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Fejeton
Tož, na zdraví!
Sobotní, podzimní ráno. Projíždím krajinou vinohradů, dveře do sklepů jsou dokořán, v každém
někdo postává, všude
n
panuje ruch a vzrušep
ní. Otevřeným okýnn
kem natahuji do autta vůni. Tu sladkou,
omamnou, těžkou
vůni. Vůni burčáku.
Ještě pár kilometrů
a taky budu posedávat u dveří sklípku, pít burčák a jíst
čerstvé ořechy, protože, jak říká můj strýc: tak je to nejlepší. Burčákem to začíná. To vzrušení a debaty kolem vína. V této chvíli už každý vinař ví, co
může od letošní úrody očekávat a na Vánoce už jsou lahve na stole. Ty moje nemají
etiketu, jen malý lísteček a na něm písmena: F jako Frankovka, RV je Ryzlink vlašský,
VZ je Veltlínské zelené. Od Františka Košťálovo, z Rakvic, od strýca. Je jedno, jaké
víno pijeme, jestli francouzské, australské,
pozdní sběr, slámové nebo jiné, důležité je,
abychom ho nepili sami. Protože víno je sdílení, řeč beze slov, víno je oslava života, víno je život. Pijme ho s lidmi, které máme rádi, kterých si vážíme, které chceme poznat.
Tož, na zdraví!

Ptali jsme se ve Zlíně:
„Kde kupujete víno? V supermarketu, ve vinotéce nebo přímo u vinaře?“

Hana Kubicová, 27 let, pracovnice ve
specializovaném obchodě s elektronikou, Zlín
Kde kupuji víno? V poslední době asi nejvíc ve vinotéce. Čekám, že mi tam lépe poradí. Žádnou konkrétní,
kam bych chodila, ale vyhlédnutou nemám. V supermarketu a v nějakých obyčejných obchodech mi k vínu
určitě nikdo nic bližšího neřekne. Kupuji bílé i červené.
Jako dárek pro přátele i pro sebe. Osobně mám ráda
Ryzlink rýnský. Ale konkrétní oblast si nevybírám.

Bohdan Žák, 33 let, výrobní ředitel, Zlín
Víno kupuji většinou v supermarketu. Mám ho už dopředu vybrané. Chodím najisto pro konkrétní odrůdu.
Chutná mi Cabernet Sauvignon, ale zkouším víno od
různých dodavatelů a různých ročníků. Zachutnalo
mi víno například z roku 1997. Mám ho ještě poslední
láhev schovanou. Od toho roku nebylo dlouho nic kvalitního. Měsíčně vypiji tak čtyři láhve vína. Vína kupuji
pro sebe i pro přátele, jako dárek.

Tomáš Bernátek, 47 let, architekt, Zlín
Víno kupuji ve vinotéce. V Německu, u kamaráda
v Mnichově. Jeho vinonotéka je stylová. Připomíná Provence. Francii, Francii v Německu (smích).
Osobně se zaměřuji se na francouzská červená vína.
Výběr a doporučení nechávám právě na kamarádovi.
Dám na radu odborníka. Jestli piji víno často? Manželka by určitě řekla, že ano (smích). Víno kupuji pro
sebe i pro přátele, jako dárek.

Erika Kociánová, 26 let, na mateřské
dovolené, Zlín
Kde kupuji víno? Jak kdy. Naposledy jsem si ho
vybírala v supermarketu. Kupuji ho i u vinařů, ale
to je málokdy. Když jsou peníze, tak se koupí lepší
víno. Že bych měla nějakou konkrétní oblast, kam
pro víno jezdím? To zase ne, takoví vinaři nejsme
(smích). Osobně mám nejraději růžové víno. Piji ho
ráda doma, ale i v restauraci.

Kateřina Gabrhelíková, 18 let, studentka, Napajedla
Nakupuji ho v maličké vinotéce, v našem městečku,
v Napajedlech. Víno z vinotéky považuji za lepší a kvalitnější než víno z obchodu nebo supermarketu. Určitě
si také nechám od vinaře poradit. Je to osobnější. Majitel se v Napajedlích hostům věnuje. Přednost dávám
bílým vínům. Jakým konkrétně? Jak kdy. Podle chuti.
Víno kupuji i jako dárek pro své známé. Nejčastěji si ho
vychutnávám právě s přáteli.

Jiří Švehlák, 65 let, lékař, Zlín
Kombinuji to. Různě. Podle času a okolností. Občas
víno kupuji v supermarketu. Vybírám si značky, které
znám. Občas, když jedu na jižní Moravu, si koupím víno
i přímo ve sklípku a nechám si od vinaře i poradit. Mám
oblíbenou oblast: Polešovice. Dávám přednost bílým
vínům. Konkrétně je to Rulandské šedé. Měsíčně vypiji
tak dvě, tři láhve. Víno piji většinou doma, když je nějaké
sezení s rodinou, s příbuznými nebo s přáteli.

Markéta Kurialová
inzerce

inzerce

inzerce
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estaurace, kavárna a vinárna Králova vila ve Zlííně na Čepkovské ulici zve všechny k ochutnávce vín z vinařství Libora Veverky z Čejkovic, který při výrobě vína využívá pouze přírodního
obsahu cukru a kyselin, což z jeho vín dělá jedinečný přírodní produkt s harmonickou chutí a vůní. Jak
říkají majitelé restaurace: „Vinařství není jen povolání, prochází srdcem a dědí se z generace na generaci, proto jsme zvolili vinařství Libora Veverky. Ve
vinném lístku máme celé jeho portfolio vín, včetně
špičkových slámových i ledových“. Mimo tato vína
nabízí restaurace vína z celého světa vysoké kvality. K vínům vám připraví i čerstvě pražené mandle.
Více na www.kralovavila.cz

PODZIMNÍ
GASTRO
POZVÁNK A

P
PODZIMNÍ POKUŠENÍ
V RESTAURACI K2

S

teak house-Bowling-Pizzerie K2 ve
Zlíně na Vršavě připravila pro své
hosty několik podzimních gurmánských
akcí. Od 11. do 17. října je to týden zvěřinových specialit, od 8. do 14. listopadu
se hosté mohou těšit na Svatomartinské
husy a 11. listopadu se v Restauraci K2
bude otevírat Svatomartinské ve spolupráci s vinařstvím VIP Pšeja. „Velkou výzvou je pro nás nabídnout hostovi komplexní chuťový servis. Ke každému jídlu
se snažíme doporučit víno, případně jiný
nápoj, který se s jídlem snoubí, nechá
ho vyniknout nebo je kontrastní tím, že
máte hned dva kulinářské vjemy,“ podotkl majitel restaurace Květoslav Malota. Více na www.k2-bowling.cz

BUGATTI CAFÉ
A NOVÉ MUZEUM

M

otoristicky zaměřená restaurace, velké parkoviště, foyer s promítacím sálem a hlavně největší soukromé muzeum historických vozidel v republice by
mělo příští rok vzniknout ve Zlíně. Nové
reprezentativní prostory muzea návštěvníci najdou v bývalé budově ZPS. Už teď
se všichni mohou těšit na desítky historických automobilů a motocyklů z rodinné sbírky zlínských podnikatelů Samohýlů, kteří muzeum budují. Automobilový
gurmáni zde mimo jiné najdou ucelenou
vývojovou řadu značky Laurin&Klement,
dále vozy
Alfa Romeo,
Bugatti, Mercedes a mnohé další.

rodejna kompletního sortimentu gastrozařízení GASTRO NOVOTNÝ vás
zve do vzorkové prodejny, kterou najdete ve Zlíně, v průmyslovém areálu Rybníky. Na podzimní měsíce si pro vás
připravili maximálně zvýhodněné ceny
sezónního zboží. Jestliže nemáte cestu a čas, můžete si vyžádat akční leták
na e-mailu info@gastronovotny.cz. Stačí si jen vybrat, odeslat email nebo zavolat 577 522 407 a zboží vám přivezou
přímo do provozovny. Jedná se o novou
službu pro zákazníky této prodejny. Více
na www.gastronovotny.cz

JÍME
S GUSTEM

O

d poloviny srpna je nedaleko centra Zlína otevřena nová specializovaná prodejna s italskými lahůdkami.
Majitelé obchůdku zvou k návštěvě této
malé „italské ambasády“, plné chutí a jižanské atmosféry. V nabídce zde najdete italské speciality, potraviny, salámy,
sýry, těstoviny, olivové produkty, kávu,
vína, alko i nealko nápoje a sladkosti,
ale i posezení u špičkové kávy Filicori či občerstvení. Ochutnávky, akce a ty
nejlepší produkty pro vás vybírají přímo
u dodavatelů. Prodejnu s italskými lahůdkami najdete na Tř. T. Bati 3767, naproti Valtické hospůdky (bývalé Myslivny). Více na www.ilgusto.cz

DESET MINUT
OD CENTRA

J

GURMÁNSKÝ RÁJ
V SÝROVÉM OBCHODĚ

S

ýrový obchod ve Zlíně na náměstí
Míru již třetím rokem nabízí nejširší
výběr vysoce kvalitních sýrů, vín a delikates z celé Evropy. Specializuje se na
holandské goudy v celé škále zrání od
mladých po 3 roky staré, vynikající francouzské měkké a tvrdší horské sýry, italské speciality jako třeba parmazán Parmigiano Reggiano, švýcarský Ementál
nebo české a slovenské sýry. Dále zde
najdete pečlivě vybraná moravská a francouzská vína, čerstvě praženou kávu
a spousty dalších krásných chutí jen pro
vás. Více na www.syrovyobchod.cz

en asi 10 minut od centra Zlína, můžete navštívit restauraci NOVEX. Od
září zde pro zákazníky připravili zcela nový jídelní lístek. V nabídce samozřejmě nechybí kvalitní vína, prémiový
alkohol, káva a výběr kvalitních čajů.
V pracovní dny zde vaří denní menu
a chystají víkendová menu. Od měsíce října připravují speciality z českých
ryb, Svatomartinské víno spojené s husími a kachními pochoutkami či Beaujolais Nouveau s francouzskou kuchyní. Více na www.restauracenovex.cz

Text: PR, Foto: archiv firem

R

VÍNO OD VEVERKY
Y
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HARMONIE
VÍNA A SÝRŮ
jednoduše tím,
že čím je sýr výraznější, tím plnější a robustnější by mělo
být víno. Naopak
mladé svěží kozí a ovčí sýry se
hodí k lehkým
ýr a víno jsou s námi již po tisíce let bílým nebo růžovým vínům.
a jejich spojení je tradiční ověřená
kombinace, která dá vyniknout chu- Pokud chcete svým hostům nabídnout
ti obou ingrediencí. Sýr je výtečnou opravdový gurmánský zážitek, dopochuťovkou k vínu a naopak, zapíjíme-li ručujeme připravit krále mezi sýrovými
kousek sýra vhodným vínem, obohatí- pokrmy - sýrový talíř, který by měl obsame tím chuť tohoto lahodného moku. hovat alespoň jeden kousek od každého
druhu: polotvrdý, tvrdý, sýr s modrou
Je však třeba vědět, že ne každé víno se i bílou plísní, sýr s mazovou kulturou
hodí ke každému sýru. Existuje mnoho a mladé sýry z ovčího a kozího mléka.
druhů sýrů a ještě mnohem více typů vína. Je tedy nutné pečlivě vybírat. Přesná Nestačí však k danému druhu sýru
pravidla, jak kombinovat sýr s vínem si- vybrat jen správné víno. Důležitou roli
ce neexistují, ale určitě se můžeme řídit hraje také chléb. Teprve správným

S

spojením chleba, sýra a vína vznikají
lahodné kombinace, které budou mít
u hostů úspěch.
Značnou oblibu si ve světě také získalo
sýrové fondue, které je nejen společenskou událostí a zpestřením při posezení s přáteli, ale také další možnost
vychutnat si nerozlučnou dvojici – sýr
a víno.
Pokud vás láká vychutnat si tyto nekonečné variace, navštivte třeba Sýrový
obchod na náměstí Míru ve Zlíně, kde
Vám ochotný personál rád doporučí
třeba kus pořádného nepasterovaného
sýra Grés des Vosges s bílým francouzským cuvée, které bylo vytvořeno
právě pro kombinaci s tímto sýrem.
Text: Boris Zajíček, sýrař ze Zlína
Foto: archiv autora

Doporučené kombinace:
Měkké sýry - mladé svěží kozí a ovčí
sýry se hodí k lehkým bílým nebo růžovým vínům, jemným a nasládlým.
Tvrdé sýry - Gouda, Parmigiano Reggiano, Gran Moravia, Pecorino - nabízíme k mladým, ovocným červeným
vínům jako je Frankovka, Modrý Portugal, nebo ke svěžím bílým - Veltlínské zelené.
Sýry s modrou plísní - Roquefort, Bleu
d‘Auvergne, Fourme d‘Ambert, Gorgonzola - zapíjíme bílým ušlechtilým
sladkým vínem nebo červeným vínem.
Sýry s bílou plísní na povrchu - Brie
de Meaux, Camembert, Hermelín s bílým či jemně kořenitým mladým
červeným - André, Cabernet Sauvignon, Frankovka.

U SKLENIČKY
JE OTEVŘENO

3

DO 00 DO RÁNA
O

trokovický Hostinec u Skleničky,
který najdete na okraji Kvítkovic ve
směru od Zlína, překvapuje hosty výraznou barvou fasády, ale především
kvalitním, nově čepovaným pivem Janáček od společnosti K BREWERY.
Majitel podniku Tomáš Kojecký o něm
prozradil podrobnosti.
Proč jste se rozhodl ve svém hostinci
čepovat právě pivo Janáček?
Proč? Tento krok jsme udělali vzhledem ke stále sílícímu tlaku konzumentů
po nižší ceně piva, ovšem bez ztráty
kvality. Bohužel velcí giganti mají poněkud zvláštní dvojí cenovou politiku a
jejich ceny pro hospodské a obchody
se značně liší i v řádech několika korun.
Proto jsem zvolil pivovar Janáček. Jeho
zástupci se nás dotazují, jezdí za námi
a hlavně, když máme nějaké poznatky,
nebo problémy, tak je řeší. U Janáčka jde
vše. A navíc je to pivo zatím méně známé,
lidé jsou zvědaví a v neposlední řadě je
nepasterizované, živější a chutnější.
Váš hostinec je už na první pohled nápadný svojí tmavě červenou barvou, která je
i barvou uherskobrodského pivovaru…
Když má podnik navenek běžnou tvář,

splyne s okolím a člověk si ho ani nevšimne. Naopak s výraznou barvou může být středem Vaší pozornosti. Většina
mi říkala: co jsi to dal za barvu? To mi
tahá oči! Ale já tvrdím: vidíš, kdyby fasáda byla bílá, tak si ji ani nevšimneš.
Zkrátka: chceme upoutat a být výrazní!
A navíc, když jsme zvolili pivovar Janáček, tak proč bychom s jeho marketingovou podporou nemohli ctít i barvy.

Kolik u vás jednotlivá piva stojí?
Desítku máme za devatenáct korun. Jedenáctku, ležák Patriot, za dvacet jedna,
Kounic Vídeňský ležák, za dvacet jedna.
Dvanáctka extra ležák, ta stojí dvacet čtyři, což je za dvanáctku luxus a Lobkovicz
je prémiové pivo, takže dvacet osm.

Jak se staráte o kvalitu dovezeného piva?
Trubky proplachujeme po každém
sudu. Každý týden, vždy v pondělí, je
Jak dlouho už pivo Janáček čepujete čistíme i chemicky. Také máme dobře
zachlazený sklep. Samozřejmě i kohoua jak jsou s ním hosté spokojeni?
Čepujeme ho už čtyři měsíce. Co na něj ty namáčíme na noc ve vodě a tak dále.
říkají hosté? Fajnšmekři, bez předsudků z minulé doby, pivo chválí, ale stále V Otrokovicích na Trávníkách je poměrbojujeme se zažitou minulostí. Mnozí ně hodně kvalitních restaurací, lidé ale
hosté ještě pořád nevědí, že se pivo chodí k vám. Jak jste toho docílil?
Janáček změnilo k lepšímu.
Myslím si, že je u nás zajištěna určitá kultura stolování. Předpokládám, že k tomu
Jaké konkrétní druhy piva čepujete? přispívá i příjemná obsluha. Zkrátka choNejprve jsme začali čepovat Janáčka de- dí sem spousta lidí, kteří zde vždy najdou
sítku. Teď máme oblíbenou jedenáctku své známé či kámoše. Navíc máme nosvětlou, ležák Patriot. Je to univerzální pivo. vou otevírací dobu do tří hodin do rána.
Dvanáctka – extra ležák, je velmi dobré pivo, A o víkendu do pěti. Jsme také blízko
ale momentálně nabízíme místo ní Lob- zastávky vlaku a trolejbusu.
kowicze. Pak máme Kounice Vídeňský ležák,
polotmavé pivo za dobrou cenu, které pijí jak Kromě piva si mohou hosté ve vašem
dámy, tak pánové, je to opravdu dobré pivo. podniku i pochutnat na řadě dobrot…
S výborným poměrem kvality a ceny.
Máme poměrně velký výběr. Například

takzvané týdenní menu. Od pondělí do
neděle, ve všech hodinách, nabízíme
tři jídla plus tři saláty. Pak denní menu,
které je každý den jiné a to opět v počtu tří. Celkově mají zákazníci na výběr,
v poledním menu, z osmi jídel. Dále si
můžou pochutnat na pizze a novinkou
bude i několik druhů tataráků.
Co chystáte do budoucna?
Připravujeme třeba zábavní hernu. Ne
automatovou, ale zábavní. Máme velký
sál, kde bude dírový, závodní kulečník,
normální kulečník, vzdušný hokej, šipky,
stolní fotbal… Chystáme zde možnost
pořádání akcí. Varianta A: můžeme vám
připravit akci s kompletním servisem,
s nachystanou tabulí, obsluhou... Varianta B? Chceš ušetřit? Pronajmi si u nás
sál. Zařízená kuchyň, výčep, myčka, výrobník ledu, kávovar, hudební aparatura,
vlastní vstup, vlastní záchody... Slavíš narozeniny, oslavu, sešlost starých přátel?
Tak si můžeš přinést, co sníš a vypiješ
a jen se bavit. U nás máš vše k dispozici.
Dvacet, čtyřicet i padesát lidí, není žádný
problém. Myslím, že tuto sezónu bude
o pronájem herny velký zájem.
Text: PR
Foto: Petr Holubář
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NEJLEPŠÍ VÍNO SLOVÁCKA | ANKETA

J

asným vítězstvím domácího
favorita, Jaroslava Vaďury
z Polešovic s mimořádně osobitým
Tramínem červeným, skončil
letošní, v pořadí již třetí ročník
regionální vinařské soutěže TOP
Víno Slovácka 2010. Deseti nejlépe
ohodnoceným vínům udělili porotci
certifikát a medaili, kterou nyní
mohou výrobci označovat své
nabízené lahve a obaly.

Vysoce ceněného vinařského klání se
letos zúčastnilo 23 vystavovatelů z celého regionu. „Přihlásit se mohli vinaři
ze Zlínského kraje a přilehlých obcí
Blatnice pod Antonínkem a Blatnička.
Vína musela být vyrobena z hroznů
odrůd vinné révy majících původ

na území České republiky,“ uvedla
garantka soutěže Karla Malinová, ředitelka Okresní agrární komory (OAK)
v Uherském Hradišti.

2010“. Výrobci je nyní mohou využívat
na obalech.

„Značkou TOP Víno Slovácka chceme
upozornit na kvalitu vín vyrobených na
Odborní porotci, držitelé platného
Slovácku a propagovat moravská vína.
osvědčení o degustační zkoušce,
Pro milovníky vín je to záruka kvality
ochutnali celkem 97 vzorků - 68 vzor- a pro vinaře je značka dobrým startem
ků bílých vín, 19 vzorků červených
v dalších vinařských soutěžích. Soutěž
a 10 vzorků růžových vín. „Hodnotila prezentuje práci zemědělců, vinařů
se vína ze sklizně roku 2009 ve třech a je zároveň oceněním jejich záslužné
práce,“ připomenula Karla Malinová.
kategoriích: vína suchá, polosuchá a vína polosladká a sladká,“
představila základní soutěžní pravidla Výsledky soutěže TOP Víno Slovácka
2010 byly oznámeny během tradičních
ředitelka OAK.
Vinařských slavností v Polešovicích.
Deseti nejlépe ohodnoceným vínům
z Polešovic, Uherského Hradiště, Blat- Prestižní vinařskou akci TOP Víno
nice pod Svatým Antonínkem a Uher- Slovácka 2010 finančně podpořil
Zlínský kraj a konala se pod záštitou
ského Hradiště
hejtmana Zlínského kraje Stanislava
– Mařatic byl
udělen certifikát Mišáka. Soutěž podléhala pravidlům
uznaným Ministerstvem zemědělství
a medaile „TOP
České republiky.
Víno Slovácka
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1. Tramín červený, VzH, Jaroslav
Vaďura, Polešovice,
87,20 bodů
2. Tramín červený, ledové, Jaroslav
Vaďura, Polešovice,
86,20 bodů
3. Pálava, VzH, Jaroslav Vaďura,
Polešovice,
85,80 bodů
4. Rulandské bílé, PS, Josef Škopík,
Uherské Hradiště,
85,60 bodů
5. Blatnický Roháč, PS, Vinařství
Cícha Antonín, Blatnice pod Sv. Ant.,
85,40 bodů
6. Chardonnay, VzH, Šlechtitelská st.
Vinařská, Polešovice,
85 bodů
7. Aurelius, VzB, Vin. ing. Václav
Cícha, Blatnice pod Sv. Ant., 85 bodů
8. Merlot, VzH, Víno Blatel, a.s.,
Blatnice pod Sv. Ant.,
84,80 bodů
9. Merlot, MZV, Vojtěch Štěrba,
Uherské Hradiště - Mařatice,
84,80 bodů
10. Ryzlink rýnský, PS, Mladé vin.
Frant. Polehla, Blatnice pod Sv. Ant.,
84,80 bodů
Výsvětlivky:
VzH – výběr z hroznů, PS – pozdní sběr,
VzB – výběr z bobulí, MZV – moravské
zemské víno

ANKETA
Jaká vína se u vás nejvíce pijí?
Co byste svým hostům doporučil?
Chystáte aktuálně něco nového?

Alžběta Dolinová
vedoucí vinotéky Wine Dietrichstein, Zlín
V současné době si zákazníci naší vinotéky nejvíce
oblíbili Tramín červený, přitažlivý svou barvou
a plnou chutí. Sauvignon blanc je svěží v chuti
i vůni a Chardonnay zase zajímavé svým ovocným
aromatem. Největším hitem léta se stalo růžové
víno Frankovka rosé, které je právě pro svou
svěžest a jemnost typické pro toto období. Určitě
bych zákazníkům doporučila ochutnat všechna vína
z naší řady, protože každé je naprostým unikátem.
Aktuálně si již nyní mohou zákaznící zakoupit v naší
vinotéce exkluzivní dárkovou kazetu Wine Dietrichstein se třemi víny dle vlastního výběru.

Pavel Ševčík
Valtická hospůdka, Zlín
Po prázdninách, v září, jsou u nás nejoblíbenější růžová
vína, jelikož jsme uspořádali festival růžových vín.
Měli jsme v nabídce dvanáct druhů růžových vín od
jakostních až po přívlastková, jako jsou kabinety, pozdní
sběry a výběry z hroznů. Víno, které se v současné době
nejvíce pije, je u nás Svatovavřinecké rose, Cabernet Sauvignon rose a Merlot rose. Z bílých vín je to
Rulandské šedé, Valtický sylván a z červených vín Modrý
Portugal a Cabernet Sauvignon. Hostům doporučuji vína
s přívlastkem, to znamená kabinetní vína, vína z pozdních
sběrů a výběry z hroznů. Tato vína i rozléváme. Není
proto u nás problém si dát deci nebo dvě přívlastkového
vína, vyzkoušet jaký je rozdíl mezi jakostním vínem
a přívlastkovým vínem a potom se třeba eventuálně rozhodnout, že si dám celou láhev. Nabízíme tedy možnost
degustovat vína jak jakostní, tak i přívlastková. Aktuálně
chystáme Dny Valašské kuchyně, které připravíme na
přelomu září a října a na Martina, 11. listopadu, nachystáme Svatomartinské víno a samozřejmě Svatomartinské
husí hody. Svatomartinská vína budou opět výběrem
z jižní Moravy. Obvykle to bývá výběr z Valtic, Velkých
Pavlovic a ze Zaječí.

Radomír Hradil
Galerie vín Zlín
Vedle kvalitních sudových vín jsou u zákazníků oblíbená
i vína lahvová, u kterých rádi posedí také u nás ve
vinotéce. V lahvových vínech si zákazníci stále častěji
vybírají mezi přívlastkovými víny (kabinet, pozdní sběr,
výběr z hroznů aj.) a výjimkou nejsou ani vína ledová
či slámová. V naší vinotéce se snažíme uspokojit
i nejnáročnější zákazníky, kteří si u nás mohou vybrat
z široké nabídky vín od moravských i zahraničních
vinařství. Samozřejmostí je také široký výběr dárkového
balení, doplňkového sortimentu i samotná možnost
ochutnávky. Hostům doporučujeme navštěvovat řízené
degustace, které pravidelně pořádáme. Na takové akci
má zákazník možnost ochutnat nabízený sortiment vín
jednotlivých vinařství, a vybraná vína, které mu nejvíce
chutnají, může zakoupit za zvýhodněnou cenu. Kromě
jiného se setká přímo se zástupcem daného vinařství,
který je po odborném výkladu a komentáři ochutnávaných vín připraven zodpovědět jakékoliv dotazy. Právě
je sezóna burčáku, na který vás všechny srdečně zveme. Blíží se také oslavy mladých vín (Svatomartinské
a Beaujolais), které u nás přivítáme jako každoročně za
doprovodu cimbálové muziky.

Autor: red, Foto: Tomáš Bartošík
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u každé obce najdete vinné sklepy,
v každé druhé pak probíhají košty nebo
vinařské slavnosti. Vlastnictví vinohradu
a malého vinného sklepa patřilo k typickému venkovskému životnímu stylu tohoto
koutu Moravy od nepaměti.
Minulost Slovácka je úzce spojena s působením soluňských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, kteří přišli na Moravu v roce 863. Potřeba vína pro liturgické účely podpořila rozšíření vinic a cyrilometodějská
mise jen podtrhla jeho význam. Stopy působení učenců ze Soluně naleznete
například v Modré a na
Velehradě, v Uherském
Hradišti-Sadech anebo na slovanřecký básník
ském hradišti v Mikulčicích.
Při cestách po krásách Slovácka zjistíte, že pravidelné
řádky révy vinné jsou výrazným krajinotvorným prvkem. Temná zeleň vinných keřů totiž vyniká na pozadí
zlatavých lánů řepky, slunečnic a obilí.

Ve Slovácké podoblasti se pak daří například Ryzilinku rýnskému, Rulandskému bílému a šedému,
Muškátu moravskému či odrůdě Müller-Thurgau
a z červených vín Frankovce, Zweigeltrebe a Cabernetu Moravia. Vedle odrůdových odtud pocházejí
i oblíbená známková vína - „Blatnický roháč“ směs
Rulandského bílého a Sylvánského zeleného nebo
„Bzenecká lipka“ vyráběná z Ryzlinku rýnského.
Dlouhou a slavnou historii pěstování révy na Slovácku připomíná dnes hned několik dochovaných
a ceněných vinařských budov. Za návštěvu stojí především rezervace vinohradnických staveb ve Vlčnově,
chráněný soubor historických vinařských „búd“ ve
Veletinách, nebo měšťanské
Anakreón
vinné sklepy přímo v Uherském Hradišti-Mařaticích.
Milovníci vína nesmí opomenout také Klášterní sklepy v Kroměříži.

„Kdykoliv piji víno, starosti usínají.“

nešní réva je příběhem tisíců let starých tradic. Málokdo ví, že réva vinná rostla již ve
druhohorách, což ji řadí mezi nejstarší kulturní
rostliny. Již člověk mladší doby kamenné sbíral
plody plané révy a podle odhadů znal také opojné
účinky zkvašené šťávy z bobulí.

Termín „moravská vína“ je pro většinu lidí důvěrně
známý a po staletí užívaný. Neznamenal jen geografické
označení původu, ale byl vždy spojován i s charakteristickými znaky vín z území jižní Moravy, a to zejména vín
bílých. K hlavním znakům rozeznatelnosti moravských
vín patřily zrale a šťavnatě chutnající kyseliny, bohaté
extraktivní látky, jednoznačně a přímočaře sevřená chuť,
doprovázená výraznými vůněmi jemných tónů.
V našem kraji vyniká v pěstování hroznů Slovácko, které je bezesporu krajem vinic a vína. Téměř

P

odle lidové pověsti zjevil tajemství pálení slivovice lidem pánbůh odměnou za pracovitost,
skromnost a zbožnost. Archeologické nálezy potvrdily, že postup výroby destilátů byl znám již v neolitu. Příprava byla tehdy velmi primitivní. Sladké
plody se ponechaly kvasit samovolně a po jejich
vykvašení se šťáva pila bez další úpravy. Není bezpečně známo, kdy byl poprvé připraven koncentrovanější líh pomocí destilace, nicméně historické
prameny dokládají používání destilátů na Valašsku
od 14. století.

Vinařská oblast Morava se skládá ze čtyř podoblastí a na Slovácku se nachází hned tři - Mikulovská,
Velkopavlovická a Slovácká. Půvabem vinařské podoblasti Slovácké je rozmanitost a plnost chutí pěstovaných druhů vína. Co do výměry vinic je největší
Mikulovská podoblast proslavená bílými víny - Ryzlinkem vlašským, Veltlínským zeleným, Rulandským
bílým a Chardonnay.
Velkopavlovická podoblast proslula vedle Veltlínského zeleného, Rulandského šedého a aromatických odrůd (Pálava, Muškát moravský) také výbornými červenými víny, jako je Modrý Portugal nebo
odrůda André.

K slováckým specialitám patří také burčák, částečně
zkvašený mošt z hroznů, který sladce chutná. Burčák
se pije hlavně na Moravě a v sousedním Rakousku,
jinde ve světě jej zpravidla vůbec neznají. Jak již název napovídá, lidé, kteří jej pijí, se dostávají do stavu
přirozené bujarosti, euforie a lehké mysli, což v naší
dnešní době pomáhá zahánět „chmury z čela“. Burčák se pije na mnoho způsobů. V posledních letech
je hodně vyhledáván červený burčák, který je ovšem
nejlepší pít přímo z kvasné kádě u vinaře. V hroznové kádi se totiž spolu se slupkami hroznů vytváří
neopakovatelný souzvuk chutí, který stáčený burčák
ve stánku na náměstí nenabídne.

Zdroj: www.slovacko.cz,
www.wineofczechrepublic.cz, www.karelvalka.cz

Velký rozmach pálení slivovice nastal od první poloviny 19. století, kdy bylo v roce 1835 císařským
patentem povoleno rolníkům svobodně pálit padesátiprocentní kořalku z vlastního ovoce a pro vlastní
potřebu do objemu jednoho vědra, což představovalo 56 litrů. Svou roli sehrála i nadúroda ovoce, která
ta léta provázela.

Nikde jinde na světě není
pálení kořalky tak živé jako
na Valašsku. Slivovice je
pro místní lidi reprezentativním nápojem, určitým
symbolem a také fenoménem stejně jako lidový
Původně se zřejmě destikroj, lidová hudba a tanec.
lovalo jen víno, brzy však
lidová moudrost
hospodáři k pálení vyuSlivovice slouží nejen
žívali i ovoce, především
k reprezentaci majitele,
tedy trnky. Na Valašsku to byly nejčastěji trnky Bys- ale i celého regionu. Podle historiků plní i funkci taktřičky. Ideální jsou trnky malinko seschlé, zpravidla
zvaného rituálního nápoje doprovázejícího významné
již prošlé mrazem, protože ty jsou plné cukru.
okamžiky v životě.

„Chceš-li odmítnout slivovici, odmítni první štamprli.
Druhou neodmítneš nikdy.“

Pokud se řekne slivovice, vzpomene si téměř každý
okamžitě na další slovo: Vizovice. Skutečně, Vizovice a zejména tamní palírna Rudolfa Jelínka jsou dnes
jedním z nejzvučnějších jmen v oblasti výroby a prodeje alkoholu. Jelínek nepálí jen vlastní produkty, ale
funguje také jako pěstitelská pálenice pro drobné
sadaře a ovocnáře. Každý člověk si může z vlastního kvasu vypálit pro vlastní spotřebu až třicet litrů
absolutního alkoholu, tedy například šedesát litrů
padesátiprocentní slivovice.


Text: red, Foto: Otakar Hofer
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FILOVANÁ
HOVĚZÍ
SVÍČKOVÁ

MARINOVANÁ
VE VÍNĚ

SLANINOVÉ
CHIPSY &
CELEROVÉ PYRÉ

U BAĎURŮ SE O VÁS POSTARAJÍ
Ch

cete se dobře najíst v klidném prostředí, posedět
s přáteli, s rodinou, či si jen tak
zajít na pivo? Přesně takovým
místem je Restaurace u Baďurů, která se nachází v klidném
prostředí Jaroslavic, vzdáleném
4 km od centra města Zlína.

V restauraci s kapacitou 60 míst vždy
najdete příjemné prostředí s milou
obsluhou, ale hlavně výbornou kuchyni s velkým množstvím pokrmů
z vepřového i kuřecího masa, ryb či
těstovin. Dále nabízíme jídla bezmasá, saláty, dezerty a vždy na správnou teplotu vychlazené pivo.
K další nabídce patří zajišťování
stravovacích a gastronomických
služeb pro rodinné oslavy, svatby,

rauty a firemní večírky s možností
dovozu či pořádání přímo v prostorách restaurace.
Dle přání zákazníka lze zajistit výdej jídel či obsluhu přímo na místě.

svou působnost do zrekonstruovaných prostor v prvním patře 51.
budovy v areálu bývalého Svitu.
V jídelně s kapacitou 70 míst se
můžete nasnídat, občerstvit teplými
i studenými nápoji. Nabízí zde svačiny (chlebíčky, bagety, sendviče,
majonézové a zeleninové saláty)
a samozřejmě obědy, jejichž nabídka
se pravidelně obměňuje.


Rozvoz jídel po Zlíně
Restaurace se zabývá také rozvozem denních menu, jak pro jednotlivce, tak firmy či instituce po celém
Zlíně i jeho blízkém okolí. V průběhu
pracovního týdne si můžete vybrat
ze 4 druhů hlavních jídel (+ polévka),
o víkendech a svátcích je v nabídce
jedno hlavní jídlo s polévkou. Jídelní lístek je dodáván každou středu
vždy s týdenním předstihem. Cena
za porci hlavního jídla a polévky je
75 Kč, včetně DPH a dopravy.

Rauty – splní vaše přání

základě vašich požadavků připraví
raut, firemní večírek či jen lehké
občerstvení přesně na míru.
Nabídka pro rauty obsahuje jak
studenou tak i teplou kuchyni, kde
naleznete např. pečená kuřecí stehýnka/křidýlka, kuřecí či vepřové
řízečky, obložené mísy (sýrové,
uzeninové, zeleninové), rolády,
plněná vejce, ovoce, svatební koláčky, pečivo a mnoho dalšího.
Další možností je i dodání nápojů.
Rozvoz na určené místo je zajištěn
vlastními vozy.
Samozřejmostí je zapůjčení talířků,
sklenic, příborů apod. Po dohodě
lze zajistit výdej i obsluhu na místě.

Výhodně se najíst v centru
Zlína?

Nacházíte se v centru Zlína a hleV Restauraci u Baďurů mají ně- dáte výhodné a chutné stravování
kolikaleté zkušenosti s přípravou pro Vás nebo Vaše zaměstnanrůzných gastronomických akcí. Na ce? Restaurace u Baďurů rozšířila

Restaurace u Baďurů

Na Vrše 296, Zlín – Jaroslavice
Tel. 577 019 465, 607 631 711

Jídelna u Baďurů

Budova 51, areál Svit, Zlín
Tel. 607 631 711
www.restauraceubaduru.cz

Text: PR, Foto: archiv restaurace

Ingredience: hovězí svíčková pravá 250 g, celer 150 g, brambor 150 g, sůl
Marináda s červeným vínem: 150 ml červeného vína, 3 lžíce oleje, stroužek česneku, bobkový list, lžíce třtinového cukru, 2 lžíce nasekaného tymiánu, mletý pepř
Postup přípravy: Očištěné maso, vložíme do připravené marinády a důkladně ji do masa vmasírujeme. Dáme do uzavřené nádoby a necháme
alespoň 2 hodiny v chladu marinovat.
Pyré připravíme uvařením brambor a celeru (v jedné nádobě) v osolené vodě do měkka, až se začnou rozpadat. Vyjmeme z vody necháme okapat
a vyšleháme hladké pyré. Uložíme v teple a připrvaíme maso.
Hodně rozpálíme pánev, olej nepoužiívat vůbec! Součástí marinády je i olej... Z každé strany opečte 3 minuty. Maso se zatáhne a všechna ta dobrá šťáva zůstane uvnitř. Při obracení použijte kleště, nebo obracečku, v žádném případě napíchnout na vidličku. Po upečení maso přendáme na talíř či do nádoby, kde ho
můžeme přikryté nechat pustit přebytečnou šťávu a trochu odležet. Mezi tím si rozpálíte troubu na min. 220 °C. Také si v přestávce přupravíme na rozpálené
pánvi slaninové chipsy, jednoduchým opečením několika plátků slaniny do křupava, nebo dle chuti. Po 5ti minutách odležení steaky ještě vhodíte na chvilku
do rozpálené trouby a necháte je tam doběhnout do dokonalého stavu propečenosti „medium“. Teď můžeme osolit, zlehka mořskou solí.. V troubě ponechejte
2-3 minuty a poté ihned servírujte. Ze zbylého výpeku, můžeme připravit rychlou omáčku, přilitím vína s malým množstvím vody. Zredukujeme rychlým provařením a lehce přelijeme filované maso (nakrájené na centimetrové plátky). Nahřátý talíř je samozřejmost.
Dobrou chuť vám přeje Restaurace 9evítka
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INVESTICE DO VÍNA
ceme-li investovat do vína, měli bychom
znát všechny základní údaje a fakta
o víně. Jaká jsou tedy základní kritéria, podle
kterých by se měl člověk řídit? Mezi vinaři se
říká, že otcem vína je půda a poloha, kde se
víno pěstuje, matkou je odrůda vína a osudem
vína bývá ročník. Samozřejmě i výrobce dokáže
mnohdy s osudem vína naložit po svém.

V žádném případě nesmíte mít zpočátku ambice investicím do vína rozumět, je to dlouhodobější záležitost a musíte mít svého enologa, sommeliéra,
poradce, obchodníka. Musíte mít nutně a bezpodmínečně kontakt na lidi z prostředí obchodu s vínem, samozřejmě na více lidí, aby bylo možné mít
k dispozici více názorů. Ti vám pomohou s důležitými aspekty případné investice, tzn. volbou výrobce, ročníku, kdy bude víno k pití, jakou má kondici,
předpoklad zrání, předpokládaný vývoj ceny a zejména poradit, komu víno prodáte. Víno prostě není
spekulace, víno je komodita rostoucí pozvolna. Je to
forma přivýdělku, přidaná investiční hodnota a koníček zároveň. Přesto je pravdou, že prakticky 8090 % investorů má k vínu určitý specifický vztah.
Buď jej rádi pijí či částečně produkují, a proto do jisté míry neřeší, proč právě investovat do vína.
V poslední době někteří odborníci považují dokonce
investici do vína za příležitost desetiletí. Říkají, že
investice do vína jsou někdy kvalitnější než dluhopisy. Investice s výsledkem ztráty či nuly jsou omezené. Důvodem je rostoucí poptávka na trzích zejména
v Číně, Indii a Rusku a omezená nabídka vín z velké
desítky Château v Bordeaux. Když se podíváme například na trh vín Grand Cru Classé v Bordeaux, za
posledních 30 let se nestalo, aby hodnota vína klesla pod nákupní cenu. A je nesporně příjemné, když
investujete s vědomím nulových potenciálních ztrát.
Ovšem nálada spotřebitelů může být velmi kolísavá
a boom posledních let se může velmi rychle změnit
v hluboký propad. Do vína lze doporučit investovat pouze marginální část celkových investic, a to s dodatkem,
že v nejhorším tuto investici propijete. Což oproti akciím,
které vám propadly a prodělali jste všechny vložené peníze, je příjemnější, zůstává vám gastronomický zážitek.
Jednoznačně nejznámější trh je v Bordeaux, kde
spolu s obchodníky působí přímo majitelé Château, další jsou menší trhy v Itálii a ve Španělsku.
Ve Francii jde zejména o prodej En primeur, kde se
jedná se o nákup vína ještě před stáčením do lah-

ví. Významné vinařské zámky prodávají svá vína
obchodníkům z Bordeaux a ti je dále prodávají do
celého světa. Platba probíhá 18 měsíců před dodáním. Ceny se pohybují v desítkách i stovkách euro za
láhev. Cena se může pak po začátku prodeje během
jednoho dne i zdvojnásobit. V tomto případě ale nemáte možnost tento
nákup provést sám a nutně se musíte obrátit na zkušeného a oprávněného obchodníka.

umožnilo úplné dozrání vína a dalo mu plnou chuť.
Kvalitní vína vzpomeňme především u ročníků 1997,
1999, 2000, 2003, 2007 i zatím poslední 2009. Záleží samozřejmě na výběru odrůdy, doporučené jsou
ty s potenciálem zrání, zejména s ohledem na kyse-

Dalším problémem spojeným s investováním do vína je otázka jeho
uskladnění. Jde o nestandardní investici, základní jednotkou je case
(bedna vína 12 ks). Aby si víno udrželo své chuťové vlastnosti, musíte
jej kvalitně uskladnit. Nejvhodnější podmínky pro uskladnění vína je
tmavý prostor o teplotě 10 – 12 °C
a vlhkosti vzduchu 65 % a vyšší.
Pokud nemáme vhodný sklep, může
se investice do vína prodražit. Pak
je dobré využít nabídky skladování
u obchodníka či výrobce a k dalšímu prodeji tak doložit nejen certifikát o původu vína, ale i certifikát
o uskladnění vína.
Minimální investiční hranice u francouzských vín je doporučována ve
výši 100 tis. Kč. Vína z Bordeaux mají schopnost
zrát v čase a jejich chuť se nezhoršuje. Průměrnou
dobou zúročení je období 5 let, i když se dá zpeněžit víno se ziskem během dvou let. V posledních
letech je výhodou navštívit tradiční únorovou Audienci Grand Cru Classé v Praze, kdy máte možnost
ochutnat dva roky stará vína velkých vinařských
domů z Bordeaux a můžete je ihned zakoupit. Vřele
doporučuji investorům, restauratérům, menším obchodníkům, ale i milovníkům vína. Pokud jde o doporučení ročníků z Bordeaux, tak poslední rok 2009
je dle odborníků velmi zajímavý, ze starších ročníků
vzpomeňme 2006, 2005, 2000, 1996, 1990 a už legendární ročníky 1961, 1959, 1947 a 1929. Taková
vína ale máte jen mizivou šanci zobchodovat. Ostatní vína světa se jen málo doporučují jako investice.
Jejich schopnost zrát v čase je omezená, zejména
u vín z Nového světa. Existují vyjímky s vysokou
kvalitou i cenou, ale je otázkou, jestli tato vína u nás
později výhodně prodáte.
Do vína můžete investovat, i když zrovna nemáte statisíce.
Na českém trhu je
v dnešní době mnoho kvalitních vín vyrobených v České republice, jejichž cena
je poměrně nízká,
a v budoucnu může
být o mnoho vyšší.
Tato vína přitom svojí kvalitou, zejména u
bílých vín, jsou srovnatelná se zahraniční
konkurencí. Může za
to velmi teplé počasí
posledních let, které

linu vinnou, která je páteří vína. Jedná se zejména
o odrůdy Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské
šedé či Veltlínské zelené. U modrých odrůd pak Rulandské modré nebo Cabernet Sauvignon. Cena jedné lahve se tak pohybuje v řádech stokorun. Přesto
není u této investice vyloučen zajímavý výnos, a to
obzvláště v případě, že úroda v následujících letech
bude méně kvalitní. U našich tuzemských vinařů
máte ale především výhodu uskladnění ve svých
pronajatých boxech, což vám dává záruku kvality
uskladnění, kontroly zrání a neposledně i pomoci při
prodeji vína případným zájemcům.
Momentálně se vám může zdát, že je prodej vína z hlediska zúročení investice poměrně složitý. Pravdou zůstává, že trh s víny u nás je prozatím v procesu dospívání, z druhé strany jeho rozvoji nahrává vzrůstající
zájem veřejnosti o kvalitní vína a stoupající spotřeba
vína na obyvatele ve výši 19 l na osobu a rok (2009).
Co dodat na závěr? Odpovědět na otázku, zda se vyplatí u nás investovat do vína, není jednoduché.Vybrat správné víno je těžké, a i když nakoupíte dobrý
ročník, stále nemáte vyhráno. Potřebujete kvalitně
skladovat, mít odborníka pro kontrolu potenciálu
vína a hlavně kupujícího. Závěrem však lze říci, že
pracovat s vínem jako investicí je minimálně příjemná záležitost, která vás určitě obohatí. Minimálně o nové zkušenosti, znalosti, přátele a neskutečné
gastronomické zážitky.

Autor: Ing. Pavel Bartošek,
enolog, degustátor, člen
komise pro hodnocení a zatřiďování vína SZPI
(Státní zemědělská a potravinářská inspekce), Zlín

Foto: archiv autora
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OTROKOVICE

DOSTALY PRVNÍ

ČTYŘHVĚZDIČKOVOU

RESTAURACI
J

estli bylo něco, co Otrokovicím chybělo, byla to prvotřídní restaurace. Pokud
jste se chtěli ve městě najíst, mohli jste dosud vybírat jen z několika pizzerií
a pár lehce zaměnitelných restaurací. Od konce prázdnin to už naštěstí není pravda. Největší česká hotelová společnost EuroAgentur Hotels & Travel, a.s., si dala
ke svému dvacetiletému působení na českém trhu dárek v podobě nového otrokovického čtyřhvězdičkového EuroAgentur Hotel Atrium. A nutno dodat, že tím
udělala radost nejen sobě, ale i všem milovníkům kvalitní kuchyně. Součástí hotelu je totiž restaurace Colosseo, jejímž cílem je nabízet jídla na té nejvyšší úrovni.
O restauraci jsme si povídali s ředitelkou hotelu Denisou Pitákovou Kalábovou.

Vaším cílem je servírovat jídla,
která splňují současné světové
trendy gastronomie. Znamená
to tedy především žádné polotovary a jen čerstvé suroviny?
Ano, přesně tak. Naši kuchaři vaří
především z čerstvých surovin,
a to nejen výběr z jídelního lístku,
ale také klasická polední menu.
V poslední době přestává být
kuchař anonymním dělníkem,
ale ručí za jídlo svým jménem.
Můžete nám blíže představit vašeho šéfkuchaře?
Naším šéfkuchařem je člověk
s dlouholetou praxí, který působil například v Grandhotelu
Pupp Karlovy Vary nebo Hotelu
Embassy tamtéž a ve spoustě
jiných gastronomických zařízení.
Chutnost pokrmů se především
snoubí s jeho absolutní oddaností a láskou ke kuchařskému
umu. Šéfkuchař Martin Piták klade důraz především na přípravu

pokrmů z kvalitních a čerstvých soben sezónním produktům. To
surovin. Řídí se krédem: „V jed- znamená, že teď na podzim se
noduchosti je síla“.
návštěvníci mohou těšit například
na Bažantí prsa prokládaná špePokud byste měla vybrat kem „Lardo“ s jalovcovou omáčz menu pár jídel, která byste kou a bramboro-kaštanovým pyré.
doporučila návštěvníkovi restaurace, jaká by to byla?
Budete se snažit zaujmout neZ předkrmů by to byl tartar z lo- jen milovníky dobrého jídla, ale
sosa uzeného v naší kuchyni, do- také kvalitního pití?
plněný kytičkou salátu a chipsem Kvalitní pokrmy se neodmysliz francouzské bagety. Ze salátů telně snoubí s výbornými víny,
můj oblíbený caesar salát s gri- řízným pivem a chutnou kávou.
lovanými kuřecími prsíčky, křu- S výběrem vín vám rád poradí
pavou slaninou, krutony a hob- náš obsluhující personál. V nalinami parmezánu. Mezinárodní bídce máme nejen moravská, ale
hlavní chod italské krémové rizoto i světová vína.
s petrželkou a pečenými houbami nebo saltimbocca z kuřecích Kromě jídla lidé hodnotí hlavně
prsíček doplněná o zeleninový interiér restaurace. Do jakého
závin a domácí harisu. Z české prostředí zákazníky zvete?
kuchyně pak vepřová krkovič- Naše restaurace je plně klimatika konfitovaná v rozmarýnovém zovaná s denním světlem a mosádle s česnekem, špekovým derní vzdušností. Na první pohled
knedlíkem a listovým špenátem. může působit nepříliš intimně,
A jako sladkou tečku bych do- ale opak je pravdou. Každý si
poručila horký čokoládový dortík
s malinovou omáčkou.
Jak často budete měnit jídelníček a jak se v něm odrazí střídání ročních období?
Jídelníček máme v plánu měnit
zhruba po třech měsících, výběr
pokrmů bude samozřejmě přizpů-

zde zcela jistě najde svůj koutek
a bude se u nás cítit příjemně.
Restaurace má sedmdesát osm
míst a kromě hotelových hostů
je určena hlavně lidem z Otrokovic a okolí. Zajímavostí je, že
otvíráme už v sedm hodin ráno
a do desíti podáváme snídaně.
Tu mohou využít i Otrokovičtí
a příjemnou snídani spojit třeba
s obchodní schůzkou.
Bohužel hodně lidí dnes stále
ještě upřednostňuje cenu jídla
před jeho kvalitou. Budou u vás
spokojení i tito zákazníci?
Jak jsem již zmínila, naším cílem
je ukázat hostům, že i kvalitní
jídla mohou být cenově příznivá. Příkladem může být Vepřová
panenka plněná horským sýrem
a hříbky servírovaná s krémovým
rizotem a pečeným řapíkatým
celerem za 165 korun.
Můžete nám na závěr přiblížit samotný EuroAgentur Hotel Atrium,
jehož je restaurace součástí?
Hotel má kapacitu jednapadesát
pokojů, jeho hosty pak budou
především obchodnicí, mladé
rodiny a sportovní skupiny. Součástí hotelu jsou také konferenční prostory. WiFi a přilehlé parkoviště jsou samozřejmostí.


Text: PR, Foto: archiv Hotel Atrium, Petr Holubář

Jak byste charakterizovala kuchyni, kterou chcete lidem nabízet?
Naše restaurace nabízí českou
i mezinárodní kuchyni. Rádi bychom přesvědčili lidi z Otrokovic, že i chutná kuchyně může
být dostupná všem a to za velmi
přijatelné ceny.
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BARY A PIVNICE

HOTELY A PENZIONY

STELLA CAFFÉ
Zarámí 427, Zlín

KOLIBA – KOCANDA
Zlínské Paseky 4369, Zlín

BAR – BAR
bývalá budova Ekofermu,
autobusové nádraží Zlín

AUGUSTINIÁNSKÝ DŮM
WELLNESS & SPA HOTEL
A. Václavíka 241, Luhačovice

PIZZERIE

KRÁLOVA VILA
viz rubrika Kavárny

BAR – PIVNICE PODVESNÁ, STAR CLUB
Podvesná XIV, Zlín
Tel. 608 666 143
Otevírací doba: Po – Ne 10:00 – 4:00 hod.
Kryté venkovní posezení, dětské hřiště.

EUROAGENTUR HOTEL ATRIUM
Náměstí 3. května 1877, Otrokovice
Tel. 573 590 888,
573 590 999
www.euroagentur.com

PIZZERIA VASSALLO
Lidická 1261, Otrokovice

PENZION A HOSTINEC NA ROZCESTÍ
viz rubrika Hotely a penziony

PIZZERIE LA STRADA
Tř. T. Bati 5359, Zlín

RESTAURACE AISA
Zarámí 4463, Zlín
(budova České spořitelny, 6. patro)

CHELSEA PUB
Lešetín I/674, Zlín
PIVNICE LUČNÍ
Luční 5303, Zlín – Jižní Svahy

BOWLINGY
BOWLING A RESTAURACE 9EVÍTKA
viz rubrika Restaurace
BOWLING BAR U MAŠINKY
Nádražní 1550, Otrokovice
BOWLING K2
viz rubrika Restaurace
BOWLING U BARCUCHŮ
viz rubrika Restaurace

CASINA A HERNY
CASINO MAGIC PLANET
Kvítková 4323, Zlín
CASINO MAGIC PLANET
Zlínská, Otrokovice

CATERING
BOWLING A RESTAURACE 9EVÍTKA
viz rubrika Restaurace

GASTRO ZAŘÍZENÍ
A VYBAVENÍ
GASTRO NOVOTNÝ
areál Rybníky, Zlín
Tel. 577 522 290,
777 050 774
www.gastronovotny.cz
RENTA GARDEN
Štefánikova 2664, Zlín
Tel. 732 130 040
www.rentagarden.cz
SKLENIČKA
SNP 1155,
Otrokovice
Tel. 774 887 878
www.sklenicka.cz

PIZZERIE LA STRADA 2
HOTEL & RESTAURANT SLUNCE
Ševcovská 1556, Zlín
Masarykovo náměstí 155, Uherské Hradiště
PIZZERIE RYCHLÝ DRAK
HOTEL A VALAŠSKÝ ŠENK OGAR
Divadelní 1333, Zlín
Pozlovice 47, Luhačovice
PIZZERIE U PECIVÁLA
HOTEL MOSKVA
Havlíčkova 1854, Otrokovice
Náměstí Práce 2512, Zlín
HOTEL ONDRÁŠ
Kvítková 4323, Zlín
Tel. 577 210 178
www.hotel-ondras.cz
PARTY SPORT HOTEL
Březůvky 81, Březůvky
Tel. 577 994 000
PENZION A HOSTINEC NA ROZCESTÍ
Trnava 23, Trnava
u Zlína
Tel. 577 988 210
www.na-rozcesti.cz

POTRAVINY A NÁPOJE

RESTAURACE K2
Vršava 1492, Zlín
Tel. 577 200 203, 777 507 565
www.k2-bowling.cz
Pizzerie – steak house – bowling

KROMBACHER
Lípa 280, Zlín

RESTAURACE LUČNÍ
Luční 5303, Zlín – Jižní Svahy

PIVOVAR JANÁČEK, A.S.
Neradice 369, Uherský Brod
Tel. 572 632 461 – 63
www.pivovar-janacek.cz

RESTAURACE MAJA
Pekárenská 382, Zlín

SVOBODA A BŘEZÍK – PEČIVO, S.R.O.
U Tescomy 235, Zlín-Lužkovice
Tel. 577 007 511
Výroba pečiva.

KAVÁRNY

SÝROVÝ OBCHOD
Náměstí Míru 65, Zlín
Tel. 603 889 337
www.syrovyobchod.cz

CAFÉ R21
Třída T. Bati 21, Zlín
CORSINI CAFÉ
Bartošova 5532, Zlín
(přízemí budovy Zlínstavu)
HOUSE 23
Vavrečkova 5262, Zlín
(budova 23, areál SVIT)
KAVÁRNA COFFEE HOUSE
Ševcovská 814 (bývalá Monika), Zlín
Tel. 724 148 175
KRÁLOVA VILA
Čepkovská 1792, Zlín
Tel. 577 001 902
www.kralovavila.cz

RESTAURACE, BAR NOVEX
Na Honech I/5541, Zlín – Jižní Svahy
Tel. 725 636 734
www.restauracenovex.cz

IL GUSTO, S.R.O.
Tř. T. Bati 3767, Zlín
Tel. 608 778 219
Italské lahůdky.

PENZION UNO
Nivy III/4439 (nad Kauflandem), Zlín
Tel. 577 226 341, 775 662 980
www.penzionuno.cz

CAFE & COCTAIL BAR TERASSA
Dlouhá 5617, Zlín
(parkovací dům
Zlatého Jablka, 3.p.)
Tel. 605 001 651

RESTAURACE ASTON
Kvítková 4323, Zlín
Tel. 577 210 178
www.aston-bar.cz

PAVEL DVOŘÁK - ŘEZNICTVÍ U BŘEZÍKŮ
Pod Stráží 470, Želechovice

RESTAURACE
BOWLING A RESTAURACE 9EVÍTKA
Náměstí Práce 1099,
Zlín
Tel. 577 596 112
www.devitka-restaurace.cz

RESTAURACE NA PŘÍSTAVU
Příluky 178, Zlín
RESTAURACE NA RYBÁŘSKÉ BAŠTĚ
Lípa 259, Zlín
RESTAURACE SYMFONIE
Wellness & spa hotel Augustiniánský dům
A. Václavíka 241, Luhačovice

RESTAURACE U BAĎURŮ
Na Vrše 296, Zlín – Jaroslavice
Tel. 577 019 465, 607 631 711
www.restauraceubaduru.cz
Otevírací doba:
Po – Čt 10:30 - 21:00 hod.
Pá – So 10:30 - 24:00 hod.
Ne 10:30 - 21:00 hod.
RESTAURACE U BARCUCHŮ
Mokrá 5215, Zlín

DolceVita
Náměstí Míru 12, Zlín

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC
Sokolská 5147, Zlín

HOSPŮDKA U PECIVÁLA
Havlíčkova 1854, Otrokovice

RESTAURACE U JOHANA
Vizovická 410, Zlín – Příluky

HOSTINEC U ČERNÉHO BÝKA
Tř. T. Bati 240, Zlín – Louky

RESTAURACE U MAŠINKY
Nádražní 1550, Otrokovice

HOSTINEC U SKLENIČKY
SNP 1155, Otrokovice

RESTAURACE U SEPTIMA
Zarámí 78, Zlín
inzerce
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SELSKÁ KRČMA
Náměstí 3. května 1606, Otrokovice
U 7 HŘÍCHŮ
Kvítková 124/11, Zlín
U NEONU
Masarykova 20, Zlín – Malenovice
VALTICKÁ HOSPŮDKA
Tř. T. Bati 3250, Zlín
Tel. 577 202 201
www.valtickahospudka.cz
inzerce

V PRÁCI
Kvítková 4323, Zlín
Tel. 725 605 725
www.vpraci.eu
ZAHRADNÍ RESTAURACE OBI
Areál OBI, Zlín – Louky
ZÁMECKÁ RESTAURACE
Soudní 1, Zlín

VINOTÉKY
GALERIE VÍN
Santražiny 5285, Zlín
VÍNO HRUŠKA
2. května 2385, Zlín
Tel. 775 785 080
www.vinohruska.cz
www.vinokterechutna.cz
VINOTÉKA WINE DIETRICHSTEIN
Náměstí Míru 174,
OC Zlaté Jablko, Zlín
Tel. 734 458 711
www.winedietrichstein.com

ZÁBAVA
GALAXIE ZLÍN
Vršava, Zlín
GOLDEN APPLE CINEMA
Náměstí Míru 174, OC Zlaté Jablko, Zlín
ZELENÁČOVA ŠOPA
Dlouhá 111, Zlín

KAM NA AKCI

inzerce

ZÁŘÍ - ŘÍJEN - LISTOPAD

17. – 19. 9. PRAGUE WINE FESTIVAL
5. – 8. 10. KURZ SOMMELIER
Stovky dobrých vín k degustaci. 14denní kurz vedoucí k získání
Přednášky someliérů. Dražba vín. osvědčení „Sommelier“.
Soutěže o nejlepší vína.
Místo: Valtice
Místo: Slovanský ostrov v Praze
Info: www.vinarska-akademie.cz
Info: www.praguewinefestival.eu
9. 10. POCHOD SLOVÁCKÝMI VINOHRADY
19. 9. KOŠT VDOLEČKŮ
Turistický pochod na trasách 9, 17
a 25 km.
Ochutnávka svatebních vdolečků.
Místo: start z železniční stanice Rohatec
Místo: Klub sportu a kultury ve Vlčnově
Info: www.ksk.vlcnov.cz
Info: www.turistihodonin.webnode.cz,
tel. 518 351 484
20. – 25. 9. STEAKY PRO LABUŽNÍKY
Místo: Restaurace U Dvou slunečnic, Zlín
11. – 17. 10. TÝDEN ZVĚŘINOVÝCH
SPECIALIT
Info: www.udvouslunecnic.cz
Místo: Restaurace K2, Zlín - Vršava
24. 9. OCHUTNÁVKA VÍN, VINAŘSTVÍ
Info: www.k2-bowling.cz,
POPELA
tel. 577 200 203, 777 507 565
S cimbálovou muzikou Korečnica.
Místo: Galerie vín, Zlín
11. – 15. 10. HUSÍ HODY
Místo: Restaurace U Dvou slunečnic, Zlín
Info: www.vinotekazlin.cz
Info: www.udvouslunecnic.cz
25. – 26. 9. DNY VALTICKÝCH BURČÁKŮ
Ochutnávka burčáků, folklórní pro- 14. 10. DEGUSTAČNÍ VEČEŘE,
gram, gastronomické speciality.
snoubení pokrmů s vínem z Francie
Místo: zámecká jízdárna, Valtice
Místo: Valtická hospůdka, Zlín
Info: tel. 720 484 884
Info: www.valtickahospudka.cz,
tel. 577 202 201
26. 9. JABLEČNÉ SLAVNOSTI
15. – 17. 10. SPECIALITY Z ČESKÝCH RYB
Místo: Hostětín
Místo: Restaurace NOVEX, Zlín
Info: www.veronica.cz
Info: www.restauracenovex.cz
29. 9. – 7. 10. DNY VALAŠSKÝCH
SPECIALIT
23. 10. TROUBENÍ S R. JELÍNKEM
Místo: Valtická hospůdka, Zlín
Košt vína, zvěřinové speciality
a ochutnávka destilátů.
Info: www.valtickahospudka.cz,
Místo: areál Kamínka v Roštíně
tel. 577 202 201
Info: www.kaminka.cz
1. 10. ÚVOD DO DEGUSTACE VÍNA
Školení pro všechny milovníky vína. 26. 10. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE TOP 77 VÍN
Místo: Národní vinařské centrum, Valtice
Vyhlášení výsledků soutěže TOP
77 vín ČR 2010 - 2011 spojené
Info: www.vinarskecentrum.cz,
s ochutnávkou oceněných vín.
tel. 519 352 072
Místo: Hotel International, Brno
1. – 3. 10. COUNTRY VÍKEND
Info: www.top77.cz
S OPÉKÁNÍM SELÁTKA
Místo: Horský wellness hotel TATRA,
30. 10. MARTINI AFTER PARTY
Velké Karlovice
Místo: V Práci, Zlín
Info: www.hoteltatra.cz
Info: www.vpraci.eu
2. 10. NA KOLE VINOHRADY
8. – 14. 11. SVATOMARTINSKÉ HUSY
Symbolické uzavření cyklistické Místo: Restaurace K2, Zlín - Vršava
sezony na Moravských vinařských Info: www.k2-bowling.cz,
stezkách.
tel. 577 200 203, 777 507 565
Místo: Uherské Hradiště
9. 11. SVATOMARTINSKÉ HUSÍ HODY
Info: www.uherske-hradiste.cz
Místo: Valtická hospůdka, Zlín
Info: www.valtickahospudka.cz,
2. 10. VALTICKÉ VINOBRANÍ
Tradiční vinařská slavnost s bo- tel. 577 202 201
hatým kulturním programem,
krojovaný průvod městem, pro- 10. - 17. 11. KARLOVSKÝ GASTROFESTIVAL
dej burčáků, gastronomické akce, Místo: Velké Karlovice
jarmark, večerní taneční zábava Info: www.valachy.cz
v zámecké jízdárně.
Místo: zámecká jízdárna, Valtice
11. 11. KŘEST SVATOMARTINSKÝCH VÍN
Info: www.valtice.eu
Po slavnostním svěcení vín a prv-

ním přípitku mladým vínem je připraven bohatý folklorní program.
Místo: Uherské Hradiště
Info: www.uherske-hradiste.cz
11. 11. OTEVÍRÁME SVATOMARTINSKÉ
VÍNO
Místo: Restaurace K2, Zlín - Vršava
Info: www.k2-bowling.cz,
tel. 577 200 203, 777 507 565
11. 11. SVATOMARTINSKÁ VÍNA
Místo: Valtická hospůdka, Zlín
Info: www.valtickahospudka.cz, tel.
577 202 201
11. - 14. 11. SVATOMARTINSKÁ VÍNA
s husími a kachními specialitami.
Místo: Restaurace NOVEX, Zlín
Info: www.restauracenovex.cz
11. – 14. 11. KOŠT
SVATOMARTINSKÉHO VÍNA
Ochutnávka prvního letošního
vína, speciality kuchyně.
Místo: areál Kamínka v Roštíně
Info: www.kaminka.cz
12. - 13. 11. TRADIČNÍ VÝROBEK
SLOVÁCKA
I. přehlídka Slovácko v tradici. Křest
kuchařky Chutě a vůně slovácké
kuchyně. Ochutnávka slováckých
jídel a vín. Folklorní program.
Místo: Retuda v Uherském Hradišti
Info: www.tradicnivyrobek.cz
18. 11. BEAUJOLAIS NOUVEAU
Místo: Valtická hospůdka, Zlín
Info: www.valtickahospudka.cz, tel.
577 202 201
18. - 21. 11. BEAUJOLAIS NOUVEAU
Pochoutky francouzské kuchyně.
Místo: Restaurace NOVEX, Zlín
Info: www.restauracenovex.cz
Připravujete akci, která by mohla zajímat naše čtenáře? Pak nám pošlete
informace na mail:
redakce@stamgastagurman.cz.
Vybrané akce bezplatně zveřejníme.
VÝHERCI SOUTĚŽE
Správná odpověď v soutěži s Party Sport
Hotelem v Březůvkách z čísla červenec
– srpen 2010 byla „Cab z pivovaru Krombacher“, tedy „c“. Výherci soutěže: Iva
Studeníková – Zlín, Jana Kocábová –
Zlín, Jana Janíková – Zlín. Gratulujeme!
inzerce

ZDE JE MÍSTO
I PRO VÁŠ
PODNIK!
INFO-mail: obchod@stamgastagurman.cz

Zdroj: www.vychodni-morava.cz, www.vinazmoravy.cz, zlínské restaurace.

RESTAURACE U SVATÉHO HUBERTA
Zálešná V/1183, Zlín
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DENNÍ MENU
RODINNÉ OSLAVY
FIREMNÍ AKCE

Restaurace s kapacitou 50 osob.
Salonky s kapacitou 20 a 35 osob.
Kontakt:
Valtická hospůdka
Tř. T. Bati 3250 (bývalá Myslivna), Zlín
tel.: 577 202 201
www.valtickahospudka.cz

Po předložení tohoto inzerátu sleva 10% na jídlo.
Akce platí max. pro 2 osoby.
inzerce

ƉƎŝũěƚĞƐŝƉŽĐŚƵƚŶĂƚĚŽsĂƓşŶŽǀĠŬĂǀĄƌŶǇ

ǀǉďŽƌŶĄŬĄǀĂ
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ƌĂŬŽƵƐŬǉĐŚƌĞĐĞƉƚƵƌ
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FRÍÍ, NOVÉ
NEALKOHOLICKÉ PIVO
S VYLEPŠENOU RECEPTUROU
Heineken má s nealko pivy mnoho
zkušeností a Fríí je výsledkem spojení
těch nejlepších postupů. Vznikl tak
nealkoholický nápoj s výraznou
podobností klasickému pivu.
Charakteristické jemné a vyvážené pivní chuti je dosaženo klasickou metodou řízeného hlavního kvašení
a dokvašování, při kterém jsou použity kvasinky běžně
využívané pro výrobu klasických piv. Pro Fríí je charakteristická vyšší plnost střední intenzity hořkosti bez
výrazné mladinové příchutě. Právě ta bývá typická pro
řadu nealkoholických piv a někteří spotřebitelé ji považují za negativní rys.
Dalším plusem nového nealkoholického piva je fakt,
že zákazníci upřednostňují jednoznačně identifikovatelnou nealkoholickou pivní variantu. „Ve spotřebitelských průzkumech se totiž ukázalo, že řada lidí má
problém u řady pivních značek odlišit jejich alkoholickou a nealkoholickou variantu. To je jednoznačný argument pro zavedení svébytné značky nealkopiva bez
adekvátní alkoholické varianty stejného jména,“ říká
Daniela Klančíková, brand manager značky Fríí.
A v jaký moment byste Fríí svým hostům doporučili?
Jednoznačně to jsou sportovní aktivity, festivaly a jiné kulturní akce, ale i jako vynikající nápoj
k obědu. Ostatně – téma zodpovědné konzumace
alkoholu je stále silnější a spojení konkrétní značky alkoholického nápoje s konkrétním sportem či kulturní
akcí může být veřejností i spotřebiteli vnímána jako
rozpor. Sama skupina Heineken má několik projektů,
které se na zodpovědné chování a konzumaci alkoholu zaměřují – například kampaň Rozpoznej příznaky! „Značka nealkoholického piva, která nemá svého
„alkoholického sourozence“, tak bude spotřebiteli ve
spojení se sportem či kulturou vnímána jednoznačněji
a pozitivněji. Proto se značka Fríí stane například oficiálním partnerem podniků Moto GP na brněnském
Masarykově okruhu,“ uzavírá Daniela Klančíková.

Buď Fríí

