
Nový archeopark
Uvidíte i mamutí kel zdobený 

rytinami, starý 30 tisíc let

Za tajemstvím vína
Vynikající vína vás budou 

provázet na každém kroku

Krása a umění
Kraj kolem Pálavy žije současným 
uměním i moderní architekturou
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Ojedinělý zážitek
Bosou nohou až do Rakouska 
Valtice – Schrattenberg 
Pět kilometrů dlouhá Stezka bosou 
nohou prochází malebnou vinařskou 
krajinou česko-rakouského příhraničí 
v okolí Valtic a rakouské obce 
Schrattenberg. Každoročně ji navštíví 
na 15 000 návštěvníků a velká část 
trasy je vhodná pro chůzi na boso! 
Více viz str. 37

650 vinných sklepů
i vrch Hradištěk 
Týdenní dovolená ve Velkých Bílovi-
cích nebo v jejich okolí vám nebude 
stačit, abyste projeli 720 hektarů 
zdejších vinohradů a prošli všech 650 
vinných sklepů. Natož kdybyste měli 
ochutnat aspoň kapku z každého zde 
vyrobeného vína. Zdejší zážitková 
vinařská turistika nabízí v průběhu 
roku řadu zajímavých akcí. 
Více viz str. 50–53

tiptip
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Poděkování

Milé čtenářky a čtenáři,

po roce se k vám dostává další číslo z kolekce Moravia magazínů. Připravili jsme 
jich ve spolupráci s téměř 300 partnery po celé Moravě a Slezsku šest. Přes 600 
stran o naší krásné Moravě a Slezsku. Magazíny připravujeme téměř rok. Práce 
je to náročná, ale reakce vás všech, kteří nám volají a píší, ať již jsou to turisté, 
místní obyvatelé nebo partneři Moravia magazínu, nám dává křídla. Přináší celé 
redakci pocit, že dělají něco užitečného, že vás články inspirují a jsou dobrými 
tipy vašich výletů či dovolené. Obzvláště nás těší, že vám Moravia magazíny roz-
dávají radost a vyvolávají ve vás pocit hrdosti, sounáležitosti, že sem patříte a že 
jsem já, my, součástí Moravy a Slezska, jedinečné oblasti České republiky. 

Chci poděkovat všem, kteří se na tvorbě magazínů podílejí a bez nichž bychom 
nemohli takto rozsáhlý projekt realizovat. Jsou to partneři Moravia magazínu, 
ti, kteří projekt pomáhají realizovat a fi nancovat. Z veřejné správy, kulturní 
sféry, podnikatelé či drobní živnostníci. Jsme rádi, že projekt podporuje 
národní agentura CzechTourism nebo Lesy ČR. Také nás těší, že magazíny 
najdete v Pendolinu mezi Prahou a Ostravou, na letištích a dalších místech. 
Poděkování za nadšení pro tuto práci patří také členům redakčního týmu 
a všem externistům. Celkem letos vychází přes 90 000 kusů. Deset milionů 
stran krásných příběhů o lidech, jejich práci i vášních z Moravy a Slezska. 
V digitalizované podobě je najdete na www.moravia.tips. 

Moravia magazíny vyvolaly obrovský příběh. Nečekali jsme tak pozitivní reakce. 
Proto chci také poděkovat vám všem, kteří jste nás podpořili slovem. Reakcí 
bylo hodně, jednu, krácenou, se souhlasem autora si dovolím zveřejnit: 
„Magazínů Slovácko už jsem v našemu infocentru legálně „uzmul“ řadu a reakce 
přátel, kterým jsem je zaslal či předal napříč republikou, jsou obdobné jako ta 
moje – prostě úžasné dílo, z něhož je cítit více než jen moravský patriotismus! 
Moc vám držím palce v této záslužné činnosti prezentující krásy naší milované 
Moravy a věřím, že její propagací vaše činnost v tomto směru nekončí…“
Ing. D. V., Uherské Hradiště

     Hezké čtení přeje

Ivan Marek
vydavatel Moravia magazínu

Ivan Marek

Autor rozvojových studií, 
koncepcí, textů, scenárista, 

fotograf a režisér desítek fi lmů 
v oboru cestovního ruchu.

 Jeseníky (Rychlebské hory a Králický Sněžník), 
Haná a Hostýnsko, Slezsko (Ostravsko a Poodří), Pálava 
a Lednicko-valtický areál, Valašsko-Beskydy, Slovácko

 Jeseníky (Rychlebské hory a Králický Sněžník), 

vydavatel Moravia magazínu

 Jeseníky (Rychlebské hory a Králický Sněžník), 



MORAVIA magazín4

 5, 81 Fenomén Mikulov  – rozhovor se starostou Mikulova

 6–21 Lednicko-valtický areál  – Více než 20 let památkou UNESCO

 7 a 25 Bohdan Pomahač – Valtice objevila manželka

 22–23 Biosférická rezervace Dolní Morava

 24 Bulhary – Hodové túlání po Pulgárských sklepech

 26 Ladná – Mužáci, víno, zpěv

 27–36 Valtice – Hlavní město vína

 37 Stezka bosou nohou Valtice – Schrattenberg

 38–41 Břeclav
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Rozhovor s dlouholetým starostou 
Mikulova Rostislavem Koštialem kde 
je Mikulov dnes a kam kráčí.

Mikulov je dnes mezi návštěvníky 
velký pojem. Co stojí za úspěchem?
Stojí za tím mnoho faktorů. Jednak 
je to historické bohatství, které jsme 
zdědili po našich předcích. Ti krásně 
zakomponovali do dané přírody 
spoustu dobré architektury, např. 
zámek, křížová cesta a celé urbanis-
tické ztvárnění, které nám připomíná 
italskou krajinu, je jedinečné. 
Pak je to příroda. Jsme jednou z nej-
teplejších oblastí ČR, počet sluneč-
ních dnů patří k nejvyšším a tím, že 
jsme nejsevernější výběžek Panonské 
nížiny, tak zde máme květenu, která 
náleží k jižním subtropickým regio-
nům. Další velmi důležitý faktor rozvoje turismu jsou 
dobré služby a spolupráce podnikatelského prostředí 
a města. Jenom takovou perličku. Každoročně se  
v Mikulově připravuje na 160 akcí pro návštěvníky, 

KAŽDOROČNĚ SE V MIKULOVĚ PŘIPRAVUJE  
NA 160 AKCÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

ale i rezidenty. Je to vždy spojené 
s dobrou gastronomií a vínem. 
S nadsázkou můžeme říci, že turista, 
který navštíví Mikulov, tak nezažije 
víkend, kdy by nebyla nějaká poměr-
ně významná akce. Tyto faktory se 
sčítají, násobí a návštěvnost Mikulo-
va nám prudce roste. 

Jaké to bylo před 10 lety?
Dobrá otázka. Když si na to vzpome-
nu jak jsem v té době po páté hodině 
vycházel z radnice, tak to bylo vlast-
ně mrtvé město. Bez vináren, restau-
rací a bez jakéhokoliv života, které by 
návštěvníky lákal zůstat déle. Dnes je 
situace úplně jiná. Město žije a mne 
obzvláště těší, že jsou to i Mikulova-
né, kteří hojně navštěvují centrum 
a když po páté hodině procházím 

náměstím, tak doslova narážím na sousedy, kteří si 
pohody Mikulova užívají. A to je radost. 

Pokračování rozhovoru na str. 81 

Fenomén Mikulov

„S NADSÁZKOU MŮŽEME 
ŘÍCI, ŽE TURISTA, KTERÝ 
NAVŠTÍVÍ MIKULOV, TAK 

NEZAŽIJE VÍKEND, KDY BY 
NEBYLA NĚJAKÁ POMĚRNĚ 

VÝZNAMNÁ AKCE.“
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NEJROZSÁHLEJŠÍ KOMPONOVANÁ KRAJINA 
V EVROPĚ A MOŽNÁ I NA SVĚTĚ, LEDNICKO-
-VALTICKÝ AREÁL, JE OD ROKU 1996 SOUČÁSTÍ 
SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
UNESCO. DO DNEŠNÍ PODOBY ROZSÁHLÉHO 
PŘÍRODNÍHO PARKU HO ZFORMOVAL ROD 
LICHTENŠTEJNŮ, JEHOŽ PŘÍSLUŠNÍCI BY SI 
ZA TO ZASLOUŽILI POMNÍK. SNAD SE HO 
NĚKDY DOČKAJÍ…

VALTICE OBJEVILA 
MANŽELKA,
říká světoznámý chirurg 
Bohdan Pomahač

Dlouhá léta žije za oceánem, ale na Česko 
a Moravu zvlášť rozhodně nezapomíná. 
Navíc si celoživotně nese poselství ve svém 
příjmení. Kouzlo klasického nomen omen 
(jméno příjmení) zase jednou dokonale 
zafungovalo. Světoznámý chirurg Bohdan 
Pomahač pomáhá, jak může.

Rozhovor na straně 25…
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Zámek Valtice, foto: m-ARK
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Romantické sídlo obklopuje téměř 
200hektarový park, jeden z nej-
větších v Evropě. V něm najdete 
palmový skleník, benátskou kašnu, 
římský akvadukt, čínský pavilon, 
minaret a umělou zříceninu Janův 
hrad. Díky unikátnímu propojení 
stavebních památek s okolní člově-
kem formovanou přírodou zapsali 
Lednicko-valtický areál v roce 1996 
do Seznamu světového dědictví 
UNESCO.
Na vaši návštěvu čekají reprezentač-
ní sály v přízemí, které sloužily k po-
řádání velkolepých setkání evropské 
šlechty (dnes I. prohlídkový okruh). 
V 1. patře zámku si můžete projít 

soukromé pokoje Lichtenštejnů  
(II. okruh), ve 2. patře pokoje dětí  
a jejich guvernantek spolu s muzeem 
loutek Milana Knížáka (III. okruh). 
V podzemí najdete umělou barokní 
jeskyni s krápníky, tzv. grottu, a v ní 
technické zázemí zámku a malou expo-
zici historického vinařství (IV. okruh).

Státní zámek Lednice je nejen pohádkově krásný, 
ale je i místem, kde vám den uteče jako nic. 
Okruhů, památek a zábavy je v jeho areálu tolik, 
že nebudete vědět, kam dřív.

Místo, kde vám 
den rychle uteče

St
át

ní
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ám
ek

 L
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Státní zámek Lednice
Zámek 1, 691 44 Lednice
tel.: 519 340 128
www.zamek-lednice.com

Foto: m-ARK
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Skleník (individuální prohlídka) 
zaujme lehkou samonosnou konstrukcí 
a šupinovým krytím z 65 tisíc skleně-
ných tabulek. Nejstarším exemplářem je 
cykas starý 300–500 let.

Minaret (individuální prohlídka) 
zvaný turecká věž vznikl dle plánů archi-
tekta Josefa Hardtmutha na přelomu 
18. a 19. století. Můžete tam dojet lodí. 

Janohrad (prohlídka cca 30 minut), 
romantická umělá zřícenina u ramena 
Dyje. Dojet tam můžete autem, na kole, 
lodí, nebo dojít pěšky.

Apollonův chrám (individuální 
prohlídka), romantický zámeček nad 
Mlýnským rybníkem dnes slouží jako 
vyhlídková terasa. Možnost koupání!

Maurský dům, parní lázně 
i technické zázemí pro zavlažovací 
systém parku. Turbína vyráběla 
elektřinu pro zámek a část obce, 
čerpadla zavlažující park stále plní svoji 
funkci.

Nebe a Peklo jsou umělé jeskyně 
v zámeckém parku s kamennou bránou 
a akvaduktem na cestě k minaretu. 

Průvodce (50 nebo 120 minut) 
nabízí prohlídku parku s odborníkem 
a spoustu zajímavostí o vývoji parku, 
rostlinách, obnově parku a také 
o tajemné, dávno zapomenuté a znovu 
objevené zednářské zahradě.

NA TOULKÁCH PARKEM A OKOLÍM

Minaret, foto: m-ARK

Zámecká zahrada, foto: m-ARK

Janův hrad, foto: m-ARK

Apollonův chrám, foto: m-ARK

Fontána v zámecké zahradě, foto: m-ARK
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Výjimečný zážitek 
  v nejmladších lázních

Moderní balneoprovoz a wellness 
centrum doplňuje komfortní uby-
tování ve 43 prostorných pokojích, 
trojici apartmánů a luxusním 
knížecím apartmánu, jenž uspokojí 
i nejnáročnější zákazníky. Nechybí 
restaurace se zimní zahradou, kon-
ferenční místnost a školicí prostory.
Základem léčby lednických lázní je 
jodobromová voda, obsahem jódu 
jedna z nejkvalitnějších v Evropě. 
Tento ryze přírodní léčivý zdroj do-
plňují rehabilitační cvičení, reflexní 
terapie, lymfatické drenáže, široké 
spektrum masáží a další léčebné 
procedury. Vše pod dohledem 
lékaře, který doporučí klientovi to 
nejlepší a nejvhodnější z nabídky.
Spa Resort Lednice**** disponuje 
vlastním pramenem třetihorní 
jodobromové minerální vody 
původem z mělkého subtropického 
moře, jež zasahovalo až do Černého 
moře a Kaspického jezera. Z dutin 
vápencových útesů v hloubce přes 
jeden kilometr se dnes jodobromo-
vá voda pro potřeby lázní – koupele 
i bazén – těží. 

Foto: Spa Resort Lednice

Třetihorní mořská voda, koupele, masáže, 
lázeňské dobroty. To vše spojeno do výjimečného 
zážitku v nejmladších lázních u nás, v luxusním 
hotelu Spa Resort Lednice.

Spa Resort Lednice ****
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Vysoký obsah léčivých solí jódu a brómu předurčuje tyto lázně 
k léčbě pohybového aparátu, revmatických chorob, osteoporó-
zy, ženské neplodnosti a chronických gynekologických potíží. 
Kromě léčivých jodobromových koupelí zde nabízejí i koupele 
uhličité, přísadové, rašelinové či hydromasážní. Dále pak široké 
spektrum masáží, elektroléčbu, magnetoterapii, ultrazvuk, diady-
namické či interferenční proudy, TENS transkutánní nervovou 
stimulaci, laser, fyzioterapii, kineziologický rozbor, léčebný tělo-
cvik, Dornovu metodu, reflexní terapii, zábaly, infrasaunu atd. 
A protože v lázních a při procházkách vám pořádně vytráví, 
nechybí restaurace, v případě Spa Resortu Lednice**** se zimní 
zahradou. Šéfkuchař drží krok s dobou a v pokrmech moder-
ní světové a české kuchyně dbá nejen na chuťový zážitek, ale 
i na zdraví strávníků. Od loňska si dobroty z lázeňské kuchyně 
můžete vychutnat i ve venkovní zahrádce s výhledem na koloná-
du s fontánou. Zahrádka je otevřená denně nejen pro hotelové 
hosty, ale i pro veřejnost. Samozřejmostí je vlastní uzavřené 
parkoviště a připojení k internetu v celém komplexu hotelu.
Ve volných chvílích, kdy si zrovna neužíváte lázeňského kom-
fortu, okolní Lednicko-valtický areál nabízí nepřeberné množ-
ství míst k poznávání. A to autem, pěšky, na kole, na koni nebo 
v kočáře. A večer můžete strávit třeba u džbánku dobrého vína 
ve vinárně či ve vinném sklípku přímo u vinaře. V okolí je z čeho 
vybírat.
Ať přijedete kdykoliv, v kterémkoliv ročním období, vždy  
se můžete těšit na maximální pohodlí a bezchybné služby.  
Z nabídky pobytových balíčků si vybere každý. Teď už zbývá  
jen to vyzkoušet.

Spa Resort Lednice
Břeclavská 781, 691 44 Lednice
tel.: 734 200 222, 515 554 100
www.lazne-lednice.cz

Dárkové poukazy
Potřebujete originální a výjimečný dárek? 
Dárkový poukaz v podobě vybrané služby 
či pobytu potěší při každé příležitosti. 
Platnost poukazu je 6 měsíců od data 
vystavení.

Foto: Spa Resort Lednice

Foto: Spa Resort Lednice
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V režii nadšenců ze společnosti 
Zayferus se rok co rok předvádí orel 
bělohlavý s dvouapůlmetrovými 
křídly. Fascinující je střemhlavý 
útok sokola nebo impulzivní jestřáb 
lovící kličkující kunu.

S orlem 
nad hlavou, 
se sokolem 

na ruce
Zatajit dech a naklonit 

hlavu k nebi! Jinak to nejde 
v čase, kdy svižní dravci  
vylétnou nad zámeckou 

zahradu v Lednici.

Všechny výkony hlavních hrdinů 
jsou jedinečnou podívanou. Škoda 
marnit čas a pozorovat tu nádheru 
přes hledáček fotoaparátu! Napětí 
z lovu zažijete jedině minutu po mi-
nutě a stoprocentně na vlastní oči. 
Spokojenost a nadšení ovládne děti 
i mnohem odrostlejší diváky. 

Orlík kejklíř, foto: Jiří Hrotek
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Zayferus, o.p.s. 
Havlíčkova 429, 664 34 Kuřim
tel.: 608 100 440
www.zayferus.cz

Dravci loví věrné makety své při-
rozené kořisti. Na konci přehlídky 
budete okouzleni a příjemně pře-
kvapeni, můžete se těšit na originál-
ní fotografii s některým z opeřených 
krasavců. A nebo – s pochopitelným 
strachem – vám bude dopřáno 
zavelet dravci a nechat ho přistát 
na své ruce! 
Společnost Zayferus předvádí uni-
kátní sbírku létajících dravců, která 
nemá v České republice konkurenci. 
Osobně poznáte 39 druhů a celkem 
101 dravců! Kromě Austrálie 
 a Antarktidy můžete na jednom 
místě sledovat zástupce dravých 
ptáků ze všech kontinentů. 
I dravci mají pravidelný režim. 
Pro veřejnost létají třikrát denně 
ve dvanáct, ve dvě a ve čtyři hodiny 
odpoledne. Na zámecké louce 
na vás čekají po celé prázdniny s vý-
jimkou pondělí. Od dubna do října 
jsou k vidění o víkendech a svátcích. 
K obloze se vznášejí úderem dva-
nácté a ve dvě odpoledne. 

Pozor! V Lednici jsou ukázky na dvou 
místech. O letních prázdninách před 
vstupem do zámecké zahrady postávají 
lidé, co mají hodně podobný název.  
Přesvědčují diváky, aby šli mimo 
zámeckou zahradu. Podobnost názvu je 
záměrná, aby se to lidem pletlo. Originál 
Zayferus se již 25 let píše se „Z“ a má 
ochrannou známku! Zayferus je v zá-
mecké zahradě, kousek od skleníku!
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Sokol stěhovavý, foto: Jiří Hrotek Těsně před uchopením návnady, foto: Jiří Hrotek
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Jeden z vchodů do labyrintu vede přes stoletý sklep, kterým se 
dostanete přímo do penzionu. Ovšem zcela lehce se vám může 
stát, že v těchto chodbách zabloudíte. Vstupem do sklepení se vám 
zcela rozzáří oči. Najdete zde nejedno tajemné zákoutí. Dokonce se 
traduje ke zdejší studni pověst, že kdo se do ní zadívá a pošeptá své 
přání, do roka se mu splní.

Čas zde rychle plyne a není měsíce, kdy by se tady nekonaly 
tematické akce. Zimní měsíce jsou plné zabijačkových slavností, 
zahájení jara přichází s fašaňkovým defi lé.

Milovníkům degustačních večerů udělá radost šefk uchařovo 
menu, které v sobě snoubí dokonalou harmonii jídla s vínem a ales-
poň na malou chvíli vás zatáhne zpět do říše snů. Pro požitkáře mo-
ravských pochoutek je zde v létě připraveno grilované selátko, 
domácí udírnička za doprovodu cimbálové muziky. Podzim se 
nese ve znamení burčákových slavností, pečené svatomar-
tinské husičky či zvěřinových specialit. Na Nový rok ožije celé 
podzemí.

Areál poskytuje i ubytování, školicí prostory a skvělé vyžití pro 
fi remní teambuildingy.

www.onyxlednice.cz

LABYRINT SKLEPŮ V CENTRU LEDNICE
alerie vín

Foto: Galerie vín

Foto: Galerie vín
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Již Lichtenštejnové se v minulosti vozili na lodích 
zámeckým areálem v Lednici. Na tuto historickou
tradici navázala 1. plavební společnost, která 
od roku 1999 nabízí romantické plavby zámeckým 
parkem k rozhledně Minaret a dále tajemnými 
meandry Staré Dyje až k Janovu hradu. 
Plavby jsou doprovázené výkladem 
o historii a zajímavostech bývalého 
lichtenštejnského panství.

www. plavby-lednice.cz

1. plavební, s.r.o.
21. dubna 3, 691 44 Lednice
tel.: +420 603 516 358
e-mail: info@plavby-lednice.cz

Plavby 
zámeckým areálem 
v Lednici na Moravě

meandry Staré Dyje až k Janovu hradu. 
Plavby jsou doprovázené výkladem 
o historii a zajímavostech bývalého 
lichtenštejnského panství.
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STANOVIŠTĚ MAURSKÁ VODÁRNA
odjezdy 10.30–16.00 hod. (každých 30 min.)

Kapacita povozu 15 osob
Doporučujeme kombinaci jízdy
• od Maurské vodárny koňmi okolo Loveckého zámečku k Janohradu (3 km)
• od Janohradu lodí po Staré Dyji k Minaretu (4 km)
• od Minaretu pěšky přes dřevěné mosty okolo Pekla a Akvaduktu zpět 

k zámku (1,8 km)

INFO: tel.: 606 146 530, www.jizdykocarem.cz

Jízda koňským povozem 
k Janohradu

Janův hrad
Umělá romantická zřícenina zvaná 
Janohrad byla postavena v letech 
1801–1807. Od lednického zámku je 
vzdálena čtyři kilometry. Můžete sem 
doplout v loďkách nebo se svézt
v kočáře. www.januv-hrad.cz
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Rozmazlovat vás v Perle budeme díky široké nabídce 
léčebných i relaxačních pobytů tak dlouho, jak si budete 
přát. Připraveny máme víkendové i týdenní pobyty 
a zhruba stovku různých procedur. 
Tím nejdůležitějším ovšem zůstává přírodní léčivý 
zdroj, jodobromová minerální voda, jedna z nejkvalit-
nějších v Evropě. Solanka bývá pro své léčebné, preven-
tivní a regenerační účinky často přirovnávána k vodě 
z Mrtvého moře. Má výrazné protizánětlivé a hojivé 
účinky a v lázeňském domě Perla ji aplikujeme formou 
koupelí. Tento jedinečný léčivý zdroj pomáhá při léčbě 
cévních a neurologických nemocí, chorobách pohybo-
vého systému, gynekologických potížích či při popále-
ninách. Dopřejte si při svém pobytu v Lázních Lednice 
hojnost blahodárného účinku naší solanky! 
Řešení máme i pro ty, kdo nemají času nazbyt, ale o to 
intenzivnější odpočinek potřebují. Kromě krátkodobých 
pobytů Perla nabízí i možnost ambulantních proce-
dur. Ty můžete využít denně, včetně víkendů a svátků, 
v době od 7.30 do 19.15 hodin. Stačí se jen předem te-
lefonicky objednat a hodinka či dvě u nás vám zase vlijí 
potřebnou energii do žil. Stačí si vybrat z přísadových  
či perličkových koupelí, různých masáží v délkách 15, 
35 a 85 minut, termoobkladů, celotělových peelingů 
a zábalů s různými účinky či luxusních procedur, které 
vás příjemně naladí. 

Komfort pod jednou střechou
v lázeňském domě Perla v Lázních Lednice
Toužíte po skvělém odpočinku? Pak neváhejte 
a vydejte se k nejbližšímu „mrtvému moři“. 
Kam? Na jižní Moravu do Lázní Lednice na dosah 
pohádkovému zámku a parku, který bere dech 
v každém ročním období. 

Foto: Lázně Lednice
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A myslíme i na dvojice! 
Pobyt Pohádková roman-
tika ve dvou je pro ně jako 
stvořený: vybrané proce-
dury, romantická večeře 
a snídaně do postele. Zní 
to lákavě, nemyslíte? 
Lázně Lednice byly v roce 
2012 zařazeny na indikač-
ní seznam pro lázeňskou 
péči. Dnes se zde mohou 
léčit pacienti na kom-
plexní a příspěvkovou 
lázeňskou péči vedení 
u Všeobecné zdravotní 
pojišťovny, Pojišťovny mi-
nisterstva vnitra a Vojen-
ské zdravotní pojišťovny. 
Lázeňští hosté si užívají 
komfort dvoulůžkových 
pokojů s vlastním příslu-
šenstvím. Lázeňská re-

staurace zajišťuje celodenní stravování. K dispozici mají 
zdarma nový rehabilitační bazén, za poplatek si mohou 
zamluvit vířivku se slanou vodou či saunu. Do všech 
částí budovy je bezbariérový přístup a vše je pod jednou 
střechou. Zapomněli jste si župan? Nevadí, na recepci 
vám ho půjčí. Anebo si to rovnou domluvte předem 
a župan pro vás bude nachystaný v pokoji. 
Nejlepší čas na lázně a na odpočinek? V lázeňském 
domě Perla v Lednici je po celý rok. Naše profesionální 
péče o vaše zdraví je stejná bez ohledu na roční období. 
Tak na co ještě čekáte?

Lázně Lednice 
Lázeňský dům Perla 
Břeclavská 700
691 44 Lednice 
tel.: 519 304 811, 
724 730 804
www.lednicelazne.cz
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Muzeum prezentuje soukromou rodinnou sbírku hraček z let 
1860–1989. A to nejen hračky, s nimiž si hrávali naši předkové, 
ale také hračky, na které ještě sami vzpomínáme. 
V současné době čítá sbírka přes 1 000 exponátů z Česka i ze 
zahraničí a stále se rozšiřuje. Nejstarším exponátem je mahagono-
vé puzzle z roku 1790 od anglického výrobce Johna Wallise. Mladší 
ročníky ocení v českém prostředí málo vídanou sbírku prvních 
panenek Barbie z let 1960–1970. 
Hračky vyprávějí i osobní příběhy. Jedním z nich je osud porcelá-
nové panenky, jejíž původní majitelka utekla po vybombardování 
Drážďan za rodinou do Prahy jen s několika málo osobními věcmi 

včetně této hračky.
Muzeum pro návštěvníky Lednice 
nabízí i další služby: ubytová-
ní v apartmánech a parkování 
na vlastním oploceném parkovišti. 

Sběratelskou vášeň rodiny Žůrkových 
započalo asi před 20 lety dědictví po babičce 
v podobě porcelánové panenky Armand 
Marseille 390. Dnes je z toho Muzeum hraček 
v centru Lednice, které stojí za návštěvu.

Muzeum hraček Lednice
Pekařská 13, 691 44 Lednice
tel.: 736 434 406
www.muzeum-hracek-lednice.cz

RÁDI ADOPTUJEME, ODKOUPÍME NEBO 
POMŮŽEME IDENTIFIKOVAT I VAŠE HRAČKY. 

Muzeum 
hraček Lednice
Nostalgie, která stojí za to



MORAVIA magazín18

Foto: m-ARK
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Chcete se přenést do doby první republiky? 
Pak je muzeum Lednice dávná – Jak se 
žilo za Tatíčka Masaryka tou správnou 
volbou.
Nahlédnete do tehdejší domácnosti 
městského typu, ale i do kavárny, holičství, 
četnické stanice, krejčovství či modist-
ví. Když budete mít štěstí, uvidíte i ruční 
výrobu klobouků. Titulky novin a časopisů 
si pročtete v dobové trafice a při pohle-
du na reklamní plochu se třeba necháte 
zlákat pozvánkami do biografu. V samo-
obslužném ateliéru s nápaditými kulisami, 
replikami dobových oděvů a doplňků se 
na chvilku stanete někým jiným a klidně si 
můžete udělat originální fotku. A u poklad-
ny neodoláte drobným vintage suvenýrům. 
A pozor, v dětském koutku se vaše děti 
zabaví, abyste měli klid na prohlídku!

Lednice dávná - 
Jak se žilo za Tatíčka Masaryka
Zámecké náměstí 68, 691 44 Lednice
tel.: 776 759 811
duben–říjen otevřeno denně 
vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč

www.muzeum-lednice.cz

Jako z filmů 
pro pamětníky:
Muzeum Lednice dávná
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Hippoclub Lednice
NABÍZÍ:
· pro děti – vyjížďky na ponících do zámeckého 
parku k Minaretu v doprovodu rodičů

· vyhlídkové jízdy v kočárech po zámeckém 
areálu: Turbína - Minaret - Turbína

· svatební kočár
· restaurace – svatby, oslavy, srazy, firemní akce
· ubytování v penzionu a chatkách

www.hippoclub.cz
e-mail: penzion@hippoclub.cz

Nepřehlédnutelný minaret v zá-
meckém parku v Lednici je prý 
škodolibou pomstou knížete Aloise 
Josefa I. místním za to, že se s nimi 
nedohodl na stavbě kostela. Místo 
něj nechal postavit islámskou mod-
litebnu. Jiná verze zní, že Josefa 
Hardmutha k postavení rozhledny 
v maurském stylu inspiroval jeho 
životní vynález – moderní tužka. 
Stavba stojí na pohyblivých píscích 
a bažinách na olšových pilotech. 
Při výstavbě bylo zapotřebí spe-
ciální spirálovité lešení, z něhož 

měli dělníci strach. Jeho bezpeč-
nost proto demonstroval jezdec, 
který na koni vyjel až na samotný 
vrchol, aniž by se lešení pohnulo. 
Na nejvyšší ochoz 60 metrů vysoké 
památky vede 302 schodů. Odmě-
nou je výhled do širokého okolí.
Od druhé poloviny května 2017 se 
veřejnost může po čtvrtstoletí těšit 
na prohlídky interiérů v 1. patře. 
V něm je osm zrekonstruovaných 
salonků, které zámecká šlechta 
využívala k odpočinku po namáha-
vém výstupu a sestupu.

Minaret
Pomsta, nebo pocta?
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Ubytování
• 90 lůžek, pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové, 

třílůžkové (studia, apartmány, byty jsou vybaveny 
kuchyňkou)

• koupelny s WC, TV, telefon
• v ceně ubytování je snídaně
• venkovní zastřešený letní bazén 
• parkoviště hlídané kamerovým systémem
• klimatizace 
• wi-fi v celém hotelu na pokojích
• vinárna s kapacitou 60 osob
• posezení ve dvoře s kapacitou 30 osob

Relaxační centrum
• letní venkovní bazén 10 x 4 x 1,2 m s podchozím 

zastřešením, profesionální protiproud
• vířivka až pro 6 osob, anatomicky tvarovaná sedátka
• sauna pro 4 osoby s vyvíječem páry
• infrasauna pro 2 osoby
• masáže klasické, lávové kameny,  

čokoládové a další dle nabídky

GARNI HOTEL  
blízko centra Lednice

Relax Hotel Štork
Lednice na Moravě, Čechova 272
tel.: 519 440 940, 733 133 833
www.relaxhotelstork.cz
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tourism.olomouc.eu
www.kromeriz.eu
www.lednice.cz
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Tři úžasné 
a atraktivní 
mikroregiony

O Biosférické rezervaci Dolní Morava
s ředitem Ing. Janem Vybíralem

BR Dolní Morava zahrnuje velmi 
pestré území.
Ano, jsou to tři úžasné mikroregio-
ny: Mikulovsko, Lednicko-valtický 
areál a Podluží. Vznikla rozšířením 
bývalé BR Pálava o Lednicko-val-
tický areál a Podluží s lužními lesy 
v oblasti mezi Břeclaví, Mikulčice-
mi a soutokem řek Moravy a Dyje. 
Na ploše 349 km2 se vedle sebe 
nacházejí lokality velké biologické 
a kulturní hodnoty. Řeší se pro-
blém, jak uzpůsobit turistickou in-
frastrukturu a využívání přírodních 
zdrojů, aby tam nedošlo ke krizi. 
Co se šetrné turistiky týká, poctivě 
se angažujeme. Je třeba chránit 
nejen přírodu, ale kulturní krajinu 
jako celek.

Co je smyslem biosférické rezervace 
Dolní Morava?
Hledání smysluplného vztahu 
člověka k přírodním zdrojům a pří-
rodě obecně, ke způsobům ochrany 

UNESCO před třemi lety 
poprvé hodnotilo práci 
Biosférické rezervace Dolní 
Morava (BR DM) pro svůj 
Program Člověk a biosféra 
(Man and the Biosphere – 
MAB) a ta obstála tak, že se 
stala vzorem pro ostatní BR 
po celém světě.

Ing. Jan Vybíral, foto: m-ARK
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a využívání kulturní krajiny včetně 
památek, kterých je zde mnoho. 
Naše filozofie je opřená o krajinné 
profese, které se vyvíjely stovky 
roků. Dokonale zvládly řemeslo vy-
užívání krajiny z hlediska zeměděl-
ského i lesnického, vodohospodář-
ského, rybářského, rybníkářského... 
Ale vyvíjela se i společnost a její 
požadavky na využívání přírody. 

Nicméně doba spěje kupředu 
a vznikají nové obory.
Ano, nastala nová etapa rozvoje 
vědomostních oborů, jako je eko-
logie, která zastřešuje různé obory 
vědy a je o souvislostech. Studujeme 
limity činností člověka v krajině 
a hledáme způsoby rozumného 
dlouhodobě udržitelného využívání 
krajiny a přírodního potenciálu.  
Pokud nás z ní nikdo nevyžene, 
bude nás živit. Ale také chceme, 
aby se líbila i našim potomkům 
a nechtěli odejít jinam.

Takže hledáte harmonii mezi  
kulturním a přírodním? 
Učíme se vnímat mezioborové sou-
vislosti. Lesnictví nemůže skončit 
na hranici lesa, protože je součástí 
například hydrologického režimu 
podzemních vod na daleko větším 
území. Zemědělec si zase musí vzít 
odpovědnost za zachování trvalé 
hodnoty půdy, udržovat její kvalitu 
ve všech směrech, nejen aby plodila, 
ale aby měla sílu a schopnost jímat 
vodu. Je třeba navracet aspoň zčásti 
do širých lánů ostrůvky zeleně 

a podpořit biologickou pestrost,  
která je pro ochranu přírody dů-
ležitá. Biosférická rezervace dává 
dohromady všechny uvedené zájmy, 
které se na jejím území potkávají: 
turistiku, lázeňství, krajinné profe-
se... Hledáme společné vize rozvoje 
tohoto území a zachování jeho 
hodnot tak, aby byly společným 
bohatstvím v celosvětovém měřítku. 

Není zapsání LVA na seznamu 
UNESCO příliš závazné a limi-
tující?
Lokality UNESCO jsou společným 
kulturním a přírodním dědictvím 
lidstva. Je třeba je chránit, zachovat 
a rozumně využívat. A uvést to 
v soulad není často jednoduché. 
Navíc počty návštěvníků BR Dolní 
Morava díky památkám UNESCO, 
ale i atraktivní Pálavě a lužním 
lokalitám strmě stoupají. 

Jak to jde dohromady s proklamovanou 
udržitelností?
BR Dolní Morava zohledňuje, že tato 
území s hodnotami různého druhu by 
měla sloužit lidem. A naopak, lidé by je 
měli odpovědně využívat a opečovávat. 
V některých biosférických rezervacích 
ve světě zakázali lidem bydlet, což bylo 
proti duchu Programu MAB, a proto pak 
musely být zrušeny. To u nás nehrozí, lidé 
zde mají veškerý prostor, aby se realizo-
vali, a to nejen volnočasově. A děláme  
vše pro to, aby to tak zůstalo.

www.dolnimorava.org

Bavory

Brod nad Dyjí

Březí
Dobré Pole

Dolní Dunajovice
Drnholec

Horní Věstonice

Ivaň

Jevišovka

Nová Ves
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Nový Přerov

Pasohlávky

Perná

Pouzdřany

Vilémov

Vlasatice

Bořetice

Bulhary

Čejč

Čejkovice

Dolní Bojanovice

Dolní Věstonice

Hlohovec

Horní Bojanovice Hovorany

Hrušky

Josefov
Klentnice

Kobylí

Kostice

Kurdějov

Němčičky

Ladná

Lanžhot

Lednice

Lužice

Mikulčice

Milotice

Milovice

Moravská Nová Ves

Moravský 
Žižkov

Mutěnice

Na Mušlově

Nejdek

Nové Mlýny

Nový PoddvorovPavlov

Podivín

Pohansko

Popice

Prušánky

Přítluky Rakvice

Sedlec

Starovice

Starovičky

Starý Poddvorov

Strachotín

Šakvice

Terezín

Tvrdonice
Týnec

Valtice

Velké Bílovice

Velké Pavlovice

Vrbice

Zaječí Poddvorov

Dubňany

Hustopeče

Mikulov

Hodonín

Břeclav

Foto: m-ARK
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Do nevelké, ale na zážitky bohaté 
obce míří především milovníci vína, 
folkloru a rybaření. Jsou to dobré 
důvody, proč tam zajet.
Zárukou, že se v Bulharech ne-
budete nudit, jsou zdejší spolky, 
které si vzaly na povel většinu 
akcí. Obvykle při nich nechybí víno, 
muzika a zpěv. Naprosto ideálně 
se to vše v jeden celek spojuje při 
dvou akcích.
První z nich je v srpnu lety prověře-
né Hodové túlání po Pulgárských 
sklepech. V průběhu několika 
hodin můžete za víc než příznivou 
cenu prochutnat vína z bulharec-
kých sklepů a sklípků. Ani po jejich 
uzavření domů nemusíte. Večer 
následuje posezení u cimbálu, kde 
obvykle nechybí ani tombola.
Druhou, pro region unikátní akcí 
je tradiční květnové kosení trávy 
s cimbálovou muzikou a mužác-
kými sbory z okolí. Každý sbor ne-
jen vystoupí, ale deleguje jednoho 
svého žence, který musí co nejlépe 
a nejrychleji posekat kus louky. 

Hodové túlání 
po Pulgárských sklepech
Chodit ze sklepa do sklepa můžete ledaskde, ale túlání po nich 
zažijete pouze a jen v Bulharech.

A když budete mít štěstí, možná 
zbohatnete. Pověst o zdejším 
Pustém zámečku praví, že jednou 
za 100 let se skromnému a hod-
nému člověku zjeví pes velký jako 
tele, který má v tlamě tři klíče. 
Seberete-li odvahu a klíče mu 
vezmete, stanete se majitelem 
velkého, skrytého pokladu.

Obecní úřad Bulhary
691 89 Bulhary 88, tel.: 519 340 722
www.bulhary.cz
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Zábavy je u toho víc než dost.
Přijet ale můžete i na košt vín  
(březen), košt mladých vín  
(listopad) či svěcení vín (prosinec).
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Foto: Jiří Osička
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Pokračování ze strany 7

My si dnes posvítíme na méně známou skutečnost. 
Asi jen málokdo ví, že jeden ze zásadních kroků 
svého osobního života Bohdan Pomahač udělal 
ve Valticích. Právě tam vykročil na cestu manželství, 
které letos trvá už 17 let.

Řekneme-li Valtice, co se vám vybaví jako první?
Svatba! Brali jsme se tam před 17 lety a byla to první 
svatba po rekonstrukci zámecké kaple od 2. světové 
války. Užili jsme si na ní spoustu zábavy a ve finále to 
bylo tak úspěšné, že o pár let později se ve Valticích 
vdala i manželčina sestra. Miluji jižní Moravu, víno, 
kraj, prostě všechno!

Proč jste si ke sňatku vybrali právě toto město?
Tak to kompletně zařizovala moje tehdy budoucí  

manželka, která je z Prostějova a Valtice „objevila“. 
Mně se celá oblast hned zalíbila, takže jsme se bez 
problémů shodli. 

Takže to byla jasná volba? 
To se musíte zeptat jí. Já jsem neváhal!

Kdy a kde přesně se vlastně svatba konala?
Jak už jsem zmínil, stěžejní byla kaple valtického 
zámku. Ubytovaní jsme všichni byli v zámeckém 
hotelu. A samozřejmě nechyběla cimbálová muzika. 
To je moje srdeční záležitost. Moje oblíbená lidovka? 
Vinohrady, vinohrady... 

Utkvělo vám v paměti ještě další místo ve Valticích?
Spousta. Kolonáda, zámecká zahrada, odkud jsou 
i naše svatební fotky. Ale také Janův hrad, Hraniční 
zámeček a vůbec celý Lednicko-valtický areál. 

Valtice se honosí přídomkem Hlavní město vína. 
Co vy a víno? 
Víno mám moc rád. Mé chutě se ale mění. Někdy se 
ustálí, pak zase hledám něco nového. Jsem spíš sezonní 
vyznavač červeného vína v zimě a bílého nebo růžového 
v létě. A nemám rád sladká vína.

Valtice jsou též vyhledávaným rájem cykloturistů. 
Jezdíte na kole?
Samozřejmě. V létě jezdím na kole poměrně pravi-
delně. Mám hned několik bicyklů pro různé terény 
a příležitosti ;-). Ve Valticích mi ale zatím na kolo čas 
nikdy nezbyl.

Vrátil jste se do Valtic ještě někdy po svatbě? 
Snad pět let po svatbě jsme každoročně jezdili do Valtic 
si zavzpomínat. Vím, že se tato oblast hodně změnila 
a jen vzkvétá! Určitě se tam zase moc rád zajedu  
podívat. Akorát nevím, kdy to přesně vyjde. 

Děkujeme za rozhovor.

VALTICE OBJEVILA 
MANŽELKA, říká 
světoznámý chirurg 
Bohdan Pomahač
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Co chybí Ladné na velikosti, to dohání 
bohatým kulturním a společenským živo-
tem. Hlavní roli v něm hraje folklor, kroje, 
víno a zpěv v podání mužáckého sboru 
Lanštorfčané. 
K nejoblíbenějším akcím patří únorový 
fašank se zabijačkou, červnový Guláš 
cup, zářijové předhodovní zpívání, hody 
a hodky, říjnový Polévka cup a prosincový 
advent. 
Budete-li mít čas 
nahlédnout do zdejšího 
kostela sv. Archanděla 
Michaela, nebudete 
litovat. Ale i pohled 
zvenčí na tuto obecní 
dominantu postavenou 
z 250 druhů glazovaných 
a neglazovaných tvaro-
vek a obkládacích cihel 
stojí za to.
A mrkněte 
na obecní web 
do zajímavostí, 
kde jsou ukázky 
místního nářečí. 
To budete ču-
čet, pokud tedy 
víte, co to je.

Ladnou nemusíte jen profrčet autem 
či na kole. Vyberte si některou z akcí 
a klidně se zdržte.

Obec Ladná 
Masarykova 119/60, 691 46 Ladná  
tel.: 519 324 502, www.obecladna.cz

  Ladná: 
mužáci, víno, zpěv
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Místem s neopakovatelnou atmo-
sférou je posezení u mohutného 
dubu nad Valticemi. Jako by čekal 
na znavené poutníky, kteří se v jeho 
stínu dočkají zaslouženého odpo-
činku. Přes zvlněné hřbety vinic se 
hlavní město vína rýsuje v plné své 
romantické kráse. A když se otočíte, 
budete po pár krocích na nejvyšším 
bodě Lednicko-valtického areálu 
u kolonády Reistna, z jejíž vyhlídko-
vé terasy uvidíte ještě mnohem dál. 
A jako bonus si můžete dát pohárek 
dobrého valtického vína. Památník 
nechal na počest otci a bratrům, 
jejichž čtyři sochy zdobí výklenky, 
počátkem 19. století vybudovat Jan 
Josef I.  Do roku 1989 památka ležela 
v přísně střeženém hraničním pásmu, 
kam kromě vojáků nikdo nesměl.

Valtice 
jako na dlani

Kolonáda Reistna, foto: m-ARK
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Cesta Valtických k folkloru přitom nebyla jednoduchá. Součástí 
Československa se město stalo až v roce 1920, ale němčina měla 
pořád převahu. Po vysídlení části původních obyvatel v roce 
1946 se do města přistěhovali noví osídlenci ze všech koutů 
Moravy, ze Slovenska a z dalších evropských zemí. Z Valtic se 
stal národnostní a národopisný Babylon. A tak se není čemu 
divit, že vybudování folklorní tradice trvalo léta. Vlastně desetiletí.
Jenže teď už je to naštěstí hezkých pár let jinak. Dnes se málo-
která zdejší akce obejde bez místní krojované chasy, mužského 
a ženského sboru nebo cimbálové muziky. Jejich vystoupení 
vždy podtrhnou milou atmosféru, které odolá jen málokdo.

Komfort s venkovskou pohodou
Hledáte komfort města s venkovskou 

atmosférou? Valtice jsou jasnou volbou. 
Cyklostezek, vína, akcí a památek je 

tam tolik, že nemáte nárok to při jedné 
návštěvě stihnout. A jako bonus folklor 

s nadšením, které se hned tak nevidí.

Valtice, hlavní město vína
Foto: m-ARK

Foto: archiv města Valtice

Foto: archiv města Valtice Foto: archiv města Valtice
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Už jste byli v Úvalech?
Za úvalskou železnou oponou se od  
padesátých let do roku 1990 normální 
smrtelník dostal jen na povolení. Teprve 
pak odstartoval novodobý rozvoj malé 
obce s německým názvem Garschöntal, 
tedy Překrásné údolí. 
Po roce 1989 vísku za kopcem opět 
dosídlují. Postupně tam obnovili kostel, 
rybník i tradice. Také tamější vinné 
sklepy zažívají renesanci, a tak není divu, 
že právě v Úvalech najdete stříbrný TOP 
vinařský cíl roku 2015 v podobě venkov-
ského sídla milovníků vína. Vyplatí se 
tam stavit na skleničku. Ostatně v Úva-
lech se kdysi občerstvil i železný kancléř 
Otta von Bismarck. 
Více info: www.uvaly.webnode.cz

Turistické informační centrum, tel.: 734 256 709, 519 352 978, 
otevřeno duben až září od pondělí do neděle 9–17:00 (přestávka 
12:30–13:00), říjen až březen od pondělí do pátku 7–15:30 
(přestávka 11:30–12:00), www.valtice.eu

Start obstarává v závěru masopustu Vinařský fašank – tradiční 
obchůzka maškar a krojovaných šohajů, kteří na několika zastáv-
kách tančí s dřevěnými meči tanec pod šable. K jaru patří Valtický 
košt, Velikonoční otevřené sklepy a Valtické vinné trhy.

Oslavy nástupu léta a slunovratu si můžete užít na Noci otevře-
ných sklepů. Bez krojů a vína se neobejde červencové Předho-
dovní zpívání, spojené s Vinařskými meruňkovými slavnostmi, 
ani Víno bez hranic a už vůbec ne srpnové Valtické krojované 
hody.

Podzim patří burčákům, které ovládnou všechny akce od začát-
ku září. Vyvrcholením je říjnové Valtické vinobraní, megapiknik 
na trávníku na historickém náměstí, kde o víno, burčák, dobré 
jídlo, pití a zábavu není nouze.

V listopadu sice ve Valticích málokdy zařehtá bílý kůň, ale mladé 
víno tam vždy od 11. 11. od 11 hodin a 11 minut nechybí nikdy. 
Poprvé si s ním můžete přiťuknout při tradičním Svatomartin- 
ském přípitku, ale i ve většině vinoték a restaurací, kde se  
můžete těšit i na svatomartinské husí pečínky.

Ale tím to ještě nekončí. Mladá vína čeká Svěcení vína a ta tříletá 
a starší vína můžete prochutnat v prosinci na Mikulášském 
koštu archivních vín. A na adventních jarmarcích vás prohřejí 
vína svařená.

Foto: m-ARK
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Foto: archiv města Valtice
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NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s.
Zámek 1 • 691 42 Valtice • tel.: 519 352 744Zámek 1 • 691 42 Valtice • tel.: 519 352 744Zámek 1 • 691 42 Valtice • tel.: 519 352 744Zámek 1 • 691 42 Valtice • tel.: 519 352 744Zámek 1 • 691 42 Valtice • tel.: 519 352 744

salonvin@vinarskecentrum.czsalonvin@vinarskecentrum.czsalonvin@vinarskecentrum.czsalonvin@vinarskecentrum.czsalonvin@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz • www.vinarskecentrum.cz www.salonvin.cz • www.vinarskecentrum.cz www.salonvin.cz • www.vinarskecentrum.cz www.salonvin.cz • www.vinarskecentrum.cz www.salonvin.cz • www.vinarskecentrum.cz 

Přijďte prožít nevšední zážitek  
s našimi nejlepšími víny.
SALON VÍN ČESKÉ REPUBLIKY

Národní soutěž vín a stálá degustační expozice 
na zámku ve Valticích.

Sklepení valtického zámku ukrývá 
poklad, který se mění rok co rok. 
K tomu, aby z něj na vás také něco 
zbylo, stačí jediné – přijet a ochut-
nat ho. 
Vína jsou určena ke vzdělávání ná-
vštěvníků o víně, propagaci a pod-
poře našeho vinařství. Příchozí 

Salon vín České republiky je 
místo, které by měl aspoň 
jednou v životě navštívit každý 
milovník vína. Čeká na něj 
pečlivě vybraných 100 nejlep-
ších vín z celé republiky pro 
aktuální sezonu. Otevřeno je 
celoročně kromě ledna.

nejlepší moravská a česká vína ochutnají 
na jednom místě, ale zároveň se dovědí 
vše podstatné o každém víně i vinařích. 
Nechybí naučná expozice o našem vi-
nařství a vinařských oblastech, síň slávy 
českých a moravských vinařství a recepce 
s prodejnou. Vína je možno i zakoupit. 
S celou kolekcí vín se můžete seznámit 
prostřednictvím několika degustač-
ních programů. Volná degustace nabízí 
po dobu 90 minut volnou ochutnávku 
libovolných vín. Další možností jsou 
degustační programy řízené sommelie-
rem nebo ochutnávka prostřednictvím 
degustačního automatu.

100 
nejlepších vín 
z Moravy a Čech

Salon vín ČR

Foto: m-ARK

Fo
to

: S
al

on
 v

ín
 Č

R



31MORAVIA magazín

Valtické Podzemí a Vinařství Led-
nice Annovino, které ho provozuje, 
katapultovala mezi TOP vinařské 
cíle přízeň návštěvníků. Co víc 
si vlastně přát? Něco by se určitě 
našlo: vy, kteří už jste u nás byli, 
šiřte naši slávu dál, a vy, co jste 
si na sklenku našeho „annovína“ 
ještě čas nenašli, je letos ta pravá 
chvíle to napravit!

Valtické 
Podzemí a Vinařství 
Annovino Lednice
Venku může pršet, sněžit, padat trakaře, ale pod zemí, v objetí 
útulného sklepení, s jistotou skleničky, z níž víno neubývá, 
je to všechno fuk. Tam nastupuje magie souznění historie, 
tradice a současnosti přefi ltrovaná skrze pohárek či láhev vína 
a podmalovaná zvukem cimbálu.
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Je jen na vás, zda dáte přednost 
společnosti desítkek či stovkek 
podobně naladěných lidí v prů-
běhu některé z našich tradičních 
akcí, nebo intimitě dvojice či malé 
skupiny přátel.
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Vinařství Lednice Annovino
Nejdecká 714, 691 44 Lednice
tel.: 724 331 382 
www.vinarstvilednice.cz

Vinařství Annovino Lednice se má 
čím chlubit: jeho vína jsou úspěš-
ná doma i v zahraničí. Největším 
úspěchem je dvojitá zlatá medaile 
panenského slámového Hibernalu 
2012 na prestižní soutěži Terravino 
v Izraeli, stříbro Decanter v Londýně 
či zlato Ryzlinku v San Franciscu.
Společnost hospodaří na vlastních 
a díky spolupráci s Mendelovou uni-
verzitou i na jejích vinicích. Specia-
lizuje se na Rulandské šedé, tramíny 
a ryzlinky, nově i na delikátní Pálavu 
a okouzlující Hibernal. Snaží se jít 

Vína zrozená v Lednici oprášila zaniklou tradici kdysi proslulých 
vín knížat Lichtenštejnů. Je to zásluha Vinařství Annovino Lednice, 
které jim vzdává hold svou produkcí, logem i spoluautorstvím 
vinařské expozice na lednickém zámku.

s dobou a její pozornosti neunikne 
žádná novinka. Od loňska chuťové 
buňky dráždí novinkou, prostě 
a jednoduše pojmenovanou Oran-
žové. Přitom oranžová vína nejsou 
žádnou modernou, ale návratem 
ke starým dobrým tradicím. Barvu 
vína získávají dlouhou macerací 
na slupkách bobulí bílých odrůd 
Annovina Rulandského šedého 
a Tramínu červeného. Po otevření 
nechejte láhev Oranžového chvilku 
vydechnout. Odmění se vám 
pomerančovými tóny, medovostí, 

chutí skořice a šťavnatostí. Netradiční 
průhlednou etiketou, která dává vynik-
nout barvě a po dopití lahve se odhalí 
pohádkový lednický zámek, je víno 
vlastně tekutou pozvánkou do úchvatné 
krajiny Lednicko-valtického areálu.
Až do dna jsou rychle vypity i lahve 
annovinských klaretů v barvách bílého 
zlata či vzácných japonských bílých 
čajů s omamnou vůní. Náramně chutnají 
i cuvée s netradičními názvy Hibruš, 
Pinot, u kterých můžete hádat, které 
z jakých odrůd vzniklo. A nezapomeňte 
na speciality vinařství: vína slámová, 
likérová či unikátní Višňové.
Vína zakoupíte ve vinařství, ochutnat je 
můžete v propagačním stánku na cen-
trálním parkovišti u zámku v Lednici 
nebo ve Valtickém Podzemí. 

Vína zrozená v Lednici
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Do letošní sezony Valtické Podzemí 
vstoupilo s novou Vínovnou, která 
je vinařským infocentrem a obcho-
dem v jednom.
Rok ve Valtickém Podzemí je bohatý 
na události a na nudu není až 12 
metrů pod zemí čas. V téměř kilome-
trovém labyrintu chodeb a 13 sklepů, 
jejichž historie sahá do středověku, 
je stále co objevovat a ochutnávat. 
Nabídka služeb a zážitkových progra-
mů pro privátní, fi remní a teambuil-
dingové akce je více než pestrá, ale 

Sledujte „podzemní“ web a Facebook. 
Jedině tak vám neunikne od jara 
do zimy žádná akce, kde je co vidět, 
slyšet, sníst a vypít.

Valtické Podzemí 
Vinařská 47, 691 42 Valtice
tel.: 723 600 423
www.valtickepodzemi.cz

Labyrint, který chutná po víně
Je to jiný svět. Spletený z chodeb, obestřený tajemstvími a chutnající 
po víně. Chytněte se pevně vinné skleničky a nechte se vést 
labyrintem Valtického Podzemí, TOP vinařského cíle 2013 a 2015.

klidně vám je ušijí na míru.
Kousek Valtického Podzemí si mů-
žete odvézt s sebou v podobě lahve 
vína ze stejnojmenného vinařství, 
všechna z těch nejlepších okol-
ních tratí. Ale je i druhá možnost: 
bezplatně poskytnutý box v jednom 
z podzemních archivů naplníte 
víny z Vinařství Annovino Lednice 
a dostanete klíč od vchodu. Ten 
vám umožní přijít si svá vína vypít 
kdykoliv v průběhu roku, a to bez 
ohledu na denní či noční hodinu.
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Valtická vinařská škola:

Prestiž a tradice
Absolventi valtické školy
jsou páteří našeho vinařství

Střední vinařská škola ve Valticích je 
dobrou volbou pro ty, kteří se chtějí 
zařadit po bok stovek odborníků, kteří 
jsou páteří našeho vinařství. Škola, 
ubytování a praxe, to vše téměř pod 
jednou střechou.

Čtyřletý studijní obor 
s maturitou vybaví žáky 
potřebnými znalostmi 
i dovednostmi. Díky 
tomu se uplatní v oboru 
i mimo něj. 
Pěstování révy vinné 
a výrobu vína doplňuje 
meteorologie, klimatic-
ké a půdní podmínky, 
ovocnářství a laborator-
ní rozbory. Studenti se 
orientují v technických 
výkresech, geodetic-
kých a pozemkových 
mapách, hrozny a ovoce 
umí nejen pěstovat 
a sklidit, ale i skladovat 
a prodat. Naučí se řídit 
traktor a využívat me-

chanizační prostředky a zařízení.
Praxi získají ve školních vinicích a sadech 
a ve vinařství. „Školní“ vína získala mnohá 
ocenění doma i v zahraničí. 

Střední vinařská škola Valtice
tel.: 519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
www.svisv.cz

Muzeum, 
kde zpívají ptáci 

Národní zemědělské muzeum Valtice
Nám. Svobody 8, 691 42 Valtice
tel.: 519 352 144, nzm.valtice@nzm.cz
http://nzm.cz/valtice

Láká na stálé expozice i sezonní výstavy 
na nádvoří muzea s pavilonem, roz-
kvetlými letničkami, bylinkovými záho-
ny, fontánou a chodníkem, na němž si 
vaše chodidla otestují různé povrchy.
Stálá expozice Historické vinařské lisy 
a nářadí dokumentuje vývoj zpraco-
vání hroznů. Dominantou je mohutný 
dvoutunový exponát lisu z roku 1719. 
Nechybějí sudy, vědra, mlýnky, putny, 
kosíře apod., bez nichž by se žádné 
vinařství neobešlo.
Expozice ovocnictví, zelinářství a vi-
nařství cílí na nářadí a nástroje našich 
předků. K vidění jsou pluhy, oradla, 
motyky, rýče, postřikovače, putny, 
fukary, lisy, zátkovačky... Jedinečná 
je sbírka parafi nových modelů ovoce 
a zeleniny, která dokumentuje staré 
i krajové odrůdy.
Pohled do okolí Valtic nabízí expozice 
Krajina Lednicko-valtického areálu. 
Výstava je interaktivní, a tak se můžete 
zaposlouchat do zpěvu ptáků, jejichž 
druhovou pestrostí je zdejší příro-
da vyhlášená. Ve velkoobjemových 

Poslouchat ptačí zpěv, vyzkoušet bosou nohou pocitový chodník, 
pozorovat živé ryby a poučit se, co k práci v zemědělství používali naši 
předkové. To vše nabízí Národní zemědělské muzeum ve Valticích.

akváriích se prohánějí nejvýznamnější 
sladkovodní ryby, lze si pohrát na louce, 
vylézt na posed nebo načesat švestky 
česáčkem přímo ze stromu.

a můžete trhat ovoce ze stromů
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VINAŘSTVÍ 
POD ZÁMKEM

GALERIE VÍN VALTICE
Moderní a stylové prostředí láká na sklenku vína i šálek dobré kávy. 
Místa je tam dost i k pořádání fi remních večírků, teambuldingů 
a oslav. Milovníci pohybu ocení dva tenisové kurty a děti malé 
hřiště. Na přání zajistíme komplexní služby: ubytování, občerstvení, 
řízené degustace, cimbálovou muziku, komentovanou prohlídku 
Valtic a okolí, a to i v angličtině.

Malé butikové vinařství, zaměřené na přívlastková 
vína špičkové kvality, se zapsalo do mapy jižní 
Moravy v roce 2012. Moderní areál s vinotékou 
a posezením najdete přímo v centru Valtic.

Vinařství Pod Zámkem 
a Galerie vín Valtice
Břeclavská 1100, 691 42 Valtice
725 990 329, 725 968 302, 
www.vinarstvipodzamkem.cz

Máme vlastní vinohrady 
přímo pod Pálavou 
s tradičními odrůdami 
Pálava, Tramín červený, 
Chardonnay a Rulandské 
šedé, doplněné o moderní 
Dornfelder. 

Traditional Collection
Svěží, odrůdově přirozená vína lehčího typu s něžnou fi nesou. 

Ideální pro vaše gastronomické zážitky.

Selected Collection
Vína z vybraných odrůd s předpokladem ke zráním na láhvi. Pro 

příjemné posezení s přáteli nebo pro archivaci i několik let od nákupu.

Premium Collection
Skutečné poklady vznikající pouze v příznivých ročnících. 

Zámecké speciality
Několik druhů paštik a naloženého masa, které chutnají 

výtečně nejen s našimi víny.

Foto: Vinařství Pod Zámkem

Foto: Vinařství Pod Zámkem
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V srdci Valtic, nedaleko zámku, ale zároveň v klidné části 
města je situován Hotel garni Klaret, který může být vašim 
startovacím místem k poznávání unikátního Lednicko- 
-valtického areálu na kole, pěšky i autem.
Nikam se vám nechce? Nevadí! Velká zahrada s meruňkovým 
sadem, krytou pergolou či bazénem je k dispozici od jara 
do podzimu. Celé dny zde můžete jen tak odpočívat a užívat 
si klidu. Večery můžete trávit u sklenky výborného valtického 
či rakouského vína v soukromí pod hvězdnou oblohou nebo 
v dobovém sklepě s archivem vín.
Pořádná snídaně je základ každého dne. Proto jsou naše 
snídaně vydatné a chutné. Rádi vám připravíme i večerní 
menu připravované nejen na grilu. Vždy výhradně z čerstvých 
lokálních surovin! Dobroty k vínu, jako domácí uzené a paštiky, 
jsou u nás samozřejmostí.
Hotel je jako stvořený pro všechny, kteří si potrpí na kvalitní 
ubytování, profesionální přístup a klid. V jeho prospěch hovoří 
i snadná dostupnost z dálnice D2 či letišť v Brně, Bratislavě 
a Vídni.
Firmám nabízíme kompletní servis pro pracovní schůzky, 
školení, výuku a porady pracovních skupin. K dispozici je vždy 
promítací plátno, projektor, flipcharty a velká LED televize. 
Rádi vám na míru přichystáme tematické večeře, coffeebreaky, 
denní občerstvení, návštěvu vinného sklepa s odborným 
výkladem sommeliéra nebo teambuildingové aktivity.

Hotel garni Klaret
Střelecká 106, 691 42 Valtice
www.hotelklaret.cz

Jedinečná atmosféra, maximální 
pohodlí, skvělé víno a pohoda. Hotel 
garni Klaret patří ve Valticích k těm 

nejlepším a nejkrásnějším.

Hotel garni Klaret

Zažít něco víc
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prospěšné. Podél okružní trasy se 
nachází 12 zastavení, která vám 
zprostředkují různé smyslové vjemy. 
Je to Houbová překážková dráha, 
Paměťová stezka, Místo klidu a na-
příklad v horkých dnech oceníte 
ochlazující putování po blátěné 
stezce. Trasa je vhodná pro rodiny 
s dětmi, pro mladé návštěvníky 
i seniory, stejně tak jako pro celé 
skupiny. Na trase najdete také 
restauraci, zaměřenou na regionální 
kuchyni vč. nápojů. Rakouští vinaři 
produkují skvělá červená i bílá vína 

Most mezi sousedy
STEZKA BOSOU NOHOU VALTICE – SCHRATTENBERG
Pět kilometrů dlouhá Stezka bosou nohou prochází malebnou 
vinařskou krajinou česko-rakouského příhraničí v okolí vrchu 
Reistna (Raistenberg). Spojuje sousedy, Valtice a Schrattenberg. 
Každoročně ji navštíví na 15 000 návštěvníků a velká část trasy je 
vhodná pro chůzi na boso! 

a oblíbeným nápojem je zde „Schra-
ttenbergské víno“. 
Na časy připomínající národ Keltů, 
jejichž kmeny si v regionu zakládaly 
svá sídla, byla jako jedna ze zastávek 
stezky vybudována „Druidská brána“ 
(Druidentor). Místo má tvar elipsy, 
která obklopuje keltský stromový 
kruh (Baumkreis). Uprostřed se na-
chází „obětní kruh“, kterému vévodí 
mohutný trilit, který reprezentují dva 
svislé pilíře s kamenným překladem. 
Pro Kelty byly stromy zásadním sym-
bolem a každý člověk měl svůj strom, 
který ukazoval na jeho charakter. 

Bližší informace týkající 
se stezky, stejně jako 
možné účasti na akcích 
naleznete na stránkách
www.barfussweg.at 
(www.schrattenberg.gv.at).
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město s bohatou historií a krásou lužních lesů
Spojení památek s krásnou přírodou 

tvoří z Břeclavi a jejího nejbližšího 
okolí stále oblíbenější cíl. 

Břeclav
Pohostinné město Břeclav leží na hranici tří států – České repub-
liky, Slovenska a Rakouska. Po vstupu České republiky do schen-
genského prostoru se tak nabízejí široké možnosti v oblasti pře-
shraniční spolupráce, turistiky, společenského života i podnikání.

V Břeclavi žije necelých 25 tisíc obyvatel. Břeclav je však také obcí 
s rozšířenou působností pro dalších šestnáct obcí, ve kterých žije 
spolu s bývalým okresním městem téměř 59 tisíc obyvatel. Samot-
né město má tři další místní části – Poštornou, Charvátskou Novou 
Ves a Starou Břeclav.

Břeclav nabízí návštěvníkům spoustu památek a zajímavostí. 
Za zhlédnutí stojí kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné včet-
ně nedaleké školy a fary, moderní kostel svatého Václava v centru 
města, synagoga s Lichtenštejnským domem, židovský hřbitov, 
historický vodojem z roku 1928, kaple sv. Cyrila a Metoděje a dal-
ší církevní stavby. V nádražní budově je vystaven model lokomo-
tivy Moravia, která jako první vlak přijela na české území.
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Turistické informační centrum 
Břeclav, Lichtenštejnský dům
U Tržiště 8, 690 02 Břeclav
tel.: 731 428 235, 731 428 250
tic@ticbreclav.cz
www.muzeumbv.cz

Dominantou města je zámek, který na svou celkovou rekon-
strukci teprve čeká. Zatím je zpřístupněná alespoň jedna z věží, 
která nabízí kouzelný pohled na město a okolí. V jednom ze 
zámeckých sklepů funguje oblíbená vinotéka. Nedaleko centra, 
v místě bývalého slovanského hradiska, stojí lovecký zámeček 
Pohansko. Unikátní lužní lesy na mnoha místech pronikají až 
do zastavěné části. Řeka Dyje a okolní vodní plochy jsou vyhle-
dávaným cílem rybářů. 

Břeclav má vynikající podmínky pro sportovce. V centru města 
je koupaliště s krytým bazénem, sportovní hala, atletický stadion, 
zimní stadion, k dispozici jsou dva tenisové areály, volejbalové 
kurty, šest fotbalových hřišť. Řeka Dyje nabízí ideální vyžití vesla-
řům i vodákům. V závěru roku byla na několika místech otevřena 
nová hřiště s venkovními posilovacími stroji.

Město má vlastní muzeum s několika výstavními prostorami. 
Výstavy výtvarného umění se odehrávají také v soukromých 
galeriích.

Turistická sezona začíná v Břeclavi v květnu otevíráním Lich-
tenštejnských stezek. V červnu se do programu akcí vrátily 
Moravské dny, září patří tradičně Svatováclavským slavnostem. 
Stále větší oblibě se těší Slavnosti rajčat a také Slavnosti břec-
lavského piva, které pořádá znovuzrozený břeclavský pivovar. 
Pevné místo v kalendáři má hokejový Memoriál Ivana Hlinky 
i celostátní finále atletického Středoškolského poháru.

Foto: David Mahovský

Závody dračích lodí Břeclavský drak, foto: David Mahovský

Stavění máje, foto: David Mahovský
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Lichtenštejnský dům a folklorní slavnosti, foto: David Mahovský
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Hotel IMOS *** Břeclav
Řece a metropolím na dosah

Hotel IMOS najdete v Břeclavi, kde se křižují 
dopravní cesty do Brna, Vídně a Bratislavy. 
To vše orámované Lednicko-valtickým areálem, 
největším evropským parkem na Seznamu 
památek UNESCO.

Hotel IMOS stojí na nábřeží, opravdu na dosah řeky 
Dyje. Teď už je jasné, proč se tam můžete najíst v Port 
Restaurantu. 

Moderní Hotel IMOS nabízí dvoulůžkové a jednolůžko-
vé pokoje a pokoj pro invalidní občany. Celkem 60 lůžek 
ve 27 nově zrekonstruovaných pokojích se sociálním 
zázemím, televizí a telefonem. Wi-fi připojení je v celém 
objektu zdarma. A součástí hotelového komplexu jsou 
také dvě sauny.

Hotel Imos přímo vybízí k ubytování a přenocování 
na cestě do Rakouska, Chorvatska, Itálie a jiných zemí. 
To ale neznamená, že je ideální jen pro krátkodobé 
pobyty. Vůbec ne, naopak! Je skvělým výchozím 

bodem pro toulky Lednicko-valtickým areálem 
a lužními pralesy a dlouhodobé pobyty spojené se 
sportovně-společenským vyžitím. Také na Pálavu 
a k novomlýnským nádržím je to z Břeclavi jen kousek.
Hotelový Port Restaurant nabízí italskou gastronomii 
v moderním hávu. Jeho patronem je známý kuchařský 
guru Marcel Ihnačák, který dohlíží i na tematické 
zážitkové večery.

Za návštěvu ovšem klimatizovaná restaurace stojí i kvůli 
pravidelně obměňovanému běžnému jídelníčku. Ten 
sestavuje hotelový šéfkuchař David Zbranek, pro něhož 
jsou typická lahodná a současně zdravá jídla. Hosté 
oceňují i týdenní menu za zvýhodněné ceny. Kvalita su-
rovin, denně čerstvé dodávky od pečlivě vybraných part-
nerů jsou základem fungující a kvalitní restaurace, kde 
jdou ruku v ruce kuchařské umění a poctivé řemeslo.

Foto: Hotel IMOS
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Být na jižní Moravě a nedopřát si kvalitní víno? 
Port Restaurant ve spolupráci s předním moravským 
sommelierem Liborem Nazarčukem vybírá dle sestave-
ného jídelního lístku kvalitní česká a italská vína, která 
souzní s gastronomií. Vše společně pak modeluje tvář 
restaurace.

Restaurace s kapacitou 70 míst je k dispozici i pro rodin-
né, společenské a fi remní akce. Její dispoziční řešení 
má velkou variabilitu, pojme až 70 lidí. Menší skupiny 
ocení oddělený salonek až pro 24 hostů a také bar 
s kavárenským posezením pro 15 osob. Vinárna je zase 
jako stvořená k pořádání společenských akcí do 55 lidí, 
třeba k posezení s cimbálovou muzikou či degustací vín. 
A v letních dnech vás rádi obslouží i na zahrádce.

Sázka na Hotel IMOS se vyplatí. Dobré jídlo a víno, 
cykloturistika, plavby lodí, výlety historickými vlaky... 
To vše můžete zažít na vlastní kůži, když přijedete 
do Břeclavi.

Hotel IMOS***, Komenského nábřeží 3125/3a
690 02 Břeclav, tel.: 519 326 118, www.hotelimos.cz
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Foto: Hotel IMOS

Specializuje se na maloobchodní 
prodej sýrů ze zahraničí, přede-
vším z Holandska, Itálie, Francie, 
Anglie. Prioritou je vysoká kvalita 
sýrů díky spolupráci s výrobci 
nebo přímými dovozci. Sýry zrají 
pouhých pár měsíců i několik let. 
Delikatesy ocení nároční zákazní-
ci, kteří při výběru jídla a nápojů 
nedělají kompromisy.
Nabídka vín obsahuje komplexní 
produkci od pečlivě vybraných 
moravských i zahraničních vinařů, 
kteří dlouhodobě dosahují vyso-
ké kvality při výrobě vína.
WINE DEPOT, samostatný klima-
tizovaný prostor s 38 kójemi pro 
uložení vína, je pro majitele ulo-
ženého vína přístupný 24 hodin 
denně a 7 dnů v týdnu.

Gurmet shop Břeclav 
KVALITA A TRADICE

Gurmet shop nabízí široké spektrum domácích a zahra-
ničních vín nejvyšší kvality, krájené sýry a delikatesy 
z Itálie, Francie, Anglie, Španělska, Maďarska.

BV Gurmet Morava s.r.o.
J. Palacha 122/6, 690 02 Břeclav
tel.: 731 530 942
www.gurmetmorava.cz

• kvalita s kouzlem malých krámků
• sýr i víno dle chuti zákazníka
• balení do originálních bedýnek
• degustace vín, rauty, cateringy
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Antonín Vojtek hledá a nachází 
lásku ke svému kraji pod Pálavou
Život se s malířem Antonínem Vojtkem nemazlil. I když přišly chvíle 
složité, vždy maloval. U stojanu zapomínal na všechna trápení a smutky.

Odmalička miloval přírodu. Toulal se krajinou, poli, 
lesy, vinohrady v okolí Horních Bojanovic. S úžasem 
zjistil, že dokáže svět kolem sebe zachytit kresbou 
a akvarelem. Vytrvale celé hodiny maloval. Při pohle-
du na krásu kolem sebe a na modravé dálky s horou 
Pálavou snil o tom, že zasvětí malování celý život.

Do krajiny svého rodného kraje se zamiloval a zůstal jí věrný 
po celý život. Všechna místa, která zachytil na obrazech, 
osobně navštívil, prošel se bažinou, pohladil traviny, posadil 
se a odpočíval na břehu řeky Dyje. Je přesvědčený, že 
výtvarník má malovat pravdivě. Má svou krajinu znát. Takové 
obrazy potom působí na diváka a mají své trvalé kouzlo.

Foto: archiv autora
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V profesionální výtvarné činnosti se věnuje malbě, 
kresbě a grafice.
Získal řadu cen a ocenění. V roce 2008 byla A. Vojtkovi 
udělena Cena Jihomoravského kraje za celoživotní 
přínos v oblasti výtvarného umění. 

Vojtkovo dílo si získalo široký okruh příznivců, a to 
především těch, jejichž naturel konvenuje s poetickou 
podobou „Vojtkovsky“ koncipovaného vidění krajiny 
s výrazným detailem rostlinného motivu a „kulovitou 
kupovitostí“ krajinné vegetace. (Mgr. J. Fantura, GVU 
Hodonín) 
Věnuje se především tvorbě krajinářské, ale jeho vý-
tvarný pohled na svět je rozmanitý. Výtvarný projev je 
nezaměnitelný a originální. 
V sedmdesátých letech 20. století vytváří první ab-
straktní olejomalby, pokračuje v letech osmdesátých. 
S novým stoletím dovršuje cyklus téměř padesáti 
abstraktních olejomaleb. Čerpá ze snů a vizí. Cyklus 
obrazů je nazván Odjinud. 

Počet samostatných výstav Antonína Vojtka převýšil 
úctyhodné číslo 207. Jeho obrazy jsou zastoupeny 
v řadě galerií a soukromých sbírkách světa. 

Galerie 99 Břeclav
tel.: 723 887 977, 723 930 015
vojtek@vojtek-av.com
www.vojtek-av.com

Mistr štětce i slova
Antonín Vojtek patří k výtvarným umělcům, kteří mají 
potřebu vyjadřovat se nejen štětcem, ale i slovem. Publi-
koval řadu esejů, je spoluautorem sbírky básní Kam jdu 
(1997), dále knih Osudy (2001), Příběhy psané životem 
(2002), Ti úspěšní (2003), Encyklopedie úspěšných 
(2004), Hovory s osobnostmi (2010), autorem vlastní 
biografie Malíř jižní Moravy (1994) a knih Já a moje 
modelky (1998), Řekni mi, táto, proč (2003), Jako v nebi, 
tak i na zemi (2005) a Ztracené touhy (2007), Ohlédnutí 
(2008), Krajina mého srdce (2009), Buď vůle tvá – zpráva 
o mém srdci (2014), Odjinud (2015), Jaké tajemství znáš, 
že se usmíváš? (2016) a další. 
V současné době malíř Antonín Vojtek žije a pracuje  
v ul. J. Moláka 3, 690 03 Břeclav 3. Působí také 
v Galerii 99 v Břeclavi v ul. Slovácká 2587, ve které 
poskytuje výstavní prostor i začínajícím autorům.

Kdo je Antonín Vojtek?
1934 narozen 10. ledna 1934 v Horních Bojanovicích
1952 maturuje na Reálném gymnáziu v Hustopečích
1964 promuje na Masarykově univerzitě v Brně
1972 stojí u zrodu a je viceprezidentem výtvarné  
 skupiny Konfese
1979 je malířem ve svobodném povolání
1992 otevírá galerii „V“ v Podivíně
1999 otevírá „Galerii 99“ v Břeclavi
2001 otevírá galerii v Chorvatsku v Živogošči
2004 otevírá „Galerii A.V.“ ve Staré Břeclavi
2010 otevírá galerii v Horních Bojanovicích

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora
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Jak souvisí habánský poklad se třiceti mušketýry? Druhá světová 
válka se synagogami v Birminghamu a Chicagu? Sklenka dobrého 
vína s velbloudí srstí? Odpovědi najdete v Podivíně, královském 
městě opředeném mnoha tajemstvími a záhadami.

Název města je nejasný. Kronikář 
Kosmas v 11. století ho odvozuje 
od zámožného židovského zakla-
datele hradu Podivy, ale výkladů je 
mnoho včetně vědeckých analýz. 
Co je naopak jisté, že na pečeti listi-
ny z roku 1297 je znak dvouocasého 
lva, tedy znamení převzaté z erbu 
českého krále. 

Habánský poklad
Život v Podivíně v minulosti 
významně ovlivnily dvě komunity. 
Jednou z nich byli novokřtěnci 
neboli habáni, pilní a zruční řemesl-
níci i zemědělci. Ve městě se usadili 
v první třetině 16. století a pobyli 
tam asi 100 let. V krušných dobách 
se ukrývali ve sklepeních, která  

dodnes čekají na odhalení. Tajemstvím 
je obestřen i zdejší habánský poklad. 
Podle písemné zprávy si pro něj přijely 
čtyři vozy, 15 jezdců a 30 mušketýrů. 
Najatí sedláci dlouho kopali. Ale marně.  
Šanci najít ho máte i vy.

Podivín
Královské město opředené záhadami

Foto: archiv města

Foto: m-ARK
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Židovská historie
Významnou stopu v podivínské 
historii zanechali Židé. Ze zdejší 
židovské obce se dodnes zachoval 
pouze hřbitov s tisícovkou náhrob-
ků a obřadní vstupní halou, která 
svou originální architekturou připo-
míná Orient.
Židovské osídlení města tragicky 
završil 22. leden 1943. Občané této 
víry skončili v nacistických vyhla-
zovacích táborech: nejstaršímu bylo 
téměř 88, nejmladšímu pouhých 
šest let. Válečné hrůzy a útrapy 
přežila pouhá šestice lidí. 
Ale podivínská židovská komunita 
má své pokračovatele. Jeden svitek 
tóry ze zaniklé synagogy vlastní 
židovská obec v anglickém Birming-
hamu. Používají ji jen při zvláštních 
příležitostech na památku obce, kte-
rá již neexistuje. Druhý svitek tóry 
získala kongregace v americkém 
Chicagu. Do duchovního života ji 
spolu s jinými v 90. letech minulého 
století uvedla poslední žijící podi-
vínská rodačka židovského původu. 

Květen: rybářské závody
Červen: Hudba na kole,  
cyrilometodějská mše, rockový 
Podivafest, Pytlácká noc
Červenec: krojované hody
Srpen: rybářský maraton
Prosinec: svěcení vína

TIP:
Janohrad, jednu z nejromantič-
tějších zřícenin u nás, najdete 
v katastru Podivína. Od jara 
do podzimu si ji můžete nejen 
prohlédnout, ale nechat se tam 
i oddat.

Cihla v „Národním“
Pod číslem dvacet v suterénu 
Národního divadla v Praze najdete 
cihlu z Podivína. V dobových 
letácích psali o vypálené kamenině 
„ze země a vody jedné studánky 
sesterské Moravy“. Druhý den 
nejasný popis upřesnili na Podivín.

Kaple se studánkou
Za prohlídku stojí šestihranná kaple 
svatých Cyrila a Metoděje s vodním 
pramenem a kopulí s lucernou, 
která je dnes zapuštěná do terénu. 
Později byla dozdobena reliéfem 
moravských věrozvěstů.

Frabuli a Simoir
Zdejší vína určitě stojí za to 
ochutnat. Jedinou obcí, kde můžete 
okoštovat Frabuli a Simoir, je právě 
Podivín. Frabuli se prosazuje díky 
intenzivní vůni i chuti, oscilující 
od šeříkových tónů, přes čerstvě 
mletou kávu až po nevšední závany 
koňských žíní a velbloudí srsti. 
V barvě je tak intenzivní, až černá, 
že se může používat i ke psaní ar-
chivních záznamů. Nevěříte? Tak se 
stavte ochutnat. A to jsme vám nic 
neprozradili o Simoiru!
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Foto: archiv města
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V obci napočítáte víc než 100 
vinných sklepů, z nichž nejstarší 
pocházejí ze 17. století. Zdejší vína 
nejsou ledajaká: tradice místního 
vinařství sahá až do dob Římanů 
a rakvické bílé víno nechybělo ani 
na korunovaci českých králů a stále 
patří mezi nejlepší u nás. Dokládají 
to nejvyšší ocenění ze světových vý-
stav. Své sklepy vinaři otvírají během 
několika akcí v roce.
Rakvice jsou i obcí zaslíbenou 
rybářům. Mohou se usadit u Jezer, 
Kamenšťáku, Trávníků (zde se kaž-
doročně konají rybářské závody pro 
dospělé a děti) nebo na novomlýn-
ských nádržích.
Máte rádi folklor? Přijeďte na červ-
nové či listopadové krojované hody. 
Nebo upřednostňujete pořádný 
rozhled? Rozhledna Maják vám ho 
umožní z téměř 28metrové výšky, 
odkud nabízí výhled na lužní lesy, 
Lednicko-valtický areál a přilehlá 
města a vsi.

Obec Rakvice
Náměstí 22, 691 03 Rakvice
tel.: 519 349 100, 519 349 204
www.rakvice.cz

Kdy a na co v roce 2017 
do Rakvic?
Duben:  
Velikonoční výstava vín (16. 4.), 
Den otevřených sklepů (29. 4.)

Červen:  
soutěž ve vaření gulášů,  
krojované hody (24.–26. 6.)

Červenec:  
hodky (1. 7.), přehlídka dechovek 
Túfarankafest,  
Myslivecká noc (29. 7.)

Listopad:  
Svatomartinský den otevřených 
sklepů, Kateřinská výstava vín, 
Kateřinské hody

Prosinec: 
2. 12. 2017 Adventní jarmark

Slunce, víno a pohoda
Rakvice, které jsou součástí 
Lednicko-valtického areálu, 
nabízejí krásné okolí 
s množstvím výletů, vinařskou 
turistikou či rybařením. 

Obec Rakvice
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Žilo to zde už v pozdní době 
kamenné a žije to zde dodnes. 
Osvědčená kombinace dobrého 
vína a pohostinnosti láká cyklisty 
i vínomilce do otevřených skle-
pů, jiní dají přednost poklidným 
výšlapům na dřevěnou rozhlednu 
s výhledy na vinice, novomlýnské 
nádrže a Pálavu. V době nábo-
ženské tolerance v 16. století 

Obecní úřad Přítluky
Obecní 11, 691 04 Přítluky
tel.: 519 349 303/305 
www.pritluky.cz

Akce v Přítlukách:
20.–22. 1. Zabijačka s ochutnávkou vín 
6. 5. Májový košt vín 
10., 17. a 24. 6. Letní snoubení pokrmů 
1. 7. Otevřené sklepy Přítluky 
22. 7. Folk festival s ochutnávkou vín
12. 8. Krojované hody
16. 9. Burčáky v Přítlukách
3.–5. 11. Putování za mladými víny
18. 11. Košt mladých vínPřítluky a Nové Mlýny

VINAŘSKÁ A HABÁNSKÁ TRADICE
Malá obec na Břeclavsku je poměrně unikátní díky tomu, že má 
dvě části, jejichž katastry spolu nesousedí: vinařské Přítluky 
a Nové Mlýny s čilým rybářským životem.
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založili novokřtěnci zvaní habáni 
osadu Nové Mlýny, kde žili podle 
svých náboženských představ. 
Tito pracovití lidé byli zdatnými 
a pilnými řemeslníky a není divu, 
že jejich bohatství bylo často cílem 
loupeživých hord. Roku 1622 přišel 
další nevděk v podobě vypovězení 
do Uher. Tuto významnou habán-
skou baštu na Moravě dodnes 

navštěvují potomci novokřtěnců 
z celého světa.
Rybáři se zde cítí jako v ráji a milov-
níky přírody fascinuje magický křik 
hnízdících divokých husí a na pod-
zim kejháním provázené stěhování 
husích šipek, když na krátký čas 
tento Bohem požehnaný kraj 
opouštějí. 

Nádherné výhledy na celou 
Pálavu skýtá posezení pod 
Přítluckou horou
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který se vínu co nejméně 
plete do cesty, říká známý 
vinař Miloš Michlovský
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Vzpomenete si na první víno, které 
jste vyrobil?
První víno pod dozorem taťky jsem 
si zkusil tady v Rakvicích někdy 
v 8. třídě, sám za sebe v prvním 
ročníku valtické vinařky. To mi už 
řekl jen: Tady máš vědro, bečku, 
Svatovavřinecké... Pamatuji si to 
jako teď. A pít se dalo. 
Velké vinařství znamená i velký 
rádius vinic?
Nejsme jedno velké, ale 10 malých 
vinařství. Ke každé řadě vín přistu-
pujeme jako k samostatné značce 
zastřešené Vinselektem Michlov-
ský. Každá z nich jde svojí cestou 
vinohradem počínaje a lahví konče. 
Vína vyprodukujeme ročně kolem 
milionu lahví, 125 hektarů vinic 
má od Rakvic rádius 40 kilometrů. 

Od Nového Přerova přes Pálavu 
a Lednici až k Přítlukám, Zaječí 
a Velkým Bílovicím. Vinice jsou 
prostě srdcem vinařství.

Máte nějakou nejmilejší viniční 
trať?
To je stejné, jako byste se matky 
zeptali, které dítě má nejraději. 
Ale přece jen: Pálava kolem Perné. 
Tam jsou jedny z nejlepších tratí 
v republice.

Která odrůda je vašim chuťovým 
buňkám nejbližší? 
Záleží to na tom kde, s kým, k čemu 
a proč. I tak obvykle nepiji jen 
jedno víno, protože by se přepilo. 
Nicméně, jsme na Pálavě a označení 
VOC Pálava dostávají pouze a jen 

Ryzlinky vlašské, které nikde jinde 
v republice nevyzrají lépe než tady. 

Cítíte se víc šlechtitelem, 
vinohradníkem nebo vinařem? 
Nemůžete být dobrým vinohrad-
níkem, nerozumět vínu a nevědět, 
pro jaké účely se pěstuje. A obrá-
ceně. V této nerozlučnosti spočívá 
i genialita této rostliny. Jedno bez 
druhého prostě není možné. Chcete 
špičkové víno? Musíte mít špič-
kovou trať a vědět kde, co a kdy 
vysadit. A až si vypěstované „perly“ 
dovezete do sklepa, nesmíte to zba-
brat. Šlechtění je jenom level navíc.

Jak vnímáte módní vlny v podobě 
Chardonnay, růžového, oranžové-
ho, kvevri...?
V pořádku jsou tehdy, pokud 
znamenají posun vinařství dál 
a výš směrem ke kvalitě. Pokud ne, 
nezabývejme se tím, i kdyby nám 
to mělo zjednodušit či zlevnit práci. 
Jaký smysl by měl vynález sudu, 
jestliže je ideální nyní znovuobje-
vená metoda kvevri? Nikoliv zpět 
k amfoře, ale dubový sud znamená 
pokrok a posun vína tam, kam by 
na ně to z hliněných nádob nikdy 
nedosáhlo. 

Nejlepší vinař je ten,

Víno se po tom, jak se zrodí v hlavě, tvoří především ve vinohradě. 
Toho se drží Miloš Michlovský, majitel rakvického vinařství 
Vinselekt Michlovský. Všechny řady vín z jeho produkce odrážejí 
vliv přírodních podmínek a mají jedinečný charakter, který jim dává 
právě osobnost tohoto vinaře.
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• založení fi rmy Vinselekt Michlovský v roce 1993 
předcházela více než třicetiletá cesta Miloše 
Michlovského profesionálním vinařským světem?

• fi rma zpočátku produkovala především vína 
určená pro zpracování na sekty, teprve pak 
se zaměřila na produkci kvalitních jakostních 
přívlastkových vín?

• získal historicky první ocenění Vinařství roku? 

• roční produkce asi milion lahví zahrnuje několik 
řad, které se liší původem hroznů, stupněm jejich 
vyzrání, technologií zpracování, ročníkem, zráním 
na lahvi atd.?

• řada vín Latitude 49 těží z originality a klima-
tických podmínek 49. rovnoběžky, území kolem 
něhož se nachází většina moravských vinic?

• nové odrůdy révy vinné, vyšlechtěné 
Michlovského týmem, slouží hlavně k produkci 
biovín a biomoštů? 

• v roce 1997 Miloš Michlovský založil 
mezinárodní soutěž Sauvignon forum, 
která později získala garanci O.I.V. se sídlem 
v Paříži a která se následně transformovala 
do současného Oenofora?

www.michlovsky.com

Víte, že:
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Proto mizí z vinic 
některé odrůdy? 
Na úkor módních 
vln?
Určitě. Možná je 
„přešardonováno“, 
teď bude i „přehiber-
nalováno“. A z vinic 
mizí odrůdy dříve 
typické, Neuburské, 
sylván. Naštěstí 
existují projekty 
na uchování gene-
tických zdrojů. I já 
mám vlastní geno-
banku s odrůdami, 
které jsou nositeli 

vysoké kvality. Třeba s naším sylvá-
nem máme ve vysoké gastronomii 
významné úspěchy.

Je těžké dostat se k vám do týmu?
Kdysi nám někdo dal šanci a my 
nyní dáváme šanci jiným. Nezajímá 
mě pověst, nevím, co bylo v pozadí. 
Každý na to má „Vivaldiho“, tedy 
čtyři roční období, aby ukázal, co 
v něm je. Když je dotyčný dobrý, 
mám zájem. Stává se i to, že lidé 
k nám přicházejí, jak se říká, na vy-
učenou. Stačí jim, když si do životo-
pisu pak napíší, že dělali u Michlov-
ského. I to se stává.

Ocenění sbíráte i za biovína. 
Proč máme pít biovína?
Je to na vás. Kvalita bio i ostatních 
vín by měla být stejná. Přidaná hod-
nota biovín je v tom, že při pěstování 
a ochraně révy a hroznů a výrobě 
vína bylo použito co nejméně che-
mie, což je dobré pro přírodu i kon-
zumenta. Nejlepší vinař je ten, který 
se vínu plete co nejméně do cesty. 
Ale trochu se mu tam přeci jenom 
plést musí, protože víno není přiroze-
ný produkt, nevznikne samo.

Jak se stát vínomilcem? 
Je třeba se k tomu propít. Je správné 
začít doma a k tomu ochutnávat 
tam, kde zrovna jste na dovolené 
apod. A věřte, že pokud tady kápnete 
na dobrého vinaře, tak stejně zase 
skončíte doma. Obecně se šíří, že 
pro červená vína u nás není dost 
sluníčka. Blbost! Copak naši sta-
řečci byli hloupí, když tady koncem 
19. století bylo 80 % modrých odrůd? 
Neřekl bych. Jen jsme je tady před 
rokem 1989 neuměli udělat. Přitom 
stačí málo: zvolit správnou odrůdu, 
polohu a samozřejmě i zpracování. 
Naše Frankovka a Svatovavřinecké 
mají konkurenci snad jen v Rakous-
ku a u Rulandského modrého jsme 
schopni držet krok se světem.
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Velké Bílovice
Město lidových tradic, vína a ovoce

Lidové tradice, víno a ovoce. Tato symbolická 
trojice nejlépe vystihuje největší vinařskou 

obec u nás – Velké Bílovice.

Vrch Hradištěk nad největší vinařskou obcí 
má nebývalý duchovní rozměr. Na vrcholku 
stojí kaplička zasvěcená sv. Václavovi, 
sv. Urbanovi a sv. Cyrilu a Metodějovi.
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Lidové tradice mají ve Velkých 
Bílovicích zelenou. A to nejen při 
famózních zářijových hodech, které 
jsou pro všechny obyvatele – bez 
legrace – největším svátkem v roce. 
Slaví se nepřetržitě tři dny, v jejichž 
průběhu se sní metráky domácích 
koláčů a vypijí hektolitry vína. 
A věřte, že o tomto folklorním svát-
ku bezezbytku platí, že lépe jednou 
vidět a zažít, než o něm stokrát číst. 
Kdo neviděl nekonečný průvod 
krojované chasy, nepochopí…
Ve městě působí čtyři cimbálové 
muziky, tři dechovky a chrámo-
vý sbor. Kde jinde najdete tolik 
dobrých muzikantů? I tím jsou 
Velké Bílovice zajímavé a jedinečné. 
A když se to všechno podmaluje 
nádherou zdejších krojů, nemá to 
chybu!
Týdenní dovolená by vám nestačila 
na to, abyste projeli 720 hektarů 
zdejších vinohradů a prošli všech 
650 vinných sklepů. Natož kdybyste 
měli ochutnat aspoň kapku z každé-
ho zde vyrobeného vína.
Zdejší zážitková vinařská turistika 
začíná populárním putováním za ví-
nem Ze sklepa do sklepa, v jehož 
průběhu počet obyvatel města více 

Město Velké Bílovice
nám. Osvoboditelů 570 
691 02 Velké Bílovice
tel.: 519 367 111, www.velkebilovice.cz

než dvojnásobně vzroste.
Vinařská akce Za vinařem do Vel-
kých Bílovic startuje v dubnu a kon-
čí v září. V jejím průběhu otevírá 
své brány několik desítek vinařství. 
Každý týden jich můžete navštívit až 
pět, otevírací doba se mění v závis-
losti na hlavní a vedlejší sezoně. 
Spíše komorními akcemi jsou 
Zpívání pro radost v lokalitě 
na Belegradech, Setkání Pod Před-
níma, kde víno sbližuje návštěvníky 
s vinaři, Zarážení hory ve sklepních 
areálech a Svatomartinská slav-
nost s představením mladých vín, 
jejíž ozdobou je družina v čele se 
sv. Martinem na koni.
O první adventní sobotě se v mnoha 
místních i okolních domácnostech 
nevaří. Důvod je jediný: soutěž 
ve vaření zelňačky. A přestože 
polévka na náměstí bublá v desít-
kách kotlů, přijdete-li pozdě, budete 
mít smůlu. Akci provází řemeslný 
adventní jarmark.
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Sdružení vzniklo tím nejjednodušším způsobem: víno 
dává lidi dohromady a platilo to i o vinařích. Zpočátku 
jich bylo jen pár, nyní je spolupracujících vinařství přes 
50. Přesto nějaký ten rok trvalo, než zdejší vinaři po-
zvali lidi do svých sklepů. Nebyli sice první, ale chtěli 
milovníky vína přivítat skutečně na úrovni a dopřát 
jim neobyčejný zážitek na vinné Moravě. A to se jim 
fakt povedlo! 
Akcí spojených s vínem je v naší největší vinařské 
obci mnoho. K nejznámějším patří zdejší velkolepé 
putování Ze sklepa do sklepa, k nejvýznamnějším pak 
Za vinařem do Velkých Bílovic. Obě v režii Velkobílo-
vických vinařů.

Za vinařem do Velkých Bílovic
Tato akce návštěvníkům zaručuje, že od konce dubna 
do začátku září mohou vždy ve třech až pěti místních 
sklepech dle libosti holdovat vínu. V průběhu týdnů 
své dveře otevře a prostřídá se všech 50 vinařství. 
Ve vedlejší sezoně od 15 do 19, v hlavní sezoně  
od 13 do 19 hodin.

Velké Bílovice jsou Mekkou moravského 
vinařství. Vinné révě se tam daří od nepaměti 

a místní ji mají doslova zakódovanou v genech. 
Propagaci a šíření slávy místních vín si 

před lety vzalo za své občanské sdružení 
Velkobílovičtí vinaři. A dělají to dobře.

Velkobílovičtí 
vinaři

Neobyčejné zážitky
v největší vinařské obci

Foto: Velkobílovičtí vinaři

Foto: Velkobílovičtí vinaři
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Otevřená vinařství nabízejí degustaci nejméně 8 druhů 
vín. Na webu, v infocentru a na infotabuli na náměstí 
Osvoboditelů ve Velkých Bílovicích zjistíte, které skle-
py jsou v daném termínu otevřeny. K orientaci poslou-
ží mapa sklepních uliček, kterou najdete ve stojanech 
na všech informačních tabulích.
Ochutnali jste vína ve všech otevřených vinařstvích 
a řešíte, co s načatým večerem? Na mapě sklepních 
uliček jsou zakresleny cyklostezky, a tak se nabízí 
alespoň letmé, ideálně pěší nahlédnutí do krajiny vinic 
a vinných sklepů. Tajemný vrch Hradíštěk nad obcí 
nabízí krásný výhled do okolí a u kapličky se točil film 
Bobule. A mrkněte také do kulturního kalendáře obce, 
zda se někde ve městě něco neděje.

Velkobílovičtí vinaři, o. s.
Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice
www.velkebilovice.com

Putování Ze sklepa do sklepa
Ačkoliv tento typ akce vymysleli jinde, Velkobílovičtí 
vinaři ji povýšili na nejnavštěvovanější u nás. V prvních 
letech totiž nepodcenili propagaci a od té doby největší 
ochutnávka vín daného roku žije svým vlastním životem. 
V jejím průběhu můžete ochutnat produkci více než 50 
vinařství, nechybí dobré jídlo ani zvuky cimbálu. K pře-
mísťování mezi vinařskými městečky slouží pendlující 
autobusy navazující na vlakové meziměstské spoje.

Velkobílovická výstava vín
Jarní Velkobílovická výstava vín je úžasná sama o sobě. 
Další rozměr ji přidalo spojení s největší výstavou na-
turálních vín Víno 66,6 a nic navíc. Ta představuje vína, 
u kterých může být ve sklepní technologii použit pouze 
bentonit a síření s max. hodnotou 66,6 mg/l.
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V krajině zalité horkým sluncem otevírají 
Hustopeče dveře do vínorodé jižní Moravy. 
Ale chutnají a voní také po mandlích a ovoci, 
které dozrává v sadech kolem města.

turistická brána jihu 
Moravy 

Hustopeče

A v neposlední řadě Hustopeče pro-
slavily i významné osobnosti. Stopy 
rodiny prvního československého 
prezidenta mapuje naučná stezka, 
na níž se dozvíte, kdo z Masarykovy 
rodiny se zde narodil, kdo zde žil 

a kdo zemřel. Nejbližší příbuzenstvo 
ve městě měl a navštěvoval i malíř 
Alfons Mucha, jehož secesní plakáty 
jsou ve svém oboru legendou.

Burčákové slavnosti, burčáková 
komise, Burčáková unie, burčáková 
policie a burčákové pasy. To vše avi-
zuje, že s burčákem to v Hustopečích 
myslí vážně. Přesvědčte se o tom i vy!

Zdejší vinařská tradice sahá až 
do středověku, kam se město kaž-
doročně vrací v průběhu proslulých 
Burčákových slavností, které vždy 
o prvním říjnovém víkendu přilákají 
tisíce lidí. Slavná minulost Hustopečí 
jako největšího vinohradnického 
města Moravy a sídla horenského 
soudu ožívá v promyšlené kombinaci 
burčáku, vína, historie a kultury. 



55MORAVIA magazín

Jako jedno z mála měst a obcí 
Hustopeče také mají své oficiální 
městské víno. Odborníci z řad cer-
tifikovaných degustátorů, radních 
a zástupců vinařské komise ho 
vybírají v soutěži o Hustopečské 
městské víno. Vinařství musí splnit 
jednu ze dvou základních pod-
mínek: buď musí mít sídlo v Hus-
topečích, nebo víno musí vyrobit 
z hroznů vypěstovaných v katastru 
města. V konkurenci téměř dvou 
desítek zájemců o ochrannou 
značku Hustopečské městské víno 
zvítězil Ryzlink vlašský 2015 ze 
Znovínu Znojmo a Frankovka 2015 
od vinaře Marka Sedláčka. Obě vína 
se speciální etiketou jsou k dostání 
v Turistickém informačním centru. 
Exkluzivní světová, moravská a čes-
ká vína hrají hlavní roli v listopado-
vém nesoutěžním Světovém duelu 
vín. Mimořádná akce umožňuje 
ochutnat špičky z různých světadílů 
včetně těch těžko dostupných. 

Ovšem logem města je srdce slo-
žené nejen z vinného hroznu, ale 
i z mandle. Proč? Zdejší mandlo-
ňové sady jsou unikátní v celoev-
ropském měřítku! Zejména v době 
květu je jejich návštěva nezapome-
nutelným zážitkem. Těšit se tam 
můžete ovšem nejen na stromy, ale 
i na rozhlednu s naučnou stezkou, 
které byly otevřeny v roce 2012.

Turistické informační centrum 
Dukelské nám. 23
693 01 Hustopeče
tel.: 519 412 909
www.hustopece-city.cz
www.hustopece.cz

Ideálně to i s vínem můžete v březnu 
propojit na Slavnostech mandloní 
a vína. V jejich průběhu se můžete  
projít do sadů, ochutnat speciality  
z mandlí, mandlovici i místní 
vína v otevřených sklepech v ulici 
Na Hradbách nebo v historických  
prostorách nádvoří domu U Synků.
Kulturní kalendář Hustopečí je  
samozřejmě mnohem bohatší. Nejlépe 
uděláte, když si ho pořádně nastudujete, 
aby vám nic neuniklo. Nebo pravidelně 
sledujte městský Facebook.
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Burčák, foto: J. Hrádková
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Burčákové slavnosti, foto: Jana Rozková

Hustopečské městské víno, foto: J. Hrádková
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Po mandlích od ní chutná pálen-
ka, likér, káva, paštika, máslo, 
olej, sušená rajčata, čokoláda, 
med i wineláda. Naprostou no-
vinkou je značka Almand Beauty, 
která své tažení směrem k ženám 
zahájila hydratačním krémem 
a regeneračním balzámem. 
Ale je možné, že mezitím se tato 
řada rozrostla o další výrobky.
Výrobky koupíte přímo v Husto-
pečích, v e-shopu i u mnoha pro-
dejců po celé republice. Ochutnat 
je můžete v Amande Restaurantu. Restaurant zaujme jedinečným 

konceptem a nabídkou z tra-
dičních surovin z jižní Moravy 
připravovaných dle soudobých 
trendů francouzské kuchyně. 
Prostě nefalšovaná moravská 
tradice servírovaná s příslovečným 
francouzským šarmem a dle chuti 
doplněná výtečnými moravskými 
či francouzskými víny.
Amande ve francouzštině 
znamená mandle. Vždyť právě 
v Hustopečích byly největší man-
dloňové sady ve střední Evropě 
a mandle se často promítají 
v pokrmech, například ve sladké 
specialitě s všeříkajícím názvem 
Mandlovník by Amande. 
Restaurace se salonkem pojme až 
80 lidí, samozřejmostí je klimati-
zace. V letních měsících kapacitu 
restaurace až o 60 míst navyšuje 
terasa s pergolou a romantickým 
osvětlením pro dokonalé letní 
večery a gastronomický zážitek. 

Hustopečská 
mandlárna
MANDLE NA MNOHO ZPŮSOBŮ

Mandlovou chuť i péči si můžete 
dopřát díky Hustopečské 
mandlárně.

Hustopečská mandlárna 
Nerudova 24, 693 01 Hustopeče 
tel.: 722 360 879, www.mandlarna.cz

Po mandlích od ní chutná 
ka, likér, káva, paštika, máslo, 
olej, sušená rajčata, čokoláda, 
med i wineláda
vinkou je značka Almand Beauty, 
která své tažení směrem k ženám 
zahájila 
a regeneračním balzámem
Ale je možné, že mezitím se tato 
řada rozrostla o další výrobky.
Výrobky koupíte přímo v Husto-
pečích, v e-shopu i u mnoha pro-
dejců po celé republice. Ochutnat 
je můžete v Amande Restaurantu.

Mandlovou chuť i péči si můžete 
dopřát díky Hustopečské 
mandlárně.

Tradiční moravská jídla s vůní 
mandlí a šmrncem Francie. 
To je Amande Restaurant 
v Hotelu Centro v Hustopečích.

Amande Restaurant 
Husova 8, Hustopeče 
tel.: 774 662 607, info@centro.cz 
www.amanderestaurant.cz

Amande 
Restaurant

MORAVSKÁ
 JÍDLA S VŮNÍ 
MANDLÍ
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Lázně mají suchou a mokrou část 
a každá z nich nabízí příjemné zážitky. 
Suché zóně dominuje partnerská zóna 
s peelingovým stolem, perličkovou 
vanou, vodním lůžkem a soukromou 
parní kabinou. To vše je ideální k ro-
mantické společné relaxaci párů. 
V mokré zóně se saunovým světem si 
můžete vybrat, které z lákadel vyzkou-
šíte. Odpočinkovou whirlpool? Někte-
rou ze čtyř druhů saun s ochlazujícím 

Wine Wellness
Husova 8, Hustopeče
602 175 963 
info@winewellness.cz
www.centro.cz

Wine Wellness 
Hustopeče

UNIKÁTNÍ 
VINNÉ LÁZNĚ

Levandule léčí duši i tělo. Ta z chráněné 
dílny Hands ve Starovičkách dvojnásob-
ně, protože zakoupením jejich výrobků 
pomáháte zdravotně postiženým.

„Na počátku byla myšlenka zaměstnávat 
zdravotně postižené lidi. Těší nás okolní krajina 
a práce s půdou, souzníme s přírodou a levanduli 
pěstujeme ekologicky,“ říká Stanislav Bíza, 
provozovatel dílny a vozíčkář v jedné osobě.
Na levanduli se značkou farmy z jižní Moravy si 
můžete pochutnat prostřednictvím čaje a sirupu, 
od bolesti vám uleví a ke spánku napomůžou 
naše hřejivé voňavé polštářky, atmosféru vytvoří 
svíčky, domov zútulní dekorace a provoní 
éterický olej.

Chráněná 
dílna Hands
Levandule, která 
léčí duši i tělo

Hands, s.r.o., 693 01 Starovičky 59
tel.: 607 725 634, www.hands.cz
kde najdete i e-shop

Jediné vinné lázně v Česku najdete právě v Hustopečích v hotelu 
Centro. Blahodárné účinky vína jsou známé již po staletí a Wine 
Wellness je moderním a příjemným způsobem využívají.

vědrem, deštěm nebo vůní smrkového 
dřeva? Kneippovu vinařskou stez-
ku střídající studenou a teplou vodu? 
Solnou vinnou lázeň? Kamennou 
bylinkovou lázeň? Laconium? 
Nevíte, co to je? Přijeďte to poznat!
Vše podtrhuje originální, šetrná 
a hydratující kosmetika s detoxikač-
ními účinky z řady Wine Wellness 
Cosmetics: matolinový tělový peeling 
z rozdrcených hroznových jader, 
matolinový zábal s vinným olejem 
a včelím voskem, tělové matolinové 
mléko, masážní matolinový olej a mycí 
koupelový olej s matolinovým ex-
traktem. Co má společného s vínem? 
Matolina je pevný zbytek vinných 
hroznů po lisování moštu!
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Když se v roce 2014 rozhodl majitel 
úspěšné stavební fi rmy a vášnivý 
vinař Petr Polický splnit si svůj 
celoživotní sen, vybudoval na okraji 
Hustopečí vlastní vinařství. Díky 
skvělému architektovi postavil 
v mnoha směrech výjimečný vinař-
ský dům, citlivě zakomponovaný 
do krajiny plné vinic a ovocných 
sadů a odborníky označovaný 
za ukázku moderní architektury.

Vedle vnitřních stylových degustač-
ních prostor nabízí vinařství i pose-
zení na kamenné terase s výhledem 

Chcete poznat malebná zákoutí jižní Moravy, bohatou historii 
samotného srdce vinic a mandloní, degustovat jedinečná mo-
ravská vína v atraktivním prostředí v soukromí nebo s přáteli, 
nahlédnout do provozu vinařství nebo si projít vinohrady? 
To vše můžete zažít ve Vinařství Starý vrch.

Vinařství Starý vrch 
okouzlí vaše smysly

na meruňkový sad a vinice. Celkový 
výraz je umocněn blízkostí v Evro-
pě unikátních mandloňových sadů 
s rozhlednou, k nimž vede naučná 
stezka pro pěší i cyklisty a která se 
vine přímo kolem vinařství.

Vinařství Starý vrch nabízí volné 
ochutnávky i řízené degustace a pro-
hlídky provozu vinařství.

Vinařství Starý vrch usiluje o sklou-
bení toho nejlepšího z bohaté 
historie generací vinařů s využitím 
nejnovějších technologií dneška. 

Cílem je výroba 
vysoce kvalitních 
přívlastkových vín.

O kvalitě vín svědčí 
také řada oceně-
ní z významných 
vinařských soutě-
ží, kterých za své 
dvouleté působení 
vinařství dosáhlo. Mezi 
ta nejvýznamnější řadí sklep-
mistr Ondřej Lukeš zejména nominaci 
do Salonu vín ČR a zlatá ocenění ze 
soutěže Vinařské Litoměřice a Král vín.

Vinařství Starý vrch 
Havlíčkova 25, 693 01 Hustopeče 
tel.: 773 801 806, www.stary-vrch.cz

Vinařství je v letních měsících 
otevřeno denně.

Degustační místnost, foto: Vinařství Starý vrch

Foto: Vinařství Starý vrch
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Praha má slavný Tančící dům. Velké 
Pavlovice mají zase Opilé sklepy a ty 
podle mnohých tančí také. Však to byl 
také záměr architekta, který je navrho-
val. Jde o řadu originálních vinařských 
staveb, u kterých přízvisko „opilé“ 
vůbec nezní hanlivě. Právě naopak. 
Stavby hýří barvami a zakřivenými 
tvary a jsou veselé stejně jako turisté 
po pár pohárcích vína. 
„Původně se sklepní ulička měla 
jmenovat Starohorka, ale tento název 
se neujal. Opilé sklepy tomu začali říkat 
místní a už to tak zůstalo,“ vysvětluje 
Stanislav Horáček, který má správu 
sklepů na starosti. Nejde ale o tradiční 
vinařskou uličku, ve které vinaři zpra-
covávají hrozny révy vinné. Některé 
sklepy slouží jako penziony. Od roku 
2012 je ulička samozřejmou součás-
tí krajiny i života Velkých Pavlovic 
a zvyšuje prestiž obce i místních vinařů. 
Právě jejich vína jsou v netradičních 
a lidmi velmi oblíbených penzionech 
k dostání. V každém jsou vína od šesti 
až osmi vinařů a ubytovaný je může 

tančí nad 
Velkými 
Pavlovicemi

Foto: Opilé sklepy

Foto: Opilé sklepy

O
pi

lé
 s

kl
ep

y,
 fo

to
: m

-A
RK

Foto: Opilé sklepy

Sklepy na úpatí nejlepší vinařské tratí ve Velkých 
Pavlovicích, Staré Hory, jsou naprosto unikátní. 
Získají si vás hravou architekturou, krásným 
výhledem i vlastní vinotékou. 

popíjet v naprostém soukromí.
„To je obrovská výhoda a turisté velmi 
oceňují, že každý domek má v pod-
zemí vlastní archivní sklípek s vínem,“ 
říká Stanislav Horáček. „A taky vlastní 
garáž,“ dodává pro někoho možná 
obyčejnou, ale v dnešní době vyhle-
dávanou přednost. 
Nejvíce navštěvují Opilé sklepy rodiny 
s dětmi nebo společně cestující páry. 
V přízemí najdou posezení u velkého 
okna, ze kterého je krásný výhled 
do okolí. V patře jsou pak dvě ložnice 
s balkony a vlastní sprchou i WC. 
Ubytovaní mohou využít i zadní tera-
su s markýzou. O jejich spokojenosti 
hovoří i hodnotící známka, kterou 
Opilé sklepy získaly na význačném 
rezervačním serveru. Je nejvyšší ze 
všech penzionů v obci a širokém okolí. 
I proto je o ubytování enormní zájem.

Více informací na webu 
www.opilesklepy.cz
Rezervace na čísle: 776 325 334

Pavlovicemi

Pavlovicích, Staré Hory, jsou naprosto unikátní. 
Získají si vás hravou architekturou, krásným 
výhledem i vlastní vinotékou. 

Opilé sklepy s tou nejlepší 
velkopavlovickou meruňkovicí

si můžete odvézt z dovolené i vy! 
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Příběh vinařství Pavlovín se začal psát v roce 1994 
a dnes je stálicí na domácím trhu. Jasný důraz 
na kvalitu produkce byl od začátku v přímé úměře 
k rychle rostoucí poptávce. Nekonečný kolotoč více 
než dvacetileté práce se doteď nezastavil, ale  
ve vinařství se mezitím mnohé změnilo.

K převratné změně došlo v roce 2014, kdy Pavlovín změ-
nil majitele. Coby svoji prémiovou značku ho odkoupily 
České vinařské závody, a.s., a veškerá výroba i sklady se 
z Velkých Pavlovic přesunuly do Bohumilic.
V rozsáhlých vinicích se stále více prosazuje důraz na tra-
diční ruční péči. Vždyť právě tam, na začátku vegetačního 
období, se rodí skvělá pověst pavlovínských vín. Vynika-
jící péče o vinohrad v integrované produkci omezující uží-
vání chemických látek, technologie zpracování a umění 
sklepmistrů dávají vzniknout vínům, na něž se hned tak 
nezapomíná.

Vinařství Pavlovín
  zraje jako dobré víno

Foto: Pavlovín
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 „Snažíme se dělat vína vyšší kvality za přijatelné ceny, 
což zákazníci v dnešní době dokážou ocenit. I když je 
víno mimořádně úspěšné, prodáváme ho za standardní 
cenu, není smyslem šroubovat ceny nesmyslně vysoko. 
Kromě lahvových přívlastkových vín se velké oblibě těší 
i naše svěží moravská zemská vína s příjemným aroma. 
Získaná ocenění nás těší, ale beru je jako součást marke-
tingu. Víno děláme hlavně pro lidi a jsme rádi, když se 
k nám vracejí, protože byli spokojeni,“ říká ředitel vinař-
ství Radim Heča a veřejnosti vzkazuje: „Buďte patrioti 
a pijte skvělá moravská a česká vína!“ 
Odrůdová skladba vín z Pavlovínu je široká. Tradičními 
vlajkovými loděmi vinařství však zůstávají Sauvignon, 
Ryzlink rýnský, Chardonnay, Frankovka a Rulandské 
modré. 
Vína z Pavlovínu můžete zakoupit ve vybraných vinoté-
kách a specializovaných prodejnách s vínem, ale dopřát 
si je můžete i v některých restauracích. Navštívit můžete 
i provozovnu v Bohumilicích s menším vinohradem 
před hlavní budovou vinařství, kde na vás dýchne to 
pravé kouzlo jižní Moravy.

Pavlovín, spol. s r.o.
Bohumilice 52, 691 72 Klobouky u Brna
tel.: 736 751 553, www.pavlovin.cz

OCHUTNEJTE 
ZÁŽITEK!
Podlehněte kouzlu pozd-
něsběrového Sauvigno-
nu 2015 z viniční tratě 
Ostrá. Svěží, šťavnaté víno 
na spodní hranici polosu-
ché kategorie si zamilujete 
po prvním doušku. Smysly 
omámí krásná světležlutá 
barva a vyvážená vůně 
i chuť. Ve vůni dominuje 
tropické ovoce s výraznými 
tóny grepu a zaujme plnou 
chutí s příjemnou kyse-
linkou. Ideální k pokrmům 
z ryb, mořským plodům, 
salátům, lehčím úpravám 
drůbežího masa a sýrům. 
Alkohol 13 % obj., bezcu-
kerný extrakt 20,5 g/l, 
zbytkový cukr 4,8 g/l, 
kys. 7,7 g/l

Foto: Pavlovín
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Foto: m-ARK

Vinařství Gotberg vsadilo na spo-
jení tří klíčových faktorů: vinařské 
tradice, unikátnosti a genia loci 
viničních tratí a třetím klíčem 
k úspěchu je moderní způsob zpra-
cování vína. A možná je to jediné 
moravské vinařství, kam se můžete 
dopravit i letadlem.
Vinařství vzniklo v roce 2003 
a v roce 2007 vstoupilo do progra-
mu ekologického zemědělství. Po-
dílí se na společném česko-rakous-
kém projektu ECOWIN – ochrana 
přírody ekologizací vinohradnic-
tví. Hospodaří na 56 hektarech 

Vinařství se zaměřuje na tradiční  
i nové odrůdy, které do zdejší 
lokality patří a kterým se zde dobře 
daří. Hlavními odrůdami jsou 
Ryzlink rýnský, Tramín červený 
a Pálava, která je vlajkovou lodí 
a skutečným skvostem vinařství. 
V nabídce nechybí ani Muškát 
moravský, Rulandské šedé, Char-
donnay, Sylvánské zelené a Sauvi-
gnon, z červených pak Frankovka, 
Merlot a Rulandské modré.

Moderní budovu Vinařství Gotberg, kterou ocenili jako nejlepší 
průmyslovou stavbu Jihomoravského kraje roku 2009, rozhodně 
nepřehlédnete. Zážitkem je výhled z otevřené terasy na Pálavu 
i novomlýnská jezera stejně jako návštěva podzemní degustační 
místnosti, která díky své podobě získala název Diamant. Po degus-
taci nemusíte nikam spěchat – k přenocování slouží sedm pokojů.

Tradice, genius loci 
a moderní zpracování

vlastních vinic v pěti viničních 
tratích Panenský kopec, Svidrunk, 
Sonberk, Stará hora a Unédy, které 
patří k těm vůbec nejstarším a nej-
kvalitnějším v Popicích.
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K vinařství se dostanete po silnici, po ko-
lejích, ale můžete tam i přiletět. Popické 
letiště je určeno pro ultralehká letadla 
a vrtulníky, balonem lze v případě dob-
rých povětrnostních podmínek přistát 
jen kousek od vinařství.

Vinařství Gotberg 
U Sadu 394, 691 27 Popice 
tel.: 530 330 132 
www.gotberg.cz

TIP 
Pálava, výběr z hroznů 
2015: svěží a zajímavý šlech-
titelský zázrak z Moravy. 
Vyznačuje se slámově žlutou 
barvou se zelenými refl exy, 
vůní tropického ovoce 
a typickou, nezaměnitelnou 
kořenitou chutí s tóny skoři-
ce a badyánu. 

Tramín červený, pozdní 
sběr 2015: krásné odrůdové 
aroma se snoubí se šťavna-
tou chutí. Paleta vůní sahá 
od rozkvetlé čajové růže přes 
medovou plástev až po čer-
stvou skořici. Chuť je plná, 
čistá, příjemně harmonická, 
dlouhotrvající a výrazně 
kořenitá.

Ryzlink rýnský, pozdní sběr 
2015: tato laskomina zrála 
v akátovém sudu. Vyniká přitaž-
livou citronově žlutou barvou 
s výraznými zelenkavými refl exy, 
umocněnou dlouhým zráním vína 
na jemných kalech ve velkém aká-
tovém sudu. To vše dává tomuto 
ryzlinku specifi ckou vůni i chuť, 
která je výrazně ovocná, velmi 
plná a čistá. Prostě boží víno.

Sauvignon, pozdní sběr 2015: 
toto svěží víno se vyznačuje bar-
vou lipového květu a příjemnou 
vůní, v níž se prolíná broskvový 
čaj s lehkou vůní kvetoucího čer-
ného bezu. Harmonická chuť vína 
je příslibem příjemného zážitku. 

Foto: Vinařství Gotberg
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Foto: Vinařství Gotberg

Velký důraz vinařství klade na še-
trné zpracování kvalitní suroviny. 
Vína z Gotbergu zrají v nerezo-
vých tancích nebo v tradičních 
dubových sudech. V jejich kvalitě 
a charakteru se odráží skutečnost, 
že vinná réva roste na jílovito-spra-
šových půdách bohatých na obsah 
vápníku a zraje na oblých terasách 
porostlých lékořicí, šípkovými keři, 
planými višněmi a broskvomand-
loněmi.
První vína uvedlo Vinařství Got-
berg na trh v roce 2010, a to více 
než úspěšně. Vína se od počátku 
účastní jak prestižních přehlídek 
v Česku, tak mezinárodních

soutěží v Izraeli, Itálii, Paříži, Vídni, 
Londýně, Bruselu i jinde, kde zís-
kala spousta ocenění.
Neopakovatelným zážitkem pro 
skutečné milovníky vína je návštěva 
vinařství. Objednat lze řízené de-
gustace v degustační místnosti Dia-
mant spojené s prohlídkou budovy 
a výkladem sommeliera. Nebo přijet 
v otevírací době a aktuální nabídku 
vín přechutnat na recepci.
Pokud chcete být v obraze, co se 
v Gotbergu děje, stačí se přihlá-
sit na Facebook nebo k odběru 
newsletteru, v němž se několikrát 
do roka dozvíte, co nového pro vás 
přichystali.
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Strachotín 
Slavná minulost a vinařská současnost

Historie Strachotína je velmi zajímavá, ale má i svou ryze 
současnou stránku v čele s vínem. Ves patřila k prastarým sídelním 
oblastem kraje, protože z roviny vystupující Pálava byla od pravěku 
významným orientačním bodem pro kupce, válečníky i poutníky.

I dnes ji to předurčuje k pozici vý-
chozího místa pro výlety na Pálavu 
i jinam nebo k poklidnému rybaření  

u novomlýnské nádrže. Večery 
jsou pak nejpěknější se sklenkou 
dobrého strachotínského vína. 
Místní vinaři rozhodně nezahálí. 
S jejich produkcí se můžete potkat 
minimálně čtyřikrát do roka 
na velkých akcích: na jaře na koštu 
vín, v létě v otevřených sklepech, 
na podzim u burčáku a v prosinci 
při svěcení vín.
První písemná zmínka o obci po-
chází z roku 1046. Do roku 1945 žilo 
ve Strachotíně převážně německé 
obyvatelstvo, pak přišli novousedlíci. 
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Kulturní památky
Kostel sv. Oldřicha 
a Metoděje ze 13. sto-
letí patří k nejstarším 
gotickým kostelům 
na Břeclavsku. Zásad-
ními úpravami prošel 
v letech 1575 a 1872, 
kdy dostal nynější 
podobu. Vedle kostela 
je umístěna lavice sv. 
Jakubské cesty. V obci 
najdete i sochy několika svatých 
včetně patrona hasičů a ochránce 
před ohněm sv. Floriána, kterou 
nechala postavit v roce 1829 vdova 
po strachotínském sedlákovi. Ten si 
ve své závěti přál, aby po jeho smrti 
prodala část luk a z výtěžku prodeje 
nechala postavit na místě bývalého 
pranýře sochu patrona hasičů, který 
měl obyvatele Strachotína chránit 
před častými požáry. Vdova jeho 
přání splnila a sochu nechala posta-
vit za částku, kterou utržila z prodeje 
pozemku ve výši 175 zlatých.

Obec Strachotín
Osvobození 87, 693 01 Strachotín
tel.: 519 415 720, 519 415 770
607 874 267 
www.strachotin.cz

Památník věrozvěstů
Slavnou minulost Velké Mora-
vy a příchod Cyrila a Metoděje 
připomíná pískovcový památník. 
Monument nad obcí s výhledem 
na Pavlovské kopce má podobu 
dvou soch symbolizujících vě-
rozvěsty, mezi nimiž je mezera 
ve tvaru kříže. Smyslem památ-
níku je i zatraktivnění obce pro 
návštěvníky.

Slavné bitevní pole
Památník nestojí u Strachotína jen 
tak náhodou. Tamější Petrova louka, 
jak ukázaly archeologické průzku-
my, bývala areálem slovanského 
opevnění. Vedle bývalého hradiska 
se rozkládalo rozsáhlé velkomorav-
ské pohřebiště. 
Byla také významným bitevním 
polem. V roce 864 se právě zde střetl 
východofranský panovník Ludvík 
Němec s moravským panovníkem 
Rostislavem. Střetnutí skončilo mí-
rovou smlouvou, uznáním samostat-
nosti Moravy a bylo důležitým mez-
níkem pro pokračování mise Cyrila 
a Metoděje, zahájené o rok dříve. 
O několik století později, v roce 
1619, na Petrově louce v památné bi-
tvě podlehl lotrinský šlechtic Dam-
pierre s 8 000 muži Moravanům ani 
ne s polovičním vojskem. Strachotín 
tehdy lehl popelem. V minulém 
století ale tato významná lokalita 
zmizela pod hladinou vodního díla 
Nové Mlýny.

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Foto: obec Strachotín
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Vlašáky 
nikde jinde v republice
nevyzrají lépe než 
na Pálavě

Jen máločeho ve vinařství se tento muž aspoň 
okrajově nedotkl. Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., 
patří ke špičce našeho vinařství, vinohradnictví 
i šlechtění révy vinné. Je průkopníkem nových 
technologií, metod a poznatků a často usedá 
v hodnotících komisích vinařských soutěží. 
A rozhodně neztrácí kontakt s půdou, keřem, 
hroznem ani sklepem. Jinou osobnost takto 
provázanou s vínem u nás nenajdete.

Miloš Michlovský, foto: Vinselekt Michlovský
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Zatímco ve vinici a vinném sklepě 
byl jako doma od dětství, šlechti-
telem se stal po studiích v Moskvě, 
Moldávii a na Jaltě. 
Je velkým příznivcem rezis-
tentních odrůd a poté, co 
zprivatizoval Šlechtitelskou 
stanici vinařskou v Perné, 
zanechal výraznou stopu 
i ve šlechtění. Přestože je 
to vícegenerační záležitost, 
je to hlavně zásluha jeho 
týmu, že nabídku rozšířily 
odrůdy Malverina, Laurot, 
Rinot, Nativa, Savilon, 
Vesna, ale i Agni, Ariana, 
Lena či nejnověji v roce 
2014 Medea.
Miloš Michlovský také 
fandí všemu novému, co 
vinařství a vinohradnictví 
posunuje kupředu. Od roku 
2004 nevysazuje jiné vinice 
než s počtem více jak 10 ti-
síc keřů na hektar. „Pouze 
velmi husté spony, které nutí 
kořeny růst do hloubky, jsou 
zárukou vysoké kvality a opravdové-
ho terroir,“ má jasno vinařský mistr.
Byl to právě on, kdo se u nás zaslou-
žil o vývoj a produkci nízkoalkoho-
lických a nealkoholických perlivých 
vín a věnuje se i přirozené fermen-
taci v dubových sudech s násled-
ným více jak jednoletým zráním 
bez oxidu siřičitého... 
A stále publikuje.

Inicioval také založení 
VOC Pálava. Vína origi-
nální certifi kace zohledňují 

především charakteristic-
ké znaky dané lokality, 

tzv. terroir. Primár-
ně se tedy jedná 
o označování vín 
podle místa původu 
hroznů.
Jako VOC PÁLAVA 
mohou být označe-
na pouze vína vyro-
bená z odrůdy Ryz-
link vlašský. Ten 
z pálavské oblasti se 
vyznačuje jedi-
nečným projevem 
a neopakovatelnou 
originalitou. 
Vína musí být vyrá-
běna pouze z hroz-
nů vypěstovaných 
na registrovaných 
vinicích na území 

mezi obcemi Perná, 
Horní Věstonice, Dolní 

Věstonice, Pavlov, Klentnice, Miku-
lov a Bavory.
Ostatně, Miloš Michlovský se kdysi 
kdesi nechal slyšet, že lepší vlašáky 
než z Pálavy nenajdeme. A stojí si 
za tím i dnes: „Vlašáky nikde jinde 
v republice nevyzrají lépe než tady. 
Konkurovat jim můžou jen některé 
z Chorvatska nebo Maďarska.“ 
A proč tomu tak je? Pro někoho asi 
překvapivě důvodem není pouze 
stejné vápencové podloží jako 
na Pálavě. „Důležitější je režim pro-
středí. Alfou a omegou velmi kva-
litního vína je, že réva nesmí dostat 
ani litr vody, ani gram živin navíc, 
ale aby ani nedošlo k nevratným 
procesům spojeným s poškozením 
rostliny. To umí jen špičkové půdy 
a je jedno, jestli to jsou hluboké 
štěrky, vápence, jíly nebo břidlice,“ 
dodal Michlovský.

VOC PÁLAVA

Mikulov

Klentnice

Pavlov

Dolní 
Věstonice

Horní 
Věstonice

Perná

Bavory

Perná, foto: m-ARK

Zatímco ve vinici a vinném sklepě 
byl jako doma od dětství, šlechti-
telem se stal po studiích v Moskvě, 

Inicioval také založení 
VOC Pálava. Vína origi-
nální certifi kace zohledňují 

především charakteristic-
ké znaky dané lokality, 
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Tajemná Věstonická 
venuše a bohatá historie
Keramickou sošku Věstonické 

venuše objevil v roce 1925 tým 
prof. Karla Absolona. Tato malá 

soška proslavila Dolní Věstoni-
ce po celém světě. Bývalá mís-
ta pravěkých tábořišť, která se 
v okolí obce nacházejí, vydala 
mamutí kosti, pozůstatky 
ohnišť, uměleckých předmě-
tů a loveckých nástrojů. 
Dolní Věstonice lákaly k osíd-

lení i později. Tehdejší osada 
Dolní Věstonice byla postavena 

na staré obchodní stezce z Ra-
kouska na Moravu. První písemná 

zmínka o ní se objevuje v roce 1312. 
Tuto dobu nám připomíná místo 
zvané Vysoká zahrada, kde bývalo 
středověké slovanské hradiště a kde 
dodnes můžeme najít pozůstatky 
románského kostelíka. Nad celým 
místem se pak na šestimetrovém valu 
majestátně tyčí skupina památných 
stromů dolnověstonických dubů. 

Dolní Věstonice na jižním břehu vodního díla Nové Mlýny jsou 
světoznámé archeologickými nálezy. Jejich symbolem jsou naleziště 
táborů lovců mamutů z doby ledové a především vzácný objev 
světově proslulé Věstonické venuše. 

Obec Dolní Věstonice
691 29 Dolní Věstonice 67
tel.: 519 517 630
www.obecdolnivestonice.cz

Památky nejen habánské
V 16. století přišli první habáni 
pověstní vysokou vzdělaností, 
vyspělým lékařstvím, zeměděl-
stvím a vinařstvím. Zůstal po nich 
mlýn a vinné sklepy na tzv. Husím 
plácku. Ty se každoročně na za-
čátku července otevřou v průběhu 
tradičních otevřených sklepů, 
v polovině července se zde pořádají 
Věstonické slavnosti a v listopadu 
Svatomartinské slavnosti vína. 
Návštěvníci tak mají jedinečnou 
příležitost prohlédnout si tyto uni-
kátní sklepy a zároveň se dozvědět 
zajímavosti nejen ohledně pěstová-
ní vinné révy.
Kousek od kostela sv. Michaela 
archanděla najdete muzeum 
s expozicí Věk lovců a mamutů. 
V bývalé cihelně můžete v Kalen-
dáři věků pozorovat vrstvy půd, 
které se tam od pravěku usazovaly 
a které jsou nyní odkryty na 12 me-
trů vysoké stěně. 

 Věstonice žijí akcemi
Místní jsou si dobře vědomi genia loci 
a řadou zajímavých akcí jej posouvají 
dál. Každý rok na Velikonoční neděli 
prezentují vinaři z Dolních Věstonic 
a okolí svá vína na tradiční výstavě, 
na konci července se konají oblíbené 
Babské hody, kdy v sobotu ženy 
a děti v krojích obchází s muzikou 
dědinu a zvou na večerní krojovanou 
zábavu. 
Na přelomu září a října obec ožije 
tradičními krojovanými hody. Pojí 
se s krojovým průvodem, hodovým 
požehnáním v kostele, tancem, zpě-
vem, dobrým jídlem a vínem. K tomu 
patří i známý mužský tanec verbuňk, 
zapsaný na Seznamu světového 
dědictví UNESCO. 
Obec je i výchozím bodem pro nená-
ročný výšlap na vrchol Děvín, kde je 
ze zříceniny zvané Děvičky rozhled 
po celém kraji. 
Sledujte pozorně dolnověstonický 
web, ať vám neuniknou zajímavé 
akce!

Dolní Věstonice
Venuše, Kalendář věku
a habánské sklepy
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Vinohrady nad Dolními Věstonicemi, foto: m-ARK
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prof. Karla Absolona. Tato malá 

na staré obchodní stezce z Ra-
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Historie domu se datuje od roku 1869 a po celkové 
rekonstrukci nabízí zázemí 14 hostům v pěti pokojích. 
Uložit se ke spánku můžete mimo jiné ve Stáji nebo třeba 
Světničce, kde na vás bude dohlížet galerie předků, či 
v Královském pokoji s romantickou atmosférou dávných 
časů a vůní levandule.

Klidný spánek 
ve Stáji či Světničce
Rodinný Penzion Primášé vzdává nejen svým 
názvem hold horňáckým hudcům a primášům 
cimbálových muzik, především však rodinnému 
příteli Majstru Martinu Hrbáčovi. 

Penzion Primášé
691 29 Dolní Věstonice 83
tel.: 603 531 229
www.penzionprimase.cz

Penzion Primášé
Foto: Penzion Primášé
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Husí plácek, Habánský dům, Dolní Věstonice, tel.: 774 440 242, www.husiplacek.cz

Penziony Habánský dům a Husí plácek

Husí plácek
Původní pět set let staré 

habánské sklepy jsou dnes 
hojně využívané na řízené 

degustace, fi remní a soukromé 
akce s nevšedním ubytováním 

v penzionu nad nimi. 

Habánský dům
Zrekonstruovaný renesanční 
dům s uzavřeným dvorem, 
bazénem a malebnou 
kavárnou dnes slouží jako 
ideální penzion pro rodinné 
dovolené. 
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Vinařství 
Červinka:
s láskou a úctou
po tři generace
Tři generace rodu Červinků můžete potkat ve vinicích 
a vinařství, které nese jejich příjmení. Jasný důkaz toho, 
že je to místo, kde víno dělají s láskou a s úctou bez ohledu 
na dřinu s tím spojenou.

Jaroslav Červinka st., zakladatel fi rmy, se stále aktivně stará 
o vinohrady. Jaroslav ml. je hlavním sklepmistrem a do vinařství se 
pomalu zapojují také jeho synové Lukáš a Jakub. Oba vystudovali 
vinařské obory a jdou ve stopách svých předků. 

Rodinné Vinařství Červinka najdete v prosluněném kraji vína 
a dobré nálady v Horních Věstonicích. Je členem VOC Pálava, 
hospodaří pod Pálavskými vrchy, kde leží většina z jeho 120 hektarů 
vinic s bohatou odrůdovou skladbou. Výsostné postavení mezi nimi 
má Ryzlink vlašský, kterému se zde velmi daří.

Vinařství 

Vinice pod Pálavou, foto: Vinařství Červinka
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Ošetřováním vinic se firma řadí do integrované pro-
dukce. Klade velký důraz na kvalitu a zdraví vypěs-
tovaných hroznů. Při výrobě vína se pojí generační 
zkušenosti s moderní technologií, což je základ vín té 
nejvyšší kvality. Důkazem jsou ocenění z mezinárod-
ních výstav. „Nejvíce však klademe důraz na zájem 
a spokojenost zákazníků, díky kterým každoročně 
zvyšujeme produkci přívlastkových vín. To je náš 
hlavní cíl,“ shodují se tři stávající generace vinařů 
Červinkových.
Prověřit kvalitu jejich vín, od loňského roku se zbrusu 
novou etiketou, můžete ve vinotéce a nově vybudova-
ném degustačním sklepě. Z vinařství nemusíte odchá-
zet ani na noc. V penzionu Čeriva se v klidu a spoko-
jeně vyspíte dorůžova v některém z osmi třílůžkových 
pokojů s přistýlkou nebo v pětilůžkovém apartmánu. 
Všechny pokoje jsou klimatizované a komfort penzi-
onu zvyšuje terasa s venkovním posezením a venkov-
ním krbem s možností grilování.

Vinařství Červinka
691 81 Horní Věstonice 25
tel.: 608 819 971, 777 787 478
www.vinarstvi-cervinka.cz

Penzion Čeriva
691 81 Horní Věstonice 25
tel.: 777 787 477
www.palavaubytovani.cz

Foto: Vinařství Červinka

Foto: Vinařství Červinka

Foto: Vinařství Červinka

Foto: Penzion Čeriva
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Slunce 
ve sklenici vína
i nad vodní hladinou
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vl

ov

Jako líná kočka se pod pálavskými svahy vyhřívá jen zdánlivě.  
Ve skutečnosti Pavlov nabízí bezpočet příležitostí, jak se zabavit.

Pavlov a zřícenina hradu Děvičky, foto: m-ARK

Můžete holdovat dobrému vínu, 
sklepní, pěší i cykloturistice, tiše 
rozjímat s rybářským prutem 
u vody a pozorovat, jak jachty bráz-
dí vodní hladinu, obdivovat selské 

baroko nebo se poučit v archeo-
parku.
Už v roce 1444 byl Pavlov největší 
vinařskou obcí mikulovského pan-
ství. I dnes místní vinaři dělají vše 

pro to, aby zde turistická sezona 
trvala co nejdéle. Startuje na pře-
lomu března a dubna místním 
koštem a končí otevřenými sklepy 
na konci listopadu. 
Málokdo ví, že právě zde vznikla 
tradice otevřených sklepů, kterou 
převzaly i další vinařské obce. 



73MORAVIA magazín

Obecní úřad Pavlov
Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
tel.: 519 515 252, www.obec-pavlov.cz
www.otevrene-sklepy-pavlov.cz

Turistické informační centrum
budova OÚ, tel.: 602 500 567
tic@obec-pavlov.cz

Devatenáct výstavných vinařských 
domů v České ulici je památkově 
chráněno. Selské baroko je zřejmé 
i na gruntech na návsi. V sezoně je 
vždy některý z místních vinných 
sklepů otevřený. Každý návštěvník 
si může prohlédnout historické 
sklepy, pohovořit s vinaři, ochutnat 

a nakoupit si vína. A je z čeho vy-
bírat. Víno v obci vyrábí 15 vinařů 
sdružených ve spolku Vinitores 
Palaviensis, jehož hlavním poslá-
ním je další zvýšení úrovně vína 
a vinařství pod Pálavou prostřed-
nictvím zajímavých akcí. A dobré 
víno dělají i další vinaři, kteří 
ve spolku nejsou.
A protože Pavlov patří mezi 
návštěvnické top turistické cíle, 
od loňska tam funguje turistické 
informační centrum.
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Letecký pohled na Pavlov, foto: m-ARKPřístav v Pavlově, foto: m-ARK

Pavlovská obecní vinotéka, foto: archiv obce Pavlov

Pavlovské sklepy, foto: archiv obce Pavlov
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Zrála ve vinicích zahalena do vůní 
mateřídoušky, dobromysli a třem-
davy. Pojí v sobě vášeň slunečních 
paprsků s hlubokou mineralitou 
a kořenitostí. Kdykoliv a kdekoliv 
vám v každém doušku připomenou 
nezapomenutelné okamžiky strá-
vené v kraji kolem Pálavy. Taková 
jsou vína z pavlovského vinařství 
Reisten.

Viniční trať U Božích muk s vinařstvím Reisten v Pavlově, foto: m-ARK
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Podzim ve znamení vinobraní, foto: Jaroslav Střítecký

V jedinečné atmosféře pálavské krajiny, v níž se snoubí práce 
s žárem slunce opírajícího se do bílých skal a pronikajícího až 
ke kořenům révy, vznikají vína osobitého, téměř mediteránního 
charakteru.

To vzniklo v roce 1999 se záměrem 
produkovat velmi kvalitní vína ur-
čená nejen pro vysokou gastronomii 
či vinotéky, ale i pro všechny, kdož si 
chtějí víno skutečně vychutnat a užít. 
Tomu byla podřízena nejen volba 
viničních tratí, výběr odrůd, způsob 
pěstování a sklizně, ale v neposlední 
řadě i zpracování hroznů a výroba.
Vysazení vlastních vinic dopřálo 
vinařství nezávislost na dodavate-
lích hroznů. A to zase umožňuje 
vyrábět stále lepší a lepší vína. První 
víno výhradně z vlastních hroznů 
v tomto vinařství vyrobili z hroznů 
ročníku 2005.
Mnohaleté zkušenosti s jednotli-
vými odrůdami umožnily nejlépe 
využít specifi cký charakter zdejších 
tratí a přenést jej do vína. Samozřej-
mostí je maximální péče v celém 
vegetačním cyklu révy, od ledna 
do podzimní sklizně.

V každém doušku 
chuť Pálavy –

vína z ReistenuPa
vl

ov

ŘADA MAIDENBURG čili Dívčí 
hrad nabízí pouze přívlastková vína s 
různým obsahem zbytkového cukru, který 
je vždy vybalancován vysokým extraktem, 
mineralitou a výraznou kyselinkou. Obsah 
alkoholu je pokaždé přizpůsoben vyzrálosti 
hroznů vzhledem k požadovanému 
obsahu zbytkového cukru. Tato vína se 
hodí k dlouhodobé archivaci a jsou celkově 
mohutnější a uhlazenější.
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Vinařství se prezentuje víny nej-
vyšší kvality a přichází vždy s jejich 
vyrovnanými kolekcemi. V jeho 
vinicích jsou zastoupeny čtyři 
burgundské odrůdy Pinot Blanc, 
Pinot Gris, Pinot Noir a Char-
donnay. K tomu přidejme Ryzlink 
rýnský, Pálava, Tramín, Sauvignon 
a velmi specifi cký Ryzlink vlašský. 
Odlišuje se vysokou mineralitou 
díky obsahu volného vápna v půdě. 
Skalní podloží nutí révu rozložit 
kořenový systém po skále a při dešti 
je doslova omýván silně minerali-
zovanou vodou. Slanost je v chuti 
prostě nepřehlédnutelná. V nabídce 
vinařství jsou i vína červená, rosé 
a cuvée.

Degustační místnost vinařství Reisten v České ulici v Pavlově, foto: m-ARK

ŘADA 
KABINETT ctí 
tradiční „šmrnc“ 
reistenovských vín. Jsou 
navíc ovocně vzletnější 
se šťavnatě pitelnou 
chutí a téměř dokonalou 
harmonií zbytkového 
cukru a živé kyselinky. 
Lehce vyšší cukr, u stále 
suchého vína, nabídne 
konzumentům zážitek 
z popíjení v průběhu 
celého večera. Výraznou 
novinkou vín u této řady 
je použiti šroubového 
uzávěru.

TIP: Udělejte si při návštěvě 
Pavlova chvilku a zastavte se 
v degustační zóně ve stylovém 
selském prostoru historické sto-
doly. Tam, v jedné z nejkrásněj-
ších zdejších vinařských uliček, 
si můžete vína z Reistenu v klidu 
prochutnat.

ŘADA CLASSIC 
v sobě nese hravost 
a lehkost. Nabízí pouze 
vína přívlastková 
a suchá, vždy výrazně 
odrůdová a hodící se 
pro každodenní využití 
jak v gastronomii, 
tak kupříkladu při 
odpoledním posezení 
s přáteli. Celkový 
charakter vín této 
řady je ovocně vzletný 
s typickým charakterem 
jednotlivých odrůd 
a otiskem půdy daných 
vinic.

v i n a r s t v í

ŘADA MATERLE 
vzniká díky jedinečné poloze 
a podmínkám viniční trati 
U Božích muk, jejíž název 
v hornorakouském nářečí 
tato unikátní vína převzala. 
Dokládají cílevědomý 
přístup k defi nici terroir 
reistenovských tratí, jejichž 
otisk je obsažen v každém 
doušku. Každá láhev je 
jedinečná svou mineralitou. 
Kořenitost těchto vín 
podtrhne a obohatí 
jedinečný zážitek z dlouhé 
dochuti.

Reisten, s.r.o. 
Ul. Zahradní 288 – sídlo fi rmy
otevírací doba: 
pondělí–pátek (7.00–15.30 hod.)
tel.: 727 963 406
e-mail: vymyslicka@reisten.cz
www.reisten.net 
 
Degustační prostor ul. Česká:
1. květen–30. září: pondělí–sobota 
(9.00–19.00 hod.), 
neděle (9.00–14.00 hod.)
1.–31. říjen: pondělí–sobota (10.00–17.00 
hod.), neděle ZAVŘENO
1. listopad–30. duben: ZAVŘENO
tel.: 724 793 429, e-mail: info@reisten.cz 
www.reisten.net
http://eshop.reisten.net

Přestože už vína posbírala nejedno 
ocenění doma i v zahraničí, medaile 
na lahvích nenajdete. Vinařství pre-
feruje čistotu a jednoduchost etikety 
a ocenění si musíte sami dohledat. 
Neboť, jestli vám víno chutná či 
nechutná, nemá s medailemi nic 
společného. 
Přáním a smyslem práce vinařství 
Reisten je přinášet prvotřídní vína 
nejen na stoly elitních gastronomic-
kých zařízení, pulty sofi stikovaných 
vinoték, oslovit jimi privátní či 
fi remní klientelu, ale seznamovat 
s nimi i běžného konzumenta. 
I proto je v nabídce hned několik řad. 
Nečekejte však žádný mainstream, 
ale výjimečnost, která je výsledkem 

přísnosti a náročnosti, které pro-
vázejí celý vinohradnicko-vinařský 
koloběh výsadbou počínaje až 
do chvíle, kdy je hotovo. 
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Šéfk uchař restaurace 
Hotelu Pavlov

Bronislav Kolomazník

Šéfk uchař restaurace 
Hotelu Pavlov

Bronislav Kolomazník

Šéfk uchař restaurace 
Hotelu Pavlov

Bronislav Kolomazník

Šéfk uchař restaurace 
Hotelu Pavlov

Bronislav Kolomazník
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Nejstarší mapou Pálavy je mamutí kel zdobený 
geometrickými rytinami, starý asi 30 tisíc let, redukuje 
domnělou krajinu do symbolů řeky, kopců a tábora. 
Zřejmě se jedná o první vyjádření prostoru. 
Pavlovská venuše je jednoduchým, do mamutoviny 
řezaným torzem ženské postavy s výrazným poprsím, hýž-
děmi a širokými boky. Podle jedněch čistě erotické symboly, 
podle jiných měly význam při rituálech oslavujících život, 
zrození či plodnost a podle některých prostě hračka. 
Hlavička lva z keramiky je velmi jemně a detailně provedená. Pleistocen-
ní lev jeskynní byl největší kočkovitou šelmou evropské krajiny sice bez 
typické hřívy a střapce na ocase, ale s velmi hustou a dlouhou kožešinou. 
Portrét šamanky je miniaturní, realisticky vyřezaná hlavička ženy z ma-

mutoviny s konkrétními rysy obličeje a individualitou 
jedince. Protáhlý tvar vrcholí velkou čepicí či účesem. 
Tajemný trojhrob překvapil zvláštní polohou tří naleze-
ných těl: prostřední jedinec leží na zádech, po jeho pravici 
leží muž na boku a ruce vztahuje do klína prostředního, 
muž po levici byl pohřben v poloze na břiše. Prostřední 
byl pohřben jako první, teprve pak do hrobu přidali 
zbylé dva. Navíc nebylo možné zjistit, jakého pohlaví je 
prostřední jedinec. Zatímco dva na kraji byli mladí muži, 

u prostředního se vedly dlouhé debaty. Původně se předpokládalo, že 
se jedná o ženu a dva šamany. Analýza fosilní DNA však určila, že se taky 
jednalo o muže, a to s atypickou postavou i fyzickou podobou, zřejmě 
šamana či léčitele. 

Archeopark Pavlov
23. dubna 264, Pavlov
tel.: 519 322 126, 720 948 231
e-mail: archeopark@rmm.cz
www.archeoparkpavlov.cz

Jediný rok stačil vloni otevřenému 
Archeoparku Pavlov k tomu, aby se 

zapsal do povědomí všech, kteří míří 
směrem k Pálavě. Zaujme netradičním 

exteriérem i interiérem, kde každý 
předmět by mohl vyprávět podivu-
hodný příběh z doby dávno minulé.

Tajemný trojhrob 
i první mapa Pálavy

ARCHEOPARK 
PAVLOV
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Pokoje jsou zařízené komfortně 
a funkčně. Samozřejmostí je klima-
tizace, z každého pokoje je vstup 
na samostatnou terasu. Celý penzion 
je orientovaný do klidné části zahra-
dy s výhledem na Pálavu, což oceníte 
u ranní kávy či večerní sklenky vína.
Společnost vám tu a tam bude dělat 
sousedův rezavý kocour Ron. Oblí-
benec návštěvníků si na naší zahradě 
dokonce vysloužil dřevěnou sochu.
Pro sportovce je přímo v areálu spor-
tovní hřiště na tenis, fotbal a jiné mí-
čové hry. Pro nejmenší vloni vzniklo 
dětské hřiště i s pískovištěm. Pohodu 
letního večera si můžete zpříjemnit 
opékáním u táboráku v zahradě.
Na Moravě to nejde bez vína. Rádi 
vám zajistíme odbornou degustaci 
v našem sklípku.

Pohodové místo, které má 
na dosah přírodní krásy 

a historické skvosty, je jako 
stvořené k relaxaci. Přesně 
takový je Penzion Proneco 

v podpálavské Klentnici.

Penzion Proneco
Klentnice 78, 692 01 Mikulov
tel.: 602 619 000
www.penzion.proneco.cz

Díky velkému množství cyklotras 
v okolí je Klentnice lákavá pro cyklo-
turisty. Na kola máme úschovnu, pro 
auta střežené parkoviště v areálu. 
Pěšky je to kousek na zříceninu 
Sirotčí hrádek, na Stolovou horu 
a jiné pálavské zajímavosti. Chcete 
si dobít energii? Navštivte tajemné 
místo s menhiry v místní oboře. 

Penzion Proneco
POHODA, KTERÁ LÁKÁ K RELAXACI
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Vlajkovou lodí společnosti je Ryzlink vlašský, který 
pěstuje hned na několika viničních tratích jihozápad-
ního pásu Pálavy, vedle tohoto drahokamu ale září 
i burgundské odrůdy či kořenité Veltlínské zelené. 

Vinařství žijící vlastním životem podřizující vše přírodě 
můžete najít v prostředí více než idylickém. Nachází 
se totiž v srdci Chráněné krajinné oblasti a biosférické 
rezervace Pálava a přilehlých Dunajovických vrších. 
Filozofi e pěstování révy vinné je založená na malém za-
tížení keřů, šetrném přístupu k přírodě, přísném omezení 
chemických vstupů a maximálním podílu lidské práce.
Vinice se nacházejí v katastrech obcí Perná, Mikulov, 
Dolní Dunajovice, Březí a Dobré Pole. Tedy nejen 
na Pálavě, ale i na necelých pět kilometrů vzdálených 
Dunajovických vrších, které jsou velmi často opomíjené 

Víno se rodí ve vinici
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV 

Vinný sklep v Dolních Dunajovicích
Sklepní 657, 691 85 Dolní Dunajovice
www.mikrosvin.cz

a přehlížené jen proto, že se nacházejí ve stínu 
pálavské dominanty. Vína z těchto nádherných 
poloh, jako Liščí vrch či Ořechová 
hora, v mnoha směrech dokážou 
plně konkurovat vínům z pálavských 
svahů. Zdejší půdy mají vysoký 
obsah vápníku s vyšší skeletovitostí 
a to jim dodává jedinečnost 
a výrazně odlišný charakter. 
„Na vína z Mikrosvínu můžete 
narazit ve špičkových restaura-
cích a wine barech po celé České 
republice, ale neprohloupíte, 
když v letní sezoně vyrazíte 
s přáteli přímo do degustačního 
sklepa v Dolních Dunajovicích. 
Setkání s vínem je tu vždy pří-
větivé, nese se v duchu úsměvů 
a dobré nálady.“ Doplňuje 
David Chrápek, obchodní ředitel 
vinařství.

„Víno dělají lidé“ a „Víno se rodí 
ve vinici“ – to jsou dvě základní 
motta, kterými se řídí Vinařství 
Mikrosvín Mikulov. 

pálavské dominanty. Vína z těchto nádherných 

plně konkurovat vínům z pálavských 

obsah vápníku s vyšší skeletovitostí 
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Pokračování rozhovoru se starostou 
města Mikulova ze strany 5:

Co připravujete do budoucna? 
Tady je třeba říci, že by bylo velmi 
krátkozraké usnout na vavřínech 
a nepokračovat v započaté práci. 
Je potřeba neustále spolupracovat 
s aktivními spolky, podnikateli, 
významně komunikovat s okolními 
obcemi jak na české, tak na rakous-
ké straně. Mikulov je poměrně malý 
a návštěvník i rezident chtějí zažít 
něco nového. Jde o neustálý rozvoj 
směrem ven, spolupráce s Lednicko-
-valtickým areálem, s rozšířením až 
na Břeclav, Pohansko, Hustopečsko, 
dále s CHKO Pálava, s biosférickou 
rezervací Dolní Morava, s rakouský-
mi sousedy, tak aby návštěvníci zde 
mohli strávit týden, aby se nenudili 
a užívali si to.
 
Jaký je tip starosty pro návštěvníky? 
Mám rád přesah Mikulova na ra-
kouskou stranu. Tady bych zdů-
raznil řadu zajímavých cyklotras. 
V rakouském příhraničí Dolního 
Rakouska se velmi dobře jezdí, 
příroda je podobná té naší a když 
si návštěvník zajede např. na ra-
kouský kopec Kreuzberg a podívá 
se na Mikulov, jsou to fascinující 
pohledy. Spolupráce s rakouskou 
stranou je na velmi dobré úrovni, 
naši turisté navštěvují jejich region, 
zažívají tam krásné chvíle s dob-
rou sklenkou vína. Přátelství přes 
hranice není hrané, je skutečné, 
navštěvujeme se, řada děti tam 
chodila do školky nebo školy.  
Naštěstí se prolamuje jazyková 
bariera a vztahy sílí. 

Fenomén Mikulov určitě přináší 
obtíže místním obyvatelům. Jak 
na to reagují?
To je velmi závažné téma, které 
skloňujeme dnes ve všech pádech, 
protože občas si někteří obyvatelé 
stěžují, že je intenzita turistického 
ruchu obtěžuje. Velmi často se 
bavíme jak s rezidenty, tak s podni-
kateli a hledáme kompromis mezi 
nimi a návštěvníky. Snažíme se vy-
pořádat s mnoha faktory, hledáme 
nové parkovací plochy, připravuje 
se parkovací dům v centru. Je to 
problém, protože dnešní turista 
chce dojet autem až téměř do mu-
zea. Připravujeme modely, aby tu-
risté neucpávali zbytečně centrum 
města, podporujeme projekty, které 
přispívají k dobrému soužití turistů 
a rezidentů, snažíme se vysvětlovat, 
jaký to má ekonomický dopad i to, 
že fenomén Mikulov přispívá k po-
zitivnímu vnímání, že se nám zde 
dobře žije, protože je tady život. 
Skanzenizace některých měst doma 
i v zahraničí je dnes velmi význam-
ná. To není naše cesta. 

Z minulosti jste znám dobrými nápady 
při rozvoji města. Na jaké se můžeme těšit 
v budoucnosti?
Novinkou, na kterou se těším, je připravo-
vaný historický průzkum podzemí pod  
Mikulovem. Zejména se jedná o dvě oblasti. 
Tou první je mikulovský Hnánický potok, 
tzv. Mikulovka, jediná spojnice, která vede 
centrem města. A tou druhou je náměstí, 
kde půjde o průzkum celého historického 
centra. Souvisí to i s připravovanou rekon-
strukcí náměstí. Okolní obce v regionu jsou 
prošpikovány celou řadou různých skle-
pení, a to Mikulov moc nezná. Očekávám, 
že průzkumem objevíme spoustu zajíma-
vých věcí a budeme moci na tom stavět 
do budoucnosti. Připravuje se revitalizace 
některých budov přímo v centru. Komplex 
Národního domu bychom rádi přebudovali 
v informační centrum, sociální zázemí pro 
návštěvníky a kongresový sál. V soused- 
ství je to přeměna tenisového areálu  
„Na Doležalce“ na park ve vazbě na bý-
valou hasičskou zbrojnici. Ta by se měla 
proměnit v knihovnu i s galerií moderního 
umění. Máme smělé plány a tak nám držte 
palce, ať se nám to daří tak jako doposud. 

Děkujeme za rozhovor.

„Pro trvalou udržitelnost je nutné najít 
symbiózu soužití rezidentů a návštěvníků. 
Je to problém, protože dnešní turista chce 
dojet autem až téměř do muzea.“

Fenomén Mikulov

Foto: archiv Města Mikulov
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V tomto rozměru je 
Mikulov jedinečný
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Vítejte v Mikulově, vítejte ve městě, které vás 
uhrane. Svoji polohou, podnebím, bohatou historií, 
nenapodobitelnou atmosférou i okouzlující krásou 
památek. Najdete tady místa, kde bude hlava na hlavě, 
a potkáte směsici národů. Najdete tady ale i místa, 
která vám nabídnou uchvacující pohledy na město, 
a přesto jsou to místa, kde najdete klid na odpočinek, 
rozjímání a nebo na lásku. V tomto rozměru je Mikulov 
jedinečný. Chvíli jste uprostřed města, uprostřed dění, 
kde to vře, lidé se baví, pijí a pak doslova stačí pár kroků 
a jste uprostřed přírody, na vyhlídkách. V Mikulově je 
řada takových míst. Nenechte si je ujít.   
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Nejinak tomu bylo i v Mikulově, kde budo-
váním nových skvostů i barokní přestav-
bou historických památek získávalo město 
svou jedinečnou podobu, kterou dodnes 
obdivují návštěvníci ze všech koutů světa. 
Vydejte se za barokními poklady Mikulova, 
vybrali jsme jich sedm, ale je jich mnohem 
víc. Ale sedmička je šťastné číslo, tak ať vás 
štěstí a radost Mikulovem provází.

1. Zámek a zahrada
Mikulovský zámek získal svou současnou 
podobu při rozsáhlé barokní přestavbě 
v 18. století. Vzniklo honosné sídlo, spl-
ňující náročné požadavky tehdejší šlechty. 
Součástí zámeckého komplexu je i zahra-
da, které barokní tvář navrátila nedávná 
obnova. Květinovou ornamentální výzdobu 
tu citlivě doplňují drobné architektonické 
prvky. Patří k nim reminiscence na zanik-
lou zámeckou oranžérii, kašny s vodotrys-
ky nebo schodiště, propojující zámek se 
zahradou. Ze všech koutů zahrady se pak 
otevírají úchvatné výhledy na město, Svatý 
kopeček i do širokého okolí.

7barokních 
 pokladů 
 Mikulova
Rok 2017 je v České republice rokem 
baroka. Mikulov je jedním z těch míst, 
kde jsou barokní stopy výjimečné. 
Stojí za to si je projít a uvědomit si, 
že to bylo právě období baroka, které 
až do dnešních dnů utváří kulturní 
kolorit velké řady míst po celé České 
republice. 
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2. Dietrichsteinská 
hrobka
Perlou mikulovského náměstí 
je Dietrichsteinská hrobka, 
přestavěná v polovině 19. sto-
letí. Její ikonické průčelí má 
však původ v baroku. Autorem 
návrhu je vídeňský architekt 
Johan Bernard Fischer z Er-
lachu a průčelí bylo původně 
součástí loretánského kostela, 
jenž na tomto místě stával ještě 
v 18. století. Ohromí přede-
vším svou sochařskou výzdo-
bou, které dominuje žehnající 
socha Krista a andělů. 

3. Lengelacherovo 
sochařské dílo

K výrazným 
osobnostem 
mikulovského 
baroka patří 
Ignác Lengela-
cher, který svými 
sochami zapsal 
Mikulov do dějin 
barokního 
umění na Mo-
ravě. Stopy jeho 
práce spatříte na různých 
místech Mikulova, ta nej-

krásnější však stojí přímo na náměstí. 
Mohutný sloup Nejsvětější Trojice z let 
1723–1724 opatřil Lengelacher boha-
tou sochařskou výzdobou. Stejný autor 
zkrášlil Čestné nádvoří zámku amfo-
rami a bustami antických vládců, jeho 
plastiky koní zdobí sousední zeď Oslího 
dvora. Nejpůsobivější zámecké dílo je 
ukryto na posledním nádvoří. Bohatě 
zdobený portál s Atlanty, sfingami nebo 
alegorií dne a noci patří k Lengelache-
rovým mistrovským dílům.

4. Horní synagoga
Stavba nejvýznamnější mikulovské 
synagogy je datována do poloviny 

7barokních 
 pokladů 
 Mikulova

16. století, svůj současný vzhled 
však získala až po přestavbě v le-
tech 1719–1723. Především interiér 
synagogy získal v tomto období 
svou úchvatnou barokní podobu. 
Stěny hlavního sálu zdobí v sou-
ladu s příkazy židovského nábo-
ženství hebrejské nápisy, doplněné 
bohatou štukovou výzdobou se 
stopami italského baroka. Celému 
prostoru dominuje kopie svato-
stánku aron ha-kodeš, původně 
dílo Ignáce Lengelachera. 
Více viz str. 98.
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5. Kostel sv. Jana Křtitele
Přehlídkou barokního umění je 
kostel sv. Jana Křtitele, sloužící 
kdysi piaristickému řádu.  

Jeho výstavba začala roku 1631 
a protáhla se hluboko do 18. století. 
V působivé sochařské výzdobě 
upoutají pozorného návštěvníka 
zástupy baculatých andílků, ztvár-
něných v jejich typické barokní 
podobě. Autorem dechberoucí 
malířské výzdoby je Franz Anton 
Maulbertsch, jedna z nejvýznam-
nějších osobností vídeňského umě-
leckého prostředí své doby. Klenbu 
zdobí jeho freskový cyklus s výjevy 
ze života sv. Jana Křtitele.

6. Křížová cesta 
na Svatém kopečku
Cestu na Svatý kopeček lemuje čtr-
náct zastavení křížové cesty, jedné 
z nejstarší na našem území. Podnět 
k jejímu vzniku dal už v polovině 
17. století věhlasný kardinál Franti-
šek z Dietrichsteina. Sedm kapliček 
zdobí nádherně zpracované sochy, 
zobrazující události kolem ukři-
žování Ježíše Krista. Další soubor 
kapliček je vyzdoben nástěnnými 
freskami se stejným tématem.

7. Kaple sv. Šebestiána
Na samotném vrcholu Svatého 
kopečku stojí kaple sv. Šebestiána, 
symbolicky završující zdejší křížo-
vou cestu. Kardinál Dietrichstein 
ji ve dvacátých letech 17. století 
nechal vztyčit nad Mikulovem jako 
výraz díku za překonání moro-
vé nákazy. Celý komplex staveb 
na Svatém kopečku ještě doplňuje 
zvonice a kaple Božího hrobu. 
Každoročně o první zářijové neděli 
místo ožívá hlasy stovek poutníků, 
kteří sem míří na tradiční marián-
skou pouť.
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Tradiční Mariánská pouť na Svatý 
kopeček se koná vždy začátkem září. 
Krojovaný průvod poutníků se sochou 
Černé Loretánské Madony se vydává 
od kostela sv. Václava na Svatý kopeček 
ke kapli sv. Šebestiána.
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Mikulovu roste raketově návštěv-
nost. Kolik hostů jste obsloužili 
v informačním centru v roce 2016?
V roce 2016 navštívilo infocentrum 
160 023 návštěvníků, z toho přes 60 000 
zahraničních. Je to o 35 % více oproti 
roku 2015. Těší nás zvýšení návštěv-
nosti v jarních a zimních měsících, 
na čemž cíleně pracujeme již řadu let. 
Nám sezona nezačíná a ani nekon-
čí – plynule navazuje. O neuvěřitel-
ných 100 % rostl počet zahraničních 
návštěvníků. Jsme rádi, že práce všech 
je vidět i v číslech. Zúročují se kampaně 
podporované CzechTourismem, tripy 
pořádané CCR JM a další nadregionální 
aktivity.

Mikulov nabízí řadu zajímavých 
programů pro návštěvníky. O které 
je největší zájem?
Mezi nejžádanější programy patří 
tematické prohlídky města zaměřené 
na historii, památky, přírodu a vi-
nařství. Celkem nabízíme 8 základ-
ních tras. Mezi TOP řadíme 90min. 
prohlídku města s výkladem o ucelené 
historii města a návštěvou zámeckého 
sklepení s obřím sudem. Na druhé mís-
to se řadí prohlídková trasa židovskou 
čtvrtí s návštěvou židovského hřbitova 

a trasa s prohlídkou Dietrichsteinské 
hrobky. Letošní sezonu budeme mít 
i první srovnatelné výsledky programu 
Stezka poutníků a programu s Motykou 
do vinohradu. Nesmím zapomenout 
stále oblíbené „svařákové prohlídky“ 
v zimním období a pravidelné procház-
ky historií v letních měsících. Výhodou 
programů je časová přizpůsobivost 
klientovi. Díky vstřícnosti a důvěře 
partnerů máme přístup do vybraných 
prohlídkových objektů v jakoukoliv 
hodinu. A večerní prohlídka Mikulova, 
to je teprve zážitek! Návštěvníci oceňují 
profesionální přístup našich průvod-
kyň, odborné znalosti, ochotu, nadšení 
i jazykovou vybavenost. 

Mikulov láká neuvěřitelným počtem  
160 akcí ročně. Co bychom si nemě-
li nechat ujít? 
To je opravdu těžká otázka. Doporu-
čovala bych navštívit všechny, ale to by 
znamenalo vzít si celoroční dovolenou 
nebo se přestěhovat do Mikulova. Každá 
akce má svoje kouzlo, představuje město 
pokaždé jinak, a to je to magické překva-
pení. Mám ráda Mikulov jako celek, mi-
luji historii, architekturu, umění, folklor, 
a proto bych osobně doporučila Muzejní 
noc a Slavnosti města, Noc kostelů, letní 
Festival barokního divadla Moravský 
Parnas, Mikulovské výtvarné sympozi-
um, Zarážení hory a festival Sousedé, 
velkolepé Pálavské vinobraní a mnoho 
dalších. A taky mám ráda dobré jídlo 
a mikulovské víno, a to nabízí Gourmet 
festival, Svatomartinský Mikulov, Ná-
rody Podyjí. Vlastně si uvědomuji, že to 
vše tu opravdu najdete po celý rok. 

Mikulov je barokním klenotem. 
Které akce podpoří rok baroka 
v Mikulově?
Mikulov byl zařazen mezi TOP místa 
a TOP příběhy v rámci kampaně ČR 
2017 Barokní krajina a její stavitelé. 
Slovní spojení přijeďte za kouskem 
barokní Itálie do Mikulova je vystižné. 
Barokní doba vtiskla této krajině jedi-
nečný ráz s alejemi, rybníky, libosady 
a vinicemi – a při pohledu od kaple 
sv. Šebestiána zjistíte, že po 400 letech 
neztratila svou magickou krásu. Do iti-
nerářů byly zahrnuty nejvýznamnější 
barokní památky. Mezi TOP akce roku 
je řazen Festival barokního divadla Mo-
ravský Parnas Johanna Georga Gettnera 
(27.–30. 7. 2017), který připomíná bo-
hatou barokní divadelní historii města 
a poodkrývá dobu, kdy Mikulov patřil 
k důležitým středoevropským divadel-
ním centrům. Je věnován místnímu 
rodákovi a jedné z významných postav 
evropského barokního divadla Johannu 
Georgu Gettnerovi. Nesmím opome-
nout také výjimečnou Mariánskou pouť 
na Svatý kopeček a Festival Concen-
tus Moraviae. Rádi bychom věnovali 
prostor barokním památkám i v našich 
prohlídkových trasách a připravovaném 
průvodci do kapsy. Jak znám náš tým, 
určitě ještě něčím překvapíme.

Děkujeme za rozhovor.

Mikulov každoročně láká 
statisíce návštěvníků
O tom, co chystá Mikulov pro návštěvníky na sezonu 2017, jsme si 
povídali s ředitelkou Turistického informačního centra v Mikulově 
Marcelou Koňákovou. 

Turistické informační centrum Mikulov
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov  
tel./fax: 519 510 855, 724 987 900 
www.mikulov.cz
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Expozice jsou dostatečně různoro-
dé, aby si v nich každý našel to, co 
ho opravdu zajímá. Dovolte malou 
inspiraci.

Skvostná knihovna, 
unikátní kroje i obří 
kládový lis

Je nepřehlédnutelným ochráncem Mikulova, nad nímž se hrdě 
tyčí. Přitom stačilo málo a po válce by tu nebyl. Ještě že místní 
svůj zámek nedali. Dnes v něm sídlí regionální muzeum. 

Regionální muzeum v Mikulově

Zámecká 
knihovna 
dříve sloužila 
jako divadelní 
sál. Po velkém 
požáru v roce 1719 byly sály 
zadaptovány pro knihov-
nu, vybaveny barokními 
skříněmi, v nichž je dnes 
na 12 000 svazků 
dietrichsteinské 
knihovny a dalších 
více než 6 000 svazků 
odjinud. 
Základ knihovny položil Adam 
z Dietrichsteina (1527–1590), císařský 
vyslanec na španělském dvoře, roz-
množil ji hlavně kardinál František 
z Dietrichsteina (1570–1636), jemuž 
mocenský vzestup umožnil shromáždit 
jednu z největších evropských knihoven 
své doby, přestože později asi 10 000 
svazků odvezli Švédové. Jádrem dneš-
ního celku jsou rodové knihovny, které 
další Dietrichsteinové koupili či zdědili. 
Ve 2. polovině 19. století ji například 
obohatil knižní fond mikulovského 
piaristického gymnázia včetně význam-
ných děl matematických, geologických 
a astronomických. Přestože hodně knih 
ve 30. letech 20. století Dietrichsteinové 
rozprodali na zahraničních aukcích, 
patří dodnes tato knihovna k zámec-
kým skvostům. Nechybí v ní několik 
středověkých rukopisů, na tři desítky 
prvotisků a přibližně 5 000 starých tisků 
vydaných do konce 18. století. 
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požáru v roce 1719 byly sály 
zadaptovány pro knihov-
nu, vybaveny barokními 
skříněmi, v nichž je dnes 
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Regionální muzeum v Mikulově
Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
tel.: 519 309 019, rezervace: 777 061 230 
rmm@rmm.cz, www.rmm.cz

Kládový lis je trochu zastíněn 
zámeckým obřím sudem. Tento 
lis z roku 1751 patří k největším 
dochovaným zařízením tohoto 
typu na našem území. Svému účelu 
sloužil v Divákách na Hustopečsku, 
kde do I. světové války lisoval hroz-
ny z panských vinohradů. Odtud 
ho v 50. letech 20. století převezli 
coby muzejní exponát do mikulov-
ského zámku. Dostat několikatuno-
vé klády do sklepa nebylo jednodu-
ché a při sestavování lisu pomáhali 
i vojáci. 

Kroje moravských 
Chorvatů 
se řadí v muzeu k tomu nejcenněj-
šímu. Dokumentují zmizelý svět 
této komunity na Mikulovsku, kde 
ještě před II. světovou válkou tvoři-
la většinu obyvatelstva v Jevišovce, 
Dobrém Poli a Novém Přerově. 
Výrazně barevné kroje tam muži 
i ženy běžně nosili ještě koncem 
19. století. Od poloviny 20. století 
ženy oblékaly zjednodušenou va-
riantu tradičního kroje, muži kroj 
odkládali po I. světové válce. 

Ohňostroj pro Leopolda I. 
a Margaritu Teresu Španělskou je 
ve skutečnosti mědirytinou, tedy 
obrazovým záznamem ohňostro-
je u příležitosti oslav návštěvy 
císařského páru v Mikulově dne 
17. července roku 1672. Grafika 
zachycuje mistra ohněstrůjce, jak 
spolu se třemi pomocníky zapaluje 
rachejtle v krajině. 

Bronzový kotel ze 2. stol. n. l. 
vyrobili v některé z římských pro-
vincií. Čtyři hlavičky Svébů ke kotli 
přimontovali později. Kotel byl 
součástí velkého souboru pohřeb-
ních milodarů v hrobce germán-
ského velmože nedaleko hradiska 
na Mušově. Předpokládá se, že muž 
byl spojencem římských vojsk, 
která v oblasti Mušova působila.

Alianční erb knížete Karla Eusebia 
Liechtensteina a jeho manželky Johanny  
Beatrix Dietrichsteinové je zlacená 
dřevořezba ze 17. století se znaky 
obou manželů. Původně byla dekorací 
v honosném barokním interiéru zám-
ku. Dodnes se dochovalo jen několik 
aliančních erbů tohoto manželského 
páru, o to je ten mikulovský cennější.
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Vinařství Volařík
Bezručova 703/30, 692 01 Mikulov
tel.: 519 513 553, info@vinarstvivolarik.cz
www.vinarstvivolarik.cz
www.fb.com/vinarstvivolarik

Vinařství Volařík začalo trh dobývat 
v roce 2007. Nyní obhospodařuje kolem 
80 ha vlastních vinic v Mikulovské vi-
nařské podoblasti. Klíčovými odrůdami 
jsou Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, 
Veltlínské zelené, Pálava a Rulandské 
bílé. Produkci bílých přívlastkových vín 
doplňují vína rosé, sekty a mošt.
Velký význam ve vinařství přikládají 
polohám vinic a vytváří i speciální řadu 
vín Terroir, která spojuje nejprestižnější 
viniční tratě s nejvhodnější odrůdou. 
Neutuchající láska k vínu doved-
la Vinařství Volařík v krátké době 

k významným tuzemským i zahraničním 
úspěchům. Vinařství několikrát získalo 
ocenění Champion Valtických vinných 
trhů, pětkrát se stalo Králem vín za nej-
lepší kolekci a v roce 2011 a 2014 bylo 
oceněno jako Vinař roku. 
Vína můžete ochutnat přímo ve vinařství 
po předchozí objednávce anebo v sezoně 
(duben–říjen) bez objednání každé úterý 
od 13:00–15:00 hodin. Pro skupiny vždy 
rádi zajistí řízené degustace ve sklíp-
ku, a to včetně cateringu a příjemného 
posezení u cimbálu. Pokud si chcete 
vína objednat z pohodlí domova, můžete 
využít e-shop vinařství.
Na rok 2017 je plánován přesun vinařství 
do nových prostor v ulici K Vápence, 
Mikulov. 

Vinařství Volařík 
Víno je náš život

Cit pro dobré víno je Mikulovsku vlastní. Získat jej ovšem 
trvá někdy celé generace a stojí mnoho úsilí, odříkání, píle 
a pokory. Výsledek ale rozhodně stojí za ochutnání. 
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HOTEL RÉVA*** 
nabízí ze svých pokojů překrásný 
pohled na zámek, Svatý kopeček, 
Kozí vrch či kostel sv. Václava. Hotel 
má vlastní restauraci s bezbariéro-
vým vstupem, kterou využívá pro 
bohaté bufetové snídaně. 

HOTEL VIVALDI *** 
má společnou recepci s hotelem 
Réva. Zrekonstruovaná budova 
původní židovské banky má ideální 
polohu s výhledy na historické 
skvosty města. Komfortní dvoulůž-
kové pokoje a dvě luxusní apartmá 
jsou vybavena stylovým nábytkem. 
Pod hotelem je vinný sklípek a ved-
le hotelu je Vinotéka Volařík, která 
vám zpříjemní mikulovské večery.

HOTEL ELIŠKA*** 
disponuje 59 moderně vybavenými 
pokoji s TV a wi-fi. Má školicí středis-
ko s konferenčními sály, s ozvučením 
a technickým vybavením, Irish Pub 
O´Hara a Vinný sklep Eliška.

Volarik Hotels and Resorts
KOMFORT, RELAX, ZÁBAVA
Značka Volařík neznamená jen víno, ale i ubytovací zařízení 
v Mikulově a okolí. Hotely v Mikulově mají skvělou výchozí 
pozici k procházkám po pamětihodnostech, penzion v Dolních 
Dunajovicích je ideálním startovacím místem k výletům 
po Pálavě – pěšky i na kole.

Hotel Eliška
22. dubna 1000/28, Mikulov
tel.: 519 513 073, info@hoteleliska.cz
www.hoteleliska.cz

Hotely Réva a Vivaldi
Česká 156/2, Mikulov
tel.: 519 512 076, info@hotelreva.cz
www.hotelreva.cz, www.vivaldihotel.cz

Penzion Volařík
Rudé armády 40, Dolní Dunajovice
tel.: 721 755 679, info@penzionvolarik.cz
www.penzionvolarik.cz

PENZION VOLAŘÍK 
nabízí pohodlné ubytování  
v Dolních Dunajovicích s úžasnou 
vyhlídkou na Pálavu. K dispozici 
jsou šipky, kulečník a půjčovna kol.

Hotely i penzion organizují podle 
zájmu posezení ve vinném sklepě 
v Mikulově, zajistí řízené degustace 
vín z Vinařství Volařík, catering 
i cimbálovou muziku. 
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Foto: Hotel Eliška

Foto: Hotel Vivaldi
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POZORUHODNÝ 
OBJEKT, UMĚNÍ 
I KAVÁRNAPozoruhodný objekt Galerie Závodný je 

dominantou malého náměstí v historické 
části Mikulova. Je postaven z bílého vápence 

a stal se přirozenou součástí života města. 
Doplňuje přírodní scenérie krajiny a siluety 

městských pamětihodností o dimenzi 
současné kvalitní architektury. 

Galerie 
Závodný

Galerie Závodný
Husova 3, 692 01 Mikulov
tel.: 723 362 472
www.galeriezavodny.com

Budova galerie, foto: Galerie Závodný

F. Morellet, kovový objekt, foto: Galerie Závodný

Pohled do výstavního prostoru s instalací J. Megyika, foto: Galerie Závodný
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Interiér plný světla a působivé průhledy do okolí bývalé židovské čtvrti 
umocňují zážitek spojený s uměleckými díly. V roce 2012 získala stavba 
galerie Grand Prix architektů.
Galerie nese jméno rodiny Závodných, svých zakladatelů a majitelů. Jejich 
cesta k umění vedla od počáteční sběratelské vášně k systematickému 
studiu a prezentaci současného českého i světového výtvarného umění.
Snahou galerie je vytvořit otevřený mezinárodní prostor, v němž mohou 
své práce prezentovat silné autorské osobnosti. V kontextu vývoje 
evropského výtvarného umění je možné sledovat úchvatný příběh, který 
mapuje cesty umění ve 20. a 21. století. Mnozí tvůrci jsou představeni 
v českém prostředí poprvé.
Část vystavovaných artefaktů je nabízena k prodeji a otevírá tak příležitost 
pro instituce i soukromé sběratele přiblížit své pečlivě budované kolekce 
zahraničnímu standardu. Začínajícím sběratelům a milovníkům umění rádi 
poradíme při zakládání, doplňování a správě privátních sbírek. 
Součástí konceptu galerie jsou koncerty vážné hudby, jazzová i šachová 
setkání a dětské výtvarné dílny. V galerii najdete i kavárnu s nabídkou 
čerstvých dezertů z lokálních surovin a místních vín. K dispozici jsou 
výpravné monografi e i architektonické příručky a v létě příjemná terasa 
přímo pod hradbami mikulovského zámku.

Snímek z koncertu Soni Červené, foto: Galerie Závodný

A.
 H

aa
s,

 s
vě

te
ln

ý 
ob

je
kt

, f
ot

o:
 G

al
er

ie
 Z

áv
od

ný

Po
hl

ed
 n

a 
Ga

le
rii

 Z
áv

od
ný

, f
ot

o:
 G

al
er

ie
 Z

áv
od

ný

B.
 A

ub
er

tin
, r

el
ié

fn
í s

tr
uk

tu
ra

, f
ot

o:
 G

al
er

ie
 Z

áv
od

ný

Závodný Gallery
Since the earliest times, art has been part of human culture, it is a source of 
joy and pleasure. It stimulates refl ection and initiates our own creativity. 
The remarkable building of Závodný gallery, made from white limestone, is 
located on a small historical square and has become a natural part of town 
life. The building was awarded the Grand Prix of Architecture in 2012. 
The vision of Závodný gallery is to create an international open space which 
will represent the works of worldwide known and respected artists. A part 
of the exhibited works is off ered for sale. This opens an opportunity for 
institutions and private collectors to create their collections at the world's 
best standards. 
 Integral part of Závodný gallery concept is holding classical music concerts, 
jazz evenings as well as supporting local chess club and educational 
programs for children.
Regular visitors and passing tourists can enjoy the gallery´s coff ee shop and 
savour homemade desserts prepared with local seasonal fruits. To complete 
the moment of relaxation it is possible to browse through collection of 
artistic monographs and architectural handbooks or taste local wines from 
the renowned winemakers.
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Wellness na střeše
Ojedinělou relaxaci na střešní terase 
s luxusním proskleným bazénem 
s protiproudem a chrličem vody 
podtrhuje idylický výhled na celé 
okolí. Stresu a únavy se můžete zba-
vit i ve třech vířivkách na sluneční 
terase s výhledem na zámek.
Myslíme na děti, ale i zároveň  
na potřebu relaxace našich hostů,  
proto děti do wellness mohou 

Zámek, Svatý kopeček a historické centrum jako na dlani. Přesně 
to nabízí **** Hotel Galant, jediný wellness hotel v Mikulově. 
Výjimečné, komfortní a přitom ekologické místo s úchvatným 
výhledem vám umožní zapomenout na starosti všedních dnů, 
odpočinout si a načerpat sílu, ať už se jedná o víkend ve dvou, 
s přáteli nebo o pracovní konferenci.

od 8 do 16.30 hodin. Doba od 16.30 
do 22 hodin je určena výhradně 
k relaxaci. 
V našem wellness centru si mů-
žete nejen odpočinout, ale udělat 
i něco pro svou krásu a zdraví. Stačí 
si vybrat z nabídky zeštíhlujících 
a detoxikačních programů, koupelí, 
zábalů, masáží, kosmetiky a saun.

Hotel a vinařství Galant**** 

Zažijte výjimečný pobyt 
na výjimečném 
místě
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Foto: Hotel a vinařství Galant

Foto: Hotel a vinařství Galant
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Skvělé jídlo a víno
V naší restauraci rozmazlíme vaše 
chuťové buňky skutečnými deli-
katesami mezinárodní i tradiční 
moravské kuchyně. Zážitek vhodně 
doplní ochutnávka piva z našeho 
minipivovaru.
Nový rozměr vašemu pobytu dají 
lahodná vína ze zdejší vinařské oblas-
ti. Výtečně chutnají v naší nově ote-
vřené vinárně, kde lze posedět u vína, 
lahůdek z grilu a udírny u poslechu 
tradičního cimbálu, který hraje 
lidové, ale i světové hity do časných 
ranních hodin! 
Degustaci piva či vína vám po doho-
dě rádi „ušijeme“ na míru stejně jako 
banket, raut nebo venkovní grilování 
na sluneční terase.

Kongresy a ubytování
Poloha na hranici s Rakouskem 
a kousek od Slovenska dělá z Mikulo-
va ideální místo pro kongresy, konfe-
rence, firemní, společenské i rodinné 
akce. K dispozici je devět salonků pro 
10–120 lidí a klimatizovaný, moderní 

Hotel Galant****
Mlýnská 2, 692 01 Mikulov
tel.: 519 323 353, www.galant.cz

Wellness Galant
Mlýnská 2, 692 01 Mikulov
tel.: 723 685 137, www.galant.cz

technikou vybavený konferenční 
sál až pro 500 osob. V kterémkoliv 
z našich 125 útulných, ale zároveň 
nadstandardně velkých pokojů se bu-
dete cítit jako doma a naleznete zde 
vše, co od 4* hotelu očekáváte. Mimo 
jiné interaktivní PC/TV, wi-fi a pev-
né připojení na internet, minibar 
atd. Na pokojích typu Deluxe si vaše 
rána navíc můžete zpestřit přípravou 
kvalitního espressa z instalovaného 
kávovaru, a jako pozornost vám 
nabízíme i minerální vodu. Do histo-
rického centra Mikulova to máte jen 
pár metrů. 

Fandíme ekologii
V celosvětovém finále prestižní sou-
těže Energy Globe Award o ekologic-
kého „Oscara“ jsme se dostali mezi 
nejlepší tři. Zaujali jsme komplex-
ností chytrých řešení, díky nimž 
chráníme životní prostředí a mini-
malizujeme náklady mimo jiné i tím, 
že hotel a vinařství ke svému provozu 
využívají přebytky tepla, odpadní 
vody a také skleníkové plyny. 

Foto: Hotel a vinařství Galant
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Foto: Hotel a vinařství Galant
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Žánrově rozmanitý program cílí na všechny generace. Muzika zazní 
na šesti scénách a nebude chybět pop, rock, jazz, vážná, lidová a de-
chová hudba a samozřejmě folklor v uličkách i ve vinařském městečku. 
V hlavním zámeckém sále bude k ochutnání více než 500 vzorků vín 
ze zdejší podoblasti. A v Gajdošově sále se můžete zúčastnit Mistrov-
ství České republiky v rozeznávání vůní ve víně. Další prostory zámku 
nabídnou řízené degustace místních vinařství. 
Jedno z největších lákadel vinobraní – burčák – poteče proudem téměř 
na všech místech. Soutěžit se bude o ten nejlepší z nejlepších a vybe-
rou ho sami návštěvníci vinobraní. I vy!
Vrcholným okamžikem vinobraní bude páteční osvobozování Václava 
IV. jeho družinou a sobotní průvod s Chantal Poullain v roli královny. 
Letos nově se živými obrazy z historie města. 
Vinobraní myslí i na rodiny s dětmi akcemi na Kozím hrádku, v zámec-
ké oranžerii i na dalších místech. Těšit se můžou na loutkové i hrané 
divadlo, rytíře, šermíře, kejklíře, hry a soutěže.

Kdo nepřijede, nepozná a neochutná!

FESTIVAL VÍN, GASTRONOMIE A KULTURY
Třídenním nabitým programem oslaví 

v září 2017 Pálavské vinobraní v Mikulově 
své úctyhodné sedmdesátiny. V hlavní 

roli už tradičně bude víno a hudba.

www.palavske-vinobrani.cz
www.facebook.com/palavskevinobrani

Pálavské vinobraní 2017
Foto: m-ARK

Foto: archiv města

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK
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V restauraci i v pokojích 
vsadila na starožitný 
zrenovovaný nábytek 
s cílem připomenout 
bohatou historii 
Mikulova a současně 
útulnost domova. Dům 
po rekonstrukci v roce 
2009 ocenili jako nejlé-
pe opravenou kulturní 
památku. Nedílnou 
součástí jsou pravidelné 
výstavy, workshopy 
a jedlé suvenýry z maji-
telčiny kuchyně.

Této dobré adrese se 
dostává pozornosti 
i v zahraničním tisku. 
V roce 2012 se dostala 
na seznam The New 
York Times, 36 Hours 
mezi 125 víkendových míst  
v Evropě, která stojí za to navštívit.

EAT ART 
GALLERY
Galerie, která chutná

EAT ART GALLERY
Kapucínská 1, 692 01 Mikulov
tel.: 724 900 204 
info@eatartgallery.eu
www.eatartgallery.eu
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Kvalitu hotelu v klidné ulici, ale 
na dosah historickému centru si mů-
žete prověřit na www.booking.com 
díky recenzím těch, kteří už v hotelu 
byli a užili si komfort některého 
z 13 plně vybavených a klimatizova-
ných pokojů s přistýlkami, satelitní 
TV, wi-fi, parkováním na vlastním 
pozemku a domácí snídaní jako 
od babičky. Korunou na kráse je 
moderní interiér, na němž se podílel 
i světoznámý designér Daniel Piršč.

Hotel Golf Garni
Vídeňská 54, 692 01 Mikulov
tel.: 734 792 591 
www.hotelgolfgarni.cz

Hotel Golf Garni
Komfort moderního designu
V Mikulově najdete parádní místo pro odpočinek i business 
meetingy, konference či školení. Rodinný Hotel Golf Garni 
nabízí komfort moderního designu, město jako na dlani 
a vrchovatě zážitků k tomu. 

Hotel má pod Svatým kopečkem 
 vlastní vinici jako stvořenou 
k relaxaci či pikniku s grilová-
ním, ale i adrenalinové zábavě 
s lukem v ruce. Po návratu 
do hotelu si můžete odpočinout 
v infrasauně, nebo na masáži.
Večery mohou vonět a chutnat 
po vínech, a to nejen morav-
ských, ale i světových. Vyzkou-
šejte třeba atmosféru dvojice 
vinných sklepů ze 17. a 19. století 
jen kousek od hotelu v centru 
města, nebo se pokochejte 
výhledy z venkovní terasy.
To vše můžete zažít se svou 
rodinou, přáteli nebo kolegy. 
A záleží jen na vás, zda pobyt 
u nás bude romantický, bujarý, 
vzdělávací či zážitkový.

Majitelka a galeristka Jitka Plesz už 
léta křísí chutě dnes skoro zapomenuté 
staročeské kuchyně. A nádavkem se 
u ní můžete ubytovat.
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Naučná stezka 
židovskou čtvrtí
Kilometrová trasa 
zahrnuje celkem 
14 zastavení. Součástí 
stezky je synagoga, 
židovský hřbitov 
i mikve – rituální lázeň 
objevená v Mikulově 
při archeologickém 
průzkumu v roce 2004. 

Stará, nebo také Dómská 
či Hlavní synagoga

Opravdovou perlou v bývalém židovském 
městě, a to nejen Mikulova, ale i celé ČR je 
Hlavní synagoga. Dochovala se až do dnešních 
dnů, a to jako jediná z původních dvanácti 
synagog. Byla to nejvýznamnější synagoga, 
v níž bohoslužby sloužil moravský zemský 
rabín. Architektonicky je nesmírně zajímavá. 
Je postavena v tzv. polském nebo lvovském 
stylu a jde o jedinou stavbu tohoto typu 
na území ČR. Synagoga byla otevřena 
po rekonstrukci v roce 2014. V současné době 
je zde umístěna expozice s názvem Rabi Löw 
a židovská vzdělanost na Moravě. 

Synagoga narušuje symetrii Husovy ulice, protože 
do ní vybíhá jedním svým rohem. Je postavena, jak je 
u synagog zvykem, podle světových stran.

Regionální muzeum v Mikulově
Husova 13, 692 01 Mikulov
tel.: 727 914 223
www.rmm.cz

Židé tvořili v Mikulově 
polovinu obyvatel 
„První zmínka o Židech v Mikulově 
pochází ze 14. století, hlavní imigrační 
vlna proběhla v polovině 15. století 
a na konci století sedmnáctého již 
Židů bylo přes tři a půl tisíce a tvořili 
polovinu obyvatel Mikulova. Ve městě 
vznikla samostatná židovská čtvrt 
v čele s vlastním rychtářem a samo-
správou. Byla to největší židovská 
obec na Moravě, a proto tu sídlil až 
do 19. století moravský zemský rabín. 
V 50. letech 20. století bylo mnoho 
židovských domů zbořeno, ale zacho-
valy se zde některé významné památky. 
Je to např. hotel postavený v budově 
ve které sídlil moravský zemský rabín. 
Pýchou je unikátní Hlavní synagoga, 
jejíž návštěvu si nemůžete nechat ujít“, 
říká Ing. Marie Leskovjanová ze Spol-
ku přátel židovské kultury v Mikulově 
a místostarostka Mikulova.

Perla 
židovských 
památek
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V pivnici najdete funkčního Golema 
a šéfk uchař Marcel Ihnačák zase 
historii přetavil v ojedinělé speciální 
židovské menu. Gurmáni už léta 
oceňují, že se z Marcela Ihnačáka 

Boutique Hotel Tanzberg 
Husova 8/331, 692 01 Mikulov 
tel.: 724 729 707, 519 510 692 
fax: 519 511 695 
www.hotel-tanzberg.cz

TIP: Radost můžete udělat 
i těm, kteří sem přijedou až 
po vás. Stačí jim věnovat dár-
kový poukaz na pobyt v hotelu 
nebo na některou z nabízených 
služeb. Oblíbené jsou dárkové 
poukazy do restaurace na ně-
kolikachodové menu Marcela 
Ihnačáka, po domluvě i kurz 
vaření pod jeho vedením.

ROMANTICKÁ POLOHA A ŠPIČKOVÉ SLUŽBY
Potenciál adresy v bývalé židovské čtvrti naproti synagoze, v místě, 
kde kdysi sídlil zemský rabinát a pobýval tam i „otec“ proslulého 
Golema rabi Löw, provozovatelé hotelu a restaurace nepřehlédli. 

Boutique Hotel Tanzberg

nestal hokejista, ale kuchař. A vařil 
a vaří dobře. V Praze a Londýně 
mnoha celebritám, hodně pochytil 
i u hvězdného Jamieho Oliviera. 
Po návratu domů se usadil v Miku-
lově, kde od roku 2015 provozuje 
Marcel Ihnačák Restaurant. Ať vaří 
jídla česká či mezinárodní, vždy 
jsou základem čerstvé lokální suro-
viny, část bylinek a zeleniny je do-
konce z vlastní zahrádky. Přednost 
dává jednoduchým, autentickým 
receptům.
Součástí Boutique Hotelu Tanzberg, 
který disponuje 17 stylovými pokoji 
rodinného typu celkem s 41 lůžky, je 
i pivnice Golem s posezením v neku-
řáckých prostorách a malou sezonní 
předzahrádkou a vinný sklep, kde 
si můžete v klidu vychutnat vína 
ze zdejší vinařské oblasti. Boutique 
Hotel Tanzberg je ideální k pořádání 
svateb, rodinných oslav, fi remních 
školení, teambuildingových

aktivit nebo romantických pobytů 
pro lidi všeho věku i zájmů. Pokud 
si nevyberete z nabídky zážitkových 
pobytů, rádi vám zajistí speciální 
program na míru.Fo
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Foto: Boutique Hotel Tanzberg

Foto: Boutique Hotel Tanzberg
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Apartmány Lípa
Dukelská 32, 692 01 Mikulov
tel.: 608 834 647
www.apartmanlipa.cz

Citát, který nás oslovuje 
a vyjadřuje naše smýš-
lení o víně a práci s ním. 
S vínem se setkáváme 

od dětství a díky rodinné 
tradici je pro nás něčím 

přirozeným, co nás provází celým naším 
životem. Vnímáme jej však nejen jako naši 
práci, ale i jako poslání při pokračování ro-
dinné tradice a závazek našim vinařským 
předchůdcům. Výroba vína a práce ve vi-
nici je i přes veškerou dřinu obrovským 
potěšením a otvírá dveře do „fascinujícího 
světa“ plného chutí a vůní, emocí a zážit-
ků, které s námi můžete zažívat i vy, a to 
nejlépe se sklenicí vína z vinařství Lípa. 
Díky prozíravému přístupu našich 
rodičů vystudoval jeden z nás vinařství 
a druhý pak hotelovou školu. Rozhodnutí, 
které dnes s odstupem času a nabytými 

Apartmány Lípa
Dáváte před malou vískou přednost 
městu? Ubytujte se v klidné části 
Mikulova ve dvou Apartmánech Lípa 
ve vilce se zahradou a venkovním 
posezením nedaleko historického 
centra. Každý apartmán má samo-
statný vchod i venkovní posezení, 
zajištěno je parkování i úschovna kol.

Víno Lípa Mikulov
Žižkova 27, 692 01 Mikulov
tel.: 777 677 730, 608 830 355
www.vinolipa.cz
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Víno je jednou z nejpřirozenějších věcí na celém světě! 
Ernest Hemingway

zkušenostmi oba dva vnímáme jako bez 
nadsázky vizionářské a zároveň jako 
určující při dalším směřování, rozvoji 
a budoucnosti našeho vinařství a podni-
kání vůbec.
Vedení vinařství, a obzvláště špičkového 
vinařství, je vždy o vyhraněném přístupu, 
o uplatňování svých zásad a pravidel bez 
kompromisů a zároveň pak o realizaci 
osobnosti vinaře. Jedině tak jste schopni 
ve svém vinařském snažení dosáhnout 
unikátních vín s nezaměnitelným charak-
terem! 
Jak toho však dosáhnout, když jsme dva? 
Je to jak bílá a černá, každá je jiná, vyjadřuje 
a prezentuje různé názory, přístupy a život-
ní zkušenosti. Zdánlivě neřešitelná situace, 
zdánlivě. Vše za nás už dávno vyřešili rodiče 
svým opravdu vizionářským rozhodnu-
tím – Marek víno, Michal gastronomie.

Dva obory, které se skvěle doplňují, úzce 
spolu souvisí a profi tují na vzájemném 
propojení.
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Netradiční a citlivé pojetí rekon-
strukce, zejména unikátní rákosová 
střecha dělá z penzionu Pastuška 
mezi vinnými sklepy a vinicemi 
místo, které si zapamatujete.  
A pohárek moravského vína 
z rodinného vinařství Víno Lípa 
Mikulov vám určitě zlepší náladu.
Na výběr je z osmi pokojů a jedno-
ho apartmánu, vybavených zreno-
vovaným původním historickým 
nábytkem.
V jedinečném prostředí otevřené 
zahrady penzionu vyzkoušejte 

Kouzlo dobových interiérů v moravském duchu dotváří dvůr 
s venkovním posezením a dětským koutkem, kde se v parném létě 
můžete osvěžit v dubovém brouzdališti, večer si opéct špekáčky 
u ohniště nebo si něco dobrého ugrilovat. To a ještě mnohem víc 
nabízí penzion Pastuška v Brodu nad Dyjí kousek od Mikulova.

Café/Penzion Pastuška 
691 81 Brod nad Dyjí 228 
tel.: 777 677 730 
www.pastuska.cz

stylovou zahradní kavárnu, která 
vás nadchne kouzelným prostředím 
tradičního jihomoravského stavení. 
Vychutnejte si kávu či víno pod ote-
vřeným nebem a zažijte výjimečnou 
atmosféru tohoto místa. Rádi vám 
připraví studené nebo teplé jídlo ze 
sezonní nabídky, naservírují domá-
cí dezert či otevřou láhev vlastního 
vína z produkce vinařství Víno 
Lípa Mikulov. A věřte, nezůstane 
u jedné…
Brod nad Dyjí je sice malá vesnička, 
ale pyšní se více než 180 vinařskými 
sklepy mezi malebnými kopečky 
a vinicemi. Leží na vyhledávané 
cyklistické stezce Brno – Vídeň, 
je to odtud kousek k pálavským 
jezerům, do Aquaparku Moravia, 
na Pálavu i do Lednicko-valtického 
areálu i do Rakouska.

Moravská pohostinnost
pod rákosovou střechou
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Foto: Café/Penzion Pastuška

Foto: Café/Penzion Pastuška
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Mikulov 
Cíl aktivní turistiky 

Mikulov je nejen místem s nezaměnitelným geniem loci, 
úchvatnými barokními památkami, jedním z nejvýznamnějších 
míst židovské historie u nás nebo městem kultury a vína. 
Je také ideálním výchozím místem pro aktivní turistiku. 
Není důležité, zda jste příznivcem příjemných procházek 
či adrenalinu. Každý si zde najde své a Mikulov a jeho okolí 
nabízí zajímavé trasy nejen pro rodiny s dětmi, seniory, 
ale i pro vyznavače náročnějších tras. 
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Turistické informační centrum Mikulov
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
tel./fax: 519 510 855, 724 987 900, e-mail: tic@mikulov.cz

www.mikulov.cz

Mikulovem za nádhernými výhledy 
Mikulov je rozlohou malé, příjemné město, a tak vydat se 
na velkou pěší túru či jen menší procházku můžete přímo 
z centra. Nabídka je pestrá. Zajímavým tipem na výlet 
je Naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově. Jedna 
z nepřehlédnutelných dominant města je nejen přírodní 
rezervací, ale je také významným poutním místem. Pří-
stup na stezku vám umožní čtyři nástupní místa s infor-
mačními panely. Na dalších sedmi panelech se můžete 
blíže seznámit nejen s chráněnými rostlinami a živočichy 
přírodní rezervace Svatý kopeček, ale také s historií 
samotné křížové cesty, která je jednou z nejstarších kří-
žových cest v českých zemích. Jak budete stoupat a míjet 
14 kapliček, budete uneseni panoramatem Mikulova. 
Cesta vede až ke kapli svatého Šebestiána, zvonici a dále 
pak ke kapli Božího hrobu. Naučná stezka pak pokračuje 
k vyhlídce nad vytěženým vápencovým lomem. Zde vás 
pohltí výhled na celou Pálavu, zříceninu hradu Děvičky či 
Stolovou horu. 
Naučná stezka navazuje na další z mikulovských naučných 
stezek Po stopách novokřtěnců, která vás na 5 panelech 
seznámí s obdobím, kdy v roce 1526 přišla do Mikulova 
zcela nová vrstva obyvatel – novokřtěnci. Zajímavá je cca 
300 metrů dlouhá Naučná stezka Turold, která je z větší 
části shodná s přístupovou cestou k jeskyni Na Turoldu. 
Pokud toužíte po náročnějších trasách, tak 13 km dlouhá 
červená turistická trasa vás zavede z Mikulova až  
na Pálavu. Vydáte se kolem Turoldu, ke Kočičí skále. 
Pokračujete k Sirotčímu hrádku v Klentnici a dále ke zří-
cenině Děvičky a dále do Dolních Věstonic. Navštívíte 
nejatraktivnější místa regionu a projdete celým masivem 
Pavlovských vrchů.

Mikulov, ráj cykloturistiky
Mikulov a jeho okolí je rájem milovníků cyklistiky. Zdejší 
cyklostezky lákají k rodinným výletům, ale uspokojí 
i náročnější cyklisty. Krajinu kolem Mikulova protkává síť 
značených cyklostezek včetně několika dálkových a mezi-
národních tras. Provedou vás nádhernou krajinou celého 
regionu, okolím Mikulova, kolem svahů Pálavy, přes vinice, 
až k břehům novomlýnských nádrží.  

Na stezky se můžete 
vydat bez obav a trasu 
si lze naplánovat podle 
fyzické zdatnosti nebo va-
šich zájmů. Tipů na výlety 
je celá řada. Našlapané 
kilometry tu můžete 
navíc prokládat procház-
kami centry historických měst a obcí, prohlídkami zámků, 
dokonce s přesahem i do sousedního Rakouska. Oblíbená je 
cyklostezka Mikulov – Ottenthal. Z té se můžete napojit 
na cyklostezku Mikulov – Nový Přerov, která je součástí 
cyklookruhu Na kole k sousedům a je vhodná pro rodiny 
s dětmi. V Novém Přerově pak navazuje na přeshraniční 
cyklostezku Ahoj sousedé. Ta vás provede malebnou 
vinařskou krajinou regionu Weinviertel. Projedete se 
proslulou sklepní uličkou na kopci Galgenberg a můžete 
zavítat i do lázeňského města Laa and der Thaya. 

Víno vás bude provázet na každém kroku
Mikulov je srdcem vinařské podoblasti a víno vás zde bude 
provázet na každém kroku a po celý rok. Např. na zámku 
v Mikulově můžete navštívit hned tři vinařské expozice. 
Nejznámější z nich je zámecký sklep s obřím sudem, 
který se svými 101 400 l patří k největším sudům Evropy. 
Mikulov a okolí nejlépe poznáte 
na některém z úseků vinařských 
cyklotras. Je to např. 37 km dlouhý 
okruh na západní straně Pálavy 
Stará hora. Prochází viniční lokali-
tou u Novosedel a na 11 informač-
ních panelech seznamuje s historií 
i současností pěstování zdejší 
vinné révy. Mikulovská vinařská 
stezka vás na svých 82 kilome-
trech provede tím nejlepším, co 
můžete v celém okolí Mikulova 
najít.
V téměř každé obci na Mikulovsku 
již od začátku jara pořádají vinaři 
dny otevřených sklepů, kde 
můžete v autentickém prostředí 
degustovat ta nejlepší vína.  
Vrcholem vinařské sezony je pak 
tradiční Pálavské vinobraní, které se koná vždy druhý 
zářijový týden. Vinařský rok se uzavírá s příchodem sv. 
Martina. Náměstí v Mikulově zaplní řemeslný jarmark 
a probíhají ochutnávky svatomartinských vín. Nenechte 
si ujít Svatomartinský Mikulov a přijeďte ochutnat.
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Vína vinařství 
poznáte snadno. 
Jsou jednoduše 

identifi kovatelné 
díky černo-červené 

kombinaci barev s bílým 
logem. V něm se od roku 

1992 objevuje název VINOFOL, 
který vznikl spojením slov vinařství a Foltýn, 
spolu s kulatou pečetí coby razítka kvality, 
která obsahuje právě písmena VF a mezi 
písmeny je symbol mořského orla – symbol 
čisté přírody kraje kolem Pálavy. 

25 let Vinařství Vinofol

„Tady pod zříceninou hradu Děvičky, 
kterému poslední ráz vzhledu dali 
Švédští nájezdníci máme vinice a tam 
příběh našeho vína začíná“, sděluje 
Pavel Foltýn, jeden z jednatelů 
společnosti VINOFOL. 

Opravdovým pokladem rodinného vinařství 
je poctivý a zdravý hrozen z vlastních vinic, 
z kterého vzniká ryzí víno, většinou s přívlast-
kem a každé taky se svým vlastním příběhem. 
Je to celkem 26 odrůd na 130 hektarech vinic 
v Novosedlech, Mikulově, Novém Přerově  
a především na vápencové Pálavě ve vinařské 
obci Pavlov. Je to nejteplejší a nejsušší kout 
České republiky.

V roce 2017 Vinofol oslaví 25 let. „Jsme rodinné vinařství a rádi dohlížíme na celý proces 
jak ve vinici, od jara do podzimu, tak potom při zpracování hroznů a výrobě vína 
ve sklepě,“ říká Richard Foltýn, jednatel Vinařství VINOFOL z obce Novosedly pod 
Pálavou. Vinařství vede společně se svým bratrem Pavlem a dalšími členy rodiny.

Prémiová kvalita 
„Náš odborný tým spolupracovníků vě-
nuje velkou pozornost špičce produkce 
Vinařství Vinofol – prémiovým vínům 
řad Top Collection, Pavlov a Novosedly. 
S každou lahví přicházíme na trh s pře-
svědčením o její výjimečnosti, čistotě 
a kvalitě, za niž ručíme svým jménem,“ 
říká Lenka Foltýnová.  

Pálava, 
víno a lidé
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Z vinice až k vám na stůl
se vína z rodinného Vinařství 
Vinofol mohou dostat prostřednic-
tvím restaurací, hotelů, ale i vlastní 
sítě 40 vinoték v ČR a na Sloven-
sku. „Byla primárně vytvořena 
pro prezentaci vinařství a prodej 
vlastních lahvových a sudových 
vín. Ve vinotékách najdete i sekty, 
paštiky, pochutiny a vína dalších 
vinařů,“ zve na návštěvu za tým 
Vinofol Pavel Foltýn. Důraz je 
kladen i na odbornost personálu. 
Prodavačky jsou dvakrát ročně 
proškolovány přímo ve vinař-
ství a z těch nejlepších se časem 
stávají manažerky nebo obchodní 
zástupci. Přijďte k nám do některé 
ze specializovaných prodejen –  
Vinotéka Vinofol.

Jsou-li lidé ochotni za námi 
přijet, chceme jim návštěvu 
udělat co nejpříjemnější.

„A to byl jeden z důvodů, proč 
jsme se rozhodli vybudovat nové 
návštěvnické centrum. Podařilo 
se nám získat Vinařství Vinohrad 
mezi Horními a Dolními Věstonice-
mi. Turisticky lákavá poloha mezi 
Pasohlávkami a Pavlovem. Mezi 
Aqualandem a Archeoparkem. 
Mezi krásnými víny Pálavy. Teď 
dokončujeme rekonstrukci a sou-
časně pracujeme na programu pro 
různé cílové skupiny od význam-
ných obchodních partnerů a ná-
kupčích velkých firem přes vzdělá-
vací program pro lidi z gastronomie 
až po rodinku na dovolené,  

která k nám přijde. Chceme, aby se 
lidé vraceli. Spokojený klient je pro nás 
víc než medaile ze soutěže. Mluvíme 
o zážitkové gastronomii a proč by-
chom nenabídli zážitkovou degustaci 
s příběhem vína třeba i hrou? Sledujte 
stránky www.vinofol.cz, otevíráme 
již v létě!,“ dodává s radostí Zuzana 
Foltýnová.

Otevíráme již v létě

Ochutnat vína z produkce 
Vinařství Vinofol můžete 
ve dvou degustačních sklípcích 
i se zajímavými programy, např. 
včetně projížďky podpálavský-
mi vinicemi a s ochutnávkou 
přímo ve vinohradě. Tzv. čer-
vený sklep je v sezoně denně 
otevřen k posezení a lehkému 
občerstvení a současně slouží 
jako firemní vinotéka, kde 
můžete nakoupit vína za ceny 
z vinařství.

Vinařství Novosedly Vinofol
691 82 Novosedly 132
www.vinofol.cz
rezervace a info degustační sklepy:
tel.: 602 583 520, 602 718 625
www.facebook.com/vinofol

Sběr Rulandského šedého

www.facebook.com/VinotekaVinofol
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Kompletní nabídku vín najdete přímo na Farmě 
Pálava v Mušlově 30, 692 01, tel.: 602 692 875, 
nebo v Brně ve značkové prodejně Vinná Galerie, 
Lužánecká 16, 602 00, tel.: 605 702 618, 545 210 133.
Všechna vína jsou k dispozici i na e-shopu vican.wine

Zatímco k vínu si Vican vytvářel vztah 
už od mládí, se sklepním hospodářstvím 
v Bulharech to už tak jednoznačné neby-
lo. První sklep sloužil spíše pro volnoča-
sové pobyty celé rodiny. Pak ale postupně 
přibyly další tři a bylo zaděláno na dnešní 
propojený podzemní komplex. 
Vicanova vína s hravou etiketou urči-
tě nepřehlédnete. Jednotlivé bobule 
hroznu vyplňují symboly: mušlička, 
vinařský nůž, kostelík ze Svatého 
kopečku nad Mikulovem, dlaň, sud 
a slunce. Každý symbol má ve fi lozo-
fi i vinařství pevné místo. A platí to 
i o stopce hroznu: má tvar číslice 1, 
aby bylo jasné, jakou kvalitu Vicanova 
vína mají.

Zatímco k vínu si Vican vytvářel vztah 
už od mládí, se sklepním hospodářstvím 
v Bulharech to už tak jednoznačné neby-
lo. První sklep sloužil spíše pro volnoča-
sové pobyty celé rodiny. Pak ale postupně 
přibyly další tři a bylo zaděláno na dnešní 
propojený podzemní komplex. 

Veni, vidi, Vican
ANEB FILMOVÝ PRODUCENT VINAŘEM

„Naše vinařství je barevné, pozitivní a plné slunce, 
které máme na Pálavě. Jižní Morava je krásná, Pálava 
je její výkladní skříň a Mikulov její hlavní město,“ láká 
vínomilce jeho majitel Tomáš Vican, národu známý 
jako producent fi lmů Bobule a Bobule 2 a dvou řad 
televizního seriálu Vinaři. A jedním dechem dodá: 
„Sklízíme minulost, sázíme budoucnost.“
Základem úspěchu Vicanových vín, a že jich není za je-
diný rok málo z tuzemska i ze zahraničí, jsou kvalitní 
vinice v čele s už kultovní Ořechovou horou v Březí. 
Další vinice jsou v Mikulově a Sedlci. Odrůdová skladba 
je široká a bude se díky mladým vinicím ještě rozrůstat. 
Jasně však převažují ryzlinky a tak to i zůstane.

Je třeba se dívat přímo do slunce, pak všechny 
stíny zůstanou za námi. S tímto mottem vloni 
vstoupilo na trh rodinné vinařství Vican.
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Foto: Vinařství Vican
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„Všechny sýry z naší farmy zpracováváme 
ručně. Děláme je podle domácích receptur, 
bez chemie, s vlastními bylinkami, čes-
nekem a ořechy. A kromě přísad do nich 
dáváme i kus svého srdce,“ prozradila 
sympatická farmářka.
Vlajkovou lodí malého rodinného podniku 
je sýr Kienberg, pojmenovaný po jednom 
z pálavských vrchů. Polotvrdé a tvrdé sýry 
zrají na dubových policích přímo na farmě 
a rádi vás na ně nechají nahlédnout. Tyto 
i jemně solené a lahodné čerstvé sýry nabí-
zejí bez příchuti i s mnoha přísadami: 
bylinkami, jejich směsmi, semínky, oliva-
mi, kávou, ořechy, chilli, jedlými květy… 
Vyzkoušet můžete i zdejší specialitu 
Pálavský Pařák nebo vynikající syrovátku 
s příchutí meruňky, manga a brusinky.
Po domluvě vám rádi připraví degustaci 
a snoubení sýrů a vína, ale i poutavou 
přednášku o farmaření a výrobě jednotli-
vých sýrů. „Jsme tu hlavně pro vás a rádi se 
přizpůsobíme vašim požadavkům a přá-
ním,“ vzkázala veřejnosti Tereza Vicanová.

Farma Pálava
Mušlov 30, 692 01 Mikulov 
tel.: 737 034 604, www.farmapalava.cz
Kompletní nabídku sýrů naleznete 
i ve značkové prodejně Vinná Galerie, 
Lužánecká 16, 602 00 Brno 
tel.: 605 702 618, 545 210 133 
www.vinnagalerie.cz
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Farma Pálava
SÝRY, KTERÉ VONÍ PÁLAVOU
Mladé farmě kousek mezi Mikulovem a Sedlecem vládne 
pevnou rukou Tereza Vicanová. Její kravské a kozí, čerstvé 
i zrající sýry už okouzlily chuťové buňky nejednoho gurmána 
i odborníka na soutěžích. 
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Klasicky vařené pivo, vlastní výroba čokolády 
i skvělé ubytování a jídlo. To i mnohem více 
objevíte v prostorách jedinečného kromě-
řížského komplexu Černý orel s výhledem 
na UNESCO památky – Arcibiskupský zámek 
a zahrady. Domluvte si exkurzi a buďte 
u toho, jak se vaří pivo nebo vyrábí pralinky. 

Citlivě zrekonstruovaná kulturní památka 
z 15. století ve stylových prostorách navr-
žených architektem Janem Konečným nabí-
zí vlastní pivní speciály i kvalitní čokoládové 
pralinky. Nad dárky přímo z Kroměříže teď 
už nemusíte příliš dumat.

Nepasterizované pivo, 
domácí čokoláda, 
oddech a zážitky

PIVOVAR
RESTAURANT

HOTEL
PENZION

ČOKOLÁDOVNA
PIVNÍ LÁZNĚ

ČERNÝ OREL®
Velké náměstí 24 767 01 Kroměříž
e-mail: info@cerny-orel.eu, tel.: 573 332 769
www.cerny-orel.eu
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Město Poysdorf, ležící v blízkosti hranice s Českou republikou, 
žije vínem. Víno zde provází návštěvníka na každém kroku: 
ať už je prezentováno v idylickém vinařském prostředí, 
vkusně servírováno v restauraci či ve sklípku nebo vhodně 
zkombinované s hudbou, divadlem a kabaretem či zajímavě 
tematizováno při vedených prohlídkách a akcích.

Užijte si požitek 
z vína v Poysdorfu

Poysdorf věnuje ušlechtilému nápoji z vinné révy celý svět, ne, 
vlastně celý vesmír – „Vino Versum“. Kontaktní a turistické centrum 
nabízí návštěvníkům proniknout do světa vína a tajů jeho výroby. 
Díky široké nabídce zde ochutnáte a odhalíte, jak se žije ve městě 
vína a sektu ve městě Poysdorf, vinařském centru Rakouska.

Sousoší zvědů v centru města dosvěd-
čuje význam vinařského města sahající 
z minulosti až do dneška. Již po staletí 
se těší skvělá vína vinařského města, 
bohatého na tradice, výtečné pověsti. 
K odběratelům vína patřil jak rakouský 
císařský dvůr, tak i carský dvůr v Pet-
rohradu. Od roku 1667 se oba zvědové 
objevují ve znaku města, kde nesou pod 
zobrazením orla obrovský hrozen.
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Výstava WEIN+TRAUBEN
Největší atrakcí s lákavou nabídkou je 
výstava WEIN+TRAUBEN Welt (Svět 
vína a hroznů). Na více než 3000 metrech 
čtverečních nabízí vinařské město Poys-
dorf atraktivní nabídku zážitků a dob-
rodružství pro celou rodinu spojených 
s révou, hrozny a vínem. Audio průvodce 
v angličtině, němčině a češtině vás prove-
de areálem se 42 zastávkami.
Celá hala je věnována pěstování vinné 
révy. Počínaje městským erbem s bi-
blickými zvěstovateli jsou jednotlivé 
interaktivní zastávky věnovány mýtu vína 
v umění, náboženství a kuchyni, dopl-
něny jsou pak o různé vinařské atrakce 
pro děti i dospělé. Prostranství kolem 
„Hiatabamu“ (vztyčený kmen jako značka 
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Otevírací doba Světa vína + hroznů
od 9. dubna do 15. listopadu denně 
10–18 hod.
Prohlídky s průvodcem: so, ne 
a svátky ve 14 hodin. 
Prohlídky pro skupiny po předchozí 
rezervaci kdykoliv.

Rádi vám poradíme
Vino Versum Poysdorf
Brünner Straße 28, 2170 Poysdorf
tel.: +43 2552/20371
e-mail: info@vinoversum.at
www.vinoversum.at

strážců vinice) láká k posezení před 
návštěvou kina (Traubenkino). 
Starým sklepním průchodem se pak 
dostanete do barokní měšťanské nemoc-
nice, kde vám interaktivní procházka 
historií odhalí rozsáhlou minulost vinař-
ského města Poysdorf. 
Poklady z renesanční doby, které jsou 
zde shromážděny, jsou v celém Rakous-
ku naprosto jedinečné. 
Přízemí je věnováno slavnostem a svát-
kům. Typické městské symboly „Poys-
dorfer Saurüssel“ (poysdorfský prasečí 
rypáček, zde známka vína), „Weinviertel 
DAC“ (víno s označením kontrolova-
ného rakouského původu), stejně jako 
každoročně se konající „Winzerfest“ 
(vinařské slavnosti) demonstrují, jak 
i v dnešní době město žije vínem. 
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Poysdorf se může pochlubit více než deseti sklepními uličkami a každá z nich 
má svůj nezaměnitelný šarm. Jsou to zajímavá dějiště prohlídek vedených 
průvodci, idylická místa, která lákají k zastávce pěší turisty a cyklisty, příjemná 
lokalita pro konání akcí i klidné místo k posezení u sklenice vína.

Průvodce sklepními uličkami
Pohled za těžké dřevěné dveře, osobitost 
a dotek historie zažijí návštěvníci při obchůz-
ce více než deseti sklepních uliček Poysdorfu 
s průvodcem. 

Okružní jízda traktorem
Pohodlně se usaďte nahoře na historickém 
hasičském přívěsu a společně s průvodcem si 
prohlédněte zajímavá místa a budovy našeho 
historického vinařského města.

Svět sektu značky Schlumberger
Vše o nápoji, který způsobuje příjemné ští-
pání v nose, se návštěvníci dozví na výstavě 
Schlumberger Sektwelt (svět sektu značky 
Schlumberger) v bývalém klášterním sklepě 
vinaře Maxe Riegelhofera. Jsou zde zastoupe-
ny nejznámější značky šampaňského a sektů, 
můžete zde obdivovat ušlechtilé a mimo-
řádně originální chladiče vína, láhve včetně 
největší sklenice na šampaňské na světě. 

Zažijte život vinaře
Vinaři vás osobně provedou svými sklepy 
a seznámí vás s různými zajímavostmi, ale 
také s historií a některými tajemstvími světa 
vinohradnictví i sklepnictví. Včetně ochut-
návky vín s chlebem v útulném prostředí.

Speciální nabídky
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Speciální výstava, která se každý rok 
obměňuje, umožňuje další pohled 
do světa vína. V roce 2017 budou 
výstavní prostory věnovány expozici 
s názvem „Keller.Kultur.Erbe“, tedy 
vinařským sklepům jako kulturnímu 
dědictví. Soubory vinných sklepů jsou 
zde prezentovány jako kulturní poklad 
oblasti Weinviertel i jižní Moravy. 
Jedinečné pohledy do idylických 
vinných sklípků nabízí volné pro-
stranství kolem měšťanské nemocnice 
s vinohradem. Můžete zde sestou-
pit dolů do místností, kde se dříve 
lisovalo víno (Presshäuser), a do vin-
ných sklípků, které jsou vybaveny 
vším, co dříve vinaři potřebovali pro 
svou práci. Technologickou revoluci 
posledních desetiletí v odvětví pěsto-
vání vinné révy zažijete na vlastní oči 
v muzeu vinařských lisů.
Prohlídka končí stylově v prodejně 
Weinmarkt u sklenky vína nebo hroz-
nové šťávy a široké nabídky vynikají-
cích vín. 
Doporučujeme spojit návštěvu 
výstavy WEIN+TRAUBEN Welt 
s prohlídkou okolí Poysdorfu 
s průvodcem.
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Stylové ubytování
Příjemná degustace vína
Možnost nákupu vín

Weingut Neustift er
Am Golfplatz 3, 2170 Poysdorf
www.weingut-neustift er.at

Navštivte naše vinařství. Nabízíme ochut-
návku vín, řízené degustace, možnost 
nákupu vína. Prohlídku vinařství a typické 
rakouské jídlo v restauraci WEIN.KÜCHE.
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Foto: Steve Haider

Weinmarkt Poysdorf
Brünner Str. 28
A – 2170 Poysdorf
tel.: +43 2552 20371 22
weinmarkt@poysdorf.at
www.weinmarkt-poysdorf.at

Otvírací doba:
listopad–březen:  Po–Ne   9.00–18.00 hod.
duben–říjen:  Po–Ne   9.00–19.00 hod.

30 poysdorfských vinařů nabízí 
ve Weinmarktu svá vína za ceny 
přímo od výrobce – úspěšný 
recept již více než 25 let.

Typickým představitelem zdejší 
vinařské oblasti je kořenitě pepřnaté 
Veltlínské zelené ve všech jeho podo-
bách. Nejúspěšnější pak pod značkou 
Weinviertel DAC. Označení DAC 
je zárukou regionálně typické chuti 
a ověřeného původu kvalitních rakous-
kých vín. Ale sortiment je zde velmi 
rozmanitý. Z odrůd připomeňme 
třeba Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, 
Muškát, Tramín. Vždy najdete něco 
podle vaší chuti. Nabídku doplňují 
další produkty místních vinařů jako 

hroznové mošty, sekty a likéry. 
Také si odtud můžete přivézt i další 
regionální výrobky, ať už slané nebo 
sladké, a samozřejmě různé suvenýry.
Denně můžete výběr jakostních 
vín také ochutnat. Naši vyškolení 
sommelieři jsou vám k dispozici, 
aby vám pomohli vybrat vína pro 
každou příležitost.

Jestliže nemáte možnost nebo 
příležitost přijet do Poysdorfu, 
můžete si vína objednat i v našem 
online-shopu. 
Kompletní nabídku najdete na 
http://shop.weinmarkt-poysdorf.at
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Brněnské letiště leží v srdci vinařského kraje a sází na osobní kouzlo men-
šího, ale přátelského prostředí, ve kterém se cestující cítí téměř jako doma. 
Přitom splňuje všechny náročné požadavky dnešní moderní doby i nej-
přísnější bezpečnostní kritéria. Jen za posledních deset let jeho terminálem 
prošlo téměř pět a půl milionů lidí. Pravidelné spojení Brna se světem je 
klíčovým faktorem pro rozvoj podnikání a vzdělávání obyvatel celého Jiho-
moravského kraje. Brno je celoročně propojeno pravidelnými leteckými lin-
kami s Londýnem, Eindhovenem a Mnichovem, odkud navazuje v průběhu 
3 hodin zhruba 120 letů do 70 destinací celého světa. A cestování letadlem 
přitom nemusí být nijak nákladné. Například letenka do Londýna, která 
patří k jedněm z nejoblíbenějších, se dá pořídit již za necelých 500 korun.

LETIŠTĚ BRNO a.s.
Letiště Brno-Tuřany 904/1, Tuřany
627 00 Brno
tel.: 545 521 310, info@brno-airport.cz
www.brno-airport.czLETIŠTĚ BRNO

vstupní brána do Evropy
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Nová kolekce cestovatelských titulů zaměřených 
na Moravu a Slezsko. Jsou to příběhy lidí, institucí a fi -
rem, kteří svým umem a schopnostmi šíří slávu daleko 
za hranice své oblasti. Každý titul vychází v nákladu 
15 000 kusů a v rozsahu okolo 100 stran jednou ročně 
a jde o prezentaci s dlouhodobým dopadem. Magazí-
ny jsou distribuovány zdarma na místa s turistickým 
potenciálem, jako jsou hotely, informační centra či 
výstavy se zaměřením na cestovní ruch. Důležitým
distribučním kanálem jsou vlastní komunikační sítě 
partnerů projektu, kteří se v magazínu prezentují, dále 
národní agentura CzechTourism, umístění ve vlacích 
Pendolino mezi Prahou a Ostravou nebo letiště v Brně 
a Ostravě. Moravia magazíny najdete v digitální podo-
bě na www.moravia.tips.

Jak se stát partnerem projektu?
Stát se součástí projektu a zajímavým způsobem pre-
zentovat sebe a své konkrétní nabídky může prakticky 
každá obec, instituce, fi rma, hotel, cukrárna nebo třeba 
místní prodejce moštu, pokud je něčím jedinečný, zají-
mavý a spojený s danou oblastí. Více informací najdete 
na webových stránkách.

Vydavatel: m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
Železniční 4, 779 00 Olomouc
tel.: 585 104 215
e-mail: m-ark@m-ark.cz, magazin@m-ark.cz
web: www.m-ark.cz, www.moravia.tips
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