005
výběr z hroznů

Viniční trať: U Hájku

č. partie: 471

Výrobce: Znovín Znojmo

Charakteristika: stejná
odrůda, stejný výrobce,
stejná kvalita hroznů,
stejný ročník jako u před-
chozího vzorku a značně
odlišná chuť daná jinou
vinicí

Cena: 235 Kč

Sauvignon 2005
výběr z hroznů

Viniční trať: Sonberk

č. partie: 604

Výrobce: Sonberk

Charakteristika: víno
jiskrné zlatisté barvy,
medové chuti, lahodné
na patře s dlouhou ex-
traktivní dochutí danou
starou vinicí, z které
hrozny pocházely

Cena: 305 Kč

Sauvignon 2004
pozdní sběr

Viniční trať: Ostrá

č. partie: 344-03

Výrobce: Pavlovín

Charakteristika:
plné tělnaté víno
s vanilkovými tóny
danými zráním
v barrique

Cena: 365 Kč

Sauvignon 2003
výběr z bobulí
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Viniční trať: Purmice

č. partie: 953

Výrobce: Vinselekt
Michlovský

Charakteristika:
pěkná ukázka odrů-
dově čistého vína
s vůní čajové růže
s expresivní chutí du-
žinatých tropických
plodů

Cena: 385 Kč

Pálava 2005
výběr z bobulí

Viniční trať: U Aue-
rovského kříže

č. partie: 8322

Výrobce: Vinné skle-
py Lechovice

Charakteristika: víno
vyžaduje pomalé vy-
chutnávání, aby se
daly objevit všechny
zajímavé tóny ve vůni
i v chuti

Cena: 329 Kč

Pálava 2005
výběr z hroznů

Viniční trať:
Stará hora

č. partie: 5106

Výrobce: Vinné
sklepy Lechovice

Charakteristika:
výrazná vůně a ko-
řenitost podbarvená
v chuti medovými
tóny hrozinek

Cena: 285 Kč

Tramín červený 2005
výběr z hroznů

Viniční trať:
Kacperky

č. partie: 411

Výrobce: Znovín
Znojmo

Charakteristika:
příjemně aromatické
víno se zbytkovým
cukrem, vyzrálou,
dlouhou medovou
dochutí

Cena: 195 Kč

Tramín červený 2005

výběr z hroznů

č. partie: 859/06

Výrobce: Vinné
sklepy Valtice

Charakteristika:
výrazná ovocná
chuť, lehké, harmo-
nické, elegantní

Cena: 119 Kč

Irsai Oliver 2005
jakostní

Viniční trať:
Zadní díly

č. partie: 950

Výrobce: Vinselekt
Michlovský

Charakteristika: ex-
presivní muškátové
aroma s jemnými ci-
trusovými tóny, v chuti
po žlutém ovoci, vybízí
k dalšímu doušku

Cena: 155 Kč

Muškát Ottonel
2005 jakostní

Viniční trať:
Čtvrtě za dvorcama

č. partie: 14-02

Výrobce: Patria
Kobylí

Charakteristika:
zlatožlutá barva
s muškátovou vůní
přecházející až do
pomerančů, což se
projevuje i v chuti

Cena: 235 Kč

Muškát moravský
1997 pozdní sběr

Viniční trať:
Padělky

č. partie: 93/05

Výrobce: Čebav

Charakteristika:
zlatistá barva, vý-
razná muškátová
vůně hrozinek,
v chuti medové tóny

Cena: 449 Kč

Muškát moravský
2005 výběr z cibéb

Viniční trať:
Kraví hora

č. partie: 224

Výrobce: Vinařství
rodiny Špalkovy

Charakteristika: zdařilá
kupáž vín z odrůd Zwei-
geltrebe, Svatovavřine-
ckého a Cabernetu Sau-
vignon, která zrála od-
děleně v sudu barrique

Cena: 315 Kč

Gryllus červený
barrique 2004
jakostní známkové

Viniční trať:
Nová hora

č. partie: 5

Výrobce: Vinařství
Musilovi

Charakteristika: in-
tenzivní rubínová bar-
va, vyvážená vůně
švestkových povidel
a kompotu, v chuti
plné, sametově hladké

Cena: 295 Kč

Modrý Portugal
2003 pozdní sběr

Viniční trať:
Mikulovsko

č. partie. 3012

Výrobce:
Bohemia Sekt,

Víno Mikulov

Charakteristika: ve
vůni přezrálé třešně,
v chuti komplexní,
měkce sametové
s ovocnými tóny

Cena: 149 Kč

Modrý Portugal
2005 jakostní

Viniční trať: Odměra

č. partie: 89

Výrobce: Petr Bíza

Charakteristika: in-
tenzivní rubínová bar-
va, ve vůni přezrálé
třešně, borůvky a čo-
koláda, v chuti same-
tově plné s výraznými
ovocnými tóny zra-
lých hroznů

Cena: 299 Kč

Modrý Portugal
2005 pozdní sběr

Viniční trať: Nivy

č. partie: 364

Výrobce: Habánské
sklepy

Charakteristika:
pěkná ukázka boha-
tého vyzrálého vína
z odrůdy, která se
nikde jinde než ve
střední Evropě ne-
pěstuje

Cena: 209 Kč

Svatovavřinecké
2003 pozdní sběr

Viniční trať:
Dunajovský kopec

č. partie: 495/04

Výrobce: Vinné
sklepy Valtice

Charakteristika:
tmavě rubínová bar-
va, sametový ná-
dech v chuti s připo-
mínkou švestkových
povidel

Cena: 249 Kč

Svatovavřinecké
2003 pozdní sběr

Viniční trať:

Trkmansko

č. partie: 333

Výrobce: Vinselekt

Michlovský

Charakteristika:

dobrý důkaz toho,

že i naše červená

vína mohou léta zrát

v lahvi k dokonalosti

Cena: 615 Kč

Svatovavřinecké
2000 pozdní sběr

Viniční trať:
Labské vinice

č. partie: T 10

Výrobce: Lobkowitzké
zámecké vinařství
Roudnice n. L.

Charakteristika: sytě
rubínová barva s vůní
sušených švestek,
v chuti sametově harmo-
nické s vanilkovými tóny
Cena: 175 Kč

Svatovavřinecké
barrique 2003
jakostní
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Viniční trať: Knížecí
vyhlídka

č. partie: 492/04

Výrobce: Vinné
sklepy Valtice

Charakteristika: le-
žení v sudech dalo
vínu příjemnou vůni
skořice a čokolády,
v chuti plné s jem-
nou tříslovinkou

Cena: 499 Kč

Svatovavřinecké
barrique 2003
pozdní sběr

Viniční trať:

Staré vinice

č. partie: 488

Výrobce:

Znovín Znojmo

Charakteristika:

panenská Frankovka

s příjemnými čokolá-

dovými tóny a čistá

ve vůni i v chuti

Cena: 129 Kč

Frankovka 2005
jakostní

Viniční trať: Pod

Slunným vrchem

č. partie: 685/05

Výrobce: Vinné

sklepy Valtice

Charakteristika:

plné, harmonické

víno temně rubínové

barvy s příjemnými

taniny v pozadí

Cena: 249 Kč

Frankovka 2004
pozdní sběr

Viniční trať: Pod

Sv. Kopečkem

č. partie: 314

Výrobce: Moravíno

Charakteristika:

tmavě rubínová bar-

va, ve vůni tóny les-

ních plodů, v chuti

vyzrálé s jemnými

tříslovinami

Cena: 215 Kč

Frankovka 2005
pozdní sběr

Viniční trať: Terasy

č. partie: 10

Výrobce: Rodinné
vinařství Jedlička
a Novák

Charakteristika:
harmonické, vyvá-
žené víno s třešňo-
vými a čokoládový-
mi tóny

Cena: 235 Kč

Frankovka 2005
pozdní sběr

Viniční trať:
Pod Raisnou

č. partie: 507/04

Výrobce: Vinné
sklepy Valtice

Charakteristika:
ve vůni skořicově
višňové tóny dané
zráním v sudu,
v chuti plné, harmo-
nické, extraktivní

Cena: 285 Kč

Frankovka 2003
pozdní sběr

Viniční trať: Přední
Purmice

č. partie: 621

Výrobce: Vinselekt
Michlovský

Charakteristika:
ve vůni maliny a les-
ní jahody, v bohaté
dochuti hřejivé tóny
čerstvé marmelády
a mandlí v čokoládě

Cena: 309 Kč

Frankovka 2003
pozdní sběr

č. partie: 322

Výrobce: Habánské
sklepy

Charakteristika:
temně rudá barva,
příjemná vůně zra-
lého červeného ovo-
ce, harmonicky plné
tělo, jemné nasládlé
taniny

Cena: 225 Kč

André 2003
jakostní

Viniční trať: Sovinky

č. partie: 39

Výrobce:

Patria Kobylí

Charakteristika:

temně červená bar-

va, ovocitá švestko-

vá vůně, v chuti

plné připomínající

sušené švestky

Cena: 165 Kč

André 2003
jakostní

Viniční trať: Přední

Purmice

č. partie: 609

Výrobce: Vinselekt

Michlovský

Charakteristika: ve

vůni i v chuti doko-

nale vyzrálé zdravé

hrozny s podtóny

lesního ovoce

Cena: 385 Kč

André 2003
pozdní sběr

Viniční trať: Kraví
hora

č. partie: 305

Výrobce: Vinařství
rodiny Špalkovy

Charakteristika:
rubínově červená
barva, ovocitá vůně,
v chuti ostružiny
a divoké přezrálé
třešně

Cena: 159 Kč

Zweigeltrebe 2005
jakostní

Viniční trať: Kuklická

č. partie: 7

Výrobce: Milan Sů-
kal – Bonus Eventus

Charakteristika: ru-
bínová barva, výraz-
ná ovocná vůně
s dominancí přezrá-
lých višní a ostružin,
stejné tóny se obje-
vují i v chuti

Cena: 409 Kč

Zweigeltrebe 2005
pozdní sběr

Viniční trať: Haňby

č. partie: 104

Výrobce:

Vladimír Tetaur

Charakteristika:

sytá tmavá barva

dává tušit dobře vy-

zrálé hrozny, což

potvrzuje i výrazná

ovocitá chuť

Cena: 235 Kč

Zweigeltrebe 2003
pozdní sběr

Viniční trať: Plachty

č. partie: 332

Výrobce: Víno Bla-
tel

Charakteristika:
bohatá květnatá
vůně, jemná chuť
s příjemnými tříslo-
vinami, v konci pře-
chází do tónů hořké
čokolády

Cena: 209 Kč

Rulandské modré
barrique 2003
pozdní sběr

Viniční trať: Krefty

č. partie: 634

Výrobce: Vinselekt
Michlovský

Charakteristika:
vůně přezrálých
černých třešní, bo-
růvek a strouhané
čokolády je v chuti
doplněna tóny suše-
ných švestek

Cena: 309 Kč

Merlot 2003
pozdní sběr

Viniční trať:
Dubový – Červenice

č. partie: 24/05

Výrobce: Neoklas

Charakteristika:
jiskrná rubínová
barva s výraznou
ovocnou vůní
a v chuti extraktivní

Cena: 279 Kč

Merlot 2005
výběr z hroznů
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Viniční trať:
Věstoňsko

č. partie: 635

Výrobce: Vinselekt
Michlovský

Charakteristika:
buket vyzrálého
peckového ovoce
s vanilkovými tóny,
v chuti bohatě struk-
turované, kořenité

Cena: 459 Kč

Merlot 2003
pozdní sběr

Viniční trať:
Věstoňsko

č. partie: 733

Výrobce: Vinselekt
Michlovský

Charakteristika:
tóny drobného lesní-
ho ovoce a kůže,
výrazná chuť s kom-
plexní sametovou
strukturou

Cena: 459 Kč

Cabernet Sauvignon
2004 pozdní sběr

Viniční trať: Stará
Hora

č. partie: 573

Výrobce: Habánské
sklepy

Charakteristika:
temně rudá až do fia-
lova jdoucí barva, in-
tenzivní ovocný bu-
ket, robustní, dobře
vybalancovaná chuť

Cena: 229 Kč

Cabernet Sauvignon
2005 pozdní sběr

Viniční trať: Růženy

č. partie: 734

Výrobce: Vinselekt

Michlovský

Charakteristika:

příjemná ovocitá

vůně i chuť s jemný-

mi tóny sušených

švestek, perníku

a teplé čokolády

Cena: 385 Kč

Cabernet Sauvignon
2004 pozdní sběr

Viniční trať:
Helezný díl

č. partie: 213

Výrobce: Templář-
ské sklepy Čejkovice

Charakteristika:
granátově rudá bar-
va, ve vůni i v chuti
vanilkové tóny získa-
né ležením v sudu
barrique

Cena: 235 Kč

Cabernet Sauvignon
barrique 2002
jakostní

Viniční trať:
Stará Hora

č. partie: 48

Výrobce: Helena Glo-
sová – Collegium Vini-
torum

Charakteristika: výraz-
ná granátově rudá barva
a cabernetová vůně, těl-
natá a harmonická chuť
s jemnými tříslovinami

Cena: 339 Kč

Cabernet Moravia
2005 pozdní sběr

Viniční trať:
Růženy

č. partie: 60142-5

Výrobce: Ravis vin-
né sklepy Rakvice

Charakteristika:
tmavě červená bar-
va, bohaté aroma
s dominancí listů čer-
ného rybízu, v chuti
delikátně kořenité

Cena: 185 Kč

Cabernet Moravia
2005 pozdní sběr

Viniční trať: Úlehle

č. partie: 02/05

Výrobce: Vinařství Za-
ječí

Charakteristika: tma-
vě červená barva
s nádhernou ovocnou
vůní ostružin a borů-
vek s bohatou struktu-
rou příjemných tříslovin
a dlouhou perzistencí

Cena: 205 Kč

Neronet 2005
jakostní

Viniční trať:
Lůčkový díl

č. partie: 171

Výrobce: Zemědělská
a.s. Čejkovice

Charakteristika: cuvée
Ryzlinku rýnského
a Chardonnay předur-
čuje příjemně kulato
vůni a chuť vína. Víno
má vynikající perlení

Cena: 265 Kč

Chateau Čejkovice
2003 šumivé víno

č. partie: 3144

Výrobce: Bohemia
Sekt Starý Plzenec

Charakteristika:
perfektně vyladěné cu-
vée Ryzlinku vlašské-
ho a Veltlínského zele-
ného s dokonalým
dlouhým jemným per-
lením, navíc v nové
elegantní ambaláži

Cena: 179 Kč

Chateau Radyně
extra brut 2003
šumivé víno

Viniční trať:
Kraví hora

č. partie: 195

Výrobce: Vinařství
rodiny Špalkovy

Charakteristika:
zářivá zlatavá bar-
va, ve vůni a chuti
sušené meruňky
a medová dlouhá
dochuť

Cena: 455 Kč

Ryzlink rýnský 2005
výběr z bobulí

Viniční trať: Kotel

č. partie: 46/04

Výrobce:
ZD Sedlec

Charakteristika:
ve vůni přezrálé me-
ruňky, broskve
a med, v chuti la-
hodně medově
ovocné

Cena: 299 Kč

Ryzlink rýnský 2003
slámové víno

Viniční trať:
Šidleny

č. partie: 77

Výrobce: Vinařství
Tomáš Krist

Charakteristika:
medově se táhnou-
cí víno s vůní
a chutí medu, hrozi-
nek a kandovaného
ovoce

Cena: 775 Kč

Ryzlink rýnský 2005
ledové víno

Viniční trať: Skalka

č. partie:125

Výrobce: Znovín
Znojmo

Charakteristika:
plné přírodně sladké
víno podpořené pří-
jemnou veltlínovou
vůní

Cena: 599 Kč

Veltlínské zelené
2001 ledové víno

Viniční trať: Úlehle

č. partie: 05/29

Výrobce: LIVI
Dubňany

Charakteristika:
vůně kandovaného
ovoce, v chuti mo-
hutná medovost
a kořenitost s dlou-
hou dochutí tropic-
kého ovoce

Cena: 909 Kč

Hibernal 2005
slámové víno

Viniční trať: Kovalov

č. partie: 104

Výrobce:

Oldřich Drápal st.

Charakteristika:

skutečný „slámový“

unikát ozdobený ko-

lekcí zlatých medailí

z domova i ze zahra-

ničí

Cena: 669 Kč

Rulandské šedé
2004 slámové víno
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Viniční trať:
Liščí vrch

č. partie: 14/05

Výrobce:
Martin Šebesta

Charakteristika: citru-
sově medový charakter
ve vůni i v chuti, svěží
kyselinky jsou v harmo-
nii s vysokým zbytkovým
cukrem

Cena: 599 Kč

Chardonnay 2005
ledové víno

Viniční trať:
Plachty

č. partie: 17

Výrobce: Vinařství
rodiny Cichovy

Charakteristika: ve
vůni medové tóny
s banánem, v chuti
příjemně medově
sladké

Cena: 769 Kč

Chardonnay 2005
slámové víno

Viniční trať:
Stará hora

č. partie: 732/05

Výrobce: Vinné
sklepy Valtice

Charakteristika:
výrazný zbytkový
cukr a koncentrace
aromatických látek

Cena: 565 Kč

Sauvignon 2004
slámové víno

Viniční trať: Vinohrady

č. partie: 56

Výrobce: Jan Rajský –

Collegium Vinitorum

Charakteristika: zlatavá

medová barva, ve vůni

sušené fíky, v chuti me-

dovitě kořenité s dlou-

hou dochutí

Cena: 925 Kč

Pálava 2004
ledové víno

Viniční trať:

Růženy

č. partie: 5247

Výrobce: Réva

Rakvice

Charakteristika:

plné aromatické

víno zlaté barvy

s medovými tóny

Cena: 465 Kč

Tramín červený 2005
ledové víno

Viniční trať:
Dunajovský kopec

č. partie: 519/04

Výrobce: Vinné skle-
py Valtice

Charakteristika: sytá,
tmavě rudá barva, ve
vůni kávové tóny
a černý rybíz, harmo-
nické v chuti s dlou-
hým dozníváním

Cena: 455 Kč

Cabernet Sauvignon
barrique 2003
pozdní sběr

Viniční trať:
Dunajovský kopec

č. partie: 513/04

Výrobce: Vinné
sklepy Valtice

Charakteristika:
tmavá, sytě rudá
barva, ve vůni jem-
né tóny černého ry-
bízu a kávy, plná
a harmonická chuť

Cena: 855 Kč

Rulandské modré
barrique 2003
výběr z hroznů

Vinařská trať:
Šusfeldy

č. partie: 204

Výrobce: Oldřich
Drápal st.

Charakteristika: do-
konalá ukázka slá-
mového vína, kde
byly zachovány tóny
vyzrálých hroznů pro-
měněných v hrozinky

Cena: 415 Kč

Rulandské modré
2004 slámové víno

Informace
Vinařské ročníky od roku 1990
1990 xxx

1991 xxx

1992 xxx

1993 xx

1994 xx

1995 xx

1996 x

1997 xxxx

1998 xx

1999 xxxx

2000 xxxx

2001 xx

2002 xxx

2003 xxxx

2004 xxx

2005 xxxx

2006 xxx

Vysvětlivky: x podprůměrný ročník
xx průměrný ročník , xxx dobrý ročník
xxxx výjimečný ročník

Největší vinařské obce
Velké Bílovice 804 ha

Valtice 582 ha

Čejkovice 520 ha

Novosedly 476 ha

Mikulov 440 ha

Dolní Dunajovice 433 ha

Velké Pavlovice 398 ha

Mutěnice 338 ha

Vrbovec 332 ha

Kobylí 290 ha

Blatnice p. sv. Ant. 270 ha

Hustopeče 267 ha

Perná 247 ha

Dolní Kounice 243 ha

Sedlec u Mikulova 210 ha

Rakvice 207 ha

Brod nad Dyjí 198 ha

Němčičky 192 ha

Hovorany 191 ha

Znojmo 191 ha

Prušánky 190 ha

Zaječí 189 ha

Přítluky 181 ha

Klobouky u Brna 174 ha

Popice 173 ha

Bzenec 166 ha

Bořetice 165 ha

Pavlov 164 ha

Většina vín z českých a moravských vinic je
určena k okamžité spotřebě. Přesto jsou
i u nás vína, která ležením v sudech a pozdě-
ji na lahvi získávají na kvalitě. Kvůli druhé
světové válce přišly však vniveč všechny vin-
né archivy vín, a tak zde prakticky nenajde-
me vína před ročníkem 1945. Na jihu Moravy
se dodnes vypráví zkazky ve vínu utopených
osvoboditelích ležících pod prostřílenými
sudy.

Nejzajímavější archiv domácích vín má
Znovín Znojmo. Díky tomu, že byl uložen ve
sklepích ležících v hraničním pásmu, nebyl
k němu jednoduchý přístup, a tak se uložené
poklady před komunistickými „degustátory“
dochovaly dodnes. Nejstarším dochovaným

vínem je Modrý Portugal z roku 1945. Ročník
1946 však chybí. Většina vinařství na jihu
Moravy byla v rukou německy mluvících
obyvatel, kteří byli právě v té době odsunu-
ti/vyhnáni, a dosídlenci vesměs s vínem ne-
měli zkušenosti.

Čas od času se „znovínský“ archiv pře-
chutnává a ti, kdo se takové události mohli
zúčastnit, mohou dosvědčit, že se zde najdou
velice zajímavá vína, která ve zdraví přežila
desetiletí. Částečně je to dáno i tím, že dříve
mohla vína být volně docukrována řepným
cukrem, který je „udržel“ v dobré kondici.
Dnes se některé vzorky čas od času prodáva-
jí na aukcích. Pro milovníky vín jsou však za-
jímavější mladší ročníky, které už neleží na

řepném cukru a je věrohodně známo, jaký
který z ročníku opravdu byl.
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Zatímco většina vinic už je ostříhána a odpočívá,

ve vinných sklepích a sklípcích už čeká dobře

ošetřené víno z loňského ročníku, který patřil k těm

lepším. Přinášíme několik tipů, kam se lze za dobrým

vínem vypravit i v tomto ročním období. Ve sklepích

i sklípcích máte jedno jisté – ať je venku mráz, vichr,

déšť, padá sníh či na pocestné číhá jiná slota, tady je

teplota stálá a víno má tu správnou teplotu a na mís-

tě zrodu chutná ještě lépe než někde v restauraci.

Můžete navštívit dny otevřených dveří, putovat ze

sklepa do sklepa nebo ochutnat dnes prezentovanou

stovku nejlepších přímo ve valtickém Salonu vín.

Salon vín České republiky 2006/2007
V areálu valtického zámku bude od 3. března otev-

řen pro veřejnost Salon vín České republiky, kde

budou mít návštěvníci možnost ochutnat vzorky ze

stovky nejlepších vín, která byla letos do Salonu vy-

brána. Opticky jste se s nimi mohli seznámit na

předchozích stránkách IN magazínu. Součástí expo-

zice jsou i informace o historii a současnosti vinař-

ství v České republice.
www.salonvin.cz

Galerie Rýnských ryzlinků
Ve dnech 7. a 8. března pořádá Klub přátel Rýn-

ských ryzlinků z Bzence degustaci vín z této odrů-

dy v Národním domě vína v Mostecké 19 v Praze

1. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat 150

Ryzlinků rýnských. Kolem stovky jich bude pochá-

zet z vinařských podoblastí České republiky.

K ochutnání budou připraveny i „rýňáky“ z Rakous-

ka z vinařských oblastí Wachau a Poysdorf,

z Německa z oblasti Mosela a Rheingau a vzorky

z francouzského Alsaska. Jde již o šestý ročník.
www.galerierr.info

Jarovín Rosé 2007
IV. ročník mezinárodní soutěže růžových vín.

Soutěžní ochutnávka růžových vín bude v sobotu

31. března od 11 do 23 hodin v Althanském paláci,

Horní náměstí 3, Znojmo. Ochutnat můžete nejenom

růžová vína, ale také poznat ukázky zážitkové

gastronomie, kde bude možnost seznámit se

s prezentací vybraných pokrmů s růžovým vínem.

Putování ze sklepa do sklepa
31. 3. Velké Bílovice. Na jednu vstupenku můžete

navštívit 30 vinných sklepů v naší největší vinařské

obci a ochutnat v nich vína přímo u výrobců. Sou-

částí putování jsou i známé Habánské sklepy. Pro

unavené poutníky bude mezi sklepy pendlovat vi-

nařský autobus.
www.velkebilovice.com

Další vinařské akce
17. 2. Putování po vinných sklípcích v Dobšicích

u Znojma

18. 2. Výstava vín Velké Němčice 2007

24. 2. 30. jubilejní výstava vín v Brně

24. 2. 7. vinařský ples Moravské banky vín v Brně

24. 2. Valentýnská degustrace archivních vín

Čejkovice

2. 3. Vinum Juvenale 2006 Brno,

soutěž vín ročníku 2006

3. 3. Ochutnávka mladých vín, Nový Šaldorf

7. 3. Josefský košt Strážnice

17. 3. Jubilejní výstava vín Židlochovice

17. 3. Josefská výstava vín Vracov

17. 3. Josefský košt vín Kyjov ➜

Ochutnávky vín v únoru a březnu
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K tomu, aby mohla být u nás pěstována
a komerčně využívána některá z mnoha

stovek známých odrůd révy vinné, musí být
zapsána do Státní odrůdové knihy. Proces
schvalování před zápisem je složitý a zdlou-
havý. Trvá řadu let, kdy je nová odrůda tes-
tována v různých regionech, sleduje se její
výnosnost i odolnost vůči chorobám. Pro
představu – první sklizeň réva dává až po
třech letech a teprve potom její hrozny lze
hodnotit. Přinášíme abecedně řazený aktuál-
ní přehled všech v České republice zapsa-
ných odrůd. Další z řad světově známých od-
růd i novošlechtěnců jsou v různém stadiu
testů, které je nutné s pozitivním hodnoce-
ním absolvovat před zápisem. Intenzivně se
šlechtěním nových odrůd u nás zabývá na-
příklad docent Miloš Michlovský.

Odrůdy určené
k produkci bílých vín

Aurelius
Odrůda vyšlechtěná na Moravě ing. Vaver-
kou a ing. Zatloukalem křížením Neuburské-
ho s Ryzlinkem rýnským. Nejvíce je rozšíře-
na v mikulovské vinařské podoblasti. Vína
jsou vysoce kvalitní, připomínající Ryzlink
rýnský. Zapsána v roce 1983.

Děvín
Slovenský kříženec Tramínu červeného
s Veltlínským červenobílým, zatím není příliš
rozšířená, dává aromatické kvalitní víno. Šle-
chtitelé ing. Pospíšilová a ing. Korpas. Do
Státní odrůdové knihy ČR byla zapsána
v roce 1998.

Chardonnay
Ještě pořád ve světě velmi módní odrůda, kte-
rá pravděpodobně vznikla ve Francii volným
křížením Rulandského s odrůdou Heunisch.
Na Moravě a v Čechách se pěstuje spolu s Ru-
landským bílým již řadu staletí. Nejvíce je roz-
šířena v mikulovské vinařské podoblasti. Víno
je plné, harmonické, s vyšším obsahem kyse-
lin. Zapsaná v roce 1987.

Irsai Oliver
Původem z Maďarska, kde byl vyšlechtěn kří-
žením Bratislavského bílého s Čabaňskou
perlou. Šlechtitel Pál Kocsis. Nejvíce se pěs-
tuje ve velkopavlovické vinařské podoblasti.
Víno je kořenité, po vyzrání plné, muškátové
s nižším obsahem kyselin. V České republice
je zaregistrovaný od 1975.

Kerner
Německá odrůda vyšlechtěná
A. Heroldem v roce 1929 kří-
žením Trolínského s Ryzlin-
kem rýnským. Dává harmo-
nické víno velmi dobré kvality
s příjemným obsahem kyse-
lin. Zapsána byla v roce 2001.

Lena
Původní moravská odrůda
révy vinné vyšlechtěná kříže-
ním odrůd Lipovina a Irsai Oli-
ver. Významněji rozšířena za-
tím není. Víno je lehké s har-
monickými kyselinami a velmi
příjemným aromatem. Vyšle-
chtěná v Perné ing. Zatlouka-
lem a ing. Michlovským. Zap-
sána byla v roce 2001.

Malverina
Původní moravská odrůda vyšlechtěná v Per-
né ing. Michlovským, ing. Mádlem a prof. ing
Krausem křížením odrůd Rakiš a Merlan.
Víno je vyrovnané, dobré kvality s mírně aro-
matickou odrůdovou chutí. Zapsáno v roce
2001.

Muškát moravský (MOPR)
Původní moravská odrůda vyšlechtěná v Po-
lešovicích ing. Křivánkem křížením Muškátu
Ottonel s Prachtraube. Nejvíc je vysazena ve
velkopavlovické, mikulovské a znojemské vi-
nařské podoblasti. Výborné víno dává i v Če-
chách, například v Žernosekách. Má jemné
muškátové aroma a nižší kyseliny. Byla zapsa-
ná v roce 1987.

Muškát Ottonel (Muscat Ottonel)
Francouzská odrůda vzniklá v 19. století kří-
žením Chrupky a Muškátu žlutého. V do-
brých ročnících dává plná muškátová vína se
zbytkem cukru. Zapsáno v roce 1952.

Müller-Thurgau (Silvaner, Rivaner)
Odrůdu vyšlechtil v roce 1882 profesor Mül-
ler, který pocházel ze švýcarského kantonu
Thurgau. Původně se udávalo, že jde o kříže-
ní Ryzlinku rýnského se Sylvánským zele-
ným. Podle genové analýzy vznikla křížením
odrůd Ryzlink rýnský a Madlenka královská.
U nás patří k nejrozšířenějším. Je hojně za-
stoupena v české vinařské oblasti a ve vel-
kopavlovické a slovácké vinařské podoblas-
ti. Víno má příjemné aromatické látky a spíše
nižší obsah kyselin. Zapsáno v roce 1941.

Zapsaná pětatřicítka
SEZNAM A POPIS POVOLENÝCH

ODRŮD RÉVY VINNÉ

Chardonnay

Lena
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Neuburské (Neuburger)
Rakouská odrůda pravděpodobně vzniklá
nahodilým křížením Veltlínského červeného
se Sylvánským zeleným. Údajně byla vypla-
vena Dunajem ve Wachau. Na Moravě se za-
čal pěstovat v roce 1915 a dnes je zastoupe-
na ve všech vinařských podoblastech. Po-
skytuje plná a extraktivní jakostní vína. Zap-
sána v roce 1941.

Pálava
Původní moravská odrůda vyšlechtěná ing.
Veverkou křížením Tramínu červeného
s Müllerem-Thurgau. Nejvíce se pěstuje v mi-
kulovské a znojemské vinařské podoblasti.
Víno je harmonické s jemným aromatem
a nižšími kyselinami. Zapsáno v roce 1977.

Rulandské bílé (Pinot blanc, Pinot bianco,
Weißer Burgunder, Fehér)
Světově rozšířená francouzská odrůda pěsto-
vaná i na území České republiky již od dob
Karla IV. Jde o pupenovou mutaci Ruland-
ského šedého. Nejvíce se pěstuje ve vinařské
podoblasti slovácké, mělnické, znojemské
a litoměřické. Víno je plné, extraktivní s vyš-
ším obsahem kyselin. Je vhodné i k delšímu
ležení na láhvi. Zapsáno v roce 1941.

Rulandské šedé (Pinot gris, Pinot grigio,
Ruländer, Graue Burgunder, Tokayer, Piros
kisburgundi)
Francouzská odrůda pěstovaná po celém vi-
nařském světě. Jde o pupenovou mutaci Ru-
landského modrého. Název Tokayer se z roz-
hodnutí EU od letošního roku nesmí použí-
vat, neb zavdává možnost záměny s Tokaj-
ským. Na území České republiky se pěstuje
již od 14. století. Hojně je zastoupena ve vini-
cích vinařských podoblastí mělnické, litomě-
řické, znojemské a velkopavlovické. Víno je
vysoce jakostní s chlebnatými tóny. Zapsáno
v roce 1941.

Ryzlink rýnský (Rheinriesling, Petit
Riesling, White Riesling, Johannisberg)
Původně německá odrůda vzniklá podle ge-
nové analýzy na horním toku Rýna volným
křížením odrůdy Heunisch s Tramínem. Na
území České republiky se dostala ve středo-
věku, nyní je nejvíce zastoupena v české vi-
nařské oblasti a v moravských podoblastech
slovácké a znojemské. Víno vyniká jemným,
až broskvovým aromatem, vyšším obsahem
kyselin, je vhodné k ležení na láhvi. Zapsáno
v roce 1941.

Ryzlink vlašský (Welschriesling, Riesling
italico, Olaszrizlig)
Původ sice není jednoznačný, ale název na-
povídá, že by tato odrůda mohla pocházet ze
severní Itálie. Je rozšířena především v ze-
mích bývalého Rakousko-Uherska. V českém
vinařském regionu se nepěstuje, na Moravě
se objevila kolem roku 1900 a nyní je u nás
třetí nejrozšířenější odrůdou. Velké zastou-

pení má ve vinařské podoblasti mikulovské.
Dává neutrální víno s vyšším obsahem kyse-
lin. Hojně se používá při výrobě sektů. Za-
psáno v roce 1941.

Sauvignon (Sauvignon blanc)
Pochází pravděpodobně z Francie, kde tato
odrůda vznikla samovolným opylením odrů-
dy Chenin blanc pylem Tramínu červeného.
Pěstuje se ve všech vinařských oblastech
světa. U nás je nejvíce ve znojemské vinař-
ské podoblasti. Patří k nejjakostnějším
a dává víno s typickým broskvově-muškáto-
vým aroma. Zapsáno v roce 1952.

Sylvánské zelené (Grüner Silvaner,
Grüner Zierfandl)
Pochází pravděpodobně z Rakouska, kde
tato odrůda vznikla samovolným opylením
Tramínu červeného pylem odrůdy Rakouské
bílé. Na území ČR se pěstuje od středověku,
nyní nejvíce ve vinařské podoblasti litomě-
řické. Víno je jemně kořenité s vyššími kyse-
linami. Zapsáno v roce 1941.

Tramín červený (Gewürztraminer, Roter
Traminer, Savagnin rosé, Piros Tramini)
Původ sice není jednoznačný, podle genové
analýzy vznikl volným křížením révy lesní
a pak se významně podílel na vzniku evrop-
ských odrůd. Italové přisuzují její původ
k obci Tramin. Každopádně patří k nejstar-
ším odrůdám. Dává vysoce jakostní, plné,
kořenité, aromatické víno s nižším obsahem
kyselin. Zapsáno v roce 1941.

Veltlínské červené rané (Večerka,
Frühroter Veltliner, Rote Malvasier)
Jeho původ není zcela vyjasněn, podle geno-
vé analýzy vznikla nahodilým opylením Syl-
vánského zeleného pylem Veltlínského čer-
veného, k nám se dostal z Dolního Rakouska.
Největší zastoupení má ve vinařské pod-
oblasti mikulovské a slovácké. Víno má vy-
soký extrakt a nižší kyseliny. Je vhodné ho
pít mladé. Zapsáno 1952. ➜FO

TO
:H

N
–

JA
N

ŠI
LP

O
CH

FO
TO

:A
RC

HI
V

Sauvignon blanc

Lena

IN_08 15.2.2007 17:58 Stránka 15



• T É M A I N •
in.ihned.cz/tema

16 I N M A G A Z Í N H O S P O D Á Ř S K Ý C H N O V I N

Veltlínské zelené (Grüner Veltliner,
Grünmuskateller)
Geneticky se u nás hojně zastoupená odrůda
velmi podobá odrůdám Tramín a Červeno-
špičák. Pravděpodobně pochází z Rakouska.
V Čechách se nepěstuje, na Moravě, kam se
dostala z Dolního Rakouska, zdomácněla už
před staletími a v současnosti je nejrozšíře-
nější odrůdou révy vinné u nás. Nejvíce je za-
stoupena ve vinařské podoblasti znojemské,
velkopavlovické a slovácké. Víno jemně voní
po lipovém květu, v chuti je lehce hořko-
mandlové s vyváženými kyselinami. Zapsáno
v roce 1941.

Veritas
Původní moravská odrůda vyšlechtěná ve
Znojmě Cyrilem Míšou a Milošem Zbořilem
křížením odrůd Ryzlink červený a Bouvierův
hrozen. Víno je harmonické, příjemné chuti
s jemným ovocným aromatem. Zapsáno
v roce 2001.

Modré odrůdy
Agni
Původní moravská odrůda vyšlechtěná ve
Velkých Pavlovicích a Perné šlechtiteli Havlí-
kem, Zatloukalem a Michlovským křížením
odrůd André a Irsai Oliver. Víno je plné, pří-
jemné chuti s muškátovým aromatem, což je
u modrých odrůd výjimkou. Zapsáno v roce
2001.

Alibernet (Odeskij čornyj)
Pochází z Ukrajiny, kde byl vyšlechtěn kříže-
ním odrůd Alicante Bouchet a Cabernet Sau-
vignon. Víno má vysokou barvu a kaberneto-
vý buket s vyšší kyselinkou. Zapsáno v roce
1975.

André
Původní moravská odrůda vzniklá ve Velkých
Pavlovicích křížením Frankovky se Svatovav-
řineckým. Šlechtitel ing. Horák. Pojmenova-
ná na počest Ch. K. Anrého, který v Brně za-
ložil první spolek na šlechtění ovoce na světě.
V Čechách se nepěstuje, nejvíce je rozšířena
ve vinařské podoblasti velkopavlovické a slo-
vácké. Víno je plné s intenzivní červenou bar-
vou a odrůdovým aromatem, někdy s vyššími
kyselinami. Zapsáno v roce 1980.

Ariana
Původní moravská odrůda vzniklá ve Vel-
kých Pavlovicích křížením odrůd (Ryzlink
rýnský a Svatovavřinecké) a Zweigeltrebe.
Šlechtitel ing. Zatloukal a ing Michlovský.
Dává plné, harmonické víno velmi dobré
kvality. Zapsáno v roce 2001.

Cabernet Moravia
Původní moravská odrůda vyšlechtěná Lu-
bomírem Glosem v Moravské Nové Vsi kříže-
ním odrůdy Cabernet Franc s Zweigeltrebe.
Víno je harmonické, příjemné chuti, tmavé

barvy s jemným kabernetovým aromatem.
Zapsáno v roce 2001.

Cabernet Sauvignon
Odrůda vznikla náhodným opylením odrůdy
Cabernet Franc pylem odrůdy Sauvignon,
pravděpodobně již v době římské. Dnes se
pěstuje ve všech vinařských zemích světa.
Víno má výraznou odrůdovou chuť, vyšší bar-
vu a obsah kyselin, je vhodné k delšímu
uskladnění. Zapsáno v roce 1980.

Frankovka (Lemberger, Blaufränkisch,
Kékfankos)
Stará odrůda nejednoznačného místa půvo-
du, jedním z jejích „předků“ byla odrůda He-
unisch, rozšířená je především v zemích bý-
valého Rakousko-Uherska. V Čechách se ne-
pěstuje, na Moravě byla ještě v 19. století nej-
rozšířenější modrou odrůdou, nyní je dru-
hou v pořadí. Nejvíce se pěstuje ve vinařské
podoblasti velkopavlovické a slovácké. Víno
je tvrdší, s čerstvou kyselinou a světlejší bar-
vou. Zapsáno v roce 1941.

Merlot
Stará odrůda pocházející z Francie. Geneticky
původ naznačuje křížení s Cabernetem Sau-

vignon. Vína z těchto dvou odrůd tvoří základ
slavných vín z Bordeaux. Víno je plné, výbor-
né chuti a tmavé barvy. Zapsáno v roce 2001.

Modrý Portugal (Blauer Portugieser,
Portugais Bleu)
Původ není jednoznačný, od konce 18. stole-
tí se pěstuje v Čechách a na Moravě. Nejvíce
je rozšířen ve vinařské podoblasti mělnické,
litoměřické a velkopavlovické. Víno je lehčí,
s nižší barvou a nižšími kyselinami. Zapsáno
v roce 1941.

Neronet
Původní moravská odrůda vyšlechtěná pro-
fesorem Krausem postupným křížením Sva-
tovavřineckého, Modrého Portugalu a Ali-
bernetu. Víno má neutrální chuť a vůni, vyso-
kou barvu a díky nižším kyselinám je harmo-
nické i v klimaticky méně příznivém roce.
Zapsáno v roce 1991.

Rulandské modré
(Pinot noir, Pinot nero, Blauer Burgunder,
Spätburgunder, Kisburgundi)
Pochází z Burgundska, kde pravděpodobně
v době římské vzniklo samovolným kříže-
ním odrůd Mlynářka a Tramín. Do Čech se
dostalo již ve 14. století a sazenice nechal
dovést i Karel IV. Nejvíce se pěstuje ve vi-
nařské podoblasti litoměřické, mělnické,
znojemské a velkopavlovické. Víno je vyso-
ce jakostní, plné s hořkomandlovou příchu-
tí. Barva je světlejší, víno získává na jakosti
delším ležením na láhvi. Zapsáno v roce
1941.

Svatovavřinecké (Saint Laurent)
Podle genetiků vzniklo jako semenáč „bur-
gundských/rulandských“ odrůd ve Francii.
V ČR se začalo pěstovat po roce 1900 a nyní
je zde nejrozšířenější modrou odrůdou. Nej-
větší zastoupení má ve vinařské podoblasti
litoměřické, mělnické, znojemské a slovác-
ké. Víno obsahuje více kyselin a tříslovin,
může několik let ležet na láhvi. Zapsáno
v roce 1941.

Zweigeltrebe
Odrůda byla vyšlechtěna v Rakousku profe-
sorem Zweigeltem (rebe znamená réva) kří-
žením Svatovavřineckého s Frankovkou. Má
tedy opačné rodiče než naše André. Ve druhé
polovině šedesátých let dvacátého století se
dostala na Moravu a je stále oblíbenější. Nej-
víc je vysazena ve vinařské podoblasti lito-
měřické a velkopavlovické. Víno obsahuje
více tříslovin a kyselin, proto může ležet na
láhvi. Zapsáno v roce 1980.

Vedle zmíněných moštových odrůd jsou ve
Státní odrůdové knize zapsány také stolní
odrůdy, které dávají hrozny určené k jídlu.
Jsou to: Arkadia, Diamant, Chrupka bílá
a červená, Julski biser, Olšava Panonia Kinc-
se, Pola a Vitra.
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Po vstupu do EU doznal změnu i domácí vi-
nařský zeměpis. Z původních šestnácti vi-

nařských oblastí v České republice zbyly je-
nom dvě: Česká a Moravská, což byly původ-
ně vinařské regiony. V Čechách se nacházelo
původně šest oblastí: Pražská, Čáslavská,
Mělnická, Mostecká, Roudnická a Žernosec-
ká. Na Moravě pak oblastí deset – Znojemská,
Mikulovská, Velkopavlovická, Podluží, Stráž-
nická, Bzenecká, Mutěnická, Kyjovská, Uher-
skohradišťská a Brněnská. Z některých z nich
vznikly podle nového zákona vinařské pod-
oblasti, ke kterým byly přičleněny vinařské
obce z jiných bývalých oblastí.

Bezkonkurenčně největší vinařskou obcí
u nás jsou Velké Bílovice s 804 ha. Ty samot-
né mají víc vinic, než je vysazeno v celých
Čechách. Morava vůbec Čechy válcuje, třeba
celá Mělnická podoblast by se dostala až na

osmé místo mezi moravskými vinařskými ob-
cemi. Ještě před vstupem České republiky
do EU se podařilo vysadit tisíce hektarů vi-
nic. Po vstupu už se totiž mohou vinice je-
nom obnovovat a s žádnou velkou novou vý-
sadbou nelze počítat. Evropa má totiž vína
nadbytek a vinařské velmoci Francie, Itálie
a Španělsko dokázaly prosadit celý soubor
ochranářských opatření. I tak čelí přílivu la-
ciných a kvalitních vín z vinařských zemí
takzvaného Nového světa.

V současné době je ve dvou vinařských ob-
lastech České republiky přes 18 tisíc hektarů
vinic a hospodaří na nich 18 tisíc vinohradní-
ků. Nové vinice začaly loni dávat první skli-
zeň, zE které se připravuje takzvané panen-
ské víno (ukázky se dostaly díky své kvalitě
i do stovky nejlepších). Réva vinná totiž začí-
ná naplno rodit až po třech letech po výsad-
bě, a tak se z letošní sklizně dočkáme dalších
panenských vín.

Česká vinařská oblast

Podoblast Mělnická
343 ha vinic v 37 vinařských obcích,
2,4 % vinic ČR
Vedle mělnických vinic s proslavenými pino-
ty sem patří i vinice pražské, kutnohorské,
čáslavské a Výzkumná stanice vinařská
v Karlštejně.

Podoblast Litoměřická
288 ha vinic v 29 vinařských obcích,
1,5 % vinic ČR
Je nejmenší vinařskou podoblastí v ČR. Patří
do ní i vinice na Mostecku s čedičovým pod-
ložím. Z okolí Roudnice nad Labem a Žerno-

sek, kde je v podloží pískovec i opuka, po-
cházejí vína s bohatou mineralitou. Nejrozší-
řenější odrůdy jsou Müller Thurgau, Ryzlink
rýnský, Svatovavřinecké a Modrý Portugal.

Moravská vinařská
oblast

Podoblast Znojemská
3462 ha vinic, 91 vinařských obcí,
19,2 % vinic ČR
Chladnější klima na hranici Českomoravské
vysočiny zajišťuje především zajímavá, aro-
maticky a chuťově výrazná bílá vína z odrůd
Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink
rýnský a Sauvignon. Známá je například vini-
ce Šobes v meandrech řeky Dyje. V části dol-
nokounické se daří červeným vínům, přede-
vším odrůdám Svatovavřinecké a Frankovka.

Podoblast Velkopavlovická
5143 ha vinic, 75 vinařských obcí,
27,5 % vinic ČR
Mírné svahy Hustopečské pahorkatiny se
vlní za největší vinařskou obcí ČR Velké Bí-
lovice a pozvolna klesají k Brnu. Sprašovo-jí-
lovitá půda dodává vínům dostatek minerali-
ty a díky příznivému podnebí se zde rodí
dobrá vína jak červená (Frankovka, Modrý
Portugal, Zweigeltrebe), tak i bílá (Veltlínské
zelené, Tramín, Neuburské).

Podoblast Slovácká
4514 ha vinic, 115 vinařských obcí,
24,1 % vinic ČR
Velice různorodá podoblast, která zahrnuje
jak okrajové polohy v kamenitém podhůří na
severu, tak i nížinné jílovité vinohrady na jihu
Moravy u hranic se Slovenskem. Rozmanitost
terénu i klimatu dává vzniknout celé plejádě
zajímavých bílých i červených vín. Třeba Muš-
kát moravský z Polešovic nebo Cabernet Mo-
ravia, který vznikl v Podluží. Známá a znovu
dobrá je Bzenecká lipka či Blatnický Roháč.

Podoblast Mikulovská
4737 ha vinic, 30 vinařských obcí,
25,3 % vinic ČR
Nejteplejší oblast s bělostnými svahy Pálavy
je pro vinohradnictví přímo předurčena. To
už věděli vojáci římských legií, kteří zde vy-
sadili první vinice. Dostatek slunce a vápeni-
tá půda dávají vzniknout vínům vhodným
i pro přípravu šumivých vín. Mimořádně se
zde daří bílým odrůdám Sauvignon, Ryzlink
vlašský, Ryzlink rýnský, Müller Thurgau
a Rulandské šedé. Vesměs vynikající je zde
zrozená Pálava. ➜

Vinařský zeměpis Česka
DVĚ OBLASTI A ŠEST PODOBLASTÍ
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Pro skutečného milce vína je pochopitelně
ideální mít vlastní vinný sklep či sklípek

se stálou teplotou a vlhkostí vzduchu. Pokud
takový vhodný prostor není už v domě, jde
o záležitost značně finančně náročnou
a mnohdy neproveditelnou. Je možné si poří-
dit opravdový vinný sklep ve vinařských ob-
lastech a mít tam dobře uložené své miláčky
a zároveň ho používat jako chalupu. Je to
však poněkud nepraktické v okamžiku, kdy
v Praze dostanete chuť na víno, víte, že ho
máte někde pod Znojmem dobře uložené, ale
jeďte si pro něj večer 200 kilometrů…

Do sklepa od brambor
Ve starších selských domech, v oblastech,
kde se víno nikdy nepěstovalo, lze ve vinný
sklep lehce přebudovat sklep na brambory,
který prakticky nikde nechyběl. I ten byl to-

tiž postaven tak, aby v něm nikdy nemrzlo
a i v létě se tam udržovala přijatelná teplota.
Brambory totiž také nesnášejí mráz a teplo.
Problém většinou bývá hlavně se špatně izo-
lujícími dveřmi a větráním. V případě, že
hodláte takový prostor použít k uskladnění
vína, musíte zapomenout na brambory a dal-
ší věci. Víno totiž přes zátky dýchá a rádo na-
saje všechny výrazné pachy okolí.

Do bytu či boxu ve vinotéce
Vínu je nejlépe na tmavém, chladném a vlh-
kém místě bez vibrací a kolísání teplot. Ide-
ální teplota pro uskladnění vína je do 12 °C
a vlhkost by měla být mezi 70 až 80 %. V běž-
ných městských domech, natož v panelácích,
ale ani v novějších vilách vhodné sklepy
k uskladnění vína nejsou. Bez důkladné izo-
lace a přidané klimatizace v nich vhodný tep-

Jak o víno pečovat
VÍNO JE ŽIVÝ NÁPOJ, KTERÝ SE NEUSTÁLE VYVÍJÍ – K DOBRÉMU I ŠPATNÉMU

lotní režim nezískáte. Přirozeně záleží na
tom, jaké množství lahví si chcete ve svém
soukromém archivu uchovávat. Mnohdy sta-
čí speciální klimatizovaná skříň, kterých je
už na trhu dostatek. Můžete si s ní dokonce
vyzdobit byt a mít tak svá oblíbená vína na
očích svých i hostů. Skříně mají dobře při-
pravený teplotní režim, a tak v nich můžete
mít uskladněná v optimální teplotě jak vína
bílá, tak i červená.

Řešením jsou také pronajímatelné boxy
v některých vinotékách či vinařských podni-
cích. Tam si můžete nechat pod odborným
dohledem uskladnit své poklady a mít je cel-
kem dostupné v případě náhlé potřeby.

Nemáte-li k dispozici vhodné prostory
k uskladnění, kupujte jenom tolik, kolik v do-
hledné době vypijete. Neriskujete, že se vám
skvělé víno promění v lepším případě v do-

Rok od roku, se změnou životního stylu, u nás vzrůstá
zájem o kvalitní vína. S tím jde ruku v ruce také zájem o to, jak je uchovávat

a pečovat o ně, aby jejich kvalita neutrpěla.
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brý vinný ocet. V USA vypočítali, že 98 pro-
cent (!) všech nákupů vína je zkonzumováno
v následujících 24 hodinách. Pokud přijdete
do obchodu a vidíte, že tam mají vystavená
i drahá vína nastojato v teplotě hodně nad 20
°C, nechte si zajít chuť a kupujte tam, kde
mají klimatizované boxy a lahve leží. Takový
velký humidor na víno mají například v Mak-
ru v pražských Stodůlkách. Když jsou lahve
uloženy kolmo, zátka vysychá a smršťuje se.
Tím umožní přístup vzduchu k vínu a jeho
oxidaci a znehodnocení.

Jak poznat vadné víno
V restauraci odmítněte víno, které vám při-
nesli odzátkované. Nejčastější vadou vína,
která může postihnout i ty nejdražší a nejre-
nomovanější značky, je takzvaný korek. Víno
je cítit po zátce – dá se to srovnat s „vůní“
zplesnivělé mokré lepenky. I přes velmi peč-
livou přípravu korkových zátek se stává, že
v některé zůstanou bakterie, které potom ve-
sele bují a zamoří víno. Proto je dobré po od-
zátkování ke korku přičichnout. V lepších
restauracích je samozřejmostí, že vám korek
po odzátkování lahve předloží na talířku. Po
ochutnání vína většinou hned poznáte, že ne-
čistá vůně korku je cítit i v něm. Takovou la-
hev vraťte. Dokonce by vám ji měl vyměnit
i slušný obchod.
Dobrý dojem z vína ale může pokazit

i sklenička. Že by měla být čistá, je samo-

ně rozdíl mezi chutí sauvignonu odněkud
z jižních oblastí a z Moravy. A oba mohou být
skvělé. Je proto dobré se zúčastňovat nejrůz-
nějších ochutnávek a prezentací a poznávat
tak a objevovat neskutečně bohatý a pestrý
svět vína. Už Goethe doporučoval nepít je-
nom jeden druh vína, ale osvěžovat si smysly
celou pestrou škálou. I zkušenému vinaři se
totiž může stát, že se natolik vpije do svého
vína, že mu žádné jiné nechutná.

Víno chce čas
Každé trošku starší víno potřebuje po odzá-
tkování čas, aby se otevřelo. Některá červená
vína se proto otvírají i hodiny před tím, než se
budou podávat. Můžete si i doma udělat malý
pokus a ochutnat ve stejný okamžik dvě to-
tožná červená vína – jedno otevřené v oka-
mžiku testu a druhé třeba hodinu před tím.
Když nemáte čas víno otvírat dlouho před

konzumací nebo jste v restauraci,
kde nemohli tušit, co si bude-
te přát, a navíc by víno nemě-
li otvírat bez vaší přítomnosti,
nastoupí dekantace. Víno se
přelévá do karafy a tím pro-
vzdušňuje a zároveň se za-
brání tomu, aby se do skle-
niček dostal případný sedi-
ment, který se u starších vín
vysráží na dnu lahve. ■

Téma připravil
LIBOR ŠEVČÍK

libor.sevcik@economia.cz

zřejmost, ovšem na špatném dojmu po
ochutnání se může podepsat i nadměrné
použití čisticích prostředků či jejich sklado-
vání. Cizí pach nepochází z vína, ale ze skle-
ničky. Proto je dobré před nalitím očichat
i skleničku. I když to pro nezkušené vypadá
divně, že si první malinko nalije hostitel či
číšník a ochutnává ještě před tím, než nalil
hostům, je to to nejlepší, co vás může v res-
tauraci potkat. Zabrání se tak tomu, aby se
do skleniček dostalo vadné víno. V restaura-
ci navíc musí dostat ochutnat ten, kdo víno
objednal, a teprve po jeho schválení může
být víno naléváno ostatním. Je třeba zapojit
zrak, čich i chuť a tak zjistit, jestli víno, které
chcete pít, je skutečně v dobré kondici.

Správná teplota
Na většině etiket je dnes už uvedeno, jaká je
optimální teplota při podávání. Staré zažité,
že červené víno by mělo mít pokojovou tep-
lotu, sice platí, ale ne pro teplotu 30 stupňů.
Toto doporučení vzniklo v době, kdy teplota
v komnatách byla pod dvacet stupňů. U bí-
lých vín počítejte s tím, že i když je máte
správně vychlazené, v okamžiku, kdy víno
nalijete do skleničky, jeho teplota okamžitě
o několik stupňů stoupne. Proto je lepší ho
mít mírně podchlazené a lahev uchovávat
v nádobě s ledem.
Například mladé Beaujolais se podává

chladnější jako růžové víno. Čím je červené
víno hutnější a těžší, tím může být
teplota vyšší. Silně podchlazené
víno ztrácí chuť i vůni a zastírá i pří-
padné vady, které vyniknou až se
víno ohřeje.

Není sauvignon
jako sauvignon
Pokud si koupíte či objednáte víno
z odrůdy, kterou ještě neznáte, mů-
žete být nemile překvapeni nezvy-
klou chutí či vůní, která je však pro
tu kterou odrůdu typická. Ovšem
i známé a „napité“ odrůdy mohou
v tom nejlepším slova smyslu přinést
řadu překvapení. Je totiž pochopitel-

Informace
Doporučené teploty podávání

Šumivá vína
4 – 7 °C

Bílá vína
7 – 10° C

Růžová vína
10 – 12,5° C

Červená vína
15 – 18° C

Na trhu je již dostatek
typů speciálních skříní na

uchovávání vín.
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Letos sněhu není dost ani ve výškách nad tisíc
metrů, a tak pozvání na zimní jižní Moravu bude
vstřícně schůdné pěšky pro zklamané běžkaře
i zaryté odpůrce lyží, kteří i zimu přežívají na pě-
ších túrách. Taková „nouzová“ trasa by měla
vést místy, kam se turista tak často nevydává.
Vynechejme tedy Pavlovské vrchy, Lednicko-val-
tický areál i okolí Vranova a hledejme značené
cesty v opomíjených krajích.
Cesta T. G. Masaryka může být v blížícím se
březnovém výročí docela dobrým motivem. Drží
se hezky při zemi, výškově je nenáročná, má do-
statek občerstvovacích (a únikových) míst, ori-
entačně je jednoduchá (vede neustále po červe-
né značce), start i cíl je na železnici a vinice
s malebnými sklípky na ní najdeme. Pojďme
tedy po místech spjatých s pobytem našeho prv-
ního československého prezidenta.
Doporučená trasa začíná na nádraží za obcí Čejč
a končí na nádraží před Hodonínem. Chceme-li
si výchozí i cílovou obec prohlédnout, musíme
k uvedené kilometráži přičíst aspoň pět kilomet-
rů. Těm, kterým již tak připadá túra příliš dlou-
há, můžeme doporučit ukončení už na železniční
stanici v Mutěnicích (17). Městečko Čejč patřilo
tišnovskému klášteru již ve 13. století, ale za hu-
sitských válek bylo zpustošeno a obnoveno až
po třech stoletích. Ve zdejším dvoře se učil T. G.

Masaryk kovářem. Připomíná to pamětní deska
na správní budově soukromého statku (za vstup-
ní branou) a další na domě čp. 56 potvrzuje Ma-
sarykovo bydliště. Najdeme zde kostel sv. Ven-
delína a zbytky po důlní činnosti. Od nádraží se
vydáme po silnici Čejčskou kotlinou a po půl-
druhém kilometru odbočíme doleva a po
cestách přes Čejkovické Špidláky (přírodní re-
zervace stepní květeny) dojdeme do Čejkovic
(6,5). Vinařství zde založili templáři, po Bílé hoře
byla obec v majetku jezuitského řádu, za něhož
vinařství dosáhlo největšího rozkvětu. Dětství tu
prožíval T. G. Masaryk, který tu má kromě po-
mníku i pamětní síň. Dnes účelově využívaný zá-
mek je na místě původní templářské tvrze. Na-

jdeme zde kostel sv. Kunhuty, vinařské sklepy
i zbytky lidové architektury. Po polních a lesních
cestách jdeme nejprve poli, pak okrajem lesa
a nakonec lesem na rozcestí Horní Kapánsko
(12). Za rozcestím se opět dostaneme na okraj
lesa a při něm a pak poli ještě se zelenou znač-
kou dojdeme do Mutěnic (15,5). I tato obec pat-
řila původně templářům a pak johanitům a také
ona byla spolu s tvrzí zničena za husitských vá-
lek. I tady prožil Masaryk dva roky svého dět-
ství, což na domku čp. 120 připomíná pamětní
deska. Jsou největší vinařskou obcí na Slovácku
(200 ha vinic, téměř 500 vinných sklepů, často
zdobených slováckými ornamenty). Z obce vy-
jdeme po silnici k železniční stanici (doporuče-
ný závěr zkrácené trasy) a vstoupíme mezi Mu-
těnické rybníky. Jde o pás jedenácti rybníků ko-
lem řeky Kyjovky, která je napájí. Oblast, na kte-
rou navazují Hodonínské rybníky, je sídlištěm
velkého množství vodního a bahenního ptactva.
Rybníků se držíme až k hlavní silnici k samotě
Zbroj, u níž je lesní pramen a pak se od nich le-
sem vzdalujeme na rozcestí Černé bláto (24).
Stále se držíme červené značky (teď jde s mod-
rou i žlutou) a na dalším rozcestí Za červenými
domky odbočíme s červenu doleva. Vzápětí se
ocitáme u místní zoo a na okraji Hodonína (27),
cesta nás dovede k cílovému nádraží před stře-
dem města. Ocitáme se na samé hranici se Slo-
venskou republikou. Hodonín byl za druhé svě-
tové války také prvním osvobozeným českým
městem, již 12. dubna1945. Stával zde – patrně
u důležitého brodu přes Moravu – strážní hrad
již v 11. století. Město těžce doplácelo na svou
polohu uherskými, tureckými i pruskými nájez-
dy, na zdejším zámku (dnes sbírky Masarykova
muzea) dvakrát bydlel Napoleon. Ocitáme se
v rodišti T. G. Masaryka, což připomíná na místě
jeho rodného domu v ulici Dobrovolského (dnes
školní budova) pamětní plastika a naproti Domu
umělců jeho socha. Ve městě najdeme kostel sv.
Vavřince a zbytky židovského hřbitova v parku
proti cukrovaru.

1

2

3

4

5

6

TRASA: 1. Čejč, žst. – Č 0522: 2. Čejkovice (6,5) – 3. Horní Kapánsko (12) –
4. Mutěnice (15,5) – 5. Černé bláto, rozcestí (24) – 6. Hodonín, žst. (27)

MAPA: Slovácko – Hodonínsko, turistická mapa 1:50 000, edice KČT č. 91

Mezi vinicemi po stopách T. G. M.
TIP NA VÝLET JANA STRÁSKÉHO

Autor je předsedou
Klubu českých turistů,

bývalý ministr a premiér
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Nový přímý spoj
z Prahy do Stuttgartu

Po Mnichově, Frankfurtu, Düssel-
dorfu a Hamburku se od 16. dubna
stává Stuttgart pátou destinací
společnosti Lufthansa s přímým
spojením z Prahy. Létat se bude
denně kromě soboty. Od pondělí
do pátku budou lety z Prahy do
Stuttgartu startovat v 12.45, v ne-
děli pak v 13.05 h. Odlety ze Stutt-
gartu do Prahy jsou ve všední dny
stanoveny na 11.15 a v neděli na
11.35 h. Let potrvá 60 minut a cena
zpátečních letenek začíná na
2490 Kč bez poplatků a letištních
tax. Stuttgart je hlavním městem
spolkové země Bádensko-Würt-
tembersko a domovem luxusních
automobilových značek Porsche,
Maybach a Mercedes. Sídlo zde
mají i mnohé jiné firmy, například
IBM a Hewlett-Packard. Stuttgart
je také centrem jedné z největších

německých vinařských oblastí
s tradicí sahající do historie po ně-
kolik staletí.
www.lufthansa.com (in)

Horní Bezděkov chce
mít vojenský skanzen

Zastupitelé obce Horní Bezděkov
na Kladensku rozhodli, že bývalý
armádní areál Studánka promění
ve vojenský skanzen. V obci proto
vzniká občanské sdružení, které
má zájem o dlouhodobý pronájem
objektu. Na úpravě areálu, jehož
část neměla veřejnost možnost

navštívit již 55 let, se chce podílet
také Klub přátel historických vo-
zidel Autodrát z nedaleké obce
Valdek. Jeho zástupci už Hornímu
Bezděkovu navrhli doplnění bu-
doucího vojenského skanzenu
o zhruba dvacítku vojenských vo-
zidel. Na Kladensku funguje vo-
jenský skanzen ve Smečně u Sla-

ného, který je zaměřen především
na prvorepublikovou obranu Pra-
hy. Budoucí skanzen v Horním
Bezděkově by se měl zabývat spí-
še historií po druhé světové válce.

(čtk)

Jihlavsko
bude propagovat

cyklotrasu vedoucí
mikroregionem

Během letoška se v Jihlavě a dal-
ších deseti obcích mikroregionu
Jihlavsko objeví informační tabu-
le s mapou upozorňující turisty na
možnost využití cyklotrasy vedou-
cí oblastí. Cílem je zlepšit propa-
gaci mikroregionu a nabídnout
možnosti cykloturistických výle-
tů. Trasa vytváří kolem krajského
města prstenec dlouhý kolem 70
km. Lidé si budou moci vybrat li-
bovolnou trasu v délkách od 20
do 90 km i s napojením na sou-
sední mikroregiony. Mikroregion
Jihlavsko byl založen v roce 2002
a sdružuje 11 obcí. Kromě Jihlavy
jsou jeho členy obce Bílý Kámen,
Čížov, Rančířov, Smrčná, Vílanec,
Cerekvička-Rosice, Hybrálec,
Rantířov, Vyskytná nad Jihlavou
a Malý Beranov. (čtk)

Do Etiopie
lze cestovat snadněji

Čeští občané mohou od začátku
února získat vstupní vízum do Eti-
opie přímo na mezinárodním letiš-
ti v Addis Abebě. Podle sdělení
českého ministerstva zahraničí
stačí, aby návštěvníci zaplatili
správní poplatek a v platném mezi-
národním očkovacím průkazu uká-
zali, že mají očkování proti žluté
zimnici. Následně by jim etiopská
pohraniční policie měla vydat
vstupní vízum. (in)
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PRAHA
Sperm Festival
Druhý ročník festivalu se zaměře-
ním na hudbu, zvuk a vizuálno
Sperm Festival se koná do soboty
24. února. Ten den vystoupí od 19
h v klubu Abaton hudebníci Mouse
on Mars, Daedelus, Vert nebo Coo-
ler. Na stejném místě uvidíte i ně-
kolik videí a performancí.
tel.: 606 715 282, http://www.sperm.cz

Rudiš na Dobešce
V úterý se v divadle Dobeška koná
další z cyklu Literárních večerů, vy-
stoupí Jaroslav Rudiš a bude před-
čítat ze svých románů Nebe pod
Berlínem a Grandhotel, představí
ukázky z nejnovější tvorby, ale také
zazpívá se skupinou U-Bahn. Začá-
tek v 19.30. Vstupné 80 Kč, studenti
a důchodci 50 Kč, ke vstupence ja-
blkový závin s vanilkovou polevou.
Rezervace na e-mail: rezervace@diva-
dlodobeska.cz nebo tel.: 224 468 173,
www.divadlosklep.cz

Výstava minerálů

Prodejní výstava minerálů, šperků,
fosílií a pomůcek pro sběratele
Geosvět 2007 se koná v sobotu
a v neděli v Národní domě na Vi-
nohradech. V rámci akce proběh-
ne soutěž o nejkrásnější drahokam
v jeho přírodní podobě.
Národní dům na Vinohradech, nám.
Míru 9, Praha 2, www.geosvet.cz

Středočeský kraj
KAMENICE
Turistický pochod
Na turistický a cykloturistický po-
chod Kamenické oko (Kamenické
očko) se můžete vydat v sobotu od
9 do 11 h od kulturního domu
v Kamenici. Cíl bude do 17 h tam-
též. Délka tras je 21 a 12 km. Z Pra-
hy jezdí na místo autobusy 334,
335, 339 od metra Budějovická.
kamenicke.oko@gmail.com

Jihočeský kraj
SNĚHOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Zadov
Soutěž ve stavbě ledových soch se
koná na Šumavě. Od 27. února do
3. března budou na Zadově soutě-
žit týmy o nejkrásnější sněhové
a ledové sochy.
Tel.: 608 808 115, www.dagi.cz

Západočeský kraj
ŽELEZNÁ RUDA
Becherovka Ski show
Veřejné závody na krátkých lyžích
ve skicrossu, exhibice skiakroba-
tů, trialová show, soutěže, spousta
hudby a barmanské vystoupení
vás čeká v sobotu 24. února v ly-
žařském středisku Železná Ruda.
www.skishow.cz

PLZEŇ
Exotika v české kultuře
Sympozium na téma Cizí, jiné,
exotické v české kultuře 19. století
pořádá Ústav pro českou literatu-
ru Akademie věd. Ve Smetanově
síni Studijní a vědecké knihovny
potrvá od 22. do 24. února. Bada-
telské fórum filozofů, historiků, li-
terárních vědců, historiků umění,
hudebních vědců, etnografů, ling-
vistů bude odkrývat kontakty čes-

ké (a českoněmecké) společnosti
s africkými, asijskými, latinsko-
americkými, australskými a sever-
skými kulturami.
Tel.: 221 403 405, www.smetanovskedny.cz

Ústecký kraj
ŽATEC
Peking před olympiádou
V Regionálním muzeu K. A. Po-
lánka v Žatci probíhá výstava fo-
tografií čínských umělců s ná-
zvem Předolympijský Peking. Do

15. března na ní uvidíte velko-
plošné fotografie více než třiceti
čínských fotografů, které před-
stavují čínskou metropoli z růz-
ných pohledů – jako vládní a ad-
ministrativní středisko, centrum
finančnictví, místo kultury
a vzdělanosti, město s bohatou
historickou tradicí.
Husova 678, tel.: 415 749 466,
www.muzeumzatec.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
Dobrodružství barvy

Tak se jmenuje výstava šesti uměl-
ců, kteří prošli ústeckou univerzi-
tou. Profesí pedagogové Jaroslav
Brožek, Martin Kolář, Martin Mrá-
zik, Miroslav Rovenský, Jan Řezáč
a novinář Jan Veselý v Galerii Emi-
la Filly vystavují své obrazy a kres-
by, emeritní profesor Brožek se
navíc veřejnosti představuje i jako
významný český výtvarný teoretik.
Výstava potrvá do 31. března.
Velká Hradební 19, tel.: 775 028 946,
www.gef.cz

Karlovarský kraj
KARLOVY VARY
Podmořský svět na Kubě
Fotografie černavského autora
Josefa Krouzy představuje výsta-
va nazvaná Podmořský svět v Klu-
bu Paderewski. Snímky z potápě-
ní na Kubě jsou ke zhlédnutí
v době konání klubových pořadů
do 15. března.
Lázeňská 5, tel.: 603 375 555,
www.femio-creative.com/paderewski

Liberecký kraj
LIBEREC
Obří leporelo
V prvním patře Krajské vědecké
knihovny je do 27. února k vidění
výstava velkého leporela malířky
a ilustrátorky Lucie Seifertové
Dějiny udatného českého národa
a pár bezvýznamných světových
událostí.
Rumjancevova 1362/1, tel.: 482 412 171,
www.kvkli.cz

Vesmírná podívaná v Praze

ZÁŘÍCÍ NÁHROBKY HVĚZD

Do světa bílých trpaslíků, rudých
obrů, nov a supernov, planetár-
ních mlhovin, neutronových
hvězd a černých děr se přenese-
te, navštívíte-li pražské planetári-
um v novém výpravném pořadu
Zářící náhrobky hvězd. Život
hvězd připomíná život lidí. Hvěz-
dy se rodí, dospívají a umírají
a stejně jako lidé mají také umí-
rající hvězdy své náhrobky. Patří
k nejkrásnějším kosmickým ob-
jektům a jejich vzniku často
předcházejí dramatické děje. Za-
tímco závěr lidského života se
často podobá vyhasínání, umírá-
ní hvězd provázejí většinou gi-
gantické exploze a ohňostroje.
Stejně jednoho dne skončí
i Zemi nejbližší hvězda – Slun-
ce. Současné smrtelníky z toho
ale hlava bolet nemusí. Vydrží

totiž v podobě, jakou má nyní,
ještě zhruba šest miliard let. Za
tu dobu spálí zásoby vodíku
v jádře, začne se smršťovat
a zvýšení teploty způsobí, že se
na krátkou dobu reakce opět
rozhoří mimo jádro. Slunce se
zvětší do podoby červeného
obra a nakonec odfoukne větši-
nu své atmosféry. Na jeho místě
pak zůstane bílý trpaslík. Desít-
ky tisíc let ho bude provázet
planetární mlhovina podobná
těm z noční oblohy. Návštěvníci
Stromovky se mohou tohoto
vesmírného divadla účastnit
prostřednictvím unikátního digi-
tálního planetária Digistar 3
a počítačových simulací každou
sobotu a neděli od 16.30 hod.
Královská obora 233, tel.: 220 999 001-
3, www.planetarium.cz
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Královéhradecký kraj
JAROMĚŘ
Loutkové divadlo
Na 25. ročník divadelní loutkářské
přehlídky Boučkova Jaroměř mů-
žete zamířit s dětmi do Boučkova
loutkového divadla. Čekají vás po-
hádky Kašpárek ve mlýně, O Smo-
líčkovi, O dvanácti měsíčkách, Pa-
vouk Brabouk a další.
Tel.: 777 812 470,
www.sweb.cz/bodijaromer

Pardubický kraj
CHRUDIM
Výstava výšivek
Vernisáž výstavy výšivek Aleny
Křížové Krása tvořená jehlou se
uskuteční ve čtvrtek 22. února od
17 hodin v Regionálním muzeu
v Chrudimi. Zajít sem můžete do
13. května denně kromě pondělí 9
– 12 a 13 – 17 h.
Široká 86, tel.: 469 620 330,
www.muzeumcr.cz

Kraj Vysočina
JIHLAVA
Krása řas
Mikrofotografie rostlinných řas
a jiných drobných organismů uvi-
díte na výstavě Krásný svět krási-
vek v jihlavském Muzeu Vysočiny.
Jejím základem se staly snímky
z laboratorního zpracování vzorků
rašeliništních řas ze Slavkovského

lesa. Soubor fotografií doplňují
další snímky drobných organismů
nejen z Česka, ale i ze Severní
Ameriky. Výstava potrvá do 4.
března.
Masarykovo náměstí 57/58,
tel.: 567 573 880, http://muzeum.ji.cz

Zlínský kraj
UHERSKÝ BROD
Panenky během století
Panenky 1890 – 1980 se jmenuje
výstava ve Velkém sále Muzea
Jana Amose Komenského. Uvidíte
na ní asi dvě stovky těchto dět-
ských hraček ze sbírek Aleny Be-
nešové a Jany Růžičkové. Zajíma-
vé jsou především nejstarší panen-
ky, které dokážou mrkat nebo otá-
čet očima. Nejstarší vystavené pa-
nenky pocházejí z Německa
a jejich oči se foukaly ve Francii.
Přemysla Otakara II. 37, tel.: 572 632
288, www.mjakub.cz

Jihomoravský kraj
VOJKOVICE
Masopustní průvod
Masopustní průvod, zakončený re-
jem masek, se 24. února odehraje
ve Vojkovicích nedaleko Brna.
Sraz masek je na parkovišti před
OÚ ve 13.30 h, ve 14 h bude zahá-
jení. Po dobu průvodu maškary
nabídnou svařené víno, čaj, boží
milosti a jiné pochutiny. Na parko-
višti budou stánky s občerstvením
a rukodělnými výrobky. Průvodem
vás doprovodí skupina Dolňáci.
Tel.: 547 231 289, www.vojkovicaci.cz

Olomoucký kraj
ŠUMPERK
Výtvarníci regionu
Nová Galerie Šumperska, prezen-
tující výtvarné umění v kraji,
vznikla ve východním dvoře Pavlí-
nina dvora v Šumperku. První vý-
stava přibližuje vedle několika už
nežijících autorů, jako jsou Karel
Homola, Zdeněk Sklenář či Jiří Jí-
lek, skupinu nejvýznamnějších
současných tvůrců na Šumpersku.
K nim patří Lubomír Bartoš, Aleš
Kauer nebo Anežka Kovalová.
Muzeum v Šumperku, Hlavní třída 22,
tel.: 583 214 070, www.muzeum-sum-
perk.cz

Moravskoslezský kraj
TŘINEC
Světla, lucerny, lampy

Více než 360 výrobků ze skla, růz-
ných druhů světel, luceren a petro-
lejových lamp, soch a kreseb nabí-
zí trojice výstav v třineckém mu-
zeu, jež potrvají do 22. dubna. Na
výstavě Od plamínku k žárovce
můžete zhlédnout různé druhy
loučníků, svícnů, luceren, kahanů,
petrolejových a elektrických lamp
a lustrů. Druhá, s názvem Tajem-
ství skla, ukazuje vitráže, šperky,
vázy, dózy a různé typy pohárů
mladých umělců. Galerie Na scho-
dech pak hostí výstavu soch a kre-
seb Marie Horákové.
Muzeum TŽ a města Třince, Frýdecká
389, tel.: 558 535 882, www.trisia.cz

(div)

Hospoda

DOBRÁ
„ČERNÁ HMOTA“
Hudba duní, pěna na pivu
sametová, jen za velkým ok-
nem proskleným od podlahy
až ke stropu není noční
Dublin, ale Olomouc. Černá
a neprůhledná jako stout,
který v Black Stuffu proudí
z pípy. Ale tady, v dlouhém
a úzkém tunelu s průčelím
do ulice, je útulno. Black
Stuff je hospoda v irském
stylu, ale ne za každou cenu.
Nad vchodem sice vlaje se-
praná irská vlajka a zelené
koženkové čalounění někte-
rých lavic připomíná dub-

linské lokály. Důležitější je
atmosféra – uvolněná, hluč-
ná a srdečná. Mladík za ba-
rem se přátelsky pře s jed-
ním z hostů, jak se pozná
dobrý výrobce džusů. „Já to
testuju na jahodovém. Jak je
ten dobrý, tak to ta firma
umí dělat,“ prozrazuje svou
taktiku barman. „Tak to já
strčím jazyk do rajčatové
šťávy a je mi všechno jas-
né,“ kontruje už s horší arti-
kulací muž na druhé straně.
Jejich rozhovor nemusí ni-
koho rušit, díky protáhlému
půdorysu hospody může být
v přední části u baru rušno,
kdežto v zadním traktu s ko-
ženými sedačkami si dvoji-
ce tiše šeptají plány na další
pokračování večera. Hlad
raději zažeňte někde jinde,
sem se chodí pít a je tu
z čeho vybírat. Kromě stan-
dardního Staropramenu tře-
ba přesně vychlazený Hoega-
arden za pouhých 35 korun
– i s plátkem citronu. Dále
třeba irský Murphy’s Stout
a pak ve třetinkových lah-
vích výběr piv od Japonska
až po Ameriku.

VÁCLAV TRACHTA

Hodnocení IN: ★ ★ ★ 1/2 ✩ ✩

Black Stuff, 1. Máje, Olomouc.
Otevřeno pondělí až čtvrtek 12 –
24, pátek 12 – 01, sobota 17 – 01,
neděle 17 – 23 hodin.

Tip na víkend

PAŠERÁCKÝ SJEZD

Akce nazvaná Pašeráckej vej-
kend s tradičním Sjezdem pa-
šeráků proběhne od 23. do
25. února v Rokytnici nad Ji-
zerou. V pátek se začíná na
Dolním náměstí tradiční kr-
konošskou zabíjačkou, do-
provázenou ukázkami řeme-
sel a prodejem řemeslných
výrobků. Pašeráci se předsta-
ví v 15.15 a v 17.30 se můžete
těšit na jejich sjezd. V sobotu
od 9 h bude u pokladny při-
bližovací lanovky A1 – Horní
domky vítání a prezentace
účastníků, v 10.30 h na terase
nové restaurace u lanovky na
Lysou horu Krakonošovo za-
hájení. Proběhnou dětské
soutěže, například o nejhezčí
masopustní maškaru. Sjezd
maškar odstartuje v 11 h ze
snowparku, o půl hodiny po-
zději začne módní přehlídka
z babiččiny jarmary.
Tel.: 481 522 392,
www.rokytnice.com
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S
taré chladné i palné zbraně
zatím sběratelé vyzobávali
především z aukcí Dorothea

a síněMeissner-Neumann v Praze.
Občas se něco pěkného objevilo
také v nabídce brněnského Aukč-
ního domu Zezula. Tentokrát,
v neděli 25. února, do své ostrav-
ské aukce poprvé zařadila pět de-
sítek chladných zbraní z 19. a 20.
století také moravská firma AAA.
Mezi obrazy v aukci bude

mimo jiné rozměrné plátno Stojí-
cí dáma v širokém klobouku, při-
pisované Václavu Brožíkovi, vy-
volávané za 475 tisíc korun,
a drobný akvarel Amálie Máne-
sové Dívka s kůzlátkem z roku
1863, nabízený za 12 500 korun.
České umění 20. století zastupu-
je například obraz Jana Baucha
Zátiší se sklenicí a láhví vína,
chlebem a rybami z roku 1957,
což je v mnohaletém díle tohoto
malíře období, jež sběratelé hod-
ně vyhledávají.

Dalším z obrazů španělského
malíře Oscara Domingueze na
našem trhu budou v ostravské
aukci Atributy býků z roku 1947.
Tehdy měl Dominguez svou prv-
ní monografickou výstavu v Olo-
mouci a řada jeho obrazů u nás
zůstala.
Zajímavou nabídkou je deset

prací gruzínského malíře Tengi-
ze Mirzašviliho a olej jednoho
z nejsbíranějších slovenských
malířů 20. století Ladislava Gu-

derny Kubistická hlava dívky
z doby kolem roku 1960. Guder-
na emigroval v roce 1968 do Ka-
nady, kde roku 1999 zemřel.
Proto je jeho dílo nejen na čes-
kém, ale i na slovenském trhu
dosti vzácné. Dražba začne na
ceně 60 tisíc korun. ■

NAĎA KLEVISOVÁ

Vás zve na 89. aukci starožitností, šperků a umění
Neděle 25. 2. 2007 – od 11 hod.

Změna místa konání – Hotel Brioni na slavné Stodolní ulici v Ostravě
Prohlídka:
23. 2. pátek, 10–17 hod., Starožitnosti AAA, Českobratrská 19, Ostrava
24. 2. sobota, 10–12 hod., Starožitnosti AAA, Českobratrská 19, Ostrava
25. 2. neděle, 9–11 hod., Hotel Brioni, Stodolní ulice, Ostrava

Další informace: Starožitnosti AAA, Českobratrská 19, Ostrava 1
mob.: 602 555 363, tel.: 596 124 205, 596 127 199

V nabídce mimo jiné velká sbírka chladných zbraní, kvalitní obrazy a další.
http://www.aukcnidum.cz e-mail: info@aukcnidum.cz
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Galerie eS
Nuselská 5, 140 00 Praha 4

vystavuje a prodává obrazy, grafiku a plastiky
současných výtvarných umělců

Born, Bouda, Cubrová, Demel, Dymáček, Grosseová, Hašková, Hodonský,
Höhmová, Kavanovi, Lamr, Laufrová, Lomová, Mansfeldová, Marschalová,

Oriešková, Pešicová, Prášek, Preclík, Radová, Sivko, Slíva, Suchánek, Sukdolák,
Synecká, Taberyová, Viková, Vohnoutová, Volf, Vožniak, Wernerová ad.

Prodejní výstava: Zdena Fibichová – kresby, reliéfy 12.–24. 2. 2007

Tel. 261 215 899, 737 726 201 • Tel./fax 267 750 580 • www.esgalerie.cz
Otevřeno po–pá 10–18 hod., během výstav i so 10–13 hod.
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Ostravská aukce
Sběratelé starožitných zbraní mohou tuto neděli zamířit do Ostravy.

Jako obvykle se bude dražit také výtvarné umění.

I N Z E R C E

Oscar Dominguez: Atributy býků, 1947

Tengiz Mirzašvili: Matka
s dítětem v krajině, 1992

Jan Bauch: Zátiší se sklenicí a láhví vína, chlebem a rybami, 1957

Aukce
AAA
neděle 25. února
Ostrava, Hotel Brioni,
Stodolní ulice
začátek v 11 hod.
obor: umění, starožitnosti
www.aukcnidum.cz

FO
TO

:A
AA

Aukční síň Vltavín
Přijímá do svých aukcí obrazy, kresby, grafiku, sochy,
plastiky od českých a světových autorů

Praha: Tel.: 224 933 960, 605 285 471, 603 451 892, tel./fax: 224 934 608
Otevřeno denně:

Ostrovní 6, Praha 1 10–12.30 a 14–18 hod.
Masarykovo nábř. 36, Praha 1 10–12 a 13.30–18 hod.
Zastoupení v Brně: Galerie Dolmen, Jakubské nám 1, Brno, tel.: 604 815 877
Připravované aukce v roce 2007: 24. března, 29. dubna a 2. prosince

Stálá internetová aukce na

www.galerie-vltavin.cz
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Knihy

Babel
Babel je už třetím snímkem reži-
séra Alejandra Gonzáleze Iňárri-
ta a scenáristy Guillerma Arriagy
(Amores Perros, 21 gramů).
I nyní se náhodně proplete něko-
lik zdánlivě nesouvisejících lid-
ských osudů. Dvojice Američa-
nů, Richard a Susan, je na zájez-
dě v Maroku. Kvůli Susanině
zdraví však musí svůj pobyt zde
narychlo prodloužit. Chůva Ame-
lia se bojí, že nestihne svatbu
příbuzných v Mexiku. Spolu se
synovcem se rozhodne, že tam
tajně odjede i s opatrovanými
dětmi. V Japonsku řeší mladá
hluchoněmá dívka své psychické
problémy. Ty jsou způsobené se-
bevraždou matky a neschopností
komunikace s otcem...
Režie: Alejandro González Iňár-
ritu. Hrají: Cate Blanchett, Brad
Pitt, Gael García Bernal aj.
USA, 142 min, distribuce: Magic Box

Dreamgirls
Muzikál zachycuje složitou cestu
za slávou v podání dívčího tria
Dreamettes. Curtis Taylor prodá-
vá auta, ale rád by prorazil v hu-
debním průmyslu – touží po
vlastní nahrávací společnosti
a písničkách, které budou hrát ta
nejposlouchanější rádia. Na pě-
vecké soutěži v Detroitu potkává
tři dívky, jež by mu mohly ve spl-
nění jeho snu pomoci.
Režie: Bill Condon. Hrají: Bey-
oncé Knowles, Jamie Foxx, Ed-
die Murphy aj.
USA, 130 min., titulky, distribuce:
Bontonfilm

Jako malé děti
Ústřední hráči příběhu tvoří mi-
lostný trojúhelník. Brad a jeho
manželka Kathy, trpělivě vycho-
vávající jejich potomka, na man-
želovy pozdní příchody z práce
nahlíží stále s neskrývanou dů-
věrou v oku. Nová žena v životě
ženatého muže znuděného ste-
reotypem je Sarah a Kathy se
však o ní brzy doslechne.
Režie: Todd Field. Hrají: Kate
Winslet, Jennifer Connelly, Pa-
trick Wilson aj.
Little Children, USA, 130 min., distri-
buce: Warner Bros.

Kvaska
Hlavní hrdina příběhu Micky se
ocitne ne svou vinou ve vězení.
Při životě ho drží jen láska
k muzikálové hvězdě Karin. Aby
se s ní mohl seznámit, rozhodne
se zúčastnit vypsaného konkur-
zu na nový muzikál. Kuriózním
způsobem se mu nakonec pove-
de jak utéct z vězení, tak projít
celým konkurzem.
Režie: Mirjam Landa. Hrají: Filip
Tomsa, Lucie Vondráčková, Da-
niel Landa aj.
ČR, 106 min, distribuce: Hollywood C. E.

Hannibal – Zrození

Druhá světová válka – pokusy
o nezávislost východní Evropy
podlehly prudkým útokům sovět-
ské nadvlády. V Litvě jednoho
chlapce připravila válka o oba ro-
diče a sestru. Uvězněn v sovět-
ském sirotčinci se vzpírá proti ne-
lítostnému zacházení a bouří se
proti krutým pravidlům onoho
místa… Není však obyčejným klu-
kem, je mladý Hannibal Lecter.
Režie: Peter Webber. Hrají: Gas-
pard Ulliel, Li Gong, Richard
Brake aj.
Hannibal Rising, USA, 117 min, di-
stribuce: SPI international

Past na žraloka
Malý bezstarostný rybí kluk
Panki se s rodiči přestěhuje na
nový korálový útes. Jeho život
se změní v okamžiku, kdy mu
tátu a mámu chytí do rybářské
sítě. Od této chvíle se o sebe
musí postarat úplně sám. Na-
štěstí si na novém místě najde
spoustu kamarádů.
Režie: Howard E. Baker, John
Fox. Hrají: v českém znění: Jan
Dolanský, Lucie Vondráčková,
Petr Čtvrtníček aj.
Shark Bait, USA, Korea, 77 min, da-
bing, distribuce: Blue Sky Film

Filmové premiéry týdne
Londýn

Další z řady
výpravných
průvodců Na-
tional Geo-
graphic vás za-
vede do brit-
ské metropole.
Cestovatel zde
najde podrob-
né popisy míst
a související

informace, zasvěcené texty o his-
torii, kultuře a současném životě.
Kniha obsahuje více než 190 ba-
revných fotografií, 19 podrobných
barevných map. Nechybí mapy pro
procházky a výlety na kole, speci-
álně připravené nákresy plánů bu-
dov a památek, informace o hote-
lech, restauracích, možnostech na-
kupování a zábavy.
Cena je 499 Kč včetně DPH.
Kód knihy: 01493

Hotel Guide 2007
Publikace obsahuje aktuální a re-
dakčně ověřené informace o uby-
tovacích zařízeních. Stejně jako
v loňském ročníku je i letos tento
titul obohacen o samostatný oddíl
golfu se seznamem golfových hřišť

včetně všech
příslušných
kontaktů. Dále
je rozšířena tu-
ristická část,
která dohro-
mady nabízí 17
turistických
oblastí a zájmů
s 378 turistic-

kými tipy včetně kontaktů a foto-
grafií. Obsahuje na 6000 údajů
o ubytovacích a ostatních zaříze-
ních včetně velkého množství ploš-
ných inzerátů jednotlivých zaříze-
ní.
Cena je 347 Kč včetně DPH.
Kód knihy: 01494

Tuto knihu si můžete písemně
objednat u ECONOMIA a.s., VTÚ,
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7,
e-mail: dagmar.suchmova@economia.cz,
nebo na internetové adrese
http://Knihy.iHNed.cz, kde vám zařídí
její zaslání na dobírku z nakladatelství
Computer Press a.s. Informace na
telefonu: 546 122 513.

Členové Economia Benefit klubu, kteří
u publikace uvedou na objednávce
číslo své klubové karty a kód knihy,
obdrží 30% slevu.

IN
-0

00
39

0

I N Z E R C E

IN_08 16.2.2007 10:23 Stránka 25



I N M A G A Z Í N H O S P O D Á Ř S K Ý C H N O V I N26

• P R O G R A M Y M U L T I K I N •
in.ihned.cz/multikina

PRAHA
VILLAGE CINEMAS ČERNÝ MOST
Chlumecká 8, Praha 9, tel.: 266 790 999,
www.villagecinemas.cz
Babel 17.50, 20.40 h
Kvaska 14.30, 17.10, 19.30, 22,

od čtvrtka do neděle také od 12.10 h
Hannibal – Zrození 15, 17.20, 19.45, 22.05 h
Past na žraloka 13.40, 15.30, 17.20, od čtvrtka

do neděle také od 11.50, o víkendu ještě od 10 h

Obsluhoval jsem anglického krále 14, 16.30, 19, 21.35,
od čtvrtka do neděle také od 11 h

Noc v muzeu 14.50, 17.30, 19.50 h
Maharal – tajemství talismanu 13.30, 14.40, 15.40, 17,

19.40, 21.50, od čtvrtka do neděle také od 11.10
a 12.30, o víkendu ještě od 10.20 h

Goyovy přízraky 18.20, 20.50 h
Královna 19.20, 21.30 h
Spláchnutej 14.20, 16.20, od čtvrtka do neděle také

od 12.20, o víkendu ještě od 10.20 h
Šarlotina pavučinka od čtvrtka do neděle od 12.50,

o víkendu také od 10.10 h
Asterix a Vikingové od čtvrtka do neděle od 12,

o víkendu také od 10.10 h

VILLAGE CINEMAS ANDĚL CITY
Radlická, Praha 5-Smíchov, tel.: 251 115 111,
www.villagecinemas.cz
Babel 13.25, 16.25, 19.25, 22.25,

o víkendu také od 10.25 h
Dreamgirls 14.25, 17.05, 19.45, 22.25,

o víkendu také od 11.45 h
Kvaska 13, 15.20, 17.40, 20, 22.20,

o víkendu také od 10.40 h
Jako malé děti 18.15, 20.45, kromě čtvrtka

také od 13.15 h
Hannibal – Zrození 15.15, 17.45, 20.15 h
Past na žraloka 14.05, 16.05, 18.05, o víkendu

také od 10.05 a 12.05 h

Atentát v Ambassadoru 14.40, o víkendu
také od 10 a 12.20 h

Poslední skotský král kromě čtvrtka od 15.45,
o víkendu také od 10.45 h

Obsluhoval jsem anglického krále 13, 15.30, 18, 20.30,
o víkendu také od 10.30 h

Goyovy přízraky 15, kromě středy také od 17.20, 19.40
a 22.05, o víkendu ještě od 10.20 a 12.40 h

Královna 18.10, 20.10, 22.10, kromě úterý od 16.10 h
Sejmi eso 17, 19.30, 22 h
Noc v muzeu 15, 17.10, 19.20, 21.30,

o víkendu také od 10.40 a 12.50 h
Apocalypto 19.50, v pátek a sobotu také od 22.30 h
Maharal – tajemství talismanu 15.15, 17.35,

19.55, 22.15 h
Šarlotina pavučinka kromě úterý od 14.10,

o víkendu také od 10.10 a 12.10 h
Spláchnutej 13.10, o víkendu také od 11.10 h
Asterix a Vikingové pouze o víkendu od 10.35

a 12.55 h

PALACE CINEMAS NOVÝ SMÍCHOV
Plzeňská 8, 150 00 Praha 5, tel.: 257 181 212,
www.palacecinemas.cz
Babel 13.40, 16.45, 19.40, kromě čtvrtka od 10.40 h
Dreamgirls 13.50, 16.30, 19.10,

kromě čtvrtka také od 11.10 h
Kvaska 12.25, 14.45, 17.05, 21.40, kromě čtvrtka

také od 10.10, kromě úterý ještě od 19.20 h
Jako malé děti 21.20 h
Hannibal – Zrození 17.20, 19.50, 22.20 h
Past na žraloka (dabing) 12.35, 14.25, 16.15,

kromě čtvrtka také od 10.45 h

Obsluhoval jsem anglického krále 10, 12.30, 15, 17.30,
20, 22.30 h

Goyovy přízraky 12.10, 14.35, 17, 19.30, 21.55 h
Sejmi eso 18.05, 20.25, 22.45 h
Atentát v Ambassadoru 22.40 h
Maharal – tajemství talismanu 11.20, 12.45, 13.30,

14.55, 15.40, 17.55, kromě čtvrtka také od 10.35 h
Americká kletba 21.50 h
Noc v muzeu (dabing) 11.55, 14.20, 16.40, 19 h

Královna 18.10, 20.20 h
Prázdniny 10.05, 15.25 h
Štěstí na dosah 12.55, 22.50 h
Krvavý diamant 14.40, kromě středy také od 20.10 h
Poslední skotský král 21.40 h
Mrak kromě neděle vždy od 16.35 h
Apocalypto 13.55, 20.40, kromě čtvrtka také od 11.15 h
Darwinovy ceny 18.45 h
Zastav a nepřežiješ 22.55 h

FESTIVAL ČESKÝ LEV 06
ČT: Grandhotel od 10.30, 15.30 a 20.30 h
Hezké chvilky bez záruky od 13 a 18 h
PÁ a SO: Fimfárum 2 od 10.30, 13 a 15.30 h
Účastníci zájezdu od 18 a 20.30 h
NE a PO: Kráska v nesnázích od 18 a 20.30 h
Jak se krotí krokodýli od 10.30, 13 a 15.30 h
ÚT a ST: Ro(c)k podvraťáků od 10.30, 15.30 a 20.30 h
Prachy dělaj člověka 13 a 18 h

PALACE CINEMAS LETŇANY
nákupní centrum Letňany, Veselská 663, Praha 9,
tel.: 257 181 212, www.palacecinemas.cz
Babel 13.20, 19, v pátek a sobotu také od 22 h
Kvaska 13, 15.15, 17.30, 19.45, od čtvrtka do neděle

také od 10.40, v pátek a sobotu ještě od 22.10 h
Hannibal – Zrození 16.40, 19.15, 21.50 h
Past na žraloka (dabing) 12.50, 14.40, 16.25,

od čtvrtka do neděle také od 11 h

Spláchnutej (dabing) 12.55, 14.50,
od čtvrtka do neděle také od 10.55 h

Americká kletba 20.10, 21.55 h
Zastav a nepřežiješ 18.10, od čtvrtka

do neděle od 10.40 h
Obsluhoval jsem anglického krále 13, 15.30, 18, 20.30,

od čtvrtka do neděle také od 10.30 h
Apocalypto 16.10, od čtvrtka do neděle také od 10.35 h
Goyovy přízraky 17.35, 20, v pátek a sobotu

také od 22.20 h
Maharal – tajemství talismanu 13.05, 15.20,

od čtvrtka do neděle také od 10.35 h
Noc v muzeu (dabing) 12.45, 15, 17.15,

od čtvrtka do neděle také od 10.30 h
Sejmi eso 19.30, 21.45 h
Eragon (dabing) 10.50, 13.15, 15.35 h

FESTIVAL ČESKÝ LEV 06
ČT a PÁ: Jak se krotí krokodýli od 17.45 h
Grandhotel od 20.20 h
SO: Ro(c)k podvraťáků od 17.45 h
Účastníci zájezdu od 20.20 h
NE a PO: Hezké chvilky bez záruky od 17.45 h
Kráska v nesnázích od 20.20 h
ÚT a ST: Fimfárum 2 od 17.45 h
Prachy dělaj člověka 20.20 h

PALACE CINEMAS PARK HOSTIVAŘ
Park Hostivař, Švehlova 32, 102 00 Praha 10,
tel.: 257 181 212, www.palacecinemas.cz
Babel 16.20, 19.10, od čtvrtka do neděle také od 13.30,

v pátek a sobotu ještě od 22.05 h
Kvaska 17.10, 19.30, 21.50, od čtvrtka

do neděle také od 12.20 a 14.50 h
Hannibal – Zrození 19, 21.30 h
Past na žraloka (dabing) 16.10, od čtvrtka

do neděle také od 12.25 a 14.20 h

Obsluhoval jsem anglického krále 15, 17.30, 20,
od čtvrtka do neděle také od 12.30,
v pátek a sobotu ještě od 22.30 h

Goyovy přízraky 18, 20.30 h
Maharal – tajemství talismanu 16.50,

od čtvrtka do neděle také od 12.10 a 14.40 h
Sejmi eso 17.25, 19.50, od čtvrtka

do neděle také od 12.50 h
Americká kletba 15.10, v pátek a sobotu od 22.20 h
Noc v muzeu (dabing) 15.05, 17.20, 19.40,

od čtvrtka do neděle také od 12.40,
v pátek a sobotu ještě od 22.10 h

Pohádkový palác: Krakonoš a švec o víkendu od 14 h

FESTIVAL ČESKÝ LEV 06
ČT a PÁ: Jak se krotí krokodýli od 13 a 15.20 h
Kráska v nesnázích od 17.50, 20.10 a 22.35 h
SO a NE: Grandhotel od 18.10 h

Ro(c)k podvraťáků od 15.50, 20.20 a 22.35 h
PO a ÚT: Prachy dělaj člověka od 15.50 a 20.10 h
Fimfárum 2 od 18.10 h
ST: Účastníci zájezdu od 15.05, 17.35 a 20.10 h

PALACE CINEMAS SLOVANSKÝ DŮM
Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1, tel.: 257 181 212,
www.palacecinemas.cz
Babel 13.30, 16.30, 19.30, kromě neděle od 22.30 h
Dreamgirls 14.10, 19.20, 22 h
Kvaska 13, 15.25, 17.45, 20.10,

v pátek a sobotu od 22.40 h
Jako malé děti kromě čtvrtka a neděle od 20.20 h
Hannibal – Zrození 18, 20.30,

v pátek a sobotu také od 23 h
Past na žraloka (dabing) 12.40, 14.30, 16.15 h
Past na žraloka (v angl. znění) 13.40, 15.30 h

Královna 17.50, 20, 22.15 h
Noc v muzeu (dabing) 13.15, 15.35 h
Goyovy přízraky 17.20, 22.20,

kromě čtvrtka také od 19.50 h
Rocky Balboa pouze ve čtvrtek od 19.50 h
Obsluhoval jsem anglického krále 13.50, 16.20,

19, 21.30 h
Štěstí na dosah 16.50 h
Maharal – tajemství talismanu 13.05, 15.20 h
Atentát v Ambassadoru kromě čtvrtka od 17.55,

v pátek a sobotu také od 23.10 h
Mrak 12.50, kromě pondělí a úterý také od 17 h
Darwinovy ceny 15.05, kromě čtvrtka a pondělí

také od 19.10 h
Krvavý diamant kromě čtvrtka a pondělí vždy od 21 h
Nebezpečné známosti pouze v úterý od 17 h
Pražská Filmová Akademie (www.pfa.cz)

pouze v pondělí od 19 h
Frame – večer audiovizuální tvorby (www.iframe.cz)

pouze ve čtvrtek od 19.30 h

FESTIVAL ČESKÝ LEV 06
denně od 14.40, 17.10, 19.40, 22.10 h

ČT: Ro(c)k podvraťáků, Prachy dělaj člověka,
Grandhotel, Pravidla lži
PÁ: Prachy dělaj člověka, Účastníci zájezdu,
Pravidla lži, Hezké chvilky bez záruky
SO: Jak se krotí krokodýli, Fimfárum 2,
Kráska v nesnázích, Grandhotel
NE: Fimfárum 2, Jak se krotí krokodýli,
Účastníci zájezdu, Kráska v nesnázích
PO: Pravidla lži, Ro(c)k podvraťáků,
Hezké chvilky bez záruky, Prachy dělaj člověka
ÚT: Účastníci zájezdu, Kráska v nesnázích,
Ro(c)k podvraťáků, Fimfárum 2
ST: Jak se krotí krokodýli, Grandhotel,
Prachy dělaj člověka, Hezké chvilky bez záruky

BRNO
PALACE CINEMAS OLYMPIA
U dálnice 777, 664 42 Brno-Modřice, tel.: 543 560 111,
www.palacecinemas.cz
Babel 19.10, v pátek a sobotu také od 22.15 h
Dreamgirls kromě středy od 19,

od víkendu také od 13.55 h
Kvaska 18, 20.20 h
Jako malé děti 19.20 h
Hannibal – Zrození 17.15, 19.50, v pátek

a sobotu také od 22.25 h
Past na žraloka (dabing) 16, o víkendu také

od 10, 12 a 14 h

Obsluhoval jsem anglického krále 16.50, 19.30,
o víkendu také od 11.30 a 14.10,
v pátek a sobotu ještě od 22.20 h

Spláchnutej (dabing) 15.15, o víkendu také od 11.15
a 13.15 h

Maharal – tajemství talismanu 15.10, 17,
o víkendu také od 10.30, 11.50, 12.50 a 14.30 h

Goyovy přízraky 17.30, 20, v pátek a sobotu také
od 22.30 h

Noc v muzeu (dabing) 16.45, o víkendu také
od 11.40 a 14.20 h

Apocalypto pouze v pátek a sobotu od 22.10 h
Asterix a Vikingové (dabing) pouze o víkendu

od 10.05, 11.55 a 13.45 h
Americká kletba 17.40, 21.45 h

IN_08 19.2.2007 19:51 Stránka 26



I N M A G A Z Í N H O S P O D Á Ř S K Ý C H N O V I N
27

• P R O G R A M Y M U L T I K I N •
in.ihned.cz/multikina

Zastav a nepřežiješ 15.35, 19.40 h
Královna 16.35, 21.40, o víkendu také od 11.20 h
Šarlotina pavučinka (dabing) pouze o víkendu

od 10.10, 12.30 a 14.50 h
Krvavý diamant 17.05 h
Sejmi eso 20.10 h

FESTIVAL ČESKÝ LEV 06
ČT: Fimfárum 2 od 15.20 h
Jak se krotí krokodýli od 17.50 h
Hezké chvilky bez záruky od 20.30 h
PÁ: Fimfárum 2 od 15.20 h
Jak se krotí krokodýli od 17.50 h
Prachy dělaj člověka od 20.30 h
SO: Fimfárum 2 od 10.40 a 13 h
Jak se krotí krokodýli od 15.20 h
Ro(c)k povraťáků od 17.50 h
Účastníci zájezdu od 20.30 h
NE: Fimfárum 2 od 10.40 a 13 h
Jak se krotí krokodýli od 15.20 h
Ro(c)k povraťáků od 17.50 h
Kráska v nesnázích od 20.30 h
PO: Fimfárum 2 od 15.20 h
Účastníci zájezdu od 17.50 h
Hezké chvilky bez záruky od 20.30 h
ÚT: Fimfárum 2 od 15.20 h
Kráska v nesnázích od 17.50 h
Grandhotel od 20.30 h
ST: Jak se krotí krokodýli od 15.20 h
Prachy dělaj člověka od 17.50 h
Účastníci zájezdu od 20.30 h

PALACE CINEMAS VELKÝ ŠPALÍČEK
Mečova 2, 602 00 Brno, tel.: 543 560 111,
www.palacecinemas.cz
Babel 20.45 h
Kvaska 17.10, kromě středy také od 19.30 a 21.50 h
Hannibal – Zrození 19.15, kromě středy

také od 21.45 h
Past na žraloka (dabing) 15.15,

o víkendu také od 13.20 h

Asterix a Vikingové (dabing) o víkendu od 13.10 h
Obsluhoval jsem anglického krále 20, kromě středy

také od 15 a 17.30 h
Spláchnutej (dabing) pouze o víkendu od 13.30 h
Goyovy přízraky 15.30, 18, 20.30 h
Rocky Balboa pouze ve středu od 19.30 h
Noc v muzeu (dabing) 16.50, o víkendu také od 14.30 h
Eragon (dabing) pouze o víkendu od 13.50 h
Královna 16.15, kromě neděle také od 18.30 h
Škola svádění pouze v neděli od 18.30 h
Poslední skotský král 20.15 h
Maharal – tajemství talismanu 16.40,

o víkendu také od 14.20 h
Mrak 19 h
Darwinovy ceny 21.10 h

FESTIVAL ČESKÝ LEV 06
ČT: Kráska v nesnázích od 15.20 a 17.50 h
PÁ: Účastníci zájezdu od 15.20 a 17.50 h
SO: Prachy dělaj člověka od 17.50 h
Jak se krotí krokodýli od 13 a 15.20 h
NE: Fimfárum 2 od 13 a 15.20 h
Grandhotel od 17.50 h
PO: Ro(c)k podvraťáků od 15.20 a 17.50 h
ÚT: Hezké chvilky bez záruky od 15.20 a 17.50 h

PLZEŇ
MULTIKINO CINESTAR PLZEŇ
Obchodní centrum Olympia, Písecká 1, Plzeň,
tel.: 377 434 999, www.cinestar.cz
Babel 19.30 h
Dreamgirls kromě úterý vždy od 20 h
Kvaska 15.45, 18, 20.15 h
Hannibal – Zrození 16.15, 18.45, 21.15 h
Past na žraloka 15.45, 17.30, od soboty

do středy také od 11.45 a 13.30 h

Obsluhoval jsem anglického krále 15.30, 18, 20.30 h
Spláchnutej pouze od soboty do středy od 12.30 h
Lovecká sezóna pouze od soboty do středy od 13 h
Štěstí na dosah 15 h
Atentát v Ambassadoru 17.30 h
Capote pouze v úterý od 20 h

Goyovy přízraky 14.45, 17, 19.15 h
Eragon pouze od soboty do středy od 12.15 h
Asterix a Vikingové 14.15, od soboty

do středy také od 12.15 h
Maharal – tajemství talismanu 14, 16.15, 18.30,

od soboty do středy také od 12 h
Apocalypto 20.45 h
Noc v muzeu 15.30, 17.45, od soboty

do středy také od 13.15 h
Sejmi eso 20 h
Šarlotina pavučinka od soboty do středy od 13.15 h

OSTRAVA
CINESTAR OSTRAVA
Obchodní centrum Futurum, Novinářská GA/317,
702 00 Ostrava, tel.: 595 699 999, www.cinestar.cz
Babel 19.30 h
Kvaska 18, 20.15 h
Hannibal – Zrození 16.15, 18.45, 21.15 h
Past na žraloka 15.45, 17.30, o víkendu také

od 11.45 a 13.30 h

Obsluhoval jsem anglického krále 15.30, 18, 20.30 h
Spláchnutej pouze o víkendu od 12.30 h
Lovecká sezóna pouze o víkendu od 13 h
Štěstí na dosah 15.15 h
Královna 17.45 h
Poslední skotský král kromě úterý vždy od 20 h
Světla v soumraku pouze v úterý od 20 h
Goyovy přízraky 14.45, 17.15, 19.45 h
Eragon pouze o víkendu od 12.15 h
Asterix a Vikingové 14.15, o víkendu také od 12.15 h
Šarlotina pavučinka pouze o víkendu od 13.15 h
Atentát v Ambassadoru 15.30 h
Noc v muzeu 15.30, 17.45, o víkendu také od 13.15 h
Sejmi eso 20 h
Zastav a nepřežiješ 20.45 h
Maharal – tajemství talismanu 14, 16.15, 18.30,

o víkendu také od 11.45 h

HRADEC KRÁLOVÉ
CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ
Obchodní centrum Futurum, Brněnská 1825/23a,
Hradec Králové, tel.: 495 809 999, www.cinestar.cz
Babel 19.30 h
Dreamgirls kromě úterý vždy od 20 h
Kvaska 15.45, 18, 20.15 h
Hannibal – Zrození 16.15, 18.45, 21.15 h
Past na žraloka 15.45, 17.30, od soboty

do středy také od 11.45 a 13.30 h

Obsluhoval jsem anglického krále 15.30, 18, 20.30 h
Spláchnutej pouze od soboty do středy

od 11.30 a 13.30 h
Lovecká sezóna pouze od soboty do středy

od 11 a 13 h
Štěstí na dosah 15 h
Atentát v Ambassadoru 17.30 h
Snídaně na Plutu pouze v úterý od 20 h
Goyovy přízraky 14.45, 17, 19.15 h
Eragon pouze od soboty do středy od 12.30 h
Asterix a Vikingové 14.15, od soboty do středy

také od 12.15 h
Šarlotina pavučinka pouze od soboty

do středy od 11.15 a 13.30 h
Noc v muzeu 15.30, 17.45, od soboty do středy

také od 11 a 13.15 h

Sejmi eso 20 h
Maharal – tajemství talismanu 14, 16.15, 18.30,

od soboty do středy také od 12 h
Zastav a nepřežiješ 20.45 h

PARDUBICE
MULTIKINO CINESTAR PARDUBICE
Obchodní centrum Pardubice, náměstí Republiky 400,
tel.: 466 799 999, www.cinestar.cz
Babel 19.30 h
Kvaska 17.45, 20 h
Jako malé děti kromě úterý vždy od 19.45 h
Hannibal – Zrození 16.15, 18.45, 21.15 h
Past na žraloka 14.15, 16, o víkendu také od 12.30 h

Asterix a Vikingové 14.30, o víkendu také od 12.15 h
Šarlotina pavučinka pouze o víkendu od 12.45 h
Jedné noci v jednom městě 15.15 h
Štěstí na dosah 17 h
Po krk v extázi pouze v úterý od 19.45 h
Noc v muzeu 15, 17.15, o víkendu také od 13 h
Obsluhoval jsem anglického krále 15.30, 18, 20.30 h
Spláchnutej pouze o víkendu od 13.15 h
Maharal – tajemství talismanu 14, 16.15,

o víkendu také od 12 h
Goyovy přízraky 18.30, 20.45 h

ČESKÉ BUDĚJOVICE
CINESTAR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Obchodní centrum Čtyři Dvory, Milady Horákové 1498,
České Budějovice, tel.: 385 799 999, www.cinestar.cz
Babel 19.30 h
Kvaska 15.30, 18, 20.30 h
Jako malé děti kromě úterý vždy od 20.15 h
Hannibal – Zrození 16.15, 18.45, 21.15 h
Past na žraloka 15.45, 17.30, o víkendu

také od 11.45 a 13.30 h

Obsluhoval jsem anglického krále 15.30, 18, 20.30 h
Spláchnutej pouze o víkendu od 12.30 h
Lovecká sezóna pouze o víkendu od 13 h
Štěstí na dosah 15 h
Poslední skotský král 17.30 h
Zajatci mlhy pouze v úterý od 20.15 h
Goyovy přízraky 16.30, 19.15 h
Americká kletba 14.30, 21.30 h
Eragon pouze o víkendu od 12.15 h
Asterix a Vikingové 14.15, o víkendu také od 12.15 h
Maharal – tajemství talismanu 14, 16.15,

o víkendu od 12 h
Královna 18.30 h
Zastav a nepřežiješ 20.45 h
Šarlotina pavučinka pouze o víkendu od 13.15 h
Noc v muzeu 15.30, 18, o víkendu také od 13 h
Sejmi eso 20.30 h

OLOMOUC
CINESTAR OLOMOUC
Olomouc City, Pražská ul. 255/41, Olomouc,
tel.: 585 809 999, www.cinestar.cz
Babel 19.45 h
Kvaska 18, 20.15 h
Jako malé děti kromě úterý vždy od 20 h
Hannibal – Zrození 16, 18.45, 21.15 h
Past na žraloka 14.30, 16.15, o víkendu

také od 12.15 h

Noc v muzeu 15.15, 17.30, o víkendu také od 13 h
Jedné noci v jednom městě 15 h
Americká kletba 17.30 h
Tajemství oceánu pouze v úterý od 20 h
Šarlotina pavučinka pouze o víkendu od 12.45 h
Asterix a Vikingové 14, o víkendu také od 12 h
Maharal – tajemství talismanu 14, 16.15, 18.30,

o víkendu také od 12 h
Královna 20.45 h
Eragon pouze o víkendu od 12.15 h
Goyovy přízraky 14.45, 17, 19.15 h
Spláchnutej pouze o víkendu od 12.30 h
Obsluhoval jsem anglického krále 15.30, 18, 20.30 h
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Na hranici špaget a knedlíků
Kdo by neznal Brixen, kam poslal rakousko-uherský ministr

spravedlnosti Alexander Bach na několikaletou „rekreaci“ Karla Havlíčka Borovského.
Tenkrát se tam český satirik dost nudil, dnes je ale všechno jinak.

V horských střediscích Jižního Tyrolska můžete zažít ledacos, jen ne fádnost.

Z
dejší lyžařské areály nabízejí svahy i bílou
stopu všem vyznavačům lyžování, od běž-
kařů přes sjezdaře po skialpinisty. Samo-

zřejmostí jsou lyžařské školičky pro nej-
menší stejně jako instruktoři pro dospělé za-
čátečníky, svahy pro snowboardisty nebo vý-
letní trasy pro turisty na sněžnicích. Tím
ovšem výčet zábav nekončí. Nelyžujete? V tom
případě můžete sáňkovat, vrhnout se na snow-
tubing – tedy užít si adrenalinovou jízdu na na-
fukovacím, v podstatě neřiditelném kole ve
speciální dráze – nebo si vyzkoušet curling.
Pro odpočinek a regeneraci slouží ve středis-
cích nejen obvyklé bazény, sauny a vířivky.
Místní wellness specialitou je odpočinek
v seně. Na speciálním lehátku vás zahrnou vy-
čištěným voňavým senem, plným léčivých by-
lin. Hodinová kúra, kterou místní doporučují
opakovat jednou za měsíc, prospívá pokožce,
upravuje krevní tlak a posiluje imunitu.

Jeden skipas
Jižní Tyrolsko, to je celkem pětačtyřicet ly-
žařských center ve dvanácti údolích. Patří
sem oblasti lyžařského komplexu Dolomiti
Superski, jehož záběr je úctyhodný: 1220 ki-
lometrů sjezdovek, pro něž vám stačí jediný
skipas.

Dnes lyžaři spíš než Brixen znají jméno
Kronplatz. Tuto prázdninovou oblast tvoří
vlastně dvanáct vesnic ležících v srdci údolí
Pustertal. Jedno z nejznámějších zimních
středisek ovšem trochu připomíná továrnu
na lyžování. Vrchol stejnojmenné hory leží
2275 metrů nad mořem a vede na něj hned
osm lanovek, celkem jich v okolí napočítáte
tři desítky. Kopec je pokryt sjezdovkami
nejrůznějších délek i obtížností. Všechny
jsou výborně upravené, neznamená to ale,
že by si na své nepřišli milovníci adrenalinu.
Dvě černé sjezdovky nad městečkem Bru-

neck mají při délce pět kilometrů převýšení
1300 metrů, nejvyhledávanější je téměř 5km
Sylvester. Třetí černá, obvykle zvaná jen
Prudká, začíná pod vrcholem Piz de Plaies.
Nejnáročnější lyžaře jistě uspokojí dlouhé
sjezdy do výchozích středisek Reischach,
Olang a St. Vigil in Enneberg. Masiv Kron-
platzu, obepnutý sjezdovkami, poskytuje při
lyžování nádherné výhledy, určitě jedny
z nejhezčích v Dolomitech.

Rodinná centra
Ve slávě Kronplaztu tak trochu zanikají kva-
lity okolních míst, mnohem vhodnějších pro
klidnou rodinnou dovolenou. Malý kousek za
Sterzingem v údolí Ratschings leží středisko
sympatické nejen lyžařům, ale i snowboar-
distům. Najdou tu pětadvacet kilometrů sjez-
dovek, lehkých i těžkých, nejdelší trať má
čtyři kilometry. S prknem můžete vyzkoušet
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místní osmdesátimetrovou half-pipe blízko
vleku Belvedere.

V oblasti Tauferer Ahrntal jsou mezi osm-
desáti třítisícovými vrcholy malebně rozlože-
na dvě střediska – Speikboden a Klausberg.
Je to místo pro sportovce, kteří chtějí vy-
zkoušet více sportů. Kromě upravovaných
sjezdovek tu nabízejí také volné terény, pod-
mínky jsou ideální pro běžce, skialpinisty
nebo turisty na sněžnicích. Jen běžeckých
tratí tu denně upravují celkem 40 kilometrů.
Pokud zatoužíte po bruslích nebo curlingu,
žádný problém.

Lahůdky dvou národů
Když jel Havlíček do Brixenu, nepřekročil
hranice císařství, neboť Jižní Tyrolsko bylo
součástí monarchie. A ačkoli je od roku 1919
součástí Itálie, všechny názvy jsou tu dvojja-
zyčné – nejprve německy a pak italsky. Ne-
jsou si ani moc podobné. Kdo by řekl, že
Bressanone znamená právě Brixen a třeba
Vipiteno je Sterzing?

To nejlepší z obou zemí se tu setkává a mísí
především v restauracích. Spíš než těstoviny
se tu jedí knedlíky, ovšem zapíjejí se vínem.
Pro změnu pokrm, který vypadá jako knedlík,
je ve skutečnosti nok a podle místního zvyku
se krájí jen vidličkou. Speck není špek, jaký
byste čekali u nás, ale velmi lahodná obdoba
italské sušené šunky prosciuto.

Místní restaurace jsou nekuřácké. Kuřáci
si chodí užít své neřesti před lokál a prý ani
neprotestují. Zato když jim chtěli změnit
pravidla silničního provozu a zakázat povo-
lená promile za volantem, zvedla se bouře
nevole. ■

PETR STARÝ

Jak se tam dostat
Pokud nevyužijete dopravu některé z cestov-
ních kanceláří, je nejjednodušší cesta z Prahy
směrem na Mnichov, Brennerským průsmy-
kem na Bolzano, před ním odbočit na Klau-
sen (Chiusa). Z Prahy do Brunecku je to zhru-
ba 650 km, cesta vám zabere lehce přes 6
hodin.

Ceny skipasů
Kronplatz – Plan de Corones
Šestidenní skipas 4. 2. – 17. 3. (dospělí/děti
do 16 let/senioři): 187/131/168 eur.

Od 18. března zhruba o 20 eur levnější.

Speikboden, Klausberg
Šestidenní skipas 4. 2. – 17. 3. (dospělí/děti
do 16 let, senioři): 153,50/107,50 eura.

Po 18. březnu jsou dospělé skipasy levnější
o 30 eur, dětské jen o šest.

Ratschings
Šestidenní skipas 4. 2. – 17. 3. (dospělí/děti
do 16 let/senioři): 161/111/135 eur.

Od 18. března jsou dospělé skipasy levnější
o 20 eur, dětské o 14.

Dolomiti Superski
Šestidenní skipas 4. 2. – 17. 3. (dospělí/děti
do 16 let/senioři): 202/141/182 eur.

Od 18. března o 20 eur méně.

Ubytování
Nabídka bydlení je stejně široká a rozmanitá
jako nabídka lyžování. Zájemci mohou najít
luxusní hotely i jednodušší apartmány. K těm
výstavnějším patří například Falkensteiner
Hotel Lido Ehrenburgerhof, který leží na
vlastním jezírku (www.falkensteiner.com),
nebo Wellnessresort Hotel Schwarzenste-
in, kde se dá na lyžích dojet až domů
(www.schwarzenstein.com).

K jednodušším se řadí například apartmáno-
vý dům Residence Alpenrose (www.resi-
dencealpenrose.com).

Informace
www. dolomitisuperski.com

www.kronplatz.com www. klausberg.it

www.speikboden.it www.ratschings-jaufen.it
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FRANKFURT
NAD MOHANEM
Dřevěné krabičky
Cenné dřevěné krabičky od
středověku až po renesanci
vystavuje muzeum užitého
umění (Museum für Ange-
wandte Kunst Frankfurt
am Main). Malé krabičky
známé pod názvem minne-
kästchen sloužily k uchová-
vání zejména šperků a dalších
cenností. Vyznačovaly se preciz-
ním zpracováním a řezbářskými
detaily. Výstava končí 31. března.
www.museumfuerangewandtekunst.fran
kfurt.de

LONDÝN
Kylie Minogue
Jak se mění image popové hvěz-
dy? Na tuto otázku se snaží odpo-

vědět výstava „Kylie“ v muzeu
V&A South Kensington, a to pro-
střednictvím pohledu na proměny
australské popové zpěvačky Kylie
Minogue. Ta dokázala vydržet na
výsluní již skoro dvacet let. Výsta-
va ukazuje její koncertní kostýmy,
doplňky, obaly alb a množství fo-
tografií, nechybí samozřejmě zvu-
kový doprovod: její hity a video-
záznamy. Výstava potrvá do 10.
června.
www.vam.ac.uk

MADRID
Portréty mistrů
„Zrcadlo a maska: Portréty ve
věku Picassa“, tak se jmenuje vý-
stava v madridském Museo Thys-
sen-Bornemisza. Analyzuje umění
portrétu a jeho vývoj zejména ve
20. století, a to skrze díla takových

tvůrců, jakými byli Pi-
casso, Dalí či Warhol.
Výstava potrvá do 20.
května.
www.museothyssen.org

ROTTERDAM
Země na obzoru!
Kunsthal Rotterdam při-
pravilo výstavu „Land Ho!
Svět podle Vingboonse v 17.
století“. Ta představuje práce
kartografa Johannese Vingbo-
onse (1616/17 – 1670). Tři

jeho atlasy obsahující 130 map
zapůjčila papežská knihovna, dílo
opustilo Vatikán poprvé od roku
1689. Spolu s více než 80 barevný-
mi mapami se nabízí pohled na ku-
pecký svět během Zlatého věku. Od
Ghany po Srí Lanku, od Havany po
Kapské Město. Navíc organizátoři
požádali World Press Photo, aby
deset fotografů nafotilo města na-
kreslená Vingboonsem. Vzniká tak
unikátní srovnání, jak se města bě-
hem pár staletí proměnila, často

k nepoznání, zároveň ukazuje
i mnohé podobnosti. Takový po-
hled na Kapské Město od moře se
díky Stolové hoře prakticky nezmě-
nil. Výstava potrvá do 15. dubna.
www.kunsthal.nl

VARŠAVA
Polské obrazy
Jak vstoupilo polské malířství do
21. století? To se dozvíte na výsta-
vě v galerii Zachęta Narodowa Ga-
leria Sztuki, která nabízí díla více
než 60 polských malířů současnos-
ti. Výstava končí již 25. února.
www.zacheta.art.pl

VÍDEŇ
Český design
Výstavu „Od snu k realitě: Český
design 1990 – 2005“ lze do 21.
března vidět v Designforum v Mu-
seumsQuartier. Rekapituluje vývoj
designu ve strojírenském a spo-
třebním průmyslu i bytové kultuře.
Zároveň upozorňuje na 15 let exi-
stence Design centra ČR. V kolek-
ci jsou zastoupeny sériově vyrábě-
né produkty i malosériově produ-
kovaný autorský design, ukázky
individuálních přístupů a řešení,
které zůstaly jen na „papíře“. Zá-
kladem jsou práce oceněné v sou-
těži Vynikající výrobek roku.
www.designforum.at

(ad)

Výstava v Berlíně

TIBETSKÉ KLÁŠTERY OTEVÍRAJÍ SVÉ POKLADNICE
Jedinečnou příležitost vidět poprvé v Evropě
vystavená díla z uměleckých sbírek nejdůleži-
tějších klášterů Tibetu mají návštěvníci ber-
línského muzea asijských kultur. A to na vý-
stavě nazvané „Tibet – Kláštery otevírají své
pokladnice“. Mnohé z představených soch,
obrazů a cenných oltářních součástí nikdy
předtím neopustilo Tibet, zemi okupovanou
komunistickou Čínou více než půl století. Na-
víc lze na výstavě vidět i poklady z exilových
rezidencí tibetského Dalajlamy, ale také z Ti-

betského muzea ve Lhase. Unikátní díla, jež
byla vytvořena od 5. století až po začátek 20.
století, odrážejí různorodost tibetského umě-
ní, které bylo silně ovlivněno buddhismem.
Předměty z Číny, Indie, Nepálu a Kašmíru
pak ilustrují blízké náboženské a umělec-
ké ovlivňování mezi Tibetem a jeho sou-
sedy.
Aspekty tibetského buddhismu a jeho
umění se organizátoři výstavy snaží pre-
zentovat v několika ústředních bodech.
Skupina deseti výjimečných plastických por-
trétů od mistrů ze školy Sakya slouží jako
předehra. Druhá část výstavy se věnuje bož-
stvům a mistrům – učitelům tibetského budd-
hismu. Další pak vypovídá o mandalách re-
prezentujících tantrický buddhismus coby
ztělesnění hlubokého symbolismu. Příklady
z buddhistické medicíny, stejně jako insignie
autorit, portréty a osobní předměty nábožen-
ských vládců pak uzavírají a dokreslují celé
spektrum expozice.
Od prosince 2006 se Museum východoasijské-
ho umění a Museum indického umění spojilo
v jednu instituci – Muzeum asijských umění,
které patří do rodiny státních berlínských mu-
zeí (Die Staatlichen Museen zu Berlin). Kolek-
ce umění jižní, jihovýchodní a Střední Asie

nabízí jednu
z nejdůležitějších

světových sbírek
z indo-asijské kulturní oblasti, pokrývající
dobu od 4. tisíciletí př. Kr. až po přítomnost.
Tento rozsáhlý region zahrnuje vedle Indie
dále oblasti Pákistánu, Afghánistánu, Srí Lan-
ky, Bangládeše, Nepálu, Tibetu a čínského re-
gionu Xinjiang, a také zemí jihovýchodní Asie
od Barmy, Thajsko, Kambodžu, Vietnam, stej-
ně jako ostrovy Indonésie. Kolekce umění vý-
chodní Asie vystavuje archeologické předmě-
ty a díla krásného a užitého umění z této ob-
lasti od doby kamenné až po současnost.
Výstava o Tibetu potrvá do 28. května.
Úterý až pátek 10 – 18, víkend 11 – 18 h, pon-
dělí zavřeno, vstupné 6, snížené 3 eura.
Museum für Asiatische Kunst, Lansstraße 8, Berlin-
Dahlem, www.smb.museum
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Dragpa Gyaltshen
(1147 – 1216), pátý
držitel trůnu Sakye,

Centrální Tibet,
1. pol. 16. stol.,
klášter Mindröl

Ling

Astasahasrika Prajnaparamita Sutra
(rukopis), Indie, éra Pala, konec 11. stol.,

muzeum Yarlung, Tsethang
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P
řilba pevně posazená na
hlavě, tělo v závodnické
kombinéze, ruce v rukavi-

cích svírají volant, nohy připra-
vené sešlápnout pedál. Pak na-
skočí zelené světlo a vy se rozje-
dete! Rychlost se zdá pekelná!
Na šesti rovinkách to poznáte,
ale třiadvacet zatáček vás zbrz-
dí. Technické pasáže střídají ry-
chlé úseky. Pak už je cíl na do-
hled, jeho projetí signalizuje
černo-bílý kostkovaný prapor.
Na časomíře se rozsvítí váš čas.
Jako na skutečném závodním
okruhu. Tady jste ale v říši mo-
tokár.
Kart Areál se nachází v areálu

shoppingcentra Černý Most
v Praze 9. Závodní dráha se roz-
kládá na ploše 4000m2 a její dél-
ka dosahuje přes půl kilometru.

Sami nebo ve dvou
Zdejších jedenáct motokár jsou
německé stroje značky Matter,
které obsluhuje motor Honda
GX200 o výkonu 6,5HP. Slova
o vůni či pachu benzinu nejsou
nadsázkou, tenhle motor chce
úplně běžné palivo. Do motoká-
ry si může sednout každý, komu
už bylo dvanáct let. O požitek
z jízdy ale nepřijdou ani menší
„motoristé“. Pro malé děti je to-
tiž určena speciální dvousedlová
motokára neboli double, prý je-
diná v tuzemsku. Tam můžete
svého potomka svézt po dráze

sami, a pokud byste se na to ne-
cítili, „zazávodí“ si s ním někdo
z personálu. V této motokáře
sedí řidič o něco níž, spolujez-
dec na vyvýšeném sedadle za
ním. Vedle přilby je dítě jištěno
také bezpečnostním pásem
a ochranným rámem.
Aby se pokud možno nikomu

nic nestalo, chrání motokáry
přední a boční plastové nárazní-
ky. Dráha má systém svodidel
a navršených pneumatik, které
zbrzdí případný náraz. V ceně
jízdného je automaticky zapůj-
čení ochranné přilby, overalu
i rukavic. Stejně jako na pravém
okruhu i tady platí, že pomalejší
musí pustit rychlejší soupeře
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Jako za volantem formule 1
MOTOKÁRY NA ČERNÉM MOSTĚ V PRAZE

před sebe a neblokovat dráhu.
A důležitá, byť vcelku logická
rada: Nikdy nedržte brzdu
a plyn najednou.

Atak šampiona
Jak rychle se můžete po dráze
prohánět? Průměrná rychlost se
nemusí zdát nic moc, ale v malé
motokáře je to úplně jiný pocit
než v autě. A tak i průměrných
40 km/h se vám bude zdát jako
docela slušný výkon, maximální
rychlost na rovince se pak po-
hybuje kolem 60 km/h. Jedno
kolo zvládnete zhruba za 50 až
60 sekund.
Protože pravé vzrušení při-

chází teprve s možností něco či
někoho překonávat, hlavní po-
zornost se zaměřuje na absolvo-
vaný čas. Ten oznamuje digitální
časomíra, a to s přesností na ti-
sícinu vteřiny. Přímo z motokáry
čas uvidíte na monitoru, instalo-
vaném vedle dráhy. Závodit mů-
žete tak i sami se sebou – snažit
se překonat minulé kolo nebo
vlastní rekord. Anebo lze pomě-
řit síly s ostatními. Takový zá-
vod v rodině či skupině přátel

rozhodně stojí za to. Také se
můžete pokusit o historicky nej-
lepší časy. Prémie čeká na kaž-
dého, kdo zajede kolo za 50 se-
kund. Pět volných jízd získá ten,
komu se to povede pod 47 vte-
řin. Mimochodem, nejlepší dosa-
žený rekord zdejší trati je přes-
ně 46,120 vteřin. Kdyby se vám
podařilo být rychlejší, stanete se
šampionem KartArealu, získáte
deset volných jízd a další pré-
mie. Po závodě se můžete ob-
čerstvit ve sportbaru s výhle-
dem na dráhu anebo třeba jen
zpoza skla kontrolovat děti. ■

(zel)

Tady řvou motory a páchne benzín. Místo, kde se děti stanou
ihned dospělými a kde dospělí v mžiku zapomenou, že už nejsou děti.

A přitom si jen stačí odskočit z nákupního centra.

Informace
• Dráhu Kart Arealu najdete
v objektu krytých nadzemních
garáží areálu Nákupního a zá-
bavního Centra Černý Most
v Praze 9, jež leží na spojnici
rychlostních komunikací R10
(směr Ml. Boleslav), R1 (směr
Brno, Barrandov), D1 (Hradec
Králové). Z centra Prahy se sem
metrem (trasa B, stanice Černý
Most) dostanete za 25 minut.
Odtud jezdí k centru IKEA bus
nebo můžete jít pěšky.

• Otevřeno od pondělí do čtvrtka
14 – 22, pátek do 23 h, sobota
12 – 23, neděle 12 – 22 h. Na
webových stránkách si můžete
rezervovat čas, případně zjistit,
jestli není areál právě zadán.

• Základní jízdné na 10 minut
stojí 200 Kč, balíček 10 jízd po
10 minutách 1800 Kč. Areál i se
sportbarem si lze pronajmout
na rodinné či firemní akce.

• Kart Areal, Zábavní centrum
Černý Most, Chlumecká 8, Pra-
ha 9 (Garáže 3NP)
Tel.: 281 916 188, 605 048 245
e-mail: info@kartareal.cz
www.kartareal.cz

Motokáru chrání plastové obložení.
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