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Průvodce dobrého jídla, pití a zábavy
březen – duben 2015
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Svatba jako v pohádce
inzerce

OCHUTNEJTE VALAŠSKO!

DOMÁCÍ KUCHYNĚ, KRÁSNÁ PŘÍRODA, AKTIVNÍ ODPOČINEK,
TO JE KYČERKA

A

ž někdy zatoužíte po poctivé valašské gastronomii, až budete chtít bydlet v příjemné
chalupě nebo apartmánu uprostřed nádherné přírody, až zkrátka budete chtít prožít něco výjimečného, vyberte si Kyčerku ve Velkých Karlovicích.
Je to místo, kde ještě věří na poctivost a dobré jméno.

SVATBY

VALAŠSKÉ SPECIALITY
Je libo domácí chléb? Borůvkové knedlíky s opravdovými borůvkami či třeba jehněčí z beskydských
hor? Nebo dáte přednost domácímu uzenému či
široké škále jídel ve znamení poctivé, regionální
gastronomie? Tak to navštivte Kyčerku ve Velkých
Karlovicích. Právě tam vaří takovou kuchyni, kterou
možná znáte, ale jen v případě, že máte na Valašsku
svou babičku. V tamní kuchyni pochopili, že chtějí-li
v dnešní době uspět, musí vsadit na čerstvé, místní
produkty a hlavně na onu základní a na první pohled snadnou věc – na poctivost.

A že se jim to vyplácí, svědčí stovky spokojených hostů, kteří se rádi
vracejí. Ať již na rodinné dovolené,
výpravy s přáteli či třeba na slavnostnější chvíle, jako je svatba. „Právě
o svatebčany se umíme dobře postarat. Od zmíněné
kvalitní gastronomie, přes přesně připravený svatební scénář, doprovodný program, až po tradiční zasazení stromu s plaketou na památný den novomanželů u nás,“ říkají provozovatelé zařízení.

STYLOVÉ UBYTOVÁNÍ

Text a foto: PR

Rovněž ubytování v údolí romantických valašských chaloupek stojí rozhodně za to!
Můžete si zamluvit chalupu jako z pohádky.
Ale pozor! S komfortním vybavením kousek
od bike parku a v zimě u lyžařského areálu. Chalupu Za potokem, Valašské chalupy
i apartmány, Penzion Gaudeamus – podle svého gusta si vybere každý. Na jaře
a v létě zase oceníte krásnou okolní přírodu
a lesy plné hřibů. Ostatně, na ty lidé z Kyčerky chodí, aby vám je pak po celý rok servírovali v nejrůznějších kombinacích.

TIP!
Hospoda Kyčerka:
Velké Karlovice 774
Rezervace stolů:
mobil: +420 739 604 043

Kyčerka zve všechny srdečně na prodloužený velikonoční víkend s programem. Nabízí i jarní pobytové balíčky.
A pokud vlastníte firmu a potřebujete místo na
akce, využijte 30% firemní bonus v měsících
duben až květen.

www.hospodakycerka.cz
Rezervace ubytování:
mobil: (+420) 739 604 179, email: recepce@hospodakycerka.cz

www.valasske-chalupy.cz
www.jedemnachalupu.cz
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ANKETA

JAKÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ JARNÍ RECEPT?
BEZ JAKÉ SUROVINY SE NA JAŘE PROSTĚ NEMŮŽETE OBEJÍT?

Milí štamgasti a gurmáni,
již brzy nám propukne jaro. Těším se na něj
z mnoha důvodů. A myslím si, tedy jsem pevně
přesvědčený, že až si přičtete anketu šéfkuchařů,
budete se těšit taky. Odpovídají na otázku, jaké jarní recepty a ingredience mají nejradši. Takže jsem
dostal při pročítání jejich odpovědí pěkný hlad
a zároveň se nemůžu dočkat, až něco ochutnám.
Navíc se chystám na celou řadu velice příjemných gastro akcí. S naším časopisem nebudeme
chybět na zlínském studentském festivalu Culturea. Díky němu si rozšíříme obzory a dovíme se
spoustu zajímavostí o Francii a Brazílii, a zároveň
ochutnáme výtečné francouzské sýry a pravou
brazilskou kávu. A zvu vás také na konferenci cestovního ruchu AdCamp, kde bude hned několik
velmi zajímavých přednášejících. Pak si odskočíme na ochutnávku vín do Kunovic. A hlavně nás
čeká 18. veletrh o víně a gastronomii Víno & Delikatesy v Praze. Každý rok tam ty nejlepší dobroty
získávají titul Top Delikatesa, takže jsem zvědavý,
co to tentokrát bude.
Upozornil bych vás ještě na letošní novinku –
olomoucký Garden Food festival, který se bude
konat v parku pod širým nebem. A můžu o něm
prozradit, že jeho hlavní tváří se stal známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich a Eliška Bučková, vítězka
soutěže Česká Miss 2008. Neopomenu samozřejmě ani Karneval chutí v Ostravě, tradiční a velice
příjemnou akci, která dokazuje, že Ostrava skutečně už dávno není jen městem uhlí a průmyslu.
Toto číslo je věnováno i svatbám. Takže pokud
plánujete svůj velký den, zbystřete. Třeba vám přineseme zajímavou inspiraci.
Doufám, že jsem vás nažhavil na zajímavé akce.
Užívejte si první jarní dny naplno. Přeji vám i krásné velikonoční svátky a pořádně divokou a veselou pomlázku.
Vždy dobrou chuť vám přeje Jaroslav Střecha,
vedoucí časopisu
partner

MIROSLAV JANČA
ŠÉFKUCHAŘ
WELLNESS HOTEL POHODA
LUHAČOVICE

ROMAN ONDRÁČEK
ŠÉFKUCHAŘ
RESTAURACE TOMÁŠOV
ZLÍN

Nemám žádný vyhraněný recept, který stále opakuji, každý rok se snažím vymyslet něco nového
a neotřelého. Ale určitě rád pracuji s mladým
masem, jako je jehněčí či telecí. Dále se těším na
čerstvou zeleninu, určitě vyzdvihnu medvědí česnek, který je vynikajícím doplňkem pro mnoho
kuchařů a hlavně sezonu chřestu, který nesmí
chybět na žádném menu. Nakonec bych opravdu jeden recept našel, a to je již zmíněný chřest
s holandskou omáčkou. V jednoduchosti je krása.

Po dlouhých zimních měsících se vždy těším na
první lístky čerstvých bylinek a první čerstvou zeleninu. Na stole nesmí chybět křupavé salátky,
velikonoční nádivky s medvědím česnekem, mladými kopřivami doplněné jehněčím nebo králičím
masem. Oblíbenou surovinou je pro mne medvědí
česnek. Proto jej přidávám do salátu, mladého špenátu nebo jen tak do domácího žervé.

LADISLAV MIKULA
ŠÉFKUCHAŘ
HOSPODA KYČERKA
VELKÉ KARLOVICE

Medvědí česnek ochutí velikonoční menu, které bude nabízet Restaurace Tomášov od 3. do
7. dubna. Těšit se můžete na křepelku plněnou jarní
nádivkou s rukolovým salátem, pečené králičí stehno na bylinkách s jarním špenátem a šťouchanými
brambory. Jako dezert se bude podávat jahodové
cappuccino s ovocnými chipsy.
ALEŠ MÁLEK
ŠÉFKUCHAŘ
RESTAURACE 9EVÍTKA
ZLÍN

Po postním období se v naší kuchyni na Kyčerce
objevují pokrmy s vůní jara. Je to období třech
základních prvků – mladého masa, jarní zeleniny
a bylinek. Jehněčí, telecí, mladá kuřátka, chřest, ale
i ředkvičky, mladé mrkvičky či řeřicha. Spolu s jarními pokrmy také prezentujeme nová vína, která se
v tomto období lahvují. Takový Josefovský večer je
ukázkou kvalitních vín s našimi lahůdkami.
RADIM SVAČINA
PRIVÁTNÍ KUCHAŘ
OPAVA

Jaro pro mě znamená čerstvost a svěžest. Jedna
z oblíbených variant je kůzlečí roláda s hrstkou
máslové nádivky podávaná se špenátem z mladých kopřiv a jako přílohu doporučuji bramborové
nudle nebo noky. V jarním období se pochopitelně neobejdu bez chřestu s holandskou omáčkou
a novým bramborem.
partner

inzerce

K jaru se dá říct ve zkratce to, že ho můžeme brát
jako očistu. Přináší nám spoustu čerstvých a mladých surovin, které nám dodají sílu po těžké zimě.
Nejčastější suroviny, které používám, jsou medvědí česnek, jarní cibulka, kopřivy, chřest, křepelčí
vejce, bylinky, jako je například řeřicha, dobromysl
atd. Samozřejmostí je mladé maso, nejlépe telecí
a jehněčí či třeba jarní kuřátka. A co bych doporučil na jaře vyzkoušet? Například můj oblíbený
bylinkový krém s pošírovaným křepelčím vejcem
nebo telecí karabáček na bylinkách a jarní zelenině s nádivkou z kopřiv.

inzerce

Vydavatelem magazínu Štamgast & Gurmán je ve spolupráci s regionálními restauracemi a gastropodniky
Jaroslav Střecha, Tečovice 340, Zlín 4, 763 02, IČO 645 23 683. Registrace MK ČR E 18555. Bezplatný magazín vychází
jednou za dva měsíce v nákladu 20.000 výtisků. Toto číslo vyšlo 3. 3. 2015.
Redakce: redakce@stamgastagurman.cz, tel. 606 178 690, inzerce: obchod@stamgastagurman.cz, tel. 777 862 625.
Grafická úprava a zlom: Martin Lysák. Neoznačené fotografie Samphotostock.cz.
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JEDNOHUBKY
TEN PRAVÝ KARNEVAL CHUTÍ
ZAŽIJETE JEN NA VÝSTAVIŠTI V OSTRAVĚ!

AD CAMP
PROPOJÍ TURISMUS A EMOCE

estrá nabídka dobrého jídla a pití, ochutnávky, košty, degustační menu, kulinářské
show a různé gastronomické lahůdky
potěší všechny labužníky ve dnech 24. – 26.
dubna na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Několikrát denně se uskuteční kuchařská show
s ochutnávkou specialit z projektu Czech specials a Jak šmakuje Moravskoslezsko. Nahlédneme do kuchyní vyhlášených restaurací,
a chybět rozhodně nebude prezentace baristů, barmanů, sommeliérů
a degustace vín. Více na www.cerna-louka.cz

e dnech 15. – 16. dubna se ve Zlíně uskuteční 6. ročník Mezinárodní
konference destinačního marketingu a marketingu služeb v turismu.
Letošní ročník nese téma „Turismus jako svět emocí“. Očekávejte
atraktivní program v duchu „Méně teorie, více praxe“. Na konferenci se představí například zakladatel společnosti PIM Carlo Capalbo, ředitel destinačního
managementu Linz Tourismus Georg Steiner či zástupce BBC News Daniel
Moravanszky. Kompletní přehled lektorů naleznete na www.adcamp.cz

P

MLADÍ ODBORNÍCI NA GASTRONOMII
SE UTKAJÍ V KROMĚŘÍŽI

V

březnu a dubnu uspořádá Střední
škola hotelová a služeb Kroměříž
se svými partnery hned dvě soutěže, při kterých poměří své síly a um mladí
odborníci v oblasti gastronomie. Ve dnech
19. – 20. března se uskuteční 4. ročník
soutěže GASTRO KROMĚŘÍŽ – TESCOMA CUP 2015. Kuchaři i cukráři budou soutěžit v kategoriích junior a senior. Sommeliéři i baristé zde soutěží bez
věkového omezení. Pouze pro žáky 1. – 3. ročníků oboru cukrář je pak určena
soutěž MORAVSKÝ POHÁR 2015. Jedná se o 13. ročník soutěže cukrářských dovedností, která se v prostorách Střední školy hotelové a služeb Kroměříž uskuteční ve dnech 14. – 16. dubna. Více informací najdete na www.hskm.cz

V

VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA
NA KOLE

J

ubilejní 10. ročník akce NA KOLE VINOHRADY
UHERSKOHRADIŠŤSKA se pojede v sobotu
25. dubna. Na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti se před desátou hodinou odstartuje 6 tras. Stezky, pojmenované podle odrůd vína
(Muškát moravský, Rulandské bílé, Blatnický Roháč) nebo regionálního místopisu (Za Moravú, Dolní Poolšaví, Velehrad) měří od 26 do 66 kilometrů. Cyklisté z nich mohou vybírat nejenom podle názvu, délky a náročnosti, ale
i doporučených zastávek. V odpoledním programu v Uherském Hradišti vystoupí
ženský sbor Děvčice z Kněžpola, staroměstská Žabka představí soutěž Do práce
na kole a z registračních kuponů se bude losovat o lahodná vína, cyklistické doplňky nebo zážitkové poukazy. Zajímavé ceny čekají taktéž na všechny, co se zapojí do soutěže na facebooku Městského informačního centra Uherské Hradiště.
Odpoledne na náměstí zpříjemní i možnost pokoštovat vzorky výrobců vína z jednotlivých tras. Děti zase osvěží nabídka nivnických ovocných nápojů.
inzerce

MĚSTO ZLÍN
HLEDÁ
PROVOZOVATELE
ZAŘÍZENÉ RESTAURACE SPIRIT A BARŮ
V KONGRESOVÉM CENTRU ZLÍN
Informace na úřední desce města,
na www.zlin.eu a www.kc-zlin.cz
nebo u Zdeňka Ševčíka:
tel. 739 348 045
e-mail sevcik@kc-zlin.cz, zdeneksevcik@zlin.eu

SOUTĚŽ O KVĚTINOVOU KUCHAŘKU
Z NAKLADATELSTVÍ SMART PRESS
V naší soutěži máte možnost vyhrát jednu ze tří knih Květinová kuchařka
z nakladatelství Smart Press. Stačí jen správně odpovědět na naši otázku
a mít pak ještě trochu štěstí. Nápovědu najdete také na www.smartpress.cz.

Co obsahuje Květinová kuchařka?
a) pouze recepty z jedlého kvítí a býlí
b) recepty a ilustrovaný herbář
c) pouze herbář
SMS ve tvaru „jméno, příjmení, adresa, správná odpověď“ zasílejte do 15. dubna 2015 na číslo
606 178 690. Cena jedné SMS se řídí tarifem vašeho operátora. O výhře rozhoduje pořadí došlých
SMS zpráv. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín jejich doručení. Z jednoho telefonního
čísla platí jedna odeslaná SMS zpráva. Odesílatelé správné odpovědi s pořadovými čísly 15, 30, 45
vyhrávají knihu Květinová kuchařka. Výherci soutěže budou vyrozuměni prostřednictvím SMS.
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VELIKONOCE NA VALAŠSKU
V DŘEVĚNÉM MĚSTEČKU

P

řijeďte přivítat ve dnech 4. – 6. dubna jaro do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a nahlédnout do
zvykosloví „svátků jara“ – Velikonoc! Po všechny dny zde najdete bohatou nabídku velikonočního zboží a výrobků lidových
řemeslníků, občerstvení, ukázky zdobení kraslic a pletení pomlázek (tatarů). Více informací hledejte na www.vmp.cz

Ochutnávka z programu VELIKONOCE NA VALAŠSKU (Dřevěné městečko, 9.00 – 17.00 hod.)
4. 4. 2015 Bílá sobota – velikonoční jarmark s řemeslnými ukázkami
5. 4. 2015 Hod boží velikonoční – tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů s nabídkou kraslic, pomlázek…
6. 4. 2015 Červené pondělí – šmigrust s programem

JAKÉ JSOU
HITY SEZONY NA VÝCHODNÍ MORAVĚ

JAK ZVÝŠIT KVALITU
SERVISU KÁVY?

etos již popáté vyhlásila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy výsledky soutěže o HIT sezony, kterým se stává turistická nabídka s největším potenciálem oslovit přijíždějící turisty. Soutěž je
zvlášť pro podnikatelský a veřejný sektor hodnocena odbornou porotou.
Ta v letošním ročníku soutěže usoudila, že mezi podnikatelskými projekty má největší šanci stát se hitem letošní sezony produkt akciové společnosti Lázně Luhačovice s názvem „Po stopách Dušana Jurkoviče“. V kategorii neziskového sektoru získal
ocenění HIT sezony projekt města Kroměříže „Filmová Kroměříž“. Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy na své výroční konferenci uděluje každoročně také ocenění Významný počin v cestovním ruchu
projektům, které výrazně přispěly k turistické atraktivnosti regionu. Ocenění bylo za rok 2014 uděleno dvěma počinům – Regionu Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu za projekt: Kuchařka tradičních
pokrmů na Slovácku“ a příspěvkové organizaci ZOO a zámek Zlín-Lešná za projekt „Zátoka rejnoků“.

pohostinství je neustálé zvyšování kvalifikace obsluhujícího personálu předpokladem poskytování kvalitních služeb. Certifikací baristů nově
prošel tým restaurace Wellness hotelu
Pohoda v Luhačovicích, kde můžete ochutnat výtečnou kávu Gaviota
z Brazílie. Podle vedoucího stravovacího úseku hotelu
a držitele Certifikátu barista II. stupně Bronislava Raka je dnešním trendem neustálé snižování objemu kávy
v hrníčku. „Kromě kvalitního servisu jsme pro naše hosty vytvořili nové originální chutě Pohodové kávy ve třech variantách – se sirupem Le Monin, Grappou a Bacardi Razz. Z moučníků bych
pak připomněl Omeletu Monaco s jablky v karamelu a kakaovým řezem“, doplnil Bronislav Rak.
Více na www.hotel-pohoda.cz

K

větinová kuchařka Jany Vlkové vás seznámí s rostlinami, které se v kuchyni používaly
odpradávna a nyní je zvolna objevují věhlasní kuchaři a gurmeti. Autorka poradí kdy,
kde a jak plané i kulturní rostliny sbírat. K tomu představí vynikající, inspirativní, a přesto
velmi jednoduché recepty. Jedlé květy a listy podtrhují chuť pokrmů a hrají důležitou dekorativní roli. Kniha je přehledně rozdělena do kapitol „čtyř ročních období kytkožrouta“, tedy podle toho,
kdy jsou v Čechách rostlinky k mání. Vychutnejte si jídla, která lahodí oku, a odhalte jedinečné chutě, které nám příroda
nabízí. Váš talíř ozdobený jedlým kvítím a býlím se rázem stane uměleckým dílem. Více na www.smartpress.cz

Foto a text: PR

JEDLÉ KVÍTÍ A BÝLÍ
NA VAŘENÍ I ZDOBENÍ

V

CULTUREA 2015
JEDINÉ MÍSTO, KDE OCHUTNÁTE FRANCII I BRAZÍLII!

F

rancouzskou kuchyni každý známe: dokonalé crêpes, bouillabaisse, nebo pověstná žabí stehýnka a k tomu
hektolitry delikátního vína od beaujolais po bordeaux nebo pravého šampaňského z Champagne. To brazilská
kuchyně, to už je oříšek! Pokud byste si rádi pochutnali na Francii a objevili něco z Brazílie, pak je pro vás třetí
ročník multikulturního festivalu Culturea jako stvořený!

V dubnu, konkrétně 28. a 29., ožije zlínský zámek
multikulturním festivalem Culturea, který přinese
do jeho nádherných prostor atmosféru elegantní
Francie a nezkrotné Brazílie a vše, co k nim patří.
A jeho pořadatelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati, pochopitelně nezapomněli ani na milovníky nevšedních
pokrmů a nápojů. Těm Culturea nabídne tříchodový francouzský Live cooking, koštování vína
a sýrů i přednášku J. Stávka, skvělého výrobce
jihomoravských vín. Pokud také patříte mezi ty,
kteří sladkému neodolají, nepochybně vás potěší
barevné makronky a delikátní francouzské
palačinky. V Brazilském dni určitě nezapomeneme
na neodolatelnou kávu a poklady exotické jihoamerické kuchyně.
Celý festival ale nebude jen o jídle, na své si přijdou
i milovníci kultury, sportu nebo módy. Nebojte se
ale, že snad budete muset sportovat s plným žaludkem, na to totiž Francouzi vymysleli pétanque,
při kterém se dozajista nezapotíte. Na módní přehlídce se pokocháte vskutku netradičními modely

studentů Designu oděvu, zasmějete se při divadelním představení se satirickým názvem Tlustý prase
či francouzské komedii Co jsme komu udělali? A co
by to bylo za Francii bez chansonu! Zato druhý den
se zadýcháme hned na začátku při univerzitním fotbalovém turnaji. Zbytek dne se ponese ve znamení
vášnivé brazilské samby, bojového umění capoeira,
ohnivých show a rytmů exotické hudby. Bez váhání
se s námi nakonec projděte karnevalovým průvodem a nebojte se zavítat na ryze brazilskou afterparty k Bloku 21!
kávy
Pražení brazilské

Vinař Jan Stávek

TIP!

Navštivte nás na:
www.culturea.cz
nebo na
www.facebook.com/culturea

Text a foto: PR

Foto: Jana Vybíralová
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MÁTE RÁDI VÍNO?
NENECHTE SI UJÍT VÝSTAVU RÁJ VÍNA

J

e víno vaším koníčkem? Rádi neustále hledáte to pravé, které uspokojí
všechny vaše smysly? Tak to si zajeďte do Kunovic, kde se již podruhé koná
Výstava vín Ráj Vína.

Akce propukne v sobotu 18. dubna ve 13.00 hod.
v prostorách Panského dvoru. „Rádi bychom navázali na první ročník výstavy, která se podle návštěvníků velice vydařila. Jednou z novinek pro letošní
ročník, kterou plánujeme, je například možnost
zakoupení vína ve stánku společnosti Ráj Vína přímo na místě. Lidé se mohou těšit na ochutnávky
zhruba patnácti vinařských společností, které
zde budou vystavovat,“ vysvětlují pořadatelé.
Mezi vystavovateli jsou vinaři z různých koutů
jižní Moravy.

Návštěvníky čekají ochutnávky z Víno
Rakvice, Vinařství Vydařilý, ZD Němčičky, Malého vinařství z Velkých Němčic,
Vinařství Herůfek, Vinařství Pavlica či
Vinařství Kozumplík. Okoštují i vzorky
společnosti Velkobílovická vína, ZD
Sedlec, vína z Mitoma Vrbice či portugalská
vína. Nebudou chybět ani ochutnávky luxusního šampaňského vína Moët. Nalévat se bude
i Hromčíkova medovina či ovocné mošty,
nektary a šťávy.
„Cílem této akce je především uspokojit chuťové
pohárky nejednoho náročného konzumenta kvalitního moravského vína, ale také těch, kteří neodolají chuti různých sýrů, uzeniny a delikates. Sýry
zde, stejně jako loni, nabídne krámek U Mlsného
Kocoura,“ dodávají pořadatelé.
K ochutnávání vín i delikates zahraje cimbálová
muzika Kunovjan. Vstupné činí 250 korun. V ceně
je degustační sklenička a slosovatelné vstupenky
do bohaté tomboly.

Časový harmonogram:
13.00 – 19.00
Prezentace vinařských společností s volnou degustací vín.
16.00 – 19.00
Cimbálová muzika Kunovjan.
19.00
Pozvolné ukončení akce.

Text a foto: PR
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TEMATICKÉ DNY A NOVÁ ZNAČKA KVALITY
NA VELETRHU VÍNO&DELIKATESY

J

iž 18. rokem ve dnech 22. – 24. dubna se bude na výstavišti v Praze Holešovicích konat
mezinárodní gastronomický veletrh Víno&Delikatesy. Tento veletrh, který byl dříve známý pod
názvem Víno&Destiláty, probíhá tři dny a každý den je jinak tematicky zaměřen.

Každý den je určen zemi či společnosti, která představí
svá vína či delikatesy návštěvníkům veletrhu. Těmi jsou
sommeliéři, majitelé hotelů a restaurací a v neposlední
řade milovníci dobrého vína a delikates. Čas od 11 do
14 hodin je vždy pouze pro profesionály z gastronomie
a od 14 do 20 hodin je určen pro širokou veřejnost.
Tradičně první den veletrhu je označován „Den
moravských vín“, kdy jsou návštěvníci zváni ke
stánkům moravských vinařů, aby ochutnali letošní
vína a mohli je porovnat s ročníky předchozími.
Je to oslava a představení moravských vinařů a jejich špičkových výrobků, které návštěvníci mohou
ochutnat přímo od výrobců. V rámci prvního dne
dojde rovněž k vyhlášení vítězů soutěže vín o Zlatý
pohár veletrhu Víno&Delikatesy. Ceny předává
premiér republiky a ministr zemědělství ČR.
Tento tuzemsky zaměřený den doplní Setkání velvyslanců a obchodních radů s ministrem zemědělství
Marianem Jurečkou u kvalitních tuzemských vín
a regionálních delikates. O zbývající tematicky zaměřené dny v letošním roce projevila zájem obchodní
zastoupení Maďarska a Itálie sídlící v Praze.
Druhý den – „Den vín a delikates z Maďarska“

bude zaměřený na dovážená maďarská vína a delikatesy. Zástupci jednotlivých společností představí celý
sortiment produktů od známé maďarské „čabajky“ až
po méně známá tokajská vína.

italské restaurace v Praze, které na veletrhu předvedou své kulinářské umění.

Závěrečným dnem veletrhu je „Den vín a delikates
z Itálie“, kdy ve spolupráci se známým italským magazínem La Cucina Italiana představí italští vystavovatelé sortiment italských vín a delikates.

V rámci veletrhu je udělována nová značka kvality
nejen na tuzemské, ale i na importované produkty,
což jiná ocenění neumožňují. Zahraniční produkty
mohou toto ocenění kvality nejen získat, ale vítězné produkty spolu s tuzemskými rovnou propagovat na veletrhu. A to nejdůležitější je, že tyto delikatesy mohou návštěvníci na veletrhu ochutnat.
Značku Top Delikatesa v loňském roce obdrželo
více než 50 produktů a v letošním roce očekáváme
nejméně stejný počet ocenění. Tato značka kvality,
kterou jsou certifikované výrobky označeny, totiž navyšuje poptávku po oceněných produktech
a přivádí nové zákazníky.

Jak vznikají
tematické dny na veletrhu?
Impulsem je vždy nějaká poptávka či nabídka dané
země či společnosti. Např. v letošním roce se maďarská obchodní komora rozhodla pro prezentaci
maďarských vín a delikates v Praze díky navyšující
se poptávce po produktech dovážených z Maďarska. Pro třetí den se skupina vinařů a na ně navázaní
producenti prosciutta, oliv, olejů a dalších pochutin
rozhodla pro prezentaci v Praze. Díky kontaktům,
které máme s časopisem La Cucina Italiana, byla paní
Reimitzová, majitelka časopisu, ochotna navštívit na
ambasádě italského velvyslance. Pan velvyslanec
slíbil akci i zaštítit a Den slavnostně zahájit. Na Den
italských vín a delikates se rovněž navázaly některé

Nová značka kvality
TOP DELIKATESA

V letošním roce budou mít návštěvníci šanci nově
oceněné produkty ochutnat přímo na veletrhu ve
společném stánku TOP Delikatesa a v dalších stáncích označených touto značkou.
Více na www.vinodelikatesy.cz

Text a foto: PR
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ZDENĚK POHLREICH
TO „PEČE“ S ELIŠKOU BUČKOVOU

C

o mají společného Česká miss 2008 Eliška Bučková a šéfkuchař Zdeněk Pohlreich?
Oba jsou tvářemi Garden Food Festivalu, který se uskuteční v květnu v Olomouci.
Náš časopis je mediálním partnerem této akce, a proto jsme se jich zeptali na jejich
vztah k Moravě, Velikonocům a samozřejmě na oblíbená i neoblíbená jídla.

Máte rádi jarní období?
V čem je pro vás jeho kouzlo?

z restaurace Bohéma v Brně. A vybaví se mi
samozřejmě motorky a cyklistika.

E. B. Moc, jsem typ člověka, který miluje a potřebuje teplo a sluníčko, takže vlastně celou zimu čekám,
až přijde jaro…
Z. P. Jaro miluju, sníh je konečně pryč, vzduch se
otepluje, dá se dělat spousta věcí, které zamrznou
přes zimu. A jídlo je tak nějak veselejší.

Jaké je vaše nejoblíbenější
jídlo a pití? A naopak, co vám
nechutná? Co vám raději ani
nenabízet?

K jaru patří Velikonoce. Dodržovali
jste v dětství velikonoční tradice?
A jak je zvládáte teď?
E. B. Velikonoce jsou pro nás křesťany nejdůležitějším svátkem v roce. Vždycky jsme v naší rodině
dodržovali tradice s tím spojené, na Zelený čtvrtek
obědváme špenát, na Velký pátek držíme přísný
půst a chodíme do kostela na obřady, o Bílé sobotě chodíme k Božímu hrobu a o neděli Vzkříšení
slavíme a zdobíme vesele dům. Velikonoční pondělí se pak u nás slaví lidově, holky barví vajíčka
a chystají pohoštění, kluci si vezmou pomlázky (které si v neděli večer při „koštovačce“ upletli) a obchází domy, kde zpívají a mrskají. Tím, že pocházím ze
Strážnice, což je folklórní město, se u nás Velikonoce
bez tancovačky a cimbálovky neobejdou.
Z. P. Pro mě jsou Velikonoce skutečným nástupem turistické sezony, s Prahou plnou k prasknutí
a Karlovým mostem neviditelným pod náporem
turistů. V dětství jsem je zvládal v pohodě, jako
všichni kluci s pomlázkou a tak. Teď se mě to už
tak moc netýká...

E. B. Já jsem celkem vděčný strávník.
Asi neexistuje jídlo, které by mi vyloženě nechutnalo, když se dobře uvaří
samozřejmě. Nejraději mám omáčky
– svíčkovou, koprovku, paprikovou…
Jím je s čímkoli, s masem nebo vajíčkem a třeba i jen tak s bramborem.
Z. P. Mám rád ryby, mořské plody, zeleninu a pastu. Nemám rád těžká jídla
ve velikém množství, to mě zabíjí.
Z nápojů jednoznačně vede šampaňské a kvalitní vína, nepiju tvrdý
alkohol, piva vypiju tak dvě za rok.

Máte rád(a) tvarůžky, a co říkáte
jejich využití v kuchyni?
E. B. Miluji tvarůžky, ať už si je jen tak přikrajuji
samotné nebo na grilu s cibulí. Tvarůžky jím dost
často, patří obsahově mezi nejzdravější a nejméně
kalorické sýry… A ta vůně, mňam!
Z. P. Tvarůžky rád nemám, i když se to asi nehodí
říkat. Z jejich úpravy jako smažený sýr se mi zvedá
žaludek a mrazí mě v zádech.

Máte nějakou vazbu k regionu
Moravy? Co se vám vybaví?

Kterou ze světových kuchyní
preferujete?

E. B. Když se řekne „Morava“, vybaví se mi „DOMOV“. Tam mám kořeny, tam to miluji, tam se
cítím být doma. Konkrétně naše Slovácko je pro
mě ráj na zemi!
Z. P. Jezdil jsem za babičkou do Brna každé Vánoce,
takže to bude asi tohle. O dnešní Moravě vím málo.
Nemůžu nepřipomenout klasický díl „Ano, šéfe„

E. B. Kromě české asi italskou.
Z. P. Mám rád středozemní a asijskou, vlastně každou, která je udělaná kvalitně a s láskou. V poslední
době mě začalo moc zajímat Španělsko, tam se podle mne odehrává skutečná gastronomická revoluce. Je to určitě jedna z nejprogresivnější evropských
kuchyní současnosti.

Jste mediálními
tvářemi květnového
Garden Food Festivalu v Olomouci.
Co byste vzkázali našim čtenářům?
E. B. Mám takový osobní vzkaz, neboť jsem si
prošla obdobím, kdy jsem jídlo odmítala. Byla to
velká chyba, stala jsem se otrokem vlastního těla
jenom kvůli touze mít hubenou postavu na molo.
Už bych to nikdy neudělala a děkuji Bohu, že mám
jídlo zase ráda a mohu si v míře dopřávat, na co
mám chuť. Proto chci vzkázat hlavně ženám, ať si
neodepírají to, na co mají chuť, protože odepřením jídla možná budete mít hubenou postavu
rychleji, ale rozhodně nebudete mít radost ze života, to mi věřte! A mimochodem…chlapům se
stejně líbí postavička krev a mléko;-).
Z. P. Zdar jak sviňa!!! Přijďte, život je moc krátký na
to, abychom jedli špatné jídlo. Nejenom Nokia ale
i dobré jídlo spojuje lidi.
Text a foto: Garden Food Festival
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bowlingy cateringy
gastro zařízení a vybavení

hotely a penzionyKM
kavárny pizzerie
potraviny a nápoje
restaurace vinotéky

KDE JÍST & PÍT

WHERE TO EAT & DRINK

ADRESÁŘ PRŮVODCE
ZL

BOWLINGY

HOTEL ONDRÁŠ 			
Kvítková 4323, Zlín

BOWLING 9EVÍTKA
náměstí Práce 1099, Zlín
Tel. 778 434 943
www.9evitka.cz

HOTEL RADUN
Bílá čtvrť 447, Luhačovice
HOTEL REZIDENCE AMBRA **** 		
Solné 1055, Luhačovice

BOWLING BAR U MAŠINKY 		
Nádražní 1550, Otrokovice

HOTEL ROTTAL
Zlínská 172, Otrokovice-Kvítkovice

BOWLING U BARCUCHŮ
Mokrá 5215, Zlín
KM

ZL

HOTEL SALOON
Tyršovo nábřeží 487, Zlín

BOWLING BAR SCÉNA
Tovačovského 2828, Kroměříž

HOTEL TOMÁŠOV
U Lomu 638, Zlín

CATERING
SPIRIT CATERING 		
L. Váchy 517, Zlín
www.facebook.com/spiritcatering

UBYTOVACÍ KOMPLEX MORAVA
Moravní 958, Otrokovice
www.komplexmorava.cz

HOTEL A VALAŠSKÝ ŠENK OGAR
Pozlovice 47, Luhačovice
HOTEL ALEXANDRIA 			
Masarykova 567, Luhačovice
HOTEL BAŤOV – SPOLEČENSKÝ DŮM
Tylova 727, Otrokovice
HOTEL GARNI
náměstí T. G. Masaryka 1335, Zlín
HOTEL HARMONIE
Jurkovičova alej 857, Luhačovice
HOTEL MOSKVA
			
náměstí Práce 2512, Zlín

HOTEL LA FRESCA		
Velké náměstí 109, Kroměříž

CUKRÁRNA U BUDAŘŮ			
Mariánské náměstí 78, Uherské Hradiště
CUKRÁRNA POD VĚŽÍ
Masarykovo náměstí 165, Uherský Brod

HOTEL OCTÁRNA
Tovačovského 318, Kroměříž

FRESH-COFFEE.CZ
Mariánské náměstí 61, Uherské Hradiště

HOTEL U ZLATÉHO KOHOUTA
Velké náměstí 21, Kroměříž

JAMAI CAFÉ PRAŽÍRNA KÁVY
Vlčnovská 2344, Uherský Brod

KAVÁRNY

JINÉ CAFÉ
Havlíčkova 173, Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 329, Uherské Hradiště

ADRIA GRANDE			
OC Zlaté jablko, Zlín
BONJOUR CAFFE		
Nábřeží 1066, Luhačovice

KAVÁRNA & BAR
Pasáž Slunce, Uherské Hradiště
Dětský koutek Sluníčko

CAFE & COCTAIL BAR TERASSA
Dlouhá 5617, Zlín
(parkovací dům Zlatého jablka, 3. p.)

ORANGE CAFE
Mariánské náměstí 2371, Uherský Brod

CAFÉ ARCHA
třída T. Bati 190, Zlín
Tel. 724 518 996
E-mail cafearcha@gmail.com
www.cafearcha.cz
CAFÉ R21
třída T. Bati 21, Zlín

PAPA GEORGE
Hradební 1306, Uherské Hradiště
SKANDAL BAR
Mariánské náměstí 62, Uherské Hradiště
KM

CAFE & COCTAIL BAR ACADEMY
Kovářská 13, Kroměříž
CAFÉ BISTRO MATINÉ
Ztracená 11/31, Kroměříž

ZL

PIZZERIE
PIZZERIA U FORMANŮ
tř. Osvobození 92, Otrokovice-Kvítkovice

CUKRÁRNA
Tylova 727, Otrokovice

PIZZERIA VASSALLO
K. H. Máchy 83, Otrokovice-Kvítkovice

EISCAFE DELIKANA
třída T. Bati 193, Zlín

PIZZERIE LA STRADA
tř. T. Bati 5359, Zlín

HOUSE 23
Vavrečkova 5262, Zlín
(budova 23, areál SVIT)

HOTEL GRAND
Palackého náměstí 349, Uherské Hradiště

PIZZERIE U PECIVÁLA
Havlíčkova 1854, Otrokovice
ICE CAFE				
třída 3. května 1170, OC Centro Zlín
třída Dr. Veselého 177, Luhačovice
PIZZERIE ULICE
Tyršovo nábřeží 5496, Zlín
KAFÍRNA ZLATÉ ZRNKO
Tel. 577 011 762
Kvítková 119, Zlín
Nákupní centrum Čepkov

HOTEL KAUNIC
Kaunicova 900, Uherský Brod

KAVÁRNA & ČOKOLÁDOVNA KOSTKA
Soudní 5549, Zlín

HOTEL KONÍČEK
Družstevní 167, Uherské Hradiště

KAFE ČEPKOV
Tyršovo nábřeží 5496, Zlín
Nákupní centrum Čepkov

WELLNESS HOTEL POHODA		
Pozlovice 203, Luhačovice
Tel. 577 100 811
www.pohoda-luhacovice.cz
UH

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

CAFÉ BAR LA ROSCO
Masarykovo náměstí 157, Uherské Hradiště

CAFFE ZONE
prodejna & kavárna
Partyzánská 7043, Zlín

OREA HOTEL ATRIUM
náměstí 3. května 1877, Otrokovice

HOTELY A PENZIONY

HOTEL BOUČEK
Velké náměstí 108, Kroměříž

HOTEL VYHLÍDKA
Pozlovice 206, Luhačovice

DANKR S. R. O. 		
Lorencova 3791, Zlín
Tel. 577 012 080, 739 445 219
www.dankr.cz

Josefa Štancla 154, Uherské Hradiště
CAFE CLUB
Kounicova 76, Uherský Brod

CAFÉ KLÁŠTER
Komenského 305, Napajedla

LÁZEŇSKÝ & WELLNESS HOTEL NIVA
A. Václavíka 336, Luhačovice

UH BAR AQUARIUM

HOTEL U HEJTMANA ŠAROVCE		
Dvořákova 595, Uherské Hradiště

HOTEL VEGA
Pozlovice 99, Luhačovice

GASTRO ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

GASTRO NOVOTNÝ 		
Tel. 542 211 802 pro Zlínský kraj
www.gastronovotny.cz
Prodej a servis gastro zařízení.

ZL

HOTEL U BRÁNY
Bří Lužů 1769, Uherský Brod

HOTEL KOPANICE
Žítková 160
HOTEL MLÝN VELEHRAD 		
Na Hrádku 4, Velehrad
HOTEL MONDE
Moravská 80, Uherský Brod

UH

KAVÁRNA V BUSINESS LINE
Lorencova 3791, Zlín
MĚSTSKÁ KAVÁRNA OTROKOVICE
náměstí 3. května 1302, Otrokovice

HOTEL SKANZEN
Modrá 227, Velehrad

MOJE DÍLNA
kavárna & kreativní dílna
tř. T. Bati 39, Zlín

HOTEL SYNOT
Nad Hřištěm 1891, Staré Město

MR. COFFEE, PRAŽÍRNA KÁVY
Soudní 5549, Zlín

ZL

PIZZERIE, BAR, HERNA DUBLIN
Kaunicova 62, Uherský Brod

POTRAVINY A NÁPOJE
ČERSTVÁ VEJCE, MLÉČNÉ VÝROBKY
Česká 4752, Zlín
tel. 736 535 072
DARY KRAJE
Kvítková 540, Zlín
FARMÁŘKA S. R. O.
nákupní středisko Terno, Zlín-Louky
LESKO – VELKOOBCHOD NÁPOJŮ, S. R. O.
K Rybníkům 326, Zlín
(areál Svit-Rybníky, budova 326)
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PIVNICE RYCHLÝ DRAK
Divadelní 1333, Zlín

RETRO RESTAURANT, CAFE, BAR
Kvítková 4352, Zlín

RADNIČNÍ SKLÍPEK		
Kovářská 20, Kroměříž

RESTAURACE 9EVÍTKA
náměstí Práce 1099, Zlín
Tel. 778 434 944
www.9evitka.cz

SELSKÁ KRČMA
náměstí 3. května 1606, Otrokovice

RESTAURACE A KAVÁRNA SCÉNA
Tovačovského 2828, Kroměříž

SPORTARENA U JELEŇA
tř. 2. května 1036, Zlín

RESTAURACE A PENZION ČERNÝ OREL
Velké náměstí 24/9, Kroměříž

U 7 HŘÍCHŮ
Kvítková 124/11, Zlín

RESTAURACE CUKROVAR
Palackého 162, Holešov-Všetuly
Tel. 573 514 240
www.restauracecukrovar.cz

RESTAURACE A KAVÁRNA CAFÉ RETRO
Masarykovo náměstí 650, Vizovice
MAKRO CASH & CARRY ČR, S. R. O.
třída 3. května, Zlín-Malenovice
MEDOKS, S. R. O. 		
Všemina 249, Všemina
Tel. 739 228 431, 774 636 290
www.medoks.cz
Výroba Staročeského medovníku.

UH

ŘEZNICTVÍ ROSTISLAV MATULA
Gahurova 5265, Zlín

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI 		
Sazovice 222

Z DĚDINY			
nám. Práce 1099, Zlín (budova Tržnice)

RESTAURACE NA PŘÍSTAVU
Příluky 178, Zlín

KÁVA - ČAJ
Ztracená 73, Kroměříž

RESTAURACE
BALTACI RESTAURACE NAPAJEDLA
Masarykovo náměstí 212, Napajedla
BARTY´S FOOD
náměstí Práce 1099/1, Zlín

UH

RESTAURACE U JOHANA 		
Vizovická 410, Zlín-Příluky

HOSPŮDKA U PECIVÁLA
Havlíčkova 1854, Otrokovice

RESTAURACE U KAJMANA
L. Váchy 128, Zlín

HOSTINEC U SKLENIČKY
SNP 1155, Otrokovice
KAPABA RESTAURANT
Benešovo nábřeží 2732, Zlín
KAVÁRNA U PŘÍVOZU		
Spytihněv 473
MOTOREST ZÁDVEŘICE		
Zádveřice 48
PANČAVA, ZÁJEZDNÝ HOSTINEC
Pančava 460, Zlín
inzerce

BALONCENTRUM BŘESTEK
restaurant – penzion, Břestek 316

ZÁMECKÁ RESTAURACE HOLEŠOV
F. X. Richtra 190, Holešov
Tel. 775 573 099, 773 757 983
www.zameckarestauraceholesov.cz
GPS: 49.333051 N, 17.581915 E
VS

ZL

RESTAURACE SPORT BABICE
Babice 413
RESTAURACE U DVOU OVEČEK
Dolní Valy 650, Uherský Brod
RESTAURANT NET
Jindřicha Průchy 310, Uherské Hradiště
RESTAURANT PANOPTIKUM
Vlčnovská 2344, Uherský Brod

VINOTÉKY

GALERIE VÍN
Santražiny 5285, Zlín

RESTAURACE NA BAŠTĚ
Dlouhá 211, Uherské Hradiště
RESTAURACE ORLOVNA
Mariánské náměstí 78, Uherské Hradiště

HOSPODA KYČERKA
Pluskovec 774, Velké Karlovice
Tel. 739 604 179
www.hospodakycerka.cz

BALKANEXPRESS			
Zarámí 5523, Zlín

RESTAURACE KORUNA
Tyršovo náměstí 118, Uherské Hradiště

RESTAURACE U TONKA 		
Masarykovo nám. 414, Vizovice

RESTAURANT SYMFONIE
Augustiniánský dům, Luhačovice

TACL RESTAURANT
Palackého 518, Holešov

RESTAURACE KONÍČEK
Družstevní 167, Uherské Hradiště

RESTAURACE U SOCHY 			
Masarykovo nám. 21, Vizovice

RESTAURACE VLŽAN
Pasecká 4431, Zlín
Tel. 577 141 751, 603 547 340
www.restauracevlzan.cz

ZELENÁČOVA ŠOPA
Dlouhá 111, Zlín

RESTAURACE CORSO
Masarykovo náměstí 147, Uherské Hradiště

RESTAURACE U SEPTIMA
Zarámí 78, Zlín

RESTAURACE U VÁGNERŮ
Osvobození 655, Želechovice nad Dřevnicí

STARÁ MASNA, HUDEBNÍ RESTAURACE
Hulínská 2352, Kroměříž

MOTEL PEPČÍN
Havřice 400, Uherský Brod

RESTAURACE U BARCUCHŮ
Mokrá 5215, Zlín
Obchodní centrum BAaSK
Tel. 577 242 187
www.ubarcuchu.cz

DOLCEVITA 			
náměstí Míru 12, Zlín

RESTAURANT SUŠIL
Fryčajova 888, Bystřice pod Hostýnem

VALAŠSKÝ ŠENK
Lázeňská 451, Vizovice

LA BRUSLA
Na Rybníku 1057, Uherské Hradiště

RESTAURACE TOMÁŠOV			
U Lomu 638, Zlín
Tel. 577 005 915
www. restaurace-tomasov.cz

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC 		
Sokolská 5147, Zlín
Tel. 577 436 522
www.udvouslunecnic.cz

RESTAURANT OCTÁRNA
Tovačovského 318, Kroměříž

V PRÁCI 				
Kvítková 4323, Zlín
Tel. 725 605 725
www.vpraci.eu

RESTAURACE PICASSO
Broučkova 5240, Zlín

CANADA PUB 			
Gahurova 5265, Zlín
Tel. 573 776 573
www.canadapub.cz

RESTAURACE VODNÍ MELOUN		
Velké náměstí 34, Kroměříž

U OSLA
L. Váchy 517, Zlín-Podhoří (OC Podhoří)
www.pivniceuosla.cz

RESTAURACE QUICKDELI
Makro Zlín-Malenovice

QUICKDELI.CZ
Hulínská 1799, Kroměříž
Výroba chlazených jídel.
ZL

RESTAURACE NA RYBÁŘSKÉ BAŠTĚ
Lípa 259, Zlín

RESTAURACE KANADA			
Zlínská 1416, Holešov

U NEONU
Masarykova 20, Zlín-Malenovice

RESTAURACE LOKART
Lípa 300, Lípa u Zlína
RESTAURACE MYSLIVNA
tř. T. Bati 3250, Zlín

CHOCOMANIA
Masarykovo náměstí 17, Uherské Hradiště

U JANKŮ
Osvoboditelů 597, Zlín

RESTAURACE LESNÍ BAR
Fryštácká 49, Zlín
Tel. 737 480 380
www. lesnibarzlin.cz

QUICKDELI.CZ
OC Centro Zlín
Prodej chlazených jídel.

SÝROVÉ KRÁLOVSTVÍ LUCIA
Vlčnovská 2344, Uherský Brod
KM

RESTAURACE BARLI
Mostní 123, Zlín

VINOTÉKA S VINÁRNOU U SVATÉHO
ANTONÍNKA
náměstí Míru 9, Zlín
UH

GALERIE SLOVÁCKÝCH VÍN		
Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště
SLOVÁCKÁ VINOTÉKA
Mariánské náměstí, Uherské Hradiště
Tel. 774 087 654
VINOTÉKA RÁJ VÍNA		
Bří Lužů 126, Uherský Brod, tel. 733 373 775
OD TESCO, Uherské Hradiště, tel. 773 605 601
inzerce

RESTAURANT ROTTER
Šromova 137, Uherské Hradiště
KM

HOSPŮDKA NA KOVÁRNĚ 		
Míškovice 22
Tel. 724 184 266, 603 802 147
POD STAROU KNIHOVNOU
Kollárova 528/1, Kroměříž
R – CLUB				
Krátká 435, Holešov-Všetuly
777 862 625
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STÍNOVÉ SLUŽBY
TURISTICKÉ UBYTOVÁNÍ

O

blast hotelnictví a gastronomie se stejně jako jiné obory potýká s řadou problémů.
Patří k nim i dopady poskytování ubytovacích i gastronomických služeb subjekty, jejichž
primárním posláním často ani není jejich prodej široké veřejnosti, neboť jejich činnost je
vyvíjena za zcela odlišných podmínek. Vzniká tak prostředí nekalé soutěže.

Text: AHR ČR, foto: Samphotostock.cz

Stínová ekonomika v nekontrolovaném prodeji ubytovací kapacity – apartmány, ubytování v soukromí – zaznamenává rychlý nárůst, který se často rozvíjí neregulovaně. Jak uvádí nejvlivnější distribuční
internetové servery, v Evropě již tento trh představuje výrazně více nežli dvojnásobek stávajícího počtu
hotelů a podobných organizací. Proto tento neregulovaný růst vyvolává v odvětví pohostinství
obavy, zvláště pokud se týče základní potřeby
existence rovných a spravedlivých podmínek
hospodářské soutěže pro různé aktéry operující na trhu turistického ubytování.
Pro nastolení spravedlivého trhu, pro zajištění alespoň minimální úrovně ochrany hostů bez ohledu
na typ zvoleného turistického ubytování, stejně tak
jako i pro zajištění toho, aby všechny typy ubytovacích zařízení byly na trhu měřeny a hodnoceny podobným způsobem, je AHR ČR názoru,
že by všichni aktéři poskytující turistické ubytování měli plnit následující požadavky: registrace
„obchodní“ činnosti; spolehlivé statistiky – údaje
o činnosti; požadavky na hygienu a čistotu dle národních předpisů, zajišťování zdraví a bezpečnosti
hostů; stejná pravidla, procesy, předpisy v oblasti
podávání pokrmů, nápojů, alkoholu; finanční závazky – DPH, místní poplatky atd., ochrana práv spotřebitele u všech typů smluv o turistickém ubytování, předpisy týkající se registrace hostů, ochrany
osobních údajů; uplatnění autorských práv jako na
ostatní v sektoru atd. V oblasti poskytování informací by měly být na portálech OTAs jasně komuniko-

NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO
AKC ČR POBOČKY BRNO
Na mimořádné Valné hromadě
AKC ČR, pobočka Brno, která se
konala 26. ledna 2015 v OREA
hotelu Voroněž I**** v Brně, bylo zvoleno
nové představenstvo.
Od 1. února pracuje představenstvo ve složení:
Eliška Dernerová – předsedkyně představenstva
Ing. Pavlína Permedlová – místopředsedkyně
představenstva
Michal Černý – člen představenstva
Michal Suchánek – člen představenstva

Na fotografii zprava Michal Černý, Eliška Dernerová, Michal Suchánek a Ing. Pavlína Permedlová
Kontaktní e-mailová adresa pobočky Brno je
brno@akc.cz. Rádi bychom vás požádali o sdělení
vašich návrhů, námětů, nápadů a vašich přání, jakým
směrem se má pobočka Brno ubírat a co pro své členy
má udělat. Vaše návrhy jsou pro nás velmi užitečné.

vány rozdíly mezi hotelovými a těmito „turistickými“
zařízeními. V této věci připravuje Asociace hotelů
a restaurací ČR stanovisko a tuto problematiku
bude projednávat s Ministerstvem financí a Úřadem na ochranu hospodářské soutěže.
Více informací na www.ahrcr.cz

Chceme vás informovat, že připravujeme pro
členy pobočky AKC ČR Brno dne 5. března přátelské setkání, kde s vámi pohovoříme o plánech naší pobočky.
Děkujeme a těšíme se na vaše postřehy
a na spolupráci s vámi.
Eliška Dernerová,
předsedkyně představenstva AKC ČR, pobočka Brno

GASTRONOMII U NÁS MÁ VYLEPŠIT
NOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Ú

roveň služeb poskytovaných v české gastronomii? Až na čestné výjimky poměrně tristní.
S tímto nepříjemným faktem se dlouhodobě snaží bojovat Česká barmanská asociace
(CBA), jež je profesním sdružením barmanů, baristů a teatenderů. Vrcholem její osvětové
činnosti má být otevření Národního vzdělávacího centra CBA v Brně plánované na konec tohoto
nebo začátek příštího roku.
Nerespektování elementárních pravidel servírování
a obsluhy, nedostatečná komunikace a neochota
personálu, neuklizené stoly... To jsou některé z typických nešvarů, které trápí hosty tisíců tuzemských
restaurací, lokálů, klubů, pivnic či barů. „Dnešní situace je neuspokojivá a je potřeba s ní něco dělat.
Personál často není schopen zvládat základní
úkony své práce na očekávané úrovni a zároveň ani nemá přístup k potřebným informacím. Potřebuje osvětu,“ uvědomuje si prezident
CBA Aleš Svojanovský nutnost změn.
Na důkladném proškolení personálu totiž nakonec
vydělají všichni. Hosté dostanou servis, který si zaslouží. Zaměstnavatelům se zvýší tržby, protože se

k nim lidé díky lepším službám rádi vrátí. A zaměstnanci budou konkurenceschopnější na trhu práce.
„Princip je to jednoduchý. Bohužel, gastronomická
zařízení v České republice často vlastní lidé, kteří gastronomii vlastně vůbec nerozumí. Jsme připraveni
jim pomoci,“ říká Aleš Svojanovský.
Asociace pracovníkům v gastronomii nabídne kompletní a zajímavý vzdělávací program, který je zdokonalí ve všech důležitých
činnostech. Od komunikace s hosty přes základy
servisu až po přípravu koktejlů, kávy a čaje. Zkrátka ale nepřijdou ani ti, kteří už tyto dovednosti
ovládají. Pokročilí zájemci z prvotřídních podniků se mohou těšit na přednášky a workshopy

v podání tuzemských i zahraničních osobností z oboru.
Objekt budoucího centra o rozloze 700 metrů
čtverečních aktuálně prochází rekonstrukcí. Jeho
součástí bude místnost pro barmanská školení,
velký multifunkční sál o kapacitě 350 osob, kancelář, muzeum nápojové gastronomie či barmanská
knihovna. Na projektu pracuje CBA od roku 2008.
Zdroj: Michael Lapčík, www.nepijubrecky.cz
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ZAŽILI JSTE SVATEBNÍ HOSTINU,
KTERÁ SE VÁM „VRYLA“ DO PAMĚTI?
CO PODLE VÁS NEMÁ CHYBĚT NA
SVATEBNÍ TABULI? CO DOPORUČUJETE ZE
SVÉ NABÍDKY?
RICHARD VODÁREK
ŘEDITEL MAKRO
ZLÍN

SVATB
A

Foto: Ivo Hercik, www.ivohercik.com

J

V 90. letech jsem byl na
svatbě svého spolubydlícího z vysoké školy na východním Slovensku, v malé vesnici, v podstatě až
na ukrajinských hranicích. Já jsem po třech dnech
odjel, ale svatební hostina trvala minimálně týden
a do paměti se mi vryla hlavně velkým množstvím
chodů, které se servírovaly v pravidelných intervalech. Většinou se jednalo o místní a krajové speciality. Stejně tak pití bylo pouze lokálního původu.
Na svatební tabuli by dle mého názoru neměla
chybět určitá rozmanitost jídel, protože většinou
se svatební hostiny zúčastní několik generací, tak
aby si každý přišel na své. A právě na tuto rozmanitost jsme v Makru připraveni, takže jsme schopni nabídnout nepřeberné množství druhů masa,
chlazených mořských ryb, uzenin, sýrů, ovoce
a zeleniny, bylinek, dezertů, a na „spláchnutí“ tuzemská i zahraniční vína a alkohol.

ANO?

en málokteré slovo vzbuzuje více rozporuplných reakcí, jako – SVATBA. Jsou lidé, častěji to bývají spíše ženy, pro které je svatební den splnění všech snů,
včetně těch dívčích. Jsou ochotné do něj investovat čas
svůj i všech svých blízkých, a k tomu i nemálo financí.
Pak je tady další část lidí, kteří pokládají svatbu jako
Mnoho svatební inspirace
něco, co je dobré ve svém životě absolvovat, samozískáte při akci Svatba jako
zřejmě v nejlepším případě pouze jednou. Tato skuv pohádce, která se uskuteční
pina počítá s tím, že každá legrace něco stojí, avšak
1. května v prostorech
neblázní z toho, nenajímá si agentury a vše si pořádá
Arcibiskupského zámku
ve své režii. Další kategorii tvoří ti, kteří svatby nemají
v Kroměříži.
rádi. Vadí jim, že musí do kostela či na úřad, nelíbí se jim
ani to, že svatba je zásahem do jejich peněženek. Přesto ji
s nelibostí absolvují, i když je to stojí nemalé přemáhání. Posledním případem jsou naprostí a absolutní odpůrci. Třebaže žijí
ve spokojeném svazku a jsou i zamilovaní, pouhé vyslovení onoho slova začínajícího na „S“ by mohlo znamenat konec vztahu a veškerých styků.

TIP

JIŘÍ ŠKUTÍK
ŘEDITEL MAKRO
OSTRAVA

Osobně jednoho takového znám. Žil se svou přítelkyní spokojeně. Pak se jim narodil syn. Když po
nějakém roce očekávali příchod dcery, stalo se něco zvláštního. Zcela sám a dobrovolně (možná tomu
rozhodnutí předcházela nějaká rána do hlavy) se rozhodl si svou družku vzít. Jak to ale udělat? Panika
z obřadu a všech rituálů byla téměř nepřekonatelná. Proto nakonec vyzval svou vyvolenou, že se
vezmou zcela tajně. Za svědka jim půjde hudebník a šatnářka. A pak, po nějakém čase, se to nějak
oznámí rodině. A tak se i stalo. Svatba byla rychlá, velice levná. Důsledkem je ovšem do dnešní doby
naštvaný tchán i fakt, že ani jeden ze svatebního páru si není schopen zapamatovat, kdy k vyslovení
nejdůležitějšího „ano“ vlastně došlo.
Podle statistik se lidé opět více berou, což je podle mne jen a jen dobře. Věčný život na psí knížku totiž
asi není prostě to pravé ořechové.

Nezapomenutelnou svatební hostinou pro mne
byla svatba mé sestry, protože oba svatebčané byli
zaměstnaní v gastronomii
a podle toho i celá hostina vypadala. Byla velmi
precizně připravena, jak po stránce výzdoby, tak
výběru chodů a sladění přípitků. Svatební hostina
by měla být vždy velmi pestrá, aby byla schopna
oslovit svou nabídkou všechny zúčastněné. Jídlo
patří mezi nejdůležitější součást svatební hostiny.
Můžete okolo sebe šířit skvělou náladu, vymyslet
dokonalý program a najmout si výbornou kapelu, ale pokud selže nabídka jídla, máte po zábavě.
Správně sestavenému menu je proto nutné věnovat stejnou důležitost jako výběru šatů. Vzhledem
k širokému sortimentu, jaký Makro nabízí, si u nás
pro svou svatební hostinu dokáže vybrat opravdu
každý. Speciálně bych doporučil naši širokou nabídku vín, kde vám zkušený sommelier pomůže najít
k vaší hostině ta nejvhodnější vína.
inzerce

SVATBY

v centru Zlína
Salonky pro 30 - 50 - 120 osob
Sokolská 5147, Zlín tel.: 577 436 522

www.udvouslunecnic.cz
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JAK VYPADALA DŘÍVE
SVATEBNÍ HOSTINA?

K

nedůležitějším okamžikům v životě člověka patřila svatba.
Na jídlo se o svatbě kladl velký důraz a ve většině pokrmů se
skrývala symbolika budoucího úspěchu manželství. Složení
svatební hostiny druhé poloviny 19. století známe také díky rukopisným zápisům Ladislava Janíka, rodáka z luhačovického mlýna.
Svatbu na počátku 20. století popsal důkladně A. Václavík.

Z dnešního pohledu nebyl svatební jídelníček
v předminulém století nijak bohatý, v chudších rodinách v něm mnohdy chybělo i maso. Svátečnost
hostiny byla vyjádřena spíše množstvím chodů,
kterých mělo být nejméně devět. Ke konci 19. století už byly venkovské svatby bohatší a svatební
hostina představovala převážnou část nákladů
na svatbu. Před svatbou přinášeli příbuzní a lidé
ze sousedství rodině nevěsty nejrůznější suroviny,
hlavně máslo, vejce, mouku a cukr, někdy tvaroh
a maso. Předpokládalo se, že svatebčané v budoucnosti výpomoc oplatí podobným způsobem.
Už námluvy a zvaní na svatbu byly spojeny s občerstvením v podobě kávy, buchet a sladké kořalky či slivovice, někdy i smažených vajec a klobás.
Prvním svatebním jídlem byla snídaně v domě ženicha: ve starších dobách, když ještě nebyla běžná
káva, se tato snídaně skládala z omáčky, vdolků
a zelí. Koncem 19. století snídali svatebčané napří-

klad dršťkovou polévku, majoránkovou omáčku
s masem, jen někde měli i kávu a pečivo.
O přípravu svatebního pohoštění se staraly svatební kuchařky, zkušené ženy z vesnice. Protože
v černé kuchyni venkovských chalup bylo málo
místa, kuchařky obvykle připravovaly svatební
pokrmy na ohni venku, aby byly co nejblíže studniční vodě. Jídelníček svatební hostiny se ve druhé polovině 19. století skládal ze slepičí nudlové
polévky, vařeného hovězího masa s křenem nebo
křenovou omáčkou, po něm přišla na stůl hovězí
polévka s nadrobenou buchtou, potom bylo zelí,
dršťky, krupice, rozvařené sušené švestky a nakonec koláče. Ke svatbě patřily velké koláče, nazývané vdolky. Připravovaly se s různými náplněmi,
například z tvarohu („syrové“), ze švestkových
povidel („trnčáky“), či z rozvařených sušených hrušek („hruščáky“). Podávaly se nakrájené na kousky.
Chudší variantou svatební hostiny byla slepičí

nebo hovězí polévka s nudlemi, následovalo zelí
se škvarky, krupice a rozvařené sušené a oslazené
švestky. Ve dvacátých a třicátých letech 20. století
se už na svatebních hostinách objevovala i vepřová pečeně, smažený králík nebo kuře, pečená husa
nebo kachna. Na závěr hostiny se nově nabízel čaj
s rumem, pivo, drobné pečivo a limonády. V polovině 20. století byla svatební hostina v Luhačovicích obvykle složená z drůbeží polévky s nudlemi,
vepřového masa s knedlíky a zelím, pečené drůbeže (kachna nebo husa), zákusků, vdolečků a dortů.
K pití se podávalo víno, čaj, pivo a tvrdý alkohol.
Když v závěru tradiční svatby ženichovi rodiče
přijímali nevěstu ve svém domě, nabízeli jí med
z talířku. Nevěsta matce předala darem malý koláč
nebo homoli cukru, v dávnější minulosti to bývala
hrouda sýra či tvarohu.
Text a foto: PhDr. Blanka Petráková
inzerce

Salonky až pro 100 hostů
Pohodové ubytování pro vás
Restaurace s moderní gastronomií
Wellness s whirlpoolem
a bazénem, saunový svět
Snadné parkování

NEJKRÁSNĚJŠÍ SVATEBNÍ DORTY
ROKU 2015
Text a foto: Soňa Solařová, organizátor akce Svatební dort roku

N

ejlepším svatebním dortem v roce 2015 se může pochlubit Markéta Sukupová z Kunovic.
V rámci finálového kola soutěže Svatební dort roku, které v sobotu 17. ledna sledovala téměř tisícovka návštěvníků v Clarion Congress Hotel Prague, o tom rozhodla odborná porota
v čele s nejlepším českým cukrářem několika posledních let, Lukášem Skálou.
Vítězný Svatební dort roku nazvaný Třpytivá kráska je jemně zdobený čtyřpatrový dort doplněný výraznými květy v perleťových a zlatých odstínech. Protože každé patro má jinou příchuť, na své by si přišli
milovníci čokolády, ovoce, ale i méně tradičních chutí, jako je například karamel se zrnkem soli. „Za porotu
bych u Třpytivé krásky ocenil zejména čistotu provedení práce skloubenou se zajímavou a atraktivní chutí,“ uvedl Lukáš Skála.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA TŘETÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE SVATEBNÍ DORT ROKU 2015

Markéta Su

kupová

Kategorie: Svatební dort roku 2015

1. místo
Markéta Sukupová
Třpytivá kráska

2. místo

3. místo

Marta Maršánová
Zlatobílá romantika
pro Renatu

Monika Sisková
Snehobiela svadobná
torta

Rozhovor s vítězkou Markétou Sukupovou vám přinášíme na www.StamgastaGurman.cz
inzerce
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JAKÉ JSOU SVATEBNÍ TRENDY
V ROCE 2015?
IVO HERCIK
FOTOGRAF
V poslední době zaznamenávám, že si svatební pár chce svůj den užít naplno a proto
i s ohledem na hosty mě požádají o nafocení aranžovaných fotografií v jiný den. Například o týden později, kdy je více času a nemusíme s focením tolik spěchat. Svatební
hosté jsou pak také spokojeni, protože si
mohou nevěstu i ženicha „více užít“.

PETR STAROVESKÝ
KAMERAMAN
Dnes je u svatebního videa běžné vše
podat co nejkratším a nejefektnějším stylem. V některých případech se tvoří režírovaný filmový materiál a vznikají zajimavé spoty. Ovšem sám za sebe
vidím ve svatebním videu dokument, který zachycuje průběh a atmosféru
dne. Pro mě je uměním zachytit a sestříhat veškeré dění tohoto jedinečného
dne. S odstupem času se pak lze aspoň na chvíli vrátit do slavnostní nálady
a znovu si ji vychutnat.

BLANKA ČERVENÁKOVÁ
SVATEBNÍ KOORDINÁTOR
Nevěsty věnují větší pozornost i finance
na výzdobu hostiny. Buď ji řeší svépomocí nebo najmou dekoratérku či svatební
agenturu. Barvou roku je velice zajímavá barva Marsala (zemitý rudý odstín
s hnědými odlesky), ale také různé barevné kombinace jako např. fuchsiová
a limetka a další. Do popředí se stále více dostávají také tématické svatby – hlavně vintage a rustikální styl. Krajka
a pivoňky vedou. Samozřejmostí jsou už také sladěné sladké bary a fotokoutky.

JAROMÍR ŠMÍD
SVATEBNÍ DJ
Trendy v oblasti hudby na svatbu? S každou
další sezónou je znatelný ústup tradičního
pojetí svatební zábavy. S tím souvisí zvyšující
se zájem o svatebního dj. Dokáže odehrát jakoukoliv muziku na přání a pružněji reagovat
na atmosféru na svatbě. V letošním roce se
zvýšil zájem o zpívající dj, místo živé kapely.
Novomanželé chtějí, aby se o svatební zábavu postaral dj. Nevěsty většinou vybírají
česko-slovenskou hudbu. Podle vývoje letošní sezóny chtějí
nevěsty začínat se zábavou v brzkých popoledních hodinách a první tanec
již po obědě. Novomanželé stále méně podceňují důležitost kvality hudby
a zábavy pro jejich den D.
inzerce

« Kapacita 130 osob « letní terasa «
« parkoviště pro 70 vozů «
« bezplatný pronájem sálu «

mokrá 5215, 760 01 zlín,
email: ubarcuchu@seznam.cz, tel.: 577 242 187

Zámecká restaurace
Holešov

Buďte v klidu!

My se o vás postaráme…
oslavy – svatby – firemní akce

Rezervace: 775 573 099 nebo 773 757 983
Zámecká restaurace Holešov
náměstí F. X. Richtra 190, Holešov

www.zameckarestauraceholesov.cz

