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Zábava za každého počasí
Bez ohledu na počasí navštivte 

v Pasohlávkách svět vodní zábavy 

Moderní vinařství ve vinicích 
Současná architektura a krásná vína 

si skvěle rozumějí

Magická příroda Pálavy
Užijte si fantastické výhledy 
z masivu Pavlovských vrchů



Kapličku ve tvaru románské rotundy najdete 
na vyvýšenině Hradištěk-Zímarky uprostřed 
vinic nedaleko Velkých Bílovic. Od Hradišťku 
je nádherný výhled na okolní vinice a pálavské 
kopce. Kaple je zasvěcena sv. Cyrilovi, Metodějovi, 
Václavovi a Urbanovi.

Mandloňové sady v Hustopečích 
jsou přírodní raritou střední Evropy. Tvoří 
je na 1200 stromů a nejkrásnější jsou brzy 
na jaře, když kvetou. Kromě pohledu 
na mandloně si zde můžete vyšlápnout 
i na rozhlednu a pokochat se výhledem.
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Magazíny turistické edice „Look at it!“ tímto vydáním vstupují již 
do šestého roku. Covidová pandemie v letech 2020/2021 byla pro 
cestovní ruch v mnoha případech devastující a poklesy přenocování 
hostů se běžně pohybují oproti roku 2019 nad 50 %. Řada provozovatelů 
služeb z důvodů nařízeného zavření musela propustit zaměstnance. 
Nelehká situace. I naše redakce stála před řadou otázek, jak s magazíny 
Look at it! dál. Dokážeme za této situace vydat plánované tituly? 
Vyhodnotili jsme situaci a po rychlém dotazování mezi klíčovými 

partnery jsme se rozhodli, že magazíny na rok 2021 vydáme v každém případě. Potěšily nás odpovědi: „Své rozpočty 
musíme krátit, ale vaše magazíny podpořit určitě chceme.“ Díky tomuto přístupu, za který všem našim partnerům 
děkujeme, a ke kterému jsme přidali i redakční rozhodnutí podpořit vydání magazínů z rezerv našich dalších spo-
lečností, je nové vydání na světě. Považujeme za důležité udržet, v těchto pro všechny obtížných časech, kontinuitu 
a přinášet čtenářům nové podněty a nápady v jejich oblíbeném magazínu. Reakce, které k nám od vás přicházejí, nás 
utvrzují v tom, že magazíny vám stále přináší radost, zajímavé čtení a že si podle nich plánujete dovolenou. 
Věříme, že letní sezona 2021 nám všem navrátí cestovatelské zážitky, o které jsme přišli. Zavřeni doma jsme si uvědo-
mili, jak moc cestování a poznávání potřebujeme, a naplnilo se rčení, že hodnoty si uvědomíme, až když je ztratíme. 

Pohodové čtení i cestování přeje

 Ivan Marek
 vydavatel turistických edic Look at it! a Dovolená s nápadem 
 www.lookatit.cz, www.dovolenasnapadem.cz

Magazíny Look at it! pro rok 2021

I loňský rok se agenturní tým 
vydal na cesty za nápady. 

Cílem bylo Zábřežsko, mimo 
jiné i úchvatná drážní stezka 

Lokomotiva po bývalé železniční 
trati mezi Lupěným a Hoštejnem.

NOVÝM titulem agentury 
m-ARK je stostránkový 
magazín CYKLOvýlety 
v nové turistické edici 
Dovolená s nápadem, 
čtěte více na str. 33. 

Hodnoty si často uvědomíme, 
až když je ztratíme

Magazíny Look at it! pro rok 2021
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velkých vinic
NEJVYŠŠÍ ZÁRUKA KVALITY VÍNA V ČESKU

Na vrchol vinné pyramidy, tedy výrazná vína a cuvée 
z úzce vymezených nejlepších pozemků v nejlepších 
vinicích na Moravě a v Čechách s výjimečným po-
tenciálem zrání a z odrůd tradičních pro dané místo. 
Vinice musí být ošetřované s přátelským vztahem 
k přírodě bez minerálních hnojiv a herbicidů, pouze 
s využitím organických hnojiv. Stanovený je např. 
minimální počet sklizní a hustota vinic, protože jedině 
prémiová vinice může dát hrozny na prémiové víno.
Spolek VVVV založili tři vinaři – Miloš Michlovský 
z Vinselektu Michlovský z Rakvic, František Mádl 
z Malého vinaře z Velkých Bílovic a Lubomír Dvořáček 
z mikulčického Vinařství Dvořáček. Měli podobné 
představy o produkci vín konkrétních odrůd z vybra-
ných elitních vinic nebo jejich částí z viničních tratí 
všech vinařských podoblastí vinařské oblasti Morava 

Projekt Velká vína velkých vinic (VVVV) se v hlavě trojice uznávaných vinařů a vinohradníků rodil 
dlouhá léta. Světlo světa už sice spatřil, ale od vinařské teorie k vinařské praxi je obvykle hodně 
daleká cesta. Přesto, na co se tedy všichni vínomilci můžou těšit?

a Čechy té nejvyšší kvality. Taková vína pak při splnění 
podmínek spolku můžou být označena jako VVVV.

Velká vína
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Zakladatelé spolku (zleva) M. Michlovský, L. Dvořáček a F. Mádl, archiv Spolku VVVV
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Velkou roli při vzniku principů VVVV sehrává terroir 
(čti teroá), tedy souhrn všech možných vlivů, ale 
hlavně těch přírodních, a konkrétního místa na révu 
vinnou. Vlastně takový vinný genius loci každé viniční 
trati, který ručí za jedinečnost vína tam vyprodukova-
ného. 
Zásadní inspirací byli Němci a jejich spolek VDP , 
založený již roku 1910. Dnes sdružuje na 200 před-
ních vinařů usilujících 
o co nejvyšší kvalitu vína 
v Německu. Jejich více 
než stoleté zkušenosti 
položily základ pravidel 
VVVV aplikovaných 
na Českou republiku.
Účelem spolku je kromě 
sdružování producentů 
a pěstitelů vín z elitních 
vinic té nejvyšší kvality 
také produkce vín defi-
novaných podle terroir 
a v souladu se závaznými 
pravidly spolku; obnova 
úcty k vynikajícím su-
chým vínům; zhodnocení 
potenciálu kvality nej-
lepších viničních lokalit 
a ochrana životního prostředí, přírody a krajiny.
Jako hlavní cíle si spolek vytyčil ochranu a nezaměni-
telnost VVVV registrovanými ochrannými známkami; 
detailní dodržování pravidel produkce VVVV; kont-
rolu vinic vybraných pro vína VVVV během vegetace 
a před sklizní kvalitu hroznů a opatření ovlivňující 
výnosy; kontrola vín VVVV před lahvováním i po lah-
vování; každých 5 let fyzickou kontrolu každého vinař-
ství člena spolku a jeho vysokých standardů ve všech 

ohledech a také kvalifikaci personálu ve vinohradnictví, 
vinařství i marketingu.
Kontrole bude podléhat taky klasifikace vín VVVV 
u členů spolku včetně značení Velká vinice a Prémiová 
vinice, které představují absolutní vrchol pyramidy. 
Musí bezpodmínečně splnit velmi přísné podmínky 
produkce.
O členství ve spolku nelze požádat. Může se jím stát jen 

ten, koho doporučí a zaručí 
se za něj některý ze stávají-
cích členů.
Na etiketách ale toto ozna-
čení zatím budete hledat 
marně. Vše chce svůj čas, 
aby systém byl co nejdoko-
nalejší. „To je cíl. Ale pré-
miová vína nebudou bez 
prémiových vinic. Jenže 
takových, s odpovídajícím 
stářím, hustotou, počtem 
sklizní, šířkou meziřadí... 
bohužel moc není. Protože  
o velké víno si může 
říkat třímetrová vinice 
po 30 letech, dvoumet-
rová po 20 a metrová už 
po 10 sklizních, aby to bylo 

fakt seriózní víno,“ netají se Michlovský.
Ale pozor, velká vína potěší jen milovníky suchých vín, a to 
je podle OIV  do pouhopouhých 4 g cukru. Jedině tak 
podle Michlovského poznáte, jaké to víno doopravdy je:
„Když víno přikrášlíte cukříkem, dáte mu bohužel jen 
pseudoplnost, pseudoharmonii, a to je špatně, protože 
je to falešné. A co je hodně důležité – bílá se hodnotí 
nejdříve po roce, červená po dvou. Tehdy už je vidět,  
kdo je kdo a co je co.  

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., foto: Vinselekt Michlovský

Systém VVVV je odstupňovaný: 
VV = víno vinaře, VVV = víno vybrané vinice, 

VVVV – velká vína velkých vinic, tedy vína prémiová 
a velká. S přibývajícími V se stupňuje i přísnost. Podobně 

jako je to třeba u Premier cru či Grand cru . 

VÍNO VINAŘE

VÍNO VYBRANÉ VINICE

VÍNO
PRÉMIOVÉ VINICE

VÍNO 
VELKÉ 
VINICE
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 VDP - Der Verband deutscher Prädikatsweingüter je 
sdružení předních německých vinařů, kteří usilují o co nejvyšší 
kvalitu vína. Sdružení používá symbol orla na uzávěru láhve 
a ten vám dává jistotu, že se jedná o velmi kvalitní víno 
z prestižního německého vinařství. VDP klasifikace určuje 
kvalitu vína podle místa původu („terroir“) ve spojení s dalšími 
zpřesňujícími kritérii kvality. Přitom se inspiruje klasifikací 
kvality vína používané v Bordeaux a Burgundsku. Klasifikace 
místa původu, tj. VDP.GUTSWEIN, VDP.ORTSWEIN, VDP.
ERSTE LAGE®, VDP.GROSSE LAGE®, definuje hodnotu 
„terroiru“ podle mezinárodního principu „Čím blíže původu, 
tím vyšší je kvalita”. 
Zdroj: www.vinoteria.cz

 Cru – termín pro klasifikaci vinic ve Francii. 
Systém cru (slovo „cru“ je odvozeno od nepravidelného 
slovesa „croitre“ – dařiti se) označuje určité ohraničené 
území, ve kterém se pěstují pouze schválené a staletími 
prověřené odrůdy révy vinné. Označování cru má význam 
i ve smyslu terroir, který je tímto zdůrazňovaný.
Vin de cru – termín pro vína z určitých, přesně specifikova-
ných vinic se zaručeně vysokou kvalitou ve Francii.  
Systém cru je pro mimofrancouzské milovníky vína (ale i pro 
Francouze) relativně složitý, má tu nevýhodu, že neplatí pro 
všechny vinařské oblasti a navíc může mít v různých oblas-
tech různou podobu.
Zdroj: www.znalecvin.cz

 OIV – Organisation Internationale de la Vigne et du 
Vin je mezinárodní a mezivládní organizace zabývající se 
aspekty vinohradnictví a vinařství ve smyslu nejen výroby 
vína, ale i stolních hroznů či hrozinek. Jednou z činností OIV je 
např. sestavení statistik v oblasti vinohradnictví a vinařství. 
Historie organizace sahá až do r. 1874 a 48 současných 
členských států (údaj z r. 2021) reprezentuje více než 85 % 
světové produkce vína a téměř 80 % světové spotřeby. 
Česká republika je členem OIV od roku 1993, předtím jako 
Československo od r. 1937. OIV sídlí v Paříži. 
Zdroj: www.oiv.int

Spolek pěstitelů vinné révy a producentů vín té nejvyšší 
kvality (VVVV) zahrnuje dnes 16 členů a již v roce 
2021 plánuje první degustaci vybraných vín spolku. 
Sledujte aktuality na stránkách spolku. 

www.velkavinavelkychvinic.cz

Foto: Vinselekt Michlovský

Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D., foto: archiv Spolku VVVV M. Michlovský (vlevo) a L. Dvořáček, foto: archiv Spolku VVVV

Děláme to proto, aby nás to vábivé, ale zavádějící cuk-
rové pozlátko nesvedlo na scestí, odkud už není návratu. 
Protože tak to má být. Velké víno není to, co má velkou 
zlatou, ale velké víno musí pocházet z velkého ročníku. 
A velký ročník je takový, který dokáže, že je mnohem, 
mnohem lepší než hodně ročníků před ním a při zrání 
dokazuje, že je lepší než hodně ročníků po něm.“
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Pálavy 
a Lednicko-valtického

 areálu 2021

8. Nedaleko Mikulova mezi obcí Sedlec 
a rakouským Drasenhofenem najdete 

nově zrekonstruovaný barokní cihlový 
most. Kdysi tvořil jedinou přístupovou 

cestu na ostrov Insel uprostřed Nového 
rybníka, dnes překlenuje Rybniční potok. 
Součástí projektu Portz Insel je obnovení 

i celé sítě stezek, jež v minulosti propo-
jovaly Mikulov se sousedními obcemi. 

www.sedlecumikulova.cz

9. Stezka bosou nohou – z Valtic 
až do Schrattenbergu i bosou nohou. 

Projděte se nevšední turistickou trasou se 
zábavnými prvky. www.barfussweg.at

6. Jak se žilo v době Lovců 
mamutů a mnohem více 
zjistíte v Archeoparku 
Pavlov. Můžete se těšit 
na úžasné exponáty, stálé 
i krátkodobé výstavy 
a na řadu akcí, které se 
zde konají po celý rok. 
www.archeoparkpavlov.cz

2. Návštěvnické centrum Mušov 
– Brána do Římské říše prezentuje 
mimořádnou archeologickou lokalitu 
Hradisko u Mušova a vše, co archeo-
logie kdy zjistila o pobytu Římanů 
u nás. www.branadorimskerise.cz

1. Vodní nádrž Nové Mlýny je 
soustavou tří přehradních nádrží 
ze 70. let 20. století a dnes slouží 
ke koupání, k rybolovu, windsur-
fi ngu či lodní dopravě.

3. NPP Dunajovické 
kopce je vyvýšené území 
nad obcí Dolní Dunajovice, 
chráněné pro svoji přírodní 
jedinečnost uprostřed 
zemědělsky využívané kra-
jiny. Ve spojení s okolními 
obdělávanými vinicemi 
a panorámatem Pálavy 
v pozadí, je toto území 
dalším kouzelným místem 
jižní Moravy.

5. Děvín je se svými 554 m n. m. nejvyšším 
vrcholem Pavlovských vrchů a zároveň národní 
přírodní rezervací CHKO Pálava a biosférické 
rezervace Dolní Morava. Vede k němu naučná 
stezka, která je určena pro pěší. 

www.dolnimorava.org

7. Projděte se naučnou stezkou 
židovskou čtvrtí v Mikulově 
a seznamte se s památkami jedné 
z nejvýznamnějších židovských 
obcí na Moravě. www.mikulov.cz

4. K Pálavě neodmyslitelně patří kromě 
památek, aleje vinic, hektolitry vína a vinné 
sklepy. Skvělá vína dnes nemusíte koštovat jen 
v klasických historických a dobových sklepích, 
ale i v místech, která vám svou architekturou 
vyrazí dech. Navštivte třeba vinařství Gotberg, 
Sonberk, Obelisk či vinařství Volařík.
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10. Hustopeče jsou městem vína 
a mandloní! Přijeďte ochutnat 
výborné víno a projít se unikátním 
mandloňovým sadem s rozhlednou. 
www.hustopece.cz

11. Na Hradišťku ve Velkých Bílovicích 
si zaručeně užijte romantiku s lahví skvě-
lého vína od některého místního vinaře. 
www.velkobilovictivinari.cz

Prastará i novodobá, člověkem pečlivě 
naplánovaná a vytvořená krajina. To vše 
nabízí Pálava, kraj kolem ní a Lednicko-
-valtický areál. Romantické procházky 
unikátními mandlovými sady, po bosostezce 
nebo po březích největšího moravského 
rybníka s pozorovatelnami ptáků. Návrat 
do historie po stopách lovců mamutů, 
křesťanských věrozvěstů či II. světové 
války. Prohlídky památek velkomoravských, 
židovských, romantických i tajemných. 
A všude skvělé služby, dobré víno, milí 
a pohostinní lidé.

13. Romantickou napodobe-
ninu hradní zříceniny Janův 
hrad z počátku 19. století 
najdete nedaleko města Podi-
vín. Hrad původně sloužil jako 
myslivna a lovecký zámeček. 
www.podivin.cz

15. Historie zámku v Břeclavi 
sahá až do 11. století. Dnes 
patří zámek městu a prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí. Z vy-
hlídkové věže uvidíte město 
jako na dlani a v zámeckém 
sklepě si můžete vychutnat 
pohárek dobrého vína. 
www.dobreclavi.cz

14. Lednicko-valtický areál 
je nejrozsáhlejší koncepčně 
upravenou krajinou na světě 
a je zapsán na Seznam světo-
vého dědictví UNESCO. Kromě 
zámků najdete v krajině řadu 
drobných staveb (salety), jako 
jsou kaple, kolonády, umělá 
zřícenina či vítězný oblouk. 

12. Na zámku Lednice mů-
žete kromě klasické prohlídky 
navštívit zámecký palmový 
skleník. Ve skleníku najdete 
nádherné tropické a subtropic-
ké rostliny, které kvetou po celý 
rok. Navíc je skleník i zajímavou 
technickou památkou. 
www.zamek-lednice.cz
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Muzikant, skladatel 
a herec

Ondřej Gregor 
Brzobohatý
Jižní Morava, zejména Lednicko-
-valtický areál, Mikulov a Pálava, 
každoročně láká miliony turistů. 
A zahlédnout mezi nimi můžete 
i muzikanta, skladatele, herce, 
moderátora a milovníka vína 
Ondřeje Gregora Brzobohatého. 

Jižní Moravu milují skoro všichni 
napříč republikou. Patříte mezi ně?
Moravu mám v krvi. Otec byl Valach 
a tento kraj silně ovlivnil jeho život. 
Kdyby dnes žil, asi by těžce nesl, co 
se stalo jeho milované Bečvě, ve které 
za války tajně lovil ryby a raky, aby měla 
rodina co jíst. Ale veseleji – táta měl 
na Moravě spousty přátel, ke kterým se 
rád vracel a tyto výlety jsem často pod-
nikal s ním. Ale nejen proto je mi tento 
kraj tak blízký. Čím jsem byl dospělejší, 
tím lépe jsem si všímal jeho výjimeč-
ností. Krásných žen, písní a skvělého 
vína.

Pokračování rozhovoru najdete 
na stranách 80 a 81.

V nejjižnějším cípu Moravy leží kouzelný kraj lužních lesů, 
zámků, kolonád, soch a lesních chrámů. Najdete tady 
krajinu divokou i komponovanou, úrodné vinice a bude vás 
obklopovat všudypřítomná historie. Jsou zde navíc ideální 
podmínky pro turistiku a výlety na kole.
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POHÁDKOVĚ KRÁSNÁ 
DOMINANTA
Honosný zámek v Lednici jakoby 
se vyloupl z pohádky. Je nepsanou 
perlou a dominantou světově pro-
slulého Lednicko-valtického areálu 
zapsaného na seznamu UNESCO 
díky unikátnímu propojení staveb-
ních památek s okolní, člověkem 
zformovanou přírodou. Návštěva 
areálu zámku připomíná cestu 
kolem světa. Zdobnou novogotiku 
obklopuje francouzská zahrada 
a rozsáhlý anglický park s řadou 
drobných staveb včetně benátské 
kašny, římského akvaduktu, čínské-
ho pavilonu, tureckého minaretu 
a maurské vodárny. Ve skleníku 
a v parku rostou exotické květiny, 
keře a stromy z celého světa.

Úchvatná harmonie
BAROKNÍ SKVOST S VELKOLEPOU 
JÍZDÁRNOU
Valtický zámek je barokním skvostem, který 
disponuje velkolepou jízdárnou, překrásným 
divadlem, které svým významem kdysi 
úspěšně konkurovalo tomu vídeňskému, 
a nádherně zdobenou kaplí s vynikající 
akustikou. Obklopuje ho park, kde mimo jiné 
najdete dvojici kamenných sfing a úchvatný 
exemplář jerlínu japonského, který je prý 
nejstarší v českých zemích.

člověka, přírody a architektury

Salety Lednicko-valtického areálu

Na světě není mnoho míst jako je Lednicko-valtický areál, který proslul 
i coby Zahrada Evropy. Rod Lichtenštejnů v něm promyšleně a s citem 
do nebývale krásné podoby přetavil své představy o harmonii člověka, 
přírody a monumentální i drobné architektury. Díky tomu dodnes celý 
svět opěvuje jeho jedinečnost a stvrdil to i zapsáním na seznam UNESCO.
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MINARET zvaný turecká věž je jedi-
ným svého druhu u nás. Na nejvyšší 
ochoz 60 metrů vysoké památky, 
členěné třemi prstencovými galeriemi, 
vede 302 schodů. Můžete k němu 
dojít pěšky, kočárem nebo dojet lodí. 

APOLLONŮV CHRÁM s 8 dórskými 
sloupy zasvětili bohu světla, umění, 
tance a vůdce múz, které jsou jeho 
hlavním motivem. Tyčí se na nad pláží 
Mlýnského rybníka, známějšího jako 
Apollo, a slouží jako vyhlídka.

LOVECKÝ ZÁMEČEK postavili 
počátkem 19. století jako 

hájovnu, která sloužila jako 
zázemí při honech. Klasicistní 

stavba má v prvním patře 
krytou terasu zdobenou 

toskánskými sloupy, ze které 
diváci sledovali štvanice.

RYBNIČNÍ ZÁMEČEK 
stojí na mírném návrší nad 

Prostředním rybníkem a panstvo 
z něj vyráželo na lov ryb a ptactva. 

Později tam přebýval zahradník 
se svou rodinou. V roce 1928 ho 

Lichtenštejni věnovali pro potřeby 
ornitologů a hydrobiologů.

JANŮV HRAD záměrně postavili 
jako romantickou středověkou 
zříceninu. Plně funkční 
interiéry sloužily k bujarým 
hostinám a zábavám po lovech. 
Nejschopnějšího lovce tady vždycky 
pasovali na krále lovu.

OBELISK zvaný Facka je 24 metrů vysoký 
památník symbolizující uzavření míru mezi 

Rakouskem a Francií. Facka podle pověsti 
proto, že tady knížepán dostal od manželky 

pohlavek za to, že v kartách prohrál celou 
vesnici, podle jiné teorie za nevěru.

TŘI GRÁCIE jsou půlkruhová 
kolonáda s 12 iónskými sloupy 
a alegorickými sochami, které 
představují múzy a lidské činnosti. 
Název dostala podle sousoší tří 
řeckých bohyň – Athény, Artemidy 
a Afrodity – vytesaného z jednoho 
kusu kamene.

KAPLE SV. HUBERTA je zasvěcená 
patronu lovců, jehož socha se 
psem památce vévodí. Právě tady 
Lichtenštejni zahajovali své proslulé 
hony. Drobná lesní stavba vznikla 
jako vůbec poslední ze saletů 
v Lednicko-valtickém areálu.

NOVÝ DVŮR je rozsáhlý empírový 
statek, kde chovali vzácná pleme-
na ovcí a krav, později ušlechtilé 
koně a sloužil i jako sýpka. Dnes 
jsou tam ustájení koně. Docho-
vala se arkádová zeď s rotundou, 
ve které je bohatě malbou zdobe-
ný sál pro reprezentační účely.

HRANIČNÍ ZÁMEČEK stojí 
na bývalé hranici markrabství 

moravského a arcibiskupství 
dolnorakouského. Dokumentuje 

to nápis nad terasou, kde 
si můžete vychutnat kávu 

s jedinečným pohledem na hladinu 
Hlohoveckého rybníka.

RENDEZ-VOUS připomíná  
triumfální oblouk a zasvětili ho bohyni 

lovu Dianě. Reliéfy na zdech oblouku 
zobrazují výjevy z antické mytologie. 

Socha na každém ze 4 korintských 
sloupů znázorňuje denní dobu – ráno, 

poledne, večer a noc. 

KOLONÁDA REISTNA se tyčí 
na vrcholu Homole nad Valticemi, 
který je nejvyšším místem 
Lednicko-valtického areálu, a je 
z ní krásný výhled. Památník 
vznikl na počest otci a bratrům 
Jana Josefa I. Do r. 1989 ležela 
v hraničním pásmu, kam kromě 
vojáků nikdo nesměl.

LEDNICKÉ RYBNÍKY jsou 
národní přírodní rezervací, 

významným hnízdištěm, tahovým 
shromaždištěm a odpočinkovou 

zastávkou mnoha druhů 
vzácného ptactva. Soustavou 

5  rybníků vás provede 11 km 
dlouhá naučná stezka.

POHANSKO u Břeclavi je empírový 
lovecký zámeček s mohutnými 
postranními arkádami a reliéfy 

s loveckými scénami a výjevy 
z antické mytologie. V 9. století 

tady mezi rameny Dyje fungovalo 
rozsáhlé velkomoravské hradiště.
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LÁZNĚ A POBYTY JAKO Z POHÁDKY

Jako z Mrtvého moře
Přírodní léčivý pramen s jodobromo-
vou minerální vodou, tzv. solankou, 
složením připomíná Mrtvé moře. Tato 
třetihorní mořská voda působí blaho-
dárně na pohybový aparát, léčí cévní, 
neurologické a gynekologické potíže 
a stavy po popáleninách. A k tomu 
ještě regeneruje a omlazuje. Účinky 
trvají až 9 měsíců!
V Perle, 1. léčebných lázních v Lednici, 
ji aplikují pomocí jodobromových 
koupelí, které mimo jiné pomáhají 
snížit tlak, prokrvují organizmus, 
léčí revma a záněty kloubů, přispívají 

Lázeňský dům Perla

Nechejte se rozmazlovat ve velkém stylu v nejmladších léčebných 
lázních v Česku, obklopených pohádkovou krajinou s mnoha 
významnými památkami, ve světoznámém Lednicko-valtickém 
areálu zapsaném na seznamu UNESCO.

k normalizaci menstruačního cyklu 
a podporují plodnost. 

Víc než 100 procedur
Perla nabízí také relaxační a wellness 
balíčky. Vybírejte z více než 100 procedur 
včetně masáží, obličejových ošetření, tělo-
vých zábalů, vířivých koupelí s bylinkami 
nebo rituálu samotné královny Kleopatry. 
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Lázně Lednice 
Lázeňský dům Perla 
Břeclavská 700 
691 44 Lednice 
tel.: 519 304 811, 724 730 804
www.lednicelazne.cz

•	Lázeňské vinobraní  
v září 2021 na kolonádě

... a k tomu spousta dalších akcí!

NĚCO NAVÍC
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zrovna přijeďte na čtyřdenní pobyt 
Konopí pro vaše zdraví – intenzivní 
kúra, kde kromě procedury ochutnáte 
konopný čaj a konopný Omega 3D olej 
a k pobytu dostanete dárek ve formě 
konopné masti pro úlevu od bolesti 
kloubů a svalů.
A nepřehlédněte nové pobytové 
balíčky. Třeba pětidenní léčebný 
Jodobromový zázrak nabitý koupelemi 
a masážemi nebo třídenní Vinný
minirelax plný skvělých procedur.

Pod jednou střechou
Všechny části Perly jsou bezbariérové. 
Z komfortních pokojů v pantoflích po-
hodlně dojdete všude, kam potřebujete 
včetně bazénu s teplotou 31 °C. 
Nejlepším dárkem je zdraví a vy ho 
můžete věnovat sobě nebo svým blíz-
kým v podobě dárkového poukazu.
Pobyty jsou určeny samoplátcům 
i pojištěncům.

Délku pobytu si vyberte podle potřeby. 
Perla nabízí procedury i pro ty, kteří 
jsou stále v jednom kole. Balneo pro-
voz je otevřený denně včetně víken-
dů a svátků a lze si tak naplánovat 
některý z balíčků denních lázní, třeba 
Lázeňskou klasiku. Stačí se telefonicky 
objednat a na hodinku či dvě si zajít 
do Perly relaxovat.
Konopí proslavily jeho protizánět-
livé, hojivé a antibakteriální účinky. 
Můžete si je vyzkoušet právě v Perle 
třeba formou konopné masáže nohou 
a konopné perličkové koupele nebo 

na kolonádě

Lázeňská kolonáda s promenádou v Lednici je moderní stavbou, která slouží místním, lázeňským 
hostům i turistům pro odpočinek a rekreaci. Propojuje lázeňskou zónu s centrem obce, zámeckým 
parkem a navazuje na naučnou stezku vedoucí k nedalekému Mlýnskému rybníku a Apollonovu 
chrámu. Kromě relaxace slouží také jako místo pro konání řady kulturních a společenských akcí, 
jako jsou divadelní představení, koncerty pod širým nebem, řemeslné jarmarky a mnoho dalšího.
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Komfort moderního ubytování 
podtrhuje těsný kontakt s přírodou, 
která vstoupila i dovnitř prostřed-
nictvím atria se zahradní úpravou 
a zimní zahrady. 
Spa Resort Lednice **** je 100% 
nekuřácký hotel s komplexním 
balneo provozem, nekonečnou 
nabídkou léčebných a relaxačních 
procedur, konferenční místností 
a prostorem pro školení. 
Všechny jedno- i dvoulůžkové 
pokoje jsou klimatizované a mají 

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

Místo, kde se potkává relaxace se zdravím
Spojte skvělou lázeňskou péči s krásami Lednicko-valtického 
areálu pobytem ve Spa Resortu lázně Lednice ****. Užívejte 
do sytosti všechny jeho atraktivní výhody včetně wellness 
centra s bazénem s jodovou mořskou vodou. 

Spa Resort 
lázně Lednice****

Cvičení páteře vzniklo spojením 
medicíny a sportu a prověřila ho 30letá 
praxe. Účinný pohybový program v ce-
lém těle propojuje stabilizační svaly 
optimálně koordinovaným pohybem. 
Vyrovnává páteř a efektivně regeneru-
je meziobratlové ploténky po sedavém 
zaměstnání nebo náročném sportu. 
Skvělé je, že pro různé věkové a výkon-
nostní skupiny máme různé modifi ka-
ce. Výhodně můžete čerpat procedury 
prostřednictvím našich pobytových 
balíčků.
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pohodlné designové vybavení. 
Zdravý a ničím nerušený spánek 
jistí komfortní zdravotní matrace 
a antialergické lůžkoviny. Pokud 
si potrpíte na luxus, je pro vás tím 
pravým Knížecí apartmán s pro-
sklenou koupelnou a krbem.
Procedury můžete doplnit o péči 
profesionálního fyzioterapeuta, 
který vám vybere terapii na míru. 
K nejvyhledávanějším patří SM 
systém, spirální stabilizace dle 
MUDr. Richarda Smíška. 

Foto: m-ARK
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Z památkově chráněné barokní 
sýpky se stal před několika lety 
komfortní hotel. Monumentální 
barokní exteriér skrývá moder-
ní hotel se stylovou restaurací, 
42 pohodlnými pokoji a technicky 
vyspělé zázemí tří sálů pro kongre-
sovou a konferenční turistiku.
Budova je památkově chráněná 
a v jinak zcela moderní restauraci 
zůstaly zachované původní klenby. 
S využitím nejmodernějších tech-
nologií kuchaři připravují kvalitní 
pokrmy. Zakládají si na čerstvých 
surovinách. V kuchyni zpracovávají 
zeleninu, ovoce a bylinky v bio kva-
litě, které jsou pěstovány v hotelové 
užitkové zahradě. K hotelu patří 
Vinný sklep Františka Lotrinského, 

v císařské barokní sýpce
Kom fort

Sýpku vybudoval manžel císařovny Marie 
Terezie, František Štěpán Lotrinský, po kterém 
hotel dostal jméno. V roce 1780 ji dostavěli jako 
místo, kam poddaní odváděli naturální dávky 
z velkopavlovického panství. 

Hotel Lotrinský
Dlouhá 1177/69, 691 06 Velké Pavlovice
tel.: 515 535 828 (829), 703 424 328 
recepce@hotel-lotrinsky.cz

který láká k degustaci výtečných vín 
z oblasti Modrých hor a je skvělým 
místem pro soukromé i fi remní akce.
Přijeďte prožít krásnou dovolenou 
v kraji vína a historických památek. 
U sklenky skvělého vína určitě 
zapomenete na starosti všedního dne.
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6. 
ročník

Jaký vztah máte k LVHF?
Letos budu u vás na jižní Moravě 
zpívat potřetí. Jde o festival po všech 
stránkách velmi kvalitní, s jedineč-
nou atmosférou, v nádherném pro-
středí a s úžasným publikem. Jsem 
nadšená a vděčná vždy, když v rám-
ci jeho programu mohu vystoupit. 
Již potřetí tedy děkuji za pozvání 
a budu doufat, že si na mě pořadate-
lé vzpomenou i za rok. 

Život umělce je život na cestách. 
Ráda objevujete nové světy?
Velmi ráda. Již od dětství jsem 
s rodinou cestovala po různých 
koutech Evropy. A díky své práci 
mám možnost poznávat i mimoev-
ropské země. Objevování nových 
kultur a zvyků mě opravdu baví 
a naplňuje. 

Jste spíše plážový typ, nebo 
vyznavač aktivní dovolené?
Snažím se využívat obou variant. 

Prázdninový sen Patricie Janečkové
Do povědomí veřejnosti se dostala v roce 2010, když jako 
dvanáctiletá zvítězila v televizní soutěži Talentmania. Od té 
doby uplynulo jedenáct let a „zázračné dítě“ Patricia Janečková 
dospěla ve zpěvačku par excellence, která je jedním z magnetů 
letošního ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu. 
Společně se souborem Collegium Marianum uvede v Břeclavi 
světovou premiéru nově nalezené skladby Antonia Vivaldiho.

Patricia Janečková & Collegium Marianum
Neděle 10. října 2021 od 17.00
Kostel Navštívení Panny Marie, Břeclav-Poštorná
www.lvhf.cz

Volný čas si užiju stejně tak dobře, 
když chodím dlouhé trasy po ho-
rách nebo když celé dny proležím 
na pláži. Ale ať už dovolenou 
trávím aktivně nebo pasivně, 
nejdůležitější je pro mě fakt, že 
mohu na chvíli opustit běžné pra-
covní myšlenky a takzvaně úplně 
„vypnout“.

Máte nějaký prázdninový sen?
Vícero! Určitě bych se chtěla 
časem podívat do Austrálie nebo 
do Japonska. Na světě je ale tolik 
krásných míst, že nevím, kam se 
vydat dřív. Ze zemí, které jsem 
zatím měla možnost navštívit, je 
mému srdci nejblíže Itálie. Takže 
můj ideální prázdninový sen je léto 
strávené v Římě. 

Škoda, že jste neřekla Benátky, 
město Antonia Vivaldiho. Letos 
uvedete na LVHF světovou premi-
éru jeho znovuobjevené skladby. 

Je to jiný pocit, než když zpíváte 
něco, co je běžně na repertoáru?
V Benátkách jsem shodou okol-
ností za poslední roky každé léto. 
Ale k vaší otázce – jiné to určitě je, 
neboť do skladby mohu vnést vlast-
ní interpretační přínos. V tomto 
případě nejsem a ani nemám 
možnost být ovlivněna jinou na-
hrávkou, jinou interpretací. Mám 
opravdu radost a těším se, že budu 
moct právě něčím takovým přispět 
k výjimečnosti letošního festivalu. 

Říká se, že ve víně je pravda. 
Kde je pravda v umění?
Myslím, že důležité je mít přede-
vším talent a odhodlání. Jsem ráda, 
že můj zpěv se líbí tolika lidem 
po celém světě. Ten pocit, že mohu 
rozdávat radost, mě nesmírně 
naplňuje. Co chtít víc… Jsem za to 
všechno opravdu vděčná.

Patricia Janečková se souborem Collegium Marianum na Lednicko-valtickém hudebním festivalu 2019, © archiv LVHF

Foto © Stanislav Dostál
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o naší jedinečnosti
Srdce Lednicko-valtického areálu
Čtyřhvězdičkový hotelový komplex CHATEAU 
DE FRONTIERE/Hraniční zámeček láká své návštěvníky 
nejen na historickou hodnotu zámečku, jehož krása se 
zrcadlí v hladině Hlohoveckého rybníka, ale i na nevšední 
gastronomické zážitky a zbrusu nové wellness. 

Hotelový komplex CHATEAU DE FRONTIERE

Přijďte se přesvědčit

Ctíme hodnoty našich předků
Klasicistní zámeček původně sloužil k relaxaci šlechtického 
rodu Liechtensteinů a ke stejnému účelu je využívaný i nyní. 
V průběhu stavby rozdělila pozemek letního sídla zemská hranice 
a zámeček získal krásné jméno „Hraniční“ i nápis na fasádu 
„Zwischen Österreich und Mähren“. Honosná stavba propojuje 
unikátní architekturu s okolní přírodou a harmonicky a přiroze-
ně zapadá do malebné krajiny vzácných lužních lesů. Zámeček je 
součástí rozlehlého komplexu Lednicko-valtického areálu, jenž je 
zapsaný na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Foto: CHATEAU DE FRON TIERE/Hraniční zámeček 
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Náš host, náš pán
Čtyřhvězdičkový hotel prošel v posledních dvou letech 
rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, včetně přilehlého 
parku, díky tomu nabízí svým hostům prémiové ubytování 
nejvyšší možné kvality v celém Lednicko-valtickém areálu. 
Hotel disponuje à la carte restaurací CHATEAU PETIT pod 
vedením šéfkuchaře Davida Viktorina. Dokonalý odpoči-
nek zajišťuje moderní wellness se třemi saunami, sněžnou 
místností, kryosaunou a luxusním vířivým bazénem. Letní 
měsíce mohou hoteloví návštěvníci a jejich rodiny trávit 
u venkovního bazénu s garantovanými místy k ležení. Per-
fektní hotelový servis a vstřícný personál své hosty hýčká 
bez rozdílu. Ať už jde o víkendový pobyt či snovou dovole-
nou. Kouzelná atmosféra Hraničního 
zámečku podtrhne jedinečnost 
každého dne a genius loci donutí se 
neustále vracet. 

Zážitková gastronomie 
Restaurant ESSENS je umístěný v sa-
motné historické budově Hraničního 
zámečku a zcela se vymyká běžným 
standardům. Hosté si zde dopřávají 
neobyčejné gastronomické zážitky 
a díky těmto až uměleckým dílům 
jsou probouzeny i ty nejospalejší 
chuťové pohárky. Inspirací mistrům 
kuchařům se zkušenostmi miche-
linských restaurací po celé Evropě 
pod vedením šéfkuchaře Otto Vašáka 
slouží ty nejvyhlášenější gastro-
nomické projekty světa a po jejich 
vzoru jsou v nabídce osmichodová 
degustační menu, která je možné si 
vychutnat i ve zkrácené čtyř nebo 
i dvouchodové variantě. Restaurant 
ESSENS se chlubí 1. místem pře-
hlídky Gourmet Jižní Morava 2019 
a nejvyšším oceněním tří Zlatých lvů, 

CHATEAU DE FRONTIERE / Hraniční zámeček  
K Zámečku 16, 691 43 Hlohovec u Břeclavi 
www.chateaudefrontiere.com 
www.restaurantessens.com

FACEBOOK: chateaudefrontiere, 
restaurantessensofficial 
INSTAGRAM: hotelchateaudefrontiere, 
essensrestaurant 

tel.: +420 730 575 555

hodnocení TopLife Czech, jež jej právem opakovaně řadí mezi 
top 10 nejlepších restaurací v ČR pro rok 2021. 

Lokální dodavatelé
Variace našich chodů jsou pravidelně obměňovány dle 
aktuální sezonní nabídky i několikrát během týdne. Spolu-
pracujeme s místními pěstiteli, chovateli a farmáři, přičemž 
čerstvost surovin a jejich zpracování je tím nejdůležitějším 
předpokladem pro dokonalý výsledek. Sami si vyrábíme do-
mácí uzeniny i pečivo. Bylinky vypěstované na naší zahradě 
či přímo v okolní přírodě ručně zpracováváme a vyrábíme 
z nich různé produkty, jako jsou například sirupy, domácí 
limonády, marmelády, zavařeniny nebo čaje. 

Odkaz budoucím generacím
CHATEAU DE FRONTIERE/Hraniční 
zámeček si nechal po období napoleon-
ských válek v roce 1816 postavit Jan I. 
Josef z Liechtensteina, aby doplnil své 
rozsáhlé panství o místo sloužící k re-
laxaci a odpočinku. Tento smysluplný 
záměr je pro nás obrovským závazkem 
a s maximální úctou a pokorou bychom 
v tomto příběhu chtěli pokračovat. 
Naším cílem je zachovat památku 
uznávaného šlechtického rodu i pro 
další generace ve své okouzlující kráse, 
aby se stalo oblíbeným a vyhledávaným 
skvostem Jižní Moravy. 
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VINAŘSTVÍ ANNOVINO LEDNICE 
A VALTICKÉ PODZEMÍ
Lednické vinařství a labyrint vinařských sklepů ve Valticích se 
srdečným a přátelským přístupem je vždy otevřené všem, které 
láká poznání a mimořádné gastronomické zážitky. Pro celé 
rodiny i milovníky vína.

Součástí vinařství je totiž celoročně 
a v sezoně každý den otevřené degus-
tační, prodejní a informační centrum, 
kde to žije od rána do večera a zabaví 
se tam malí i velcí. Součástí je zahra-
da Amonit jako stvořená k popíjení, 
pikniku a relaxaci. Na výběr nejen 
k vínu jsou gastronomické regionální 
potraviny či zmrzlina z farmy. Nově 
můžete u vinařství nejen zastavit, ale 
i zakempit s karavanem ve vinařském 
Stellplatzu.
Ochutnáte zde víno ve všech jeho podo-
bách a barvách, od tichého po bublinky, 
od sudového po výběry, od bílého přes 
růžové a oranžové až po červené. Plus 
vlastní speciality, které jinde nenajde-
te – víno Višňové, Medové a sezonní 
kvašený višňový mošt Višňák. A rarity, 
jako jsou vína slámová či přírodně 
sladké výběry.

Otevřené vinařství
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Svěží vína s minerálními tóny, ovoc-
ným buketem a příjemnou kyselinou 
už získala řadu domácích i zahranič-
ních ocenění. Pochází totiž z vino-
hradů s vyšším obsahem vápníku 
díky četným zkamenělinám živočichů 
dávných moří.
Po vinařství a celém Lednicko-val-
tickém areálu vás bude doprovázet 
symbol vinařů z ANNOVINA – 
amonit – úžasný zkamenělý zástupce 
druhohor. Ten pro vás znamená cestu 
za vínem a poznáním, protože všechny 
cesty vedou nejen do Říma, ale hlavně 
do Annovina. Kromě expozice zkame-
nělin v Návštěvnickém centru navštivte 
taky výstavu v grottě, umělé krápníkové 
jeskyni na lednickém zámku.
Až si všechno prohlédnete, ochutnáte 
a nakoupíte vína, laskominy a suvenýry, 
přesuňte se do sousedních Valtic. Vinař-
ství tam provozuje téměř kilometrový 
labyrint vinných sklepů a dobré zábavy 
Valtické Podzemí. 

Je držitelem prestižního titulu 
Champion soutěže TOP Vinařský 
cíl. Ten jej vynesl na pozici nejnavště-
vovanější a nejprestižnější vinařské 
adresy v Česku.
Vznik Podzemí se datuje až k roku 
1289, kdy tam vznikl klášter minoritů. 
Místo je proslulé sezonními akcemi se 
zpěvem a tancem u cimbálové muziky.

Foto: R. Hasilová a archiv Annovino
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Víte, že se do vinařství můžete 
také dostat romantickou plavbou 
na lodičce po Zámecké Dyji a zpět 
k autu na koloběžkách?

ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE, s.r.o.
www.annovino.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ
www.valtickepodzemi.cz

23magazín LOOK AT IT



magazín LOOK AT IT24

Valtice jsou okouzlující malé město 
s velkou nabídkou příjemných 
restaurací, kaváren a vinoték, krásným 
zámkem, historickým náměstím 
s monumentálním kostelem a mnoha 
solitérními památkami rozesetými 
v okolí. Výletům na kole zdejšími 

hlavní město vína

CHUTNÝ KOKTEJL Z VÍNA, PAMÁTEK A PŘÍRODY
Vezměte moře vína, vrchovatě baroka, pro bohatou chuť přidejte 
historii a kvůli barvám přírodu. Dokořeňťe tóny houslí a cimbálu 
a opatrně promíchejte. Pak tento chutný koktejl servírujte jako 
Valtice. Věřte, budete chtít víc a víc.

Valtice

vinicemi a lesy k atraktivním cílům se 
máloco vyrovná.
Vztah místních k přírodě proslavil Nor-
bertus Boccius z řádu milosrdných bratří, 
kteří do města přišli v roce 1605. Tento 
uznávaný vědec, lékař, pedagog a bo-
tanik napsal řadu přírodovědných spisů 

Foto: m-ARK
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včetně 14dílného 
unikátního malova-
ného herbáře. Ten 
dodnes oslňuje fas-
cinující fotografickou 
přesností a dokona-
lou přirozeností. 
Právě on taky roz-
poznal talent valtic-
kých rodáků, bratří 
Bauerových, a najal 
si je jako malíře 

květin do svého herbáře. To významně 
ovlivnilo jejich kariéry. Joseph nastoupil 
po studiích do služeb Lichtenštejnů jako 
dvorní malíř, vynikající kopista a ředitel 
knížecí galerie ve Vídni. Ferdinand se 
jako malíř květin zúčastnil objevitelsko-
-výzkumných expedic a Francis přijal 
práci v botanické zahradě v Kew v An-
glii a byl dvorním malířem Charlotty, 
ženy krále Jiřího III.
Promyšlenou krásu dnešnímu Lednic-
ko-valtickému areálu vtiskla knížata 
z Lichtenštejnu. Vysadili lesy a parky, 
z celého světa přivezli stromy a keře, 
založili rybníky, postavili zámečky, vy-
budovali cesty a vysázeli aleje. Uměle, 
lidskýma rukama, tak vznikla promyš- 
lená koncepce kulturní krajiny, která 
na světě nemá konkurenci. I proto je 
od roku 1996 na Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. 
Typickým krajinotvorným prvkem jsou 
aleje, které spojovaly lichtenštejnské 

Turistické informační centrum 
tel.: 734 256 709, 731 164 599, otevřeno duben až září od pondělí do neděle 9.00–17.00 
(přestávka 12.30–13.00), říjen až březen od pondělí do pátku 7.00–15.30 (přestávka 11.30–12.00) 
www.valtice.eu, tic@valtice.eu

obce. Tři z nich dávají krajině jasný řád – 
aleje Lednická, Ladenská a Břeclavská. 
Jako první z nich vysadili už v roce 1656 tu 
sedmikilometrovou z Valtic do Lednice. 
Dodnes je nejzachovalejší a plní své poslání. 
Převažují v ní lípy a jírovce.
Úžasné je, že kolem města obnovují 
a vysazují nové aleje, které ve většině 
případů financují mecenáši z řad valtických 
podnikatelů.
Zelený je i střed města, historické náměstí. 
Ví to každý, kdo si tam odpočinul na udržo-
vaném trávníku, na sluníčku nebo ve stínu 
dvou impozantních platanů. Ve městě 
vysadili desítky nových stromů, v jeho ka-
tastru najdete mokřady s tůněmi a v místní 
části Úvaly nový rybníček.
Samostatnou kapitolou je zámecký park 
s mnoha druhy cizokrajných dřevin v čele 
s nádherným exemplářem jerlínu japonské-
ho, prý nejstarším svého druhu ve střední 
Evropě.

Pohled na Valtice přes zámecké zahrady, foto: m-ARK

Valtice jsou prokazatelně jediným hlavním městem vína u nás a dost možná 
i na světě. Mají to podloženo ochrannou známkou. Že to s ní nebylo jednodu-
ché, dokladuje i fakt, že se Valtice o toto prestižní označení v dobrém „popraly“ 
s další velkou vinařskou obcí. Úřad průmyslového vlastnictví nakonec rozhodl 
ve prospěch Valtic. Uznejte sami, že si to město, kde sídlí naše jediná vinařská 
škola, národní vinařské centrum, Salon vín i Vinařská akademie, zaslouží.

Codex Liechtenstein 
bratří Bauerů 

z roku 1776, archiv 
Regionálního muzea 

v Mikulově 

Bylinková zahrada, foto: m-ARK

Foto: m-ARK



magazín LOOK AT IT26

NÁDHERNÉ MÍSTO S CITEM PRO DETAIL

Cognac 
& Pension HARDY
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Spojení tradiční moravské  
pohostinnosti, šarmu Francie  
a hravosti Itálie v hlavním městě 
vína byla trefou do vkusu hostů. 
I díky tomu se Valtice pyšní 
místem, které na výběrovém 
seznamu českých amazing places 
získalo ocenění nejlepší penzion 
roku 2018.

Cognac & Pension HARDY po získání titulu 
nijak nepolevil a stále svým stálým i novým 
hostům vytváří s láskou a péčí zázemí 
druhého domova.
Penzionu jasně dominují koňaky. Osobní  
vztahy s francouzskými producenty 
a citlivý výběr doplňkových produktů dělají 
z návštěvy jejich koňakové galerie neza-
pomenutelný zážitek. Dopřejte si i vy chuť 
Francie prostřednictvím ochutnávky de-
likátního zlatavého moku od prvotřídních 
značek z regionů Grand Champagne, Petite 
Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons 
Bois a Bois Ordinaires. Skvělou pověst val-
tické adresy podtrhuje i to, že penzion má 
výhradní právo používat jméno francouz-
ského koňaku ve svém názvu.
Vybavení penzionu je luxusní a pohodlné. 
Maximální pohodlí jde ruku v ruce s citem 
pro detail a typickým francouzským 
šarmem. Kombinace venkovského klidu, 
sklenky vína, koňaku nebo prosecca je 
nejlepší terapií pro unavené tělo i mysl. 
Po takovém oddychu je skvělým startem 
nového dne vydatná a kvalitní snída-
ně, kterou v Cognac & Pension HARDY 
připravují výhradně z těch nejkvalitnějších 
surovin a hosté ji často řadí ke svým neza-
pomenutelným gastronomickým zážitkům. 
Vybrané večerní lahůdky ke špičkovému 
pití na přání budou jen pomyslnou třešnič-
kou vašeho pobytu. 
Cognac & Pension HARDY je báječným 
místem pro setkání, oslavy a party všeho 
druhu v kulisách historických a vinařských 
Valtic s bohatou nabídkou akcí. 

Cognac & Pension Hardy
Mikulovská 511, Valtice
tel.: +420 725 511 976

info@pension-hardy.cz
www.pension-hardy.cz

 @pensionhardy Foto: Cognac & Pension Hardy
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Procházka monumentálním zámeckým 
sklepem je sama o sobě zážitkem. 
Další rozměr mu dodává degustace 
100 pečlivě vybraných vín. Jsou tím 
nejlepším z nejlepšího, co se v tuzem-
ských vinicích urodilo, a taky výsled-
kem náročného hodnocení v nejvyšší 
národní soutěži vín. 

V degustační expozici Salonu vín na jednom 
místě najdete 100 nejlepších vín z národ-
ní soutěže. Každé víno má svůj box s kom-
pletním popisem vína včetně analytických 
údajů, senzorické charakteristiky, profi lu 
mohutnosti, struktury vína a aromatu. 
Postupujte od suchých bílých přes polosu-
chá, polosladká a sladká k vínům červeným 
a dát si můžete i bublinky.

Šampionem pro rok 2021 je Pinot blanc 
2018, pozdní sběr z vinařství Thaya 
z Hnanic na Znojemsku. Zvítězil v kon-
kurenci 2 541 moravských a českých vín 
přihlášených do soutěže v nominačních 
kolech, resp. z 1 547 vzorků vín od 193 fi rem 
v celostátním kole. Tak na zdraví!

Národní vinařské centrum – expozice 
Salonu vín ČR, Zámek 1, 691 42 Valtice, 
tel.: 519 352 744, otevřeno je celoročně 
kromě ledna, www.vinarskecentrum.cz, 
www.salonvin.cz

Salon vín ČR
Nejlepší vína z moravských 
a českých vinic

Spojte romantiku barokního 
zámku se skvělými víny 

od nejlepších moravských 
a českých vinařů. Udělejte si 

výlet do Salonu vín ve Valticích 
a pak už jen ochutnávejte 

a ochutnávejte.

S celou kolekcí vín se seznámíte 
prostřednictvím několika programů. 
Volná degustace nabízí po dobu 120 
minut volnou ochutnávku libovolných 
vín. Nebo vám víc vyhovují degustační 
programy řízené sommelierem? Další 
možností je ochutnávka prostřednic-
tvím degustačního automatu. 
Salon taky vzdělává návštěvníky, 
propaguje a podporuje naše vinařství. 
Nechybí naučná expozice o našem 
vinařství. Vína, která vám hodně chut-
nala, si tady můžete zrovna koupit. 

Salon je hrdým nositelem 
čestného titulu Champion 
TOP vinařský cíl. To vše díky 
spokojeným návštěvníkům, 
jejichž hlasy ho v minulosti 
třikrát vynesly k vítězství.

Foto: Národní vinařské centrum (3×)
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Svůj zmrzlinářský um dvojice majitelů 
ladila v italské Bologni na Carpigiano 
Gelato University. 
Zmrzky jsou nejen skvělé chuťově, ale 
jsou i zdravé, bez jakékoliv chemie, 
barviv, konzervantů, umělých emul-
gátorů a stabilizátorů. Ty smetanové 
obsahují vždy čerstvé farmářské 
mléko a 34% smetanu. Bezlaktozové 
ovocné sorbety a ledové tříště jsou 
ze sezonního ovoce, kterého obsahují 
aspoň 40 %. Každý den je v nabídce 

Valtická zmrzka – Valgelato 
náměstí Svobody 15, 691 42 Valtice
tel.: +420 607 850 697, www.valtickazmrzka.cz

VALGELATO Valtice
Rodinná zmrzlinárna vsadila na řemeslnou zmrzlinu z prvotřídních 
surovin a v nekompromisní kvalitě. V sezoně tam můžete každý den 
ochutnat kolem 20 druhů. Věřte, budete se vracet pro další a další porce!

taky jedna veganská zmrzlina z rostlin-
ného bio mléka.
Třešinkou na zmrzlině jsou domácí 
vlastnoručně stáčené kornoutky 
i v bezlepkové podobě. Hm, zmrzka 
v kornoutku není nic pro vás? Tak se 
těšte na stejně výtečné domácí nanuky!

OSTROV ITALSKÉ ZMRZLINY V MOŘI VÍNA

Galerie Reistna 
PODPÁLAVÍ OČIMA KOMIKSŮ
Sluncem a turisty milovaný kraj pod Pálavou je inspirací 
dlouhodobého projektu Podpálaví. Kromě výstav a workshopů je 
jeho – možná nečekaným – výsledkem taky ilustrovaná kniha. 

Pověsti, legendy a historky jsou 
nedílnou součástí kulturního dědictví 
a cenným odkazem, o který je třeba 
dbát, uchovávat a sdílet. Využívání 
nehmotného kulturního dědictví je 
nedílnou součástí moderní turistiky. 
V současné době se cestuje především 
za prožitkem, za zážitky, za zajímavými 
historickými i mýtickými místy. Pověsti 
a historky, které jsou autentické, umož-
ní především dětem vhodnou formou 
poznat krajinu Podpálaví, místa spjatá 
s historií a tradicí. Tímto projektem 
vznikne jedinečná originální publikace, 
která bude atraktivní nejen pro místní, 
ale i pro návštěvníky kraje Podpálaví. 

Tato publikace bude unikátním způso-
bem – komiks, jarmareční tisk a ilustrace, 
prezentovat kulturně-historické události 
Podpálaví a podá informace o zajímavých 
stavbách, krajině, přírodním bohatství 
a lidech, kteří tuto oblast osidlovali a pře-
tvářeli. Vše z průběhu postupu projektu  
na www.reistna.cz/kresleny-humor  
a www.facebook.com/podpalavi.

Břeclavská 1034, Valtice, www.reistna.cz
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Valtberg představuje velmi rozmanitý 
komplex s příjemným posezením 
ve vlastních vinných sklepech, vinným 
obchůdkem, půjčovnou kol a také s lu-
xusní odpočinkovou zónou s bazénem 
a saunou. Je to skvělé místo pro rodin-
nou dovolenou, fi remní akce, svatby 
i obchodní setkání. Snoubí se tam klid 
s pohodou a milou jižanskou atmosfé-
rou, luxusním prostředím a kulturním 
dědictvím. 
Nový resort najdete jen pár kroků 
od historického centra Valtic, kde se 
každoročně koná nepřeberné množství 
kulturních, společenských i sportovních 
akcí. Mnohé z nich za dobu své existen-
ce získaly mezinárodní věhlas. 

Jižanská atmosféra s příchutí luxusu
V Česku jsou místa, která mají hodně blízko k ráji na zemi 
a čas tam plyne podle vlastních pravidel. Valtice patří mezi 
ně. V každém ročním období se tam snoubí nádherná příroda 
s historií, architekturou, folklórem, bohatým sportovním 
a kulturním vyžitím. V novém resortu Valtberg budete přímo 
v centru dění a současně v klidu a pohodě. 

Resort Valtberg, www.valtberg.cz
Facebook: www.facebook.com/valtberg
Instagram: www.instagram.com/valtberg.cz

N.48 VALTBERG
VALTICE – JIŽNÍ MORAVA
tel.: 724 363 608, e-mail: info@valtberg.cz
Kopečná 49, 691 42 Valtice
GPS: 48.740526, 16.752765

Celý Lednicko-valtický areál nabízí 
oslnivé spektrum památek a dechbe-
roucích přírodních scenérií. V krátké 
dojezdové vzdálenosti od Valtic leží 
prestižní golfová hřiště, vyhlášená 
nákupní centra a termální lázně. U nás 
se nikdy nebudete nudit. Ať už se skle-
ničkou v ruce, nebo bez ní.
Otevřeme v průběhu roku 2021. 
Detailní informace sledujte na webu 
a Facebooku resortu. Těšíme se na vás.

Resort Valtberg
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Rezidenci Marko najdete kousek 
od Valtic v tiché náruči vinic. Vaše 
smysly okouzlí úžasnou gastronomií, 
překrásným wellness a top nabídkou 
moravských vín, italských prosecc 
a exkluzivních rumů. To vše v jedi-
nečném stylu, které spojuje toskánský 
půvab s moravskou pohostinností.
U nás si to báječně užijí jednotlivci, 
páry, rodiny i fi rmy. Splníme vše 
od degustací, party, rozluček se 
svobodou přes školení, teambuildingy 
až po svatby, kdy si můžete říct ano 
ve vinici pod širým nebem nebo na vy-
braném místě přímo v rezidenci. Vše 
bude dokonalé včetně hostiny podle 
vašich přání.

www.residencemarko.cz
tel.:+420 608 200 451
e-mail: Info@residencemarko.cz
FB Prosecco residence MARKO
Instagram prosecco _ residence _ marko

Pohodlí a šarm naší nádherné rezidence dostaly do kolen i ty 
nejnáročnější klienty. Perfektně rozumíme vašim přáním a jsme 
místem stvořeným k lenošení, degustacím i pohybovým aktivitám 
v čele s cykloturistikou. Naším standardem je pohodlí a komfort. 

Komfort, zážitky a relax

Marko Prosecco 
Residence

Pýchou rezidence je překrásné 
wellness jako stvořené k odpočinku 
a nabrání sil na další aktivity. K dispo-
zici je bazén, vířivky, sauny a infra-
sauna, ochlazovací bazén, Kneippův 
chodník, klidová zóna a bar. V létě si 
vychutnáte slunce na venkovní terase 
s lehátky. Vstup pro hosty je volný 
a veřejnost si naše wellness může 
dopřát jako denní lázně.
Nechce se vám nikam jezdit ani pasivně 
odpočívat? Čeká na vás víceúčelové 
střešní hřiště s volejbalovou sítí, 
fotbalové branky a basketbalové koše. 
Míče a badmintonové rakety jsou 
samozřejmostí. V recepci vám za popla-
tek půjčíme moderní bicykly pro děti 
i dospělé.
Přesvědčte se o výjimečném talentu 
zdejšího šéfk uchaře. Restaurace fun-
guje celoročně a nabízí sezonní pokrmy 
z prvotřídních surovin. Posedět si 
můžete podle počasí u krbu nebo 
na terase.

Jen málokde ochutnáte pečlivě 
vybranou nabídku moravských vín, 
italských prosecc a rumů z celého světa. 
Na naši prosekárnu, zaručeně jedinou 
v Lednicko-valtickém areálu a možná 
ještě dál, jsme právem pyšní!
Ve stoletém sklípku, který je součástí 
rezidence, zase úžasně chutnají 
moravská vína. Degustovat můžete sami 
nebo se zkušeným sommelierem, který 
vás poučí i pobaví.
Raději něco tvrdšího? Jsme na to 
připraveni! Několik desítek excelentních 
rumů z celého světa čeká, který z nich 
otestujete.
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Pět kilometrů dlouhá Stezka bosou 
nohou vás provede malebnou vinařskou 
krajinou, kolem Lednicko-valtického 
areálu až do Rakouska. Spojuje sousedy, 
Valtice a Schrattenberg a každoročně ji 
navštíví na 18 000 návštěvníků. Velká 
část trasy je navíc vhodná pro chůzi 
na boso.

Chodit na boso je zábava a je to zdraví 
prospěšné. Podél okružní trasy se na-
chází 12 zastavení, která osloví všechny 
vaše smysly. Jsou to například Houbová 
překážková dráha, Paměťová stezka, 
Místo klidu a 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.

Bližší informace týkající se stezky, stejně 
jako možné účasti na akcích naleznete 
na stránkách www.barfussweg.at nebo 
na tel.: +430 2555 2345.

Zajímavostí, která připomíná časy Keltů, 
byla jako jedna ze zastávek stezky 
vybudovaná „Druidská brána“ (Druiden-
tor). Místo má tvar elipsy, které v kruhu 
obklopují stromy. Uprostřed se nachází 
„obětní kruh“, kterému vévodí mohutný 
trilit, který reprezentují dva svislé pilíře 
s kamenným překladem. Na tomto 
místě se konají různé akce. Jednou z nich 
jsou noční prohlídky s průvodcem, kde 
se můžete setkat s legendárním lesním 
duchem „Schratem“.

Nově otevřený Berti-Park s hrací plochou 
2000 m² zve rodiny k interaktivním 
hrám a ke zkoušce přesnosti v bowlingu. 
Na trase v Bertihütte najdete také ob-
čerstvení, kde se podává výborné jídlo 
a pití, včetně toho nejlepšího vína.

STEZKA BOSOU NOHOU VALTICE – SCHRATTENBERG

Výletní cíl pro celou rodinu
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Pro rok 2021 jsme připravili pro ty, kteří si chtějí ulehčit 
plánování dovolené nebo výletu, novou ediční řadu Dovolená 
s nápadem. Naše dlouholeté zkušenosti s cestováním, 
detailní znalost prostředí, infrastruktury i služeb nám generují 
bezpočet nápadů, jak dovolenou prožít co nejlépe. Chceme 
se o naše nápady a zkušenosti podělit s ostatními, a proto 
je tu nová ediční řada. Je zaměřená tematicky a letos vyjdou 
tři tituly orientované na cykloturistiku, cestování s dětmi 
a na cestování, když nepřeje počasí. V následujících letech 
vyjde každý rok titulů pět. Budou pokrývat regiony Moravy, 
Čech, Slovenska, ale v příštím roce to budou i cykloturistické 
tipy v Rakousku. Prvním počinem nové řady je Magazín 
CYKLOvýlety. Stostránkový magazín, který je již v prodeji, 
nabízí 11 cyklodestinací na Moravě, ve Slezsku a v Čechách. 
Vybrali jsme ty, které mají dobré turistické zázemí a ve svém 

okolí nabízí kvalitní cyklistické stezky na 3denní pobyt. Třiatřicet tras 
je navrženo jako zážitkové. Z jízdy kolem zámku, kolem řeky, v přírodě, 
ze zastávky v hospůdce, u vinaře nebo v prodejně chleba či frgálů. 
Většina tras je vedena po bezpečných cyklostezkách nebo obslužných 
komunikacích. Popisy jsou doplněny QR kódy a po naskenování 
do mobilu zajistí bezproblémovou navigaci.

  Vaše redakce Look at it!

Chceme se o naše nápady 
a zkušenosti s cestováním 
podělit s ostatními

DOVOLENÁ 
s nápadem

Máte se na co těšit!  
Neváhejte a objednejte si  

Magazín CYKLOvýlety a v budoucnu 
i další tituly přímo na e-shopu 
www.dovolenasnapadem.cz. 

Magazíny zakoupíte také 
v prodejnách PNS.
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MĚSTO S BOHATOU HISTORIÍ

Zveme vás do Břeclavi, města ležícího 
v místech, kudy kdysi procházela 
proslulá Jantarová stezka směřující 
od Jadranu k Baltu. 

BřeclavZá
m

ek
, f

ot
o:

 m
-A

RK

Interiér a exteriér synagogy, foto: archiv městaKostel Navštívení Panny Marie v Poštorné, foto: m-ARK
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Okolí Břeclavi bylo osídleno již  
od pravěku. U řeky Dyje vzniklo 
sídliště Pohansko, jeden z pilířů 
Velkomoravské říše. Zajímavá lokalita 
se nachází asi 3 km jižně od Břeclavi 
a nyní tam najdete lovecký zámeček, 
který nechali vybudovat Lichtenštej-
nové podle návrhu Josefa Hardtmutha. 
Expozice uvnitř zámečku představuje 
návštěvníkům významné archeologic-
ké objevy z této oblasti. 

Dominantou města je zámek, jehož 
počátky sahají do 11. století, kdy 
na jeho místě postavili pohraniční 
hrad. V průběhu let hrad vystřídal ně-
kolik majitelů, z nichž nejvýznamnější 
jsou Žerotínové, kteří jej v 16. století 
nechali přebudovat na renesanční  
zámek, a dále Lichtenštejnové. Ti jej 
částečně upravili do podoby umělé  
zříceniny. Zámek nikdy nebyl 
šlechtickým sídlem, sloužil jako sídlo 
panských úředníků a lovecký zámek. 
Veřejnosti je zpřístupněná pouze 
zámecká věž.

Významnou kapitolu břeclavských 
dějin psala také židovská komunita, 
která byla téměř 600 let její neodmy-
slitelnou součástí. V současné době 
tyto časy připomíná budova synagogy 
a židovský hřbitov. Břeclavská syna-
goga, do dnešní podoby přestavěná 
v roce 1888 významným vídeňským 
architektem Maxem Fleischerem, patří 
k nejkrásnějším na Moravě. Postavili ji 
v novorománském slohu s orientálně-
-maurskými prvky v interiéru a uvnitř 
je stálá expozice Židovská Břeclav. 
Stejně důležitou židovskou památkou 
je hřbitov s novogotickou obřadní síní. 
Vznikl ve druhé polovině 17. století 
a napočítáte tam na 300 náhrobních 
kamenů. Celému prostoru vévodí 
majestátní novorenesanční hrobka 
Ignaze Kuffnera.

Moderní epochu města ovlivnila 
strategická poloha a s tím spojený 
velký rozmach železniční dopravy. 
Příjezd prvního parního vlaku v roce 
1839 představoval výrazný impulz 

pro rozvoj průmyslu. Břeclav je i nyní 
důležitým železničním uzlem. Nedávná 
rekonstrukce nádraží vrátila původní 
architektonickou podobu z konce 
19. století. Jeho součástí je i Muzeum 
železnice připomínající historii této 
dopravy v našem regionu.

Břeclav má i další památky. Za zhléd-
nutí stojí kostel Navštívení Panny Marie 
v Poštorné včetně školy a fary a moder-
ní kostel svatého Václava na náměstí. 
Za prohlídku stojí Lichtenštejnský dům 
se stálou expozicí Historie rodu Lichten-
štejnů. Připomíná jak dějiny rodu, tak 
nejvýznamnější podniky, jejichž výnosy 
byly podkladem pro stavbu současných 
památek roztroušených po Lednicko-
-valtickém areálu. Miniatury těchto 
památek expozici doplňují.

Zámek, foto: m-ARKŽidovský hřbitov, foto: archiv města

Kostel sv. Václava, foto: m-ARK

Zámeček Pohansko, foto: m-ARK

Turistické informační centrum  
Lichtenštejnský dům
U Tržiště 8, 690 02 Břeclav 2, tel.: 519 326 900
mobil: 731 428 235, 731 428 250, tic@ticbreclav.cz
www.dobreclavi.cz
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Jedinečnost nosné konstrukce spočívá 
v šikmosti mostu se svařovanými táhly 
oblouku a v použití pákového systému  
řízené dilatace mostu pro snížení 
napětí v bezstykové koleji. Vlaky se tu 
prohání rychlostí 160 km/h.

A jak se k této zajímavé stavbě dosta-
nete? Příjemná čtyřkilometrová pro-
cházka vás od nádraží provede po pěší 
zóně kolem parku a centrem města 
rovně dál přes most. Pak už uvidíte 
nepřehlédnutelnou konstrukci střechy 
kostela svatého Václava. 

BŘECLAV

Konstrukci mostu přes Starou Dyji 
u Břeclavi tvoří tzv. síťovaný oblouk, 
první na české železnici. Most je zajímavý 
nejen složitou geometrií a zpracováním 
designu, ale také technickými detaily. 

POZORUHODNÝ MOST

PŘES ŘEKU DYJI
OSKAR

Kousek od náměstí stojí synagoga 
a Lichtenštejnský dům. V obou najdete 
stálé expozice, které si při této příležitosti 
prohlédněte, obě stojí za to. V Lichten-
štejnském domě najdete taky turistické 
informační centrum, kde načerpáte 
informace a inspiraci pro výlety ve městě 
i okolí.

K mostu pokračujte po třídě 1. máje 
směrem do Poštorné a před mostem přes 
odlehčovací rameno řeky Dyje odbočíte 
po hrázi doleva. Po levém břehu se projde-
te asi 2 kilometry až k samotnému mostu.

Foto: archiv města

Foto: Vlastimil Vojáček
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V expozici jsou k vidění modely vozů 
břeclavského depa, model parní loko-
motivy Moravia a autentické předmě-
ty dané doby. Informace se dozvíte 
poutavou formou s využitím infor-
mačních technologií a interaktivních 
prvků. A na své si tam přijdou i děti.
 
Právě železnici Břeclav vděčí za ne-
bývalý rozvoj v 19. století. První vlak, 
který se vydal z Vídně do českých 
zemí, dorazil do Břeclavi v červnu 1839 
a vítaly ho davy zvědavců. Tenkrát 
ještě nemohly tušit, jak moc železnice 
život ve městě změní. 

Už o dva roky později byla vybudo-
vána trasa Břeclav–Přerov, od roku 
1872 se jezdí také směrem na Mikulov 
a Znojmo, v roce 1901 přibyla odbočka 
do Lednice a od roku 1909 je Břeclav 
kolejemi spojena i s Bratislavou.
 

Foto: archiv města

Nahlédněte do Muzea železnice 
Ve zrekonstruované provozní budově železniční stanice začalo 
vloni fungovat Muzeum železnice, které provozuje Městské 
muzeum a galerie Břeclav. Poukazuje na významný vliv železnice 
při formování města Břeclavi a návštěvníky seznamuje s historií 
výstavby břeclavského dopravního uzlu a nádraží. 

BŘECLAV

Železniční tratě umožnily skvělé 
možnosti odbytu vyrobeného 
zboží, i proto vyrostlo v Břeclavi 
v 19. století hned několik továren, 
podniků a závodů, které exportovaly 
po kolejích své zboží do celé rakousko-
uherské monarchie i do ciziny. Některé 
z nich, např. cukrovar, pila nebo dnešní 
Fosfa, si dokonce zbudovaly vlastní 
železniční přípojky. 
Pracovní příležitosti lákaly do Břeclavi  
stále více obyvatel, obec rostla 
a zásadně měnila svou podobu. V roce 
1872 jí pak císařským dekretem udělili 
statut města. Břeclav se brzy stala 
významným železničním uzlem, který 
v době před první světovou válkou 
zaměstnával na 1 200 osob na různých 
pozicích. Po válce, kdy se město stalo 
hraniční železniční křižovatkou a celní 
stanicí, se tento počet zvýšil až na dva 
tisíce. I když v současné době na ná-
draží již tolik osob nepracuje, neubralo 
mu to nic na významnosti. Břeclav je 
stále místem, kde se stýkají železniční 
tratě ze všech směrů a kam je proto 
velmi snadné se dopravit.
Muzeum železnice můžete navštívit 
celoročně každý den od 10 do 17 ho-
din, vstup je zdarma. Při návštěvě 

města Břeclavi stojí za to kromě Muzea 
železnice navštívit synagogu, Lichten-
štejnský dům, zámeckou věž, zámeček 
Pohansko či některou z krátkodobých 
výstav realizovaných v muzeu pod 
vodárnou. 

Veškeré informace na stránkách
www.muzeumbv.cz nebo 
Facebooku Městského muzea 
a galerie Břeclav. 
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Jak šel čas a život, vznikaly obrazy krajiny pod pálavskými vrchy, 
krajiny snů, touhy a naděje. Obrazy míst, z nichž některá už neexistují 
a jiná se změnila k nepoznání. Obrazy romanticky půvabné a něžné, 
ale také plné ticha a klidu. Jakoby nechtěně a přece tak přesně na míru 
dnešní uspěchané době vybízejí člověka, aby se zastavil a nahlédl pod 
povrch. 
Osud začal jeho malířský a barvitý život míchat velmi brzy, už 
v dětství a mládí v Horních Bojanovicích. „Maminka byla malérečka 
a vyšívala ornamenty na mé košili. Soused Joža byl malíř a barvy byly 
všude kolem na jabloních, hruškách, ve vinohradu... Však nejvíce 
na našich krojích. Hody to byl čas barev a pestrých pentlí, čas rudého 
vavřineckého vína. Stačilo jen se dobře dívat a ukládat si tyto okamži-
ky do srdce.“
Kdo kraj svůj miluje, s láskou ho i maluje. A na obrazech mistra Vojtka 
je jasně vidět, že jeho srdce stále láskou překypuje, vzpomínky jsou 
živé a jeho inspirace je jako studánka, která nikdy nevyschne.

Krása člověka je v jeho rozmanitosti. Každý 
jsme jiný. Snad dvojnásob to platí o malíři. Má 
se odlišovat, má být svůj a osobitý. Antonínu 

Vojtkovi – malíři jižní Moravy – jak mu s láskou 
jeho příznivci říkají, se to podařilo. Stačilo poctivě 

tvořit, být vytrvalý a mít nekonečnou touhu. 

Antonín Vojtek
OSUD MU NAMÍCHAL VŠECHNY BARVY ŽIVOTA

Antonín Vojtek
Ateliér a galerie A. V. Břeclav
www.vojtek-av.com, telefon: 723 887 977
Facebook: Antonín Vojtek
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Co malíř má…
Jen stojan trojnohý,
myšlenku jedinou
zápasit s touhou po kráse, vidinou.
A nohy dvě, 
jež nesou tělo krajinou,
dva radary, to oči jsou,
líbezný kraj s něhou obejmou.

Se stojanem trojnohým stojíš v krajině.
U Břeclavi, Ladné, Mikulova, Valtic, u Lanžhota,
tam všude vkročila tvá noha, bota
a z ticha ozve se bim bam bim.
To bolest zvoní,
do srdce vkrádá se stín.
Co je to?
Varování, panychida, divadlo světa?
Řekl jsi, bylo to jen jedno slovo, jedna věta.
Ano.
A byl den a bylo ráno, krajina zmizela.
Jen kostelík si, člověče, nechal stát,
jako memento, jako vztyčený prst,
v mysli zůstala vzpomínek hrst
a hořká pachuť
a tak buď, jak buď, stalo se.
Svědomí je-li, tak se otřese
tou bolestí keřů, květin, ptáků, stromů.
Vše zoufale křičelo,
chci domov, chci domů!

Znaven jsem ležel u Podivínského šutráku,
na ty chvíle jako dnes si vzpomínám,
zarmoucen jsem byl,
hlavu v trávě,
unaven, tak sám.
Tu uslyšel jsem v tichu
jakoby dětské kroky…
Jen přelud, co si mysl vysnít stačí.
U hlavy mé stálo
na vysokých nohách mládě ptačí.
Naše oči se střetly, setkaly
a ptačí oči, očí člověčích se ptaly.
Jsi také ničitel?
Jsi také vrah?
Tvářil jsem se udiveně,
byl jsem v šoku,
co mládě ptačí ví o lidském oku.

To mládě náhle odběhlo do travin
a já malíř se stojanem
přemítal o vině všech lidských vin.
O ničení krajin, kraje,
o tom, jak často člověk není člověkem.
Dnes, snad je to věkem,
přemítám o tom setkání,
o lidském trápení, o lidské vině.
Na plátnech svých zpívám píseň o krajině,
té zmizelé i té, co zbyla.
To poselství, co ve mně je,
vkládám do obrazů svých, do svého díla.

Co malíř tedy má?
A tak se ptám opravdu naposledy.
Má lásku.
Zná krajiny své vzlety, pády
a radost má, když řeka Dyje
píseň svou u splavu si zpívá,
když čáp se z hnízda v klidu dívá
na líbezný, tichý háj,
kde každé mládě nachází svůj domov, ráj.
A člověk? Malíř? 
Ten z radosti hněte radost.
A z lásky lásku.
A rád odpoví na otázku, kde žije rád.
Že radost rozdávat je jeho povinnost,
když na této zemi
je tak na krátko jen host.
To malíř jižní Moravy má.

Antonín Vojtek, leden 2021
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Biosférická rezervace 
Dolní Morava
SOUTOK – VELKÝ PŘÍRODNÍ ŠPERK JIŽNÍ MORAVY

Jižní Morava je atraktivní destinací pro milovníky 
historie, stavebních památek, vína, Pálavy, 
Lednicko-valtického areálu a mnoha dalších 
a dalších zajímavostí. Lužní lesy, hlavně ty ze 
soutoku řek Moravy a Dyje pod Lanžhotem, 
k nim rozhodně také patří. 

Foto: m-ARK
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Soutok je pojem, který vyvolává v naší 
společnosti různé emoce. Nadšení mi-
lovníci přírody, vědci a turisté, kteří na-
vštívili tuto lokalitu v době vrcholného 
jara nebo začínajícího léta, budou tvrdit, 
že to je jedinečný přírodní ráj na Zemi. 
Ti, kteří zdejší prostředí okusili v období 
vrcholícího rojení agresivních komárů, 
budou na lužní lesy vzpomínat jako 
na komáří peklo, které je horší než 
nitro tropického pralesa. 
Pak jsou zde i jedinci, kteří by zde 
nejraději veškeré lidské aktivity potla-
čili a uzurpovali si monopolní právo 
na zkoumání dějů v druhově nejbo-
hatší části naší republiky. Jsou zde 
také místní obyvatelé, kteří ve zdejších 
lesích nacházeli obživu a jsou náležitě 
hrdí na své lesy v kterékoliv roční 
době. A rozhodně sem patří lesníci, 
profesionální strážci všech hodnot 
lužních lesů a záruka zajištění dlouho-
dobé péče, ochrany a trvale udržitel-
ného hospodářského využívání celého 

Bavory
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Březí
Dobré Pole
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Kostice

Kurdějov

Němčičky
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Milotice
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Moravská Nová Ves

Moravský 
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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

Jan Vybíral 
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Zámecké náměstí 69, 691 44 Lednice
www.dolnimorava.org; www.modelovyles.cz

komplexu, v němž jsou kromě lesů 
také louky, mokřady a vodní plochy.
Nejjižnější kout Moravy mezi řekami 
Dyje a Moravy na hranicích se Sloven-
skem a Rakouskem má úctyhodnou 
rozlohu 4 500 ha a k tomu zajímavou 
historii. Ta začíná po poslední době le-
dové, tedy asi před 10 tisíci lety. S otep-
lováním se sem od jihu rozšiřoval les, 
který zpočátku tvořily rychle rostoucí 
měkké listnáče, jako jsou topol, olše, 
bříza. Na březích řek bohatých na ryby 
se usídlili lidé, od 6. století našeho 
letopočtu to byli Slované. Důležitou 
památkou na jejich období je rozsáhlé 
velkomoravské hradiště Pohansko. 
Charakteristické části lužní krajiny 
s dubovými velikány pak vznikly jako 
hospodářský záměr lesníků. Součas-
nou podobu lužního lesa, kde převažu-
je dub letní a jasan úzkolistý, vytvořili 
lichtenštejnští lesníci v 19. století. 
Nejstarší dubové solitéry mají „jen“ 
kolem 250 roků. Jsou hostiteli mnoha 

Foto: m-ARK

druhů hmyzu. Soutok je zároveň největší 
oborou na vysokou zvěř v Česku. Chová se 
zde zvěř jelení, daňčí, srnčí a prase divoké. 
Celé území Soutoku je chráněné podle 
řady kritérií ochrany přírody. Například 
jako součást celoevropské sítě Natura 
2000 – Ptačí oblast a Evropsky významná 
lokalita, součást sítě mezinárodně význam-
ných mokřadů podle Ramsarské úmluvy, 
je součástí Biosférické rezervace Dolní 
Morava nebo Lednicko-valtického areálu, 
památky na Seznamu světového dědictví 
UNESCO. Neméně významné je zařazení 
mezi Chráněné oblasti akumulace spod-
ních vod (CHOPAV) v České republice. 
Soutok je zpřístupněný pro pěší turisty 
i cykloturisty. Cyklotrasa vede podél 
hranic s Rakouskem a po pravobřežní 
ochranné hrázi Moravy na hranicích se 
Slovenskem. Je opatřena odpočívadly  
 informačními tabulemi. Přístupný je 
i vlastní soutok Dyje s Moravou na nejjiž-
nějším místě Moravy. 
Podél cyklotrasy můžete obdivovat 
nejzajímavější místa a věnovat se pozoro-
vání vzácných druhů ptáků, jako jsou orel 
mořský, orel královský, raroh velký, luňák 
červený i hnědý, čáp bílý i černý, volavky 
a desítky dalších druhů. Na Soutoku se 
vyskytuje cca 12 000 druhů organizmů, 
především hmyzu, rostlin, hub, obratlovců 
i bezobratlých! 
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Čas ve Velkých Bílovicích rychle 
utíká hlavně milovníkům vína, 
cyklistiky a folklóru. A když 
to dobře naplánujete, můžete 
stihnout od každého něco.

MEZI SKLEPY SE MŮŽETE TOULAT CELÉ HODINY

Největší vinařská obec v ČR

Velké BíloviceFo
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Foto: m-ARK Foto: archiv obce
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Menší i větší výletní okruhy v okolí 
města se hodí na pěší procházky 
i cyklistické vyjížďky. Záleží jen 
na vaší fyzičce a časových mož-
nostech. Výlety do sadů a vinic 
si dopřejte po Velkopavlovické 
vinařské nebo Moravské vinné 
stezce, která vede od svahů Bílých 
Karpat na východě až po národní 
park Podyjí na západě. A dostanete 
se i do Lednicko-valtického areálu 
a na Pálavu. 
Naučně-poznávací vinařská stezka 
mezi vinicemi Velkých Bílovic měří 
15 km a zčásti kopíruje velkopavlo-
vickou stezku. Vede mezi vino-
hrady a vinnými sklepy a lemují ji 
drobné stavby typické pro venkov, 
jako jsou kapličky a boží muka. 
Na 12 zastávkách s informačními 
panely se dozvíte hodně o vinařské 
historii, současnosti a tradicích. 
K nejzajímavějším zastávkám patří 
3 náměstí mezi sklepními ulička-
mi. Zastávka Novosádská studna 
připomíná zaniklou středověkou 
ves a najdete ji kousek od velkomo-
ravského pohřebiště na úpatí kopce 
Hradištěk. Vyhlídka z Hradišťku 
s kapličkou vás uchvátí pohle-
dem na okolní krajinu s vinicemi, 
na panorama Pálavy, rovinu kolem 
Břeclavi i zvlněnou krajinu s do-
minantou Vrbice. Je ještě krásnější, 
než ho znáte z filmu Bobule.

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

Přes sklepní trať Belegrady se 
dostanete k Habánským sklepům, 
kde stezka končí. Dnešní moderní 
vinařský podnik ukrývá i původ-
ní habánské sklepy ze 16. století. 
Postavili je habáni, známí i jako 
novokřtěnci, kteří byli výbornými 
řemeslníky a zasloužili se o rozvoj 
vinařství v celém regionu.
Naprosto úžasným zážitkem jsou 
zdejší zářijové hody s jasně danou 
dramaturgií a choreografií. Pro 
místní jsou největším svátkem, pro 
návštěvníky nádhernou směsicí 
barev, folklóru a chutí. Slaví se 
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Velké Bílovice jsou největší vinařskou 
obcí u nás. Pokud si dáte práci, napočí-
táte 650 sklepů a kolem města se zelená 
téměř 800 hektarů vinic! Unikátní je 
i zdejší samostatné sklepní městečko 
s klikatícími se uličkami a náměstíčky. 
Můžete v něm bloudit hodiny a hodiny.

nepřetržitě tři dny, sní se spousta 
koláčků a chybět nesmí ani zdejší 
skvělé víno. Kdo aspoň jednou 
v životě neviděl nekonečný průvod 
krojované chasy, o mnoho přišel!

Foto: m-ARK
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v kapseS aplikací máte

Velkobílovičtí vinaři se snaží svými 
víny lidi co nejvíc propojovat. Tradice 
jsou jim nade vše, ale současně jdou 
s dobou. A tak mají od loňského léta 
moc užitečnou aplikaci.

vinaře

Foto: Velkobílovičtí vinaři (6×)
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Velkobílovičtí vinaři
Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice
www.velkebilovice.com

Vinaři z naší největší vinařské obce jsou 
pro každou legraci. Když se sdružili, 
dumali, jaké si zvolit logo. Něco, co 
jednoduše, trefně a vtipně obsáhne 
historii i současnost, rozmanitost  
a jedinečnost. A pak k nim přiletěla 
slípka. Protože ve Velkých Bílovicích 
nechovají slepice, ale slípky a místním 
se říká slípáci. 
Tak se prostá velkobílovická slípka stala 
zosobněním všeho, čeho si vinařští 
mistři nejvíc váží – domova, vinohradů 
a přátelství. Protože jak ví každý, kdo 
aspoň jednou za život vzal do ruky  

motyku, aby vinici okopal; kdo se peč-
livě staral o révu i půdu, ze které roste; 
kdo sbíral, lisoval a koštoval; kdo lah-
voval a večer co večer zmožený těžkou 
dřinou uléhal... Tak ten ví, že dobré víno 
nikdy nevznikne bez věčného koloběhu 
práce a taky velké lásky. 
A teprve pak se přátelé sejdou, vína si 
prochutnají, zkritizují i pochválí.
Slípka se pořád má čile k světu 
a Velkobílovické vinaře reprezentuje, 
jak nejlíp umí. Začátkem roku na Vi-
nařském plese s volnou ochutnávkou 
vín; na jaře na oblíbeném putování 

Ze sklepa do sklepa, kdy je otevřeno více 
než 50  vinařství a na výstavě vín včetně 
těch naturálních; od jara do podzimu 
můžete přijet Za vinařem, kdy najdete mi-
nimálně 3 vinařství otevřená; a na podzim 
na ochutnávce svatomartinských vín.
Novinkou pro tento rok jsou otevřené 
sklepy s názvem Slípka Tour Velké  
Bílovice 28. srpna 2021.

Unikátnost je něco, s čím si Velkobílovičtí vinaři a jejich slípka 
dobře rozumí.
Od loňska mají svou vlastní aplikaci! Kdykoliv a kdekoliv se z ní 
o nich dozvíte vše podstatné včetně přehledné mapy, kde a kdy 
koho z nich najdete v daný den a taky v rámci celosezonní akce 
Za vinařem do Velkých Bílovic. Apka pro vás má taky informace  
o ubytování a řízených degustacích. Stahujte BEZPLATNĚ 
na Google Play nebo App Store pod názvem Velkobílovičtí vinaři.
Velkobílovičtí vinaři mají i své originální certifikace Velká bílá 
a Velká červená slípka. Toto označení udělují od roku 2015 sami 
vinaři vždy jen několika vínům, která splnila přísné podmínky.
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Vinařství Pavlovín
Udělejte si radost, potěšte své blízké, ochutnejte zážitek…
Věříme, že až se svět vrátí do normálu, budeme si všichni moci 
posedět s přáteli u dobrého vínka. Ve vinařství Pavlovín se ko-
lotoč prací nezastavuje ani v této zvláštní době a víno pro vás 
zraje, abyste si mohli vychutnat opravdu jen to nejlepší! Láska 
k vínu zkrátka kolektiv Pavlovínu neopouští.

V Pavlovínu jsou schopni 
vyhovět i těm nejnáročnějším 
požadavkům. Vyrábí vína 
nespočtu odrůd, kromě 
Vlašáku, Rýňáku, Frankovky 
atd. jsou na vzestupu stále 
populárnější odrůdy jako 
Hibernal, Cabernet Cortis, 
Roesler. „Červená vína 
jsou obecně teď v menším 
útlumu, co se týká poptávky 
zákazníků. Jsem ale velmi rád, 
že právě nové odrůdy jako 
Cabernet Cortis a Roesler 
mají již v našem sortimentu 

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

své nezastupitelné místo a na trhu si 
místo vždy najdou. Velmi dobře vyzrá-
vají, pokaždé do výběru z hroznů a vína 
z těchto odrůd jsou charakteristická svo-
ji plností, ušlechtilostí, nádhernou vůní 
lesního ovoce, borůvek a černého rybízu. 
Řada lidí se s těmito odrůdami teprve 
seznamuje, ale kdo pozná, neodolá. Jsem 
rád, že právě tato vína můžeme v našem 
sortimentu mít. Máme pro ně i moderní 
řadu etiket,“ říká Ing. Radim Heča, jed-
natel a ředitel vinařství. V současnosti 
vinařství obdělává na 120 hektarů vinic, 
do budoucna ale počítá s rozšířením. 
Pilná práce v Pavlovínu je odměněna
pochvalami zákazníků i velkým množ-
stvím získaných ocenění. „Myslím, že 
napříč sortimentem vyrábíme opravdu 
kvalitní vína, toho se držíme a budeme 
dál. Nechceme být průměrní, mít pár 
vybraných kousků. V kvalitě jsme 

nároční. Kdo sáhne po našem víně, 
nesmí být zklamaný. Těší nás, že 
řada lidí se nám ozve na doporučení 
jiných či se někde s našim vínem 
setká a poptává jej. Tohle je reklama 
k nezaplacení, pochvala za dobře 
odvedenou práci.“

Tak na lepší zítřky… 

Věříme, že až se svět vrátí do normálu, budeme si všichni moci 
posedět s přáteli u dobrého vínka. Ve vinařství Pavlovín se ko-

zraje, abyste si mohli vychutnat opravdu jen to nejlepší! Láska 

nároční. Kdo sáhne po našem víně, 
nesmí být zklamaný. Těší nás, že 
řada lidí se nám ozve na doporučení 
jiných či se někde s našim vínem 
setká a poptává jej. Tohle je reklama 
k nezaplacení, pochvala za dobře 
odvedenou práci.“
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Obec Ladná
Masarykova 119/60, 691 46 Ladná
tel.: 519 324 502, www.obecladna.cz

Unikátní kostelík jako z pohádky
Malá obec na okraji Lednicko-valtického areálu měnila názvy, připojo-
vala se a odpojovala od okresní Břeclavi. Od roku 1950 název Lanštorf 
vystřídala Ladná a od roku 2006 si obec ke spokojenosti všech užívá 
samostatnosti. 

Její dominantou je kostel sv. Michaela 
archanděla v novorománském stylu. 
Vypadá jako z pohádky a je chráněný 
jako kulturní památka.
Veškerý stavební materiál – cihly, 
střešní tašky a obklady v 250 dru-
zích (!) – dodala knížecí cihelna  

Ladná

Foto: archiv obce
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Foto: m-ARK
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Obecní úřad Přítluky
Obecní 11, 691 04 Přítluky
tel.: 519 349 303/305, www.pritluky.cz

PŘÍTLUKY A NOVÉ MLÝNY
Prastará obec bývala baštou habánů
Posedět s udicí u vody nebo se stavit na výtečné víno. To jsou největší 
lákadla malé obce, jejíž místní část Nové Mlýny bývala sídlem habánů.

Kromě novomlýnských jezer si zaryba- 
říte i na březích řeky Dyje nebo u osmi- 
hektarového Mahenova jezera přezdí-
vaného Panvastr, které je ve skuteč-
nosti slepým ramenem Dyje. 
Až se budete rozhodovat, kdy 
do Přítluk přijet, nahlédněte do kalen-
dáře akcí, protože by byl hřích neochut-
nat zdejší víno. Více se dozvíte na webu 
obce a www.vinarstvipritluky.cz.
Obec patřila velehradským cisterciákům 
a první písemná zmínka je datovaná 

rokem 1220, kdy postoupil olomoucký 
biskup nově založenému velehradské-
mu klášteru desátky a mezi vesnicemi 
jmenoval i Přítluky. A tak se v obci vloni 
připomínalo 800. výročí nejstarší do-
chované písemné zmínky o Přítlukách.
Velký význam měla i v době nábo-
ženské tolerance v 16. století, kdy 
novokřtěnci zvaní habáni založili osadu 
Nové Mlýny. Tito pracovití lidé byli tak 
zdatnými a pilnými řemeslníky, že se 
jejich bohatství stávalo častým cílem 
loupeživých hord. Roku 1622 přišla další 
rána v podobě vypovězení do Uher. 
Tuto významnou habánskou baštu 
na Moravě dodnes navštěvují potomci 
novokřtěnců z celého světa.

z nedaleké Poštorné. Kostelík je 
unikátní i v tom, že všechny vnější 
architektonické detaily jsou z glazova-
ných keramických tvarovek. 
Ladenští fandí trvalé udržitelnosti. 
Směle můžou říkat, že kdo šetří, má 
za tři tisíce sprchování. Přesně tolik 

vody totiž dokáží ušetřit! V uplynulých 
letech vysadili lípu Svobody, hrušně, 
větrolam, dubovou alej a vybudovali 
jeden nový mokřad a chystají další.
Zážitkem bývají zdejší akce s krojova-
nými, mužáckým pěveckým sborem 
a vínem. Pak už zbývá jen se roz-
hodnout, jestli byste se stavili raději 
na fašank se zabijačkou, předhodovní 
zpívání, nebo hody a hodky.

Archeologické nálezy potvrdily, že už 
v pozdní době kamenné to na území obce 
žilo. A rušno tam bylo i později. Dokazuje 
to vůbec nejstarší mohylník na jižní 
Moravě, pod kterým se našly slovanské 
hroby z 5.–7. století.
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Podivín
V KRÁLOVSKÉM MĚSTĚ BÝVÁ MAZEC

Procházku královským městem na dolním toku řeky Dyje vám zpříjemní 
nové informační tabule, které mapují jeho bohatou historii. Ale 
město má i svou temnou stránku. V roce 1950 právě tady, těsně před 
Vánocemi, smetl vlak do posledního místa zaplněný autobus.

Podivínský mazec, foto: archiv města Obřadní kaple, foto: m-ARK

Foto: Lukáš Hrdlička
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Co určitě nepřehlédnete, je majestátní 
kostelní věž s románským portálem 
na její západní straně. V kapli zvané 
„Cyrilka“ křtili podle pověsti sv. Cyril 
a sv. Metoděj. 
Pozůstatkem zdejší židovské komunity 
a pohnutých osudů bývalých obyvatel 
města je židovský hřbitov s obřadní 
síní, která jako by sem byla přenesena 
až z dalekého Orientu.
Město a okolí jsou rok od roku zelenější. 
Do krajiny se vracejí geograficky 
původní druhy stromů, obnovují se 
a nově zřizují mokřady. Opravují se 
polní cesty, které se následně stávají 
prodloužením oficiálních cyklostezek.
Podivínský katastr je vyhlášeným 
rybářským rájem. Dokladuje to i sáho-
dlouhá historie místního rybářského 
spolku, která se začala psát před více 
než 300 lety! Rybařit můžete v klidu 
sami nebo společně s ostatními na ně-
kterém z denních či nočních závodů.
Na romantickou umělou zříceninu 
Janův hrad v katastru města dojdete 
pěšky, dojedete autem, na kole nebo 
lodí. Kromě pravidelných prohlídek  
a kulturních akcí se zde konají 

Duben: Podivínský košt 
o velikonoční neděli

Květen: rybářské závody, 
dětské hody

Červen: Hudba na kole, 
cyrilometodějská mše, 
Pytlácká noc, krojované hody

Červenec: krojované hodky, 
Podivínský mazec

Srpen: letní kino, rybářský 
maraton

Září: Podivín sobě

Prosinec: svěcení vína, 
vánoční koncerty

Podivín
Masarykovo nám. 192/2
691 45 Podivín, tel.: 519 365 311
www.podivin.cz

také svatební obřady. Pár set metrů 
od cesty k Janohradu se tyčí chráněný 
Knížecí dub, nejmohutnější strom 
Lednicko-valtického areálu. Je vysoký 
přes 20 metrů a obvod kmene tohoto 
400letého pamětníka měří úctyhod-
ných 8 metrů! 
Taky kultura má v Podivíně zelenou. 
A nejenom v případě „Modrých 
úterků“, které se konají pravidelně 
každý druhý týden a jejichž menu 
kromě umění tvoří také degustace vín 
místních i okolních vinařů.
Jestli do města zamíříte 3. a 4. července 
2021, stavte se na krojované hody. 
Nebo na přelomu července a srpna 
na jubilejní 10. ročník traktoriády 
Podivínský mazec, jediné akci svého 
druhu široko daleko. Soutěží se ve sla-
lomu, tahání břemene a jízdě v terénu 
na čas. K vidění jsou tovární malotrak-
tory i traktory „made in doma“.

Oblíbené akce

Janův hrad, foto: m-ARK

Foto: archiv města

Vizualizace úpravy veřejného prostoru, archiv města
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PAMÁTNÍK TRAGÉDIE
Vánoce roku 1950 v Podivíně pozname-
nala tragédie. Ve čtvrtek 21. prosince 
na přejezdu železniční trati narazil 
rychlík, jedoucí z Bratislavy do Prahy, 
do přeplněného autobusu, který jel 
do sousedních Velkých Bílovic. Vlak 
autobus v podstatě rozpůlil. Ti, kdo byli 
„jen“ zranění, mohli hovořit o zázra-
ku. Tehdejší režim v čele s Klementem 
Gottwaldem si s událostí moc nevěděl 
rady. Nakonec obětem, kterých podle 
tehdejšího tisku byla necelá čtyřicítka, 
24. prosince vystrojil státní pohřeb. Přišlo 
na něj téměř pět tisíc lidí. Krutá statistika 
udává 47 mrtvých a 56 zraněných. 
K nehodě došlo selháním hradlaře, který 
skončil ve vězení, kde po 3 letech zemřel.
Od loňského roku událost připomíná 
památník na místě bývalého přejezdu.
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Půda kolem Rakvic náhodně vydala pět 
mincovních pokladů a obec se tak rázem 
dostala do povědomí historiků a numismati-
ků. Prvnímu největšímu nálezu z roku 1886 
se říká Rakvický poklad. Dostal se do země 
počátkem 12. století a obsahoval přes 4 000 
mincí různé ražby – asi 3 000 českých a mo-
ravských mincí, hlavně moravských dukátů, 
asi tisíc rakouských a jihoněmeckých feniků 
a 10–20 uherských denárů. Poklad vyorali 
na poli 23. dubna 1886 na Velký pátek, kdy 
podle lidových pověr země vydává své 
poklady. 
Dalších 14 zlatých dukátů z 15. století z ob-
dobí pustošivých nájezdů vojsk Matyáše 
Korvína zde našli v roce 1952. V roce 1940 
světlo světa spatřilo 10 tolarů a dva dukáty 
ze 17. století a v roce 1978 to bylo 452 stříbr-
ňáků. Jako poslední v lednu 1998 při snižová-
ní podlahy sklepa staré školy objevili pálený 
džbánek s 35 krejcary ze 17. století.

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

Rakvice
Folklór a víno k sobě neoddělitelně patří. Zkuste si příjezd 
do Rakvic naplánovat tak, abyste si obou užili do sytosti. 
Od jara do podzimu máte hned několik příležitostí.

Ve vinorodé obci našli pět pokladů
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Foto: archiv obce

O rakvickém vínu se traduje, že se 
o něm pochvalně zmínil už král Jan 
Lucemburský a císař Rudolf II. si 
dokonce vyžádal trkmanské bílé víno 
ke korunovaci. První písemná zmínka 
o vinných sklepech v Rakvicích je 
z roku 1595. Dnes jich v obci napočítáte 
kolem 100!
Vinařský rok tady startuje na jaře 
Velikonoční výstavou vín. Raději cho-
díte? Tak přijeďte na Den otevřených 
sklepů. S mnoha vinaři se seznámíte 
osobně a ochutnáte to nejlepší, co 
s láskou vyrobili. 
V červnu v obci soutěží ve vaření 
gulášů a u toho se taky vypije nejedna 
lahvinka. A pak jsou na řadě třídenní 
letní hody a hodky. Už ve čtvrtek 
jim předchází ruční stavění hodové 
máje, které jasně ukáže, jak je na tom 
krojovaná chasa s fortelem a fyzičkou. 
A víno si můžete dát i při poslechu 
dechovek na červencovém Túfaran-
kafestu. 
Listopad je měsícem mladých vín, kte-
rá hrají hlavní roli na Svatomartinském 
dni otevřených sklepů stejně jako 
na Kateřinské výstavě vín a Kateřin-
ských hodech. 

Oblíbenou destinací jsou Rakvice 
taky pro rybáře. Z obce je to kousek 
do Lednicko-valtického areálu, na Pá-
lavu i k novomlýnským jezerům.
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Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
z jihomoravských Rakvic je vinař, který si myslí, že víno je moud-
řejší než člověk. Je taky hodně trpělivý, protože kdo spěchá, ten 
nemůže být šlechtitelem révy vinné. Ale kdo si počká, ten se dočká 
a pan docent se dočkal už 10 registrovaných svých vlastních odrůd 
a 6 odrůd, které se momentálně nacházejí v registračním řízení. 
Tentokrát jsme si povídali hlavně o cuvée z produkce jeho vinařství 
Vinselekt Michlovský.

Označení směs vína u nás kdysi 
mělo spíš pejorativní nádech. 
Kdy se to zlomilo a ze zatracované 
směsky se stalo hrdé cuvée?
Směsky vždycky byly a jsou špatné, 
dobré a skvělé a jejich úroveň 
ovlivňují sami vinaři. Hlavně dřív 
do nich dávali odrůdy, které se 
do směsek nehodí, nebo to, co 
jim prostě zbylo. A rozhodně ne 
za účelem, aby se víc odrůd ve víně 
doplnilo, podpořilo a výsledkem 
byl krásný soulad. Ale nelze 

paušalizovat. Byly i směsky, které 
vinaři už dávno dělali s cílem, aby 
jedna odrůda podpořila druhou, 
aby jedna odrůda druhé doplnila 
říznost nebo jemnost, kyselinku, 
šťavnatost, aroma... 

Jsou všechna vína vhodná pro to 
cuvée? 
Nejsou a ani nemůžou být. Je to 
jako ve fotbale – všichni hrají jako 
celek, ale každý je dobrý na něco 
jiného. Jsou útočníci, záložníci, 

obránci a někdo musí stát v bráně. 
A ve víně je to podobné. Víno je živý 
organizmus a je taky moudré. Často 
moudřejší než člověk. Ne nadarmo 
se říká, že člověk zraje jako víno.

Taky děláte cuvée z jedné odrůdy. 
Můžete to trochu vysvětlit?
Takové cuvée může být z jedné 
odrůdy a z různých tratí, u nás je to 
třeba Ryzlink vlašský PRESIDENT, 
nebo z různých sklonů. Ale pozor, 
třeba v případě dalšího našeho 
PRESIDENTA je to víno z jedněch 
hroznů z jedné trati, které jsme 
školili v různých sudech různého 
zrna a různého pálení. Je to jako 
byste naklonoval člověka a poslal ho 
do čtyř různých škol a pak ho zas 
spojil. Nebo jednoho člověka poslal 
do nejvyhlášenějších univerzit 
v jednom oboru. Víno

je moudřejší než člověk
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V čem spočívá mimořádnost 
vašeho „prezidentského“ cuvée?
Červené cuvée PRESIDENT 
vychází z filozofie, že prezident 
by měl být prezidentem všech 
občanů. Takže z každé podoblasti 
na Moravě obsahuje jinou odrůdu. 
Celkem jsou to čtyři odrůdy: 
Merlot, Svatovavřinecké, Cabernet 
Moravia a Alibernet, cabernetová 
odrůda a barvířka vyšlechtěná 
v 50. letech minulého století 
v Oděse.
V případě bílého cuvée vycházíme 
z toho, že prezident by měl 
být ten nejmoudřejší. No a nic 
moudřejšího ani lepšího než 
vlašák tady na Pálavě nemáme. 
Jen jsme použili různá školení 
a různou individuální přípravu 
každé části vína a pak jsme to 
skupážovali. Kdybyste totiž 
jedno víno dali do jednoho a pak 
do druhého sudu, byl by výsledek 
úplně jiný, než když dáte část vína 
do jednoho, do druhého, do třetího 
sudu a pak velmi sofistikovaně, 
na základě degustací a poměrů 
jednotlivých profilů vína vznikne 
spojením jedno z nejkrásnějších 
vín na Moravě i v Česku. Proto si 
zaslouží být PRESIDENT.

Další je originální cuvée 1+1. 
Projekt jsme Franta Mádl a já hod-
ně dlouho měli v hlavě, než jsme 
ho udělali. Inspirací byly světové 
veličiny jako Rothschild a Monda-
vi, kteří se dali dohromady a uděla-
li Opus One. Šli jsme do toho s tím, 
že každý zachoval to nejlepší ze 
svého vinařského svérázu. Překva-
pivě jsme se na více věcech shodli, 
než neshodli. Celé by to vydalo 
na knihu, ten zrod něčeho nové-
ho. Postupně jsme zvládli několik 
variant, červenou i bílou.

Je to víno k archivování?
Určitě na dvouciferné číslo! Věřím, 
že první číslo bude začínat dvojkou 
a víno bude pořád v neskutečné 
kondici. Ale klidně je můžete pít 
i dříve, protože má dynamiku, 
je „nabušené“ a je to fakt nářez. 
Později samozřejmě bude harmo-
ničtější, ale někdy prostě toužíš 
po zdravé razanci a tato vína 
ji mají. Ideální je pořídit si pár 
desítek lahví, každého půl roku 
koštovat a sledovat vývoj vína. 

Jste i přeborník na nealko vína. 
Máte i nealko cuvée?
Tak toto pití sice není z úplně 

Foto: m-ARK

Foto: Vinselekt Michlovský
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Luční 858, Rakvice, tel.: 519 360 870
www.michlovsky.com

nevinařského světa, ale když míchám 
něco vinného s něčím nevinným, tak 
už je to něco úplně jiného. Ale pozor, 
v našem případě to jsou pořád vína, 
akorát jsme z nich odebrali alkohol. 
U nealkoholických vín cíleně použí-
váme cuvée, ovšem ne kvůli synergii, 
ale aby byla vyvážená a měla ovoc-
nost, která je pro dealkoholizované 
víno typická. A na rovinu, odrůdy 
do těchto vín nejsou předvybrané, 
prostě upřednostňujeme svěžest.

Taky máte fortifi kované Cuvée 
Royal de Vinselekt 2009? 
Je to víno z vyzrálých hroznů 
s cukernatostí 27–29 ° odrůd 

Cabernet Sauvignon a Merlot 
z vinic s redukovanou sklizní. 
Po částečné fermentaci jsme kvasicí 
rmut fortifi kovali vlastním jemným 
vinným destilátem a pak víno 8 let 
zrálo v nových barikových sudech 
z francouzského dubu. Nesířili jsme 
ho ani v sudech, ani při lahvování. 
Buket je plný černého ovoce – zava-
řených a sušených švestek, naklá-
daných černých třešní s tóny černé 
čokolády a belgických pralinek 
s punčovo-likérovým závěrem.

Jste mistr nového šlechtění, dáváte 
novošlechtěnce do některých 
kupáží?
Cokoliv je nevyzkoušené je nepo-
znané a je třeba najít tomu místo 
na slunci, tak mě to láká. Podle mě 
je důležité, aby kupáží vzniklo něco 
nového a zajímavého, a to už ze sta-
rých odrůd neuděláte a novošlech-
tění jsou pro to skvělou volbou. 
Vždycky jsem netrpělivý a plný 
očekávání, jaké výsledné cuvée 
bude. Když se zadaří, je to nádhera 
a není nic lepšího. 

Jak přesně odrůdy mezi sebou 
kombinujete?
Známou odrůdu zkombinuji 

s novošlechtěncem nebo méně 
známou odrůdou, názvy některých 
lidé ani neumí vyslovit. Chardonnay 
a Sauvignon znají všichni, ale Semi-
llon už méně a Voignier skoro nikdo. 
Nabízíme tím cenově dostupné, 
řekněme moderní cuvée, abychom 
ke koncovým zákazníkům dostali 
méně známé odrůdy. Jsou to cuvée 
ideální pro gastronomii a k rozlévá-
ní. Ochutnáte a rozhodnete se, jestli 
si dáte něco jiného, nebo si dopřejete 
další skleničku téhož.
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Hustopeče
MODERNÍ KOSTEL JE NEPŘEHLÉDNUTELNOU DOMINANTOU

Před 60 lety se v Hustopečích 
kousek od Brna zřítil kostel. 
Ten nový je moderní, krásný 
a nepřehlédnutelný. A je taky 
jedním z prvních sakrálních 
objektů postavených v Česku 
po roce 1989.
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Stojí na místě původního gotického 
chrámu z počátku 14. století, který 
do roku 1905 prošel několika úpra-
vami. V roce 1945 ho vážně poškodili 
při osvobozovacích bojích a oprav se 
nedočkal. V roce 1961 se kostelní věž 
zřítila na chrámovou loď, což zpečetilo 
osud památky. Odborníci, farníci a ve-
řejnost sice usilovali o záchranu zbylé 
cenné části, ale neuspěli a v roce 1962 
kostel zbourali. Farníci dlouhá léta 
museli v neděli na bohoslužby do malé 
a za horšího počasí špatně dostupné 
kaple na Křížovém kopci, ve všední 
dny se mše sloužily na faře.

NOVÉHO KOSTELA SE MĚSTO 
DOČKALO AŽ V ROCE 1994 
Svou monumentálností i architektu-
rou je nepřehlédnutelnou novodobou 
dominantou náměstí a celého města. 

TIC Hustopeče
tel.: +420 530 351 418
tic@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Věž chrámu je vysoká 52 m, loď je 
dlouhá 47 a pojme až 300 lidí. Základní 
kámen kostela při první návštěvě 
u nás posvětil sám papež Jan Pavel II. 
Dvoupodlažní stavba kopíruje 
svažitost náměstí a má tvar spirály. 
Vysokou věž zakončuje kříž, pod nímž 
ji obtáčí koruna – atribut sv. Václava. 

KAPLE SV. ROCHA NA KŘÍŽOVÉM 
KOPCI NEUPADLA V ZAPOMNĚNÍ
Lesopark s přírodním amfiteátrem 
a kapličkou sloužil až do 2. světové 
války jako městský park. Při svých 
pobytech v Hustopečích se tam  
procházel třeba i T. G. Masaryk 
se svou rodinou.
Kapli postavili spolu s morovým 
sloupem na náměstí v 17. století při 
epidemii moru díky veřejné sbírce. 
Tehdy se ještě Křížovému vrchu 
říkalo Volský. Původně barokní kapli 
několikrát přestavovali až do rozměrů 
menšího kostelíku. Na konci 18. století 
byla cílem barokních poutí a vedla k ní 
křížová cesta, po níž dostal kopec svůj 
název. Dnes má kaple novorománskou 
podobu z roku 1901 a uvnitř ji zdobí 
novodobé vitráže a nástěnné malby.
Letošní novinkou jsou komentované 
prohlídky kostela a kaple. Vstupenky 
si koupíte a víc se dozvíte v TIC. Zajít 
můžete i do zrekonstruovaného a di-
gitalizovaného kina, které slouží i jako 
divadelní sál. Program zjistíte na  
www.kinohustopece.cz.

RELAXAČNÍ ZÓNA je prostorem 
pro příjemně strávený čas pro všech-
ny kolemjdoucí i cyklisty z nedaleké 
Velkopavlovické cyklostezky. Součástí je 
bosostezka s povrchy z různých přírod-
ních materiálů ve tvaru hlemýždí ulity. 
Nechybí dětské hřiště a lavičky.
Hustopeče stojí za návštěvu kdykoliv, 
ale největšími lákadly jsou Slavnosti 
mandloní a vína, letos přesunuté z března 
na 20. a 21. srpna pod názvem Mandlo-
braní (www.mandlobrani.cz), a Burčákové 
slavnosti od 30. září do 2. října.

Foto: m-ARK

Foto: archiv města 

Kostel sv. Václava, foto: archiv města

Burčákové slavnosti, foto: archiv města
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Mandle tekuté, křupavé, sladké i slané a hlavně vždycky delikátní. 
Hustopečská mandlárna si vyšlapala svou vlastní jedinečnou cestu 
a myslí i na přírodu. Mandloňové sady nad Hustopečemi jsou naší 
raritou s historií sahající do 17. století. Nejlépe se jim na jižní Moravě 
dařilo kolem roku 1960, kdy v okolí města rostlo na 185 hektarech víc 
než 50 tisíc mandloní, které dávaly velmi kvalitní mandle. Postupně se 
sady zmenšovaly a po roce 1989 začaly pustnout. Naštěstí je po 20 le-
tech zachránily evropské dotace, vyrostla v nich rozhledna a už léta 
jsou oblíbeným výletním místem hlavně na jaře, kdy stovky mandloní 
růžově kvetou. Slávu hustopečských mandlí hlavně v podobě unikátní 
pálenky a likérů vzkřísila rodinná Hustopečská mandlárna. Vybudovala 
podnik s širokou škálou mandlových jedlých i kosmetických produktů 
a aktivně se podílí na rozšiřování sadů novými výsadbami a prode-
jem stromků mandloní. „Letos na jaře jsme založili nové arboretum,“ 
prozradila zakladatelka Mandlárny Katka Kopová a pozvala milovníky 
mandlí nově i do kavárny v Brně.

Hustopečská mandlárna
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vinic a mandloní
Mandloně zde rostou již od 17. století, přičemž největšího rozmachu dosáhly v 70. letech minulého století, kdy dodávky 
plodů sloužily pro československý cukrářský průmysl. Dnes slouží sady k odpočinku a relaxaci. Nejkrásnější jsou mandloně, 
když kvetou, ale své kouzlo mají po celý rok. Do sadů se můžete vydat pěšky nebo na kole po Mandloňové naučné stezce. 
A kdo se chce pokochat výhledem po okolí, může vyšlápnout dvaašedesát schodů na 17 metrů vysokou rozhlednu. 
www.hustopece.cz

Hustopečská mandlárna 
a kavárna Mandlárna
Na Úvoze 2, 693 01 Hustopeče
tel.: 722 360 879
www.mandlarna.cz
Mandlárna Brno
Dominikánská 1, 602 00 Brno

Srdce 

KAVÁRNA, KTERÁ VONÍ MANDLEMI

Hustopeče jsou nejen 
městem dobrého vína, ale také 
středoevropského unikátu v podobě 
dvou mandloňových sadů. 

Foto: m-ARK
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Sonberk se už podruhé stal Vinařstvím 
roku, což se ještě žádnému vinařství nikdy 
nepovedlo. Soutěž hodnotí komplexně 
mnoho aspektů fungování a samozřejmě 
i kvalitu vína. Tady to porotci neměli slo-
žité. Vinařství se v roce 2020 stalo nejú-
spěšnějším českým zástupcem ve světové 
soutěži Decanter World Wine Awards.

Jestli se v roce 2020 něco cenilo, byla 
to právě otevřenost. Po týdnech 
domácích izolací se ukázalo, jak moc 
všichni potřebujeme volnost a mít si 
kde provětrat hlavu. Sonberk je pro 
oboje ideální. 
Vinařství stojí na dohled chráněné 
krajinné oblasti a je prvním příkladem 
moderní české vinařské architektury. 
Z jeho terasy je výhled na vinice, 
na vodní nádrž Nové Mlýny a na maje-
státní masiv pálavských kopců. Zkrát-
ka je to správné místo k nadechnutí.
„Sledovat ta oddechnutí stojí za to, 
vidíme to skoro na každém. Lidé si 
objednají skleničku, sednou si k nám 
na terasu a kochají se výhledem. 
Bez ohledu na cokoliv se najednou 

www.sonberk.cz
facebook.com/sonberk
Instagram: @winerysonberk
tel.: 777 630 434

Měli jste někdy pocit, že opravdu potřebujete 
obejmout? V přenesené přírodní podobě jedno 
takové objetí dostanete ve vinařství Sonberk 
kousek od Hustopečí. Ve vinařství, kde jsou všude 
kolem řádky vinohradů a mají otevřené lahve 
i náruč pro každého, kdo jde okolo. I díky tomu 
za to v lednu 2021 získali titul Vinařství roku.

Pálavě, lidem a zážitkům
Náruč otevřená

dostanou do úplně 
jiné nálady,“ líčí 
zdejší marketin-
gová a obchodní 
ředitelka Dáša 
Fialová.
Sonberk najdete 
mimo obydlené 
obce a díky tomu je 
častým cílem výletní-
ků a cyklistů, jejich odpočinku a o ví-
kendech si tam kromě vína pochutnají 
i na něčem dobrém k jídlu. V letní sezo-
ně tam míří i party kamarádů za skvě-
lým vínem a kulturním programem.
K odpočinku na terase si proto neza-
pomeňte vzít skleničku některého ze 
zdejších ryzlinků nebo Pálav. Všechny 
vznikly z ručně sbíraných hroznů. 
Vinohradník a sklepmistr od začát-
ku do konce dohlíželi na maximální 
šetrnost k přírodě, péči a zpracování. 
Díky tomu se v Sonberku bude vino-
hradům a následně i vínům určitě dařit 
i po další roky.

Vinařství Sonberk

Fo
to

: V
in

ař
st

ví
 S

on
be

rk



58 magazín LOOK AT IT

OCHUTNEJTE SKVĚLÁ VÍNA Z VINIC, 
OPEČOVÁVANÝCH S LÁSKOU
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Popická vína byla už v dávných dobách 
ozdobou královských stolů. Vinařství 
Gotberg tuto tradici každoročně skvěle 
zúročuje. Jeho vína voní po bylinkách 
a sbírají ocenění po celém světě.
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Hospodaří na 56 hektarech 
vlastních vinic v 5 viničních 
tratích Panenský kopec, Svi-
drunk, Sonberk, Stará hora 
a Unédy, které patří k těm 
vůbec nejstarším a nejkvalit-
nějším v Popicích. Réva tam 
roste na jílovito-sprašových 
půdách bohatých na obsah 
vápníku a zraje na terasách 
provoněných lékořicí, šípko-
vými keři, planými višněmi 
a broskvomandloněmi. 
Hrozny Gotbergští ope-
čovávají a zpracovávají co 
nejšetrněji a vína pak zrají 
v nerezových tancích, v tra-
dičních dubových a barrique 
sudech. Hlavními odrůdami 
jsou Pálava, Ryzlink rýnský 
a Tramín červený, ale také 
Muškát moravský, Rulandské 
šedé, Chardonnay, Sylvánské 
zelené a Sauvignon. Z čer-
vených Frankovka, Merlot 
a Rulandské modré.
Na Gotbergu, místě s krás-
ným výhledem do kulturní 
krajiny, přírodu nepřetvářejí, 
ale citlivě se do ní začleňují. 
V zazeleněných vinohradech 
rostou a kvetou v mnoha 
druzích byliny, opylované 
včelami z gotbergských úlů. 
Z meruněk z šestihektaro-
vého sadu tady vaří chutný 

džem. Přidejte výběh s ovcemi a oslíky a pochopíte, že 
Gotberg je jako stvořený pro výlet s ochutnávkou. Duchovní 
rozměr mu dodává to, že je křižovatkou Svatojakubské cesty 
a Moravské vinné stezky. Obec a okolí nabízejí nejedno 
historické a malebné zákoutí včetně úžasných stezek mezi 
vinicemi a ceněné Pouzdřanské stepi. 
Na skleničku se stavte kdykoliv v otevírací době 
a vychutnejte si nezaměnitelný výhled na zdejší dominantu 
Pálavu a novomlýnské nádrže. Ale také si klidně předem 
domluvte řízenou degustaci. Spěchat domů nemusíte, 
k přespání máte k dispozici 7 pokojů. 
Nebo si udělejte čas třeba na veřejné řízené degustace 
naplánované na duben a srpen. Ale pozor, je nutná 
rezervace!

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

e-shop

PÁLAVA, VÝBĚR Z HROZNŮ 2019: svěží a zajímavý 
šlechtitelský zázrak z Moravy. Vyznačuje se slámově 
žlutou barvou se zelenými refl exy a vůní tropického 
ovoce. Hlavně liči a ananasu s nezaměnitelnou koře-

nitou chutí s výraznými tóny čerstvé vanilky.

RYZLINK RÝNSKÝ, POZDNÍ SBĚR 2019: 
jiskrné víno s krásnou světle olivovou 
barvou a typickou odrůdovou, něžně me-
ruňkovou vůní a chutí s tóny citrusových 
plodů. Lehké, čisté a na minerály bohaté 
víno s mírně pikantní kyselinkou působí 
mladistvým a příjemným dojmem.

FRANKOVKA, VÝBĚR Z HROZNŮ 
2017: tradiční odrůda se v našem podání 
vyznačuje neproniknutelnou, temně rubínově 
červenou barvou, jež se snoubí s příjemně ovoc-
nou vůní a chutí ostružin a sušených švestek. 
V dochuti převládá sametová tříslovina a skořice. 

NÁŠ TIP
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Nechcete přijít o další gotbergské aktuality? Sledujte 
Facebook, Instagram nebo se přihlaste k odběru 
newsletteru na webových stránkách. 

V roce 2009 oceněná budova jako by nestárla. Vinařství 
se snaží o maximální soběstačnost a tak letos chtějí 
ozeleněnou střechu doplnit fotovoltaickými panely 
a zase být o něco šetrnější k okolnímu světu. 
Budova skrývá unikátní degustační místnost 
Diamant. Její autoři se inspirovali klasickým kvelbeným 
sklepem, ale pojali to moderní cestou – betonové oblou-
ky tvoří lomené hrany podobně jako u diamantu. 
Unikátní je i to, že k vinařství se dostanete po silnici, 
po kolejích, ale můžete tam i přiletět. Popické letiště 
je určeno pro ultralehká letadla a vrtulníky, balonem lze 
v případě dobrých povětrnostních podmínek přistát jen 
kousek od vinařství.
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Foto: m-ARK  (3×)

Strachotín

ÚŽASNÁ HISTORIE, PTAČÍ RÁJ  
  A SRDCE PRO ZAMILOVANÉ

Asi vás překvapí nečekaný historický význam této malé podpálavské obce.  
Mají tam taky krásnou přírodu, strom hrdinu a pohádkové vrby, vzácné ptactvo, 
výborné víno a kovové srdce pro zamilované.
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Prastarou obec archeologicky prosla-
vila Petrova louka, areál slovanského 
hradiska s rozsáhlým velkomoravským 
pohřebištěm a významným bitevním 
polem. Boje skončily mírovou smlou-
vou, uznáním samostatnosti Moravy 
a byly důležitým mezníkem pro po-
kračování mise Cyrila a Metoděje, kteří 
možná kráčeli právě tudy. 
Tuto lokalitu ale už před desítkami let 
pohltila jedna z novomlýnských nádrží 
a slavnou minulost dnes připomíná  
Památník Velké Moravy s odpočíva-
dlem. Krajina kolem Strachotína je díky 
cyklostezkám přátelská k cyklistům, 
dvěma revíry k rybářům a pro milov-
níky ptactva je kromě novomlýnské 
nádrže rájem Sajlovka se zatopenými 
nivami, tůněmi, močály a vrbami, které 
kdysi dávaly pružné dřevo a proutí. 
Ještě před pár let vypadalo, že má tato 
cenná lokalita namále. Dnes tam zase 
husy velké a divoké kachny vyvádějí 
mláďata, a kdo si počká, ten se možná 
dočká i ledňáčka nebo bobra. 
Nebo dokonce vzácného zimního hosta 
na hrázi nádrže u obce – sněhuli severní. 
Drobný pěvec ze severské tundry očím 
neznalého snadno unikne, ale pro pozo-
rovatele ptáků je skutečnou raritou!  
Ti oceňují také severské konopky 

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

žlutozobé, kterým hráz připomíná 
mořské pobřeží. Pozornosti se těší 
desetitisíce zimujících severských hus 
polních a běločelých a velmi vzácných 
bernešek bělolících, rudokrkých 
a tmavých. 
Do katastru obce zasahuje oblast 
NATURA 2000, kde v okolí cest hnízdí 
ohrožená a chráněná čejka chocholatá.
U kostela nově najdete poutnickou 
budku s typickou gravírovanou mušlí, 
známým symbolem svatojakubské 
poutní cesty. Uvnitř je knížka pro zápi-
sy, razítko a brožura s mapami všech 
jihomoravských obcí na trase.
Zamilované dvojice můžou svou lásku 
zpečetit polibkem na návsi pod třešní, 
která byla vysazena právě k tomu. 
A ti, kdo se vybaví, tak i zámkem, 
klíčkem nebo vzkazem, který umístí 
na kovové srdce pod třešní. Ve všední 
den dostanete vzpomínkové zámky 
zdarma na obecním úřadu a nově dost 
možná i o víkendu. Kde, to se dozvíte 
z info na místě.
Pokud můžete, dopřejte si doušek 
místního vína. Třeba na jedné z tra-
dičních akcí, které souzní s ročními 
obdobími – jarním koštu, letních 
otevřených sklepech, podzimních 
burčácích a zimním svěcení vína.
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Strom hrdina, foto: m-ARK

Sněhule severní, foto: archiv obce (2×)

Foto: archiv obce

Zastávku si udělejte u Strachotínského 
rybníka u památného dubu letního, kte-
rý získal titul Strom hrdina. Je posledním 
mohykánem a pamětníkem lužních lesů, 
které zaplavily novomlýnské nádrže. 
Pod jeho košatou korunou se předkové 
současných obyvatel scházeli při slav-
nostních příležitostech. I proto ve znaku 
obce v červeném štítě mezi stříbrným 
kosířem a krojidlem na větvičce najdete 
velký vztyčený zlatý žalud.
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PO STOPÁCH SLAVNÝCH ŘÍMSKÝCH LEGIÍ 
Říká se, že všechny cesty vedou 

do Říma. Tak proč nezačít 
v Pasohlávkách v římském opevnění, 

které nemá v Evropě konkurenci! 

Pasohlávky

Foto: m-ARK
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Války s Markomany přivedly Římany až k dnešním Pasohlávkám.  
Nejvýznamnější a v celoevropském kontextu unikátní lokalitou je  
římské opevnění na Hradisku u Mušova. Vybudovali ho v letech 172 
až 180 n. l. vojáci císaře Marca Aurelia hluboko v nepřátelském území. 
Ze strategicky výhodné polohy kontrolovali a ovládali jak křižovatky 
říčních a suchozemských cest při soutoku Jihlavy se Svratkou a Svratky 
s Dyjí, tak i Markomany hustě osídlené ploché terasy podél nich.
Součástí byly i řemeslné dílny, sklady zásob, nemocnice a zřejmě 
i ubytování pro významné osobnosti z nejbližšího okruhu císaře 
Marca Aurelia. Kdoví, možná tam zavítal i on. Po mnoha stoletích 
světlo světa opět spatřily vůbec první lázně na našem území, a to 
dokonce s podpodlažním vytápěním!
Úplná rekonstrukce pevnosti zatím není možná, protože o její vnitřní 
zástavbě se dosud neví zdaleka všechno. Ale už nyní si můžete 

významně rozšířit obzory 
v Návštěvnickém centru 
Mušov – Brána do Římské říše 
a také na naučné stezce. Ta vás 
zavede přímo do míst nej-
významnějších a unikátních 
objevů včetně lázní, hradeb, dí-
len, k přístavní bráně a do ne-
mocnice. To vše díky Archeo-
logickému ústavu Akademie 
věd ČR z Brna, který už víc než 
30 let tuto lokalitu zkoumá. 

A až to všechno prochodíte a prozkoumáte, dopřejte si výlet na kole 
do okolí, které je protkáno hustou sítí cyklostezek pro rekreační 
i zdatné milovníky pohybu. Můžete si klidně vyšlápnout i pěšky 
po některé z naučných stezek. Stezka s názvem Věstonická nádrž, 
která vede kolem té prostřední z vodních ploch, prochází významnou 
ptačí rezervací. Na šesti tabulích se dozvíte hodně o ptácích a rybách, 
o zaniklé obci Mušov a obnově lužní krajiny. 
Do širšího povědomí Pasohlávky taky zapsal náš největší kemp ATC 
Merkur s bohatou nabídkou zábavy pro malé i velké, vodním, spor-
tovním a kulturním vyžitím. 
TIC funguje od dubna do konce října, poskytuje veškeré potřebné in-
formace a nabízí zajímavé výlety do okolí včetně posezení ve vinném 
sklepě s degustací vín. 

TIC Pasohlávky, 691 22 Pasohlávky  
tel.: 519 427 624, www.pasohlavky.cz

Autokemp Merkur Pasohlávky 
691 22 Pasohlávky, tel.: 519 427 714
www.kemp-merkur.cz

Kostel sv. Linharta ze 13. století je 
naším nejstarším románským koste-
lem a současně jediným ostrovním 
chrámem v rámci celého Česka. Stával 
v obci Mušov, která zanikla v 70. letech 
minulého století, a v 80. letech bylo okolí 
kostela zaplaveno Věstonickou nádrží, 
která je součástí největšího moravského 
vodního díla. Ostrůvek není přístupný, 
protože je významným hnízdištěm 
ptáků. O této mimořádné památce se víc 
dočtete na www.kostelmusov.cz, kde se 
taky dozvíte, jak můžete přispět na její 
záchranu. 

Foto: m-ARK
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SVEZTE SE NA TOBOGÁNU I DO KOPCE!
Od loňska se v Aqualandu Moravia 
v Pasohlávkách na tobogánu sve-
zete i do kopce. Báječnou zábavu 
pro celou rodinu, adrenalin, rela-
xaci, dobré jídlo a úžasný výhled 
na Pálavu a novomlýnská jezera si 
užijete v rozšířeném letním areálu 
a novém vodním světě pro děti.

Aqualand Moravia Pasohlávky
Foto: Marek Topolář

Foto: Marek Topolář

Foto: Marek Topolář
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Tobogán nebo spíše vodní horská 
dráha měří 260 metrů. Na jedno nebo 
dvoumístném raftu odstartujete 
z výšky průměrného paneláku a uži-
jete si převýšení 17 metrů. A pojedete 
nejen dolů, ale díky tlaku vody celkem 
pětkrát netradičně i vzhůru! Proto 
se atrakce jmenuje High Five. Je to 
naprostý unikát v rámci celé Evropy. 
Letní areál se rozšířil také o vodní 
svět pro děti (Kids Park), kde si děti 
užijí skluzavky, průlezky, vodotrysky 
a vodopády, vodní hrad, věž a bazény 
s různou hloubkou. Ti, kdo nemusí 
adrenalin a raději si při koupání dají 
drink, určitě ocení 315 metrů dlouhou 
klidnou řeku (Lazy River). Přímo v ní 
je umístěný unikátní vodní bar, kde si 
objednají dobré pití přímo z raftu a pak 
si s ním vychutnají jízdu po řece. 
K vodním radovánkám slouží až 
16 vnitřních a venkovních bazénů 
s vodou z místního termálního vrtu, 
která má parametry přírodního léčivé-
ho zdroje. Voda je výjimečná a vzácná 
svým složením, komplexními a bla-
hodárnými účinky. Venkovní termální 
bazény Romulus a Remus jsou vyhřáté 
na 37 °C a nabízejí i v zimě dokonalý 
relax ve spojení s úžasným výhledem.
Všechny věkové kategorie se vyřádí 
na 24 tobogánech a skluzavkách 
a dalších atrakcích o celkové délce 
téměř 2 km. Rozhodně nepřehlédněte 
atrakci U Wave, na které zažijete pře-
tížení až 2 G, nebo další raritu ve střed-
ní Evropě, jedinečné tobogány Abyss 
a Boomerango.
Milovníci klidu a relaxu ocení Forum 
Romanum Wellness s bohatým sau-
novým světem. Nabídku saun doplňu-
je tepidarium, infrakabina, vířivky, ma-
sáže, zábaly a balneo koupele v sirné 

Chytrý High Five tobogán je oprav-
dový unikát. Nejbližší podobný najdete 
na Kanárských ostrovech nebo si musíte 
zaletět až do texaského Galvestonu. 
Vodní horskou dráhu pro Aqualand 
Moravia vyrobila světová špička 
ve výrobě tobogánů, kanadská firma 
Whitewater. Rozložený tobogán měsíc 
putoval ze zámoří a pak ho po částech 
dovezly kamiony. Unikátní je i jeho 
vzhled v barvách české trikolory. Ale 
buďte bez obav, v doprovodu dospělého 
ho zvládnou i děti.

Aqualand Moravia 
Pasohlávky, info@aqualand-moravia.cz
www. aqualand-moravia.cz

vodě s blahodárným účinkem. Pálava 
Wellness zase kombinuje unikátní 
prostředí v moravském a vinařském 
duchu s dechberoucím výhledem. 
Panoramatická finská sauna má 
prosklenou celou stěnu s výhledem 
na pálavské kopce a ve sněžné jes-
kyni s teplotou –1 °C opravdu sněží! 
Určitě si užijete i vířivku s výhledem, 
zážitkové sprchy a chodník, prohřívár-
nu a wellness procedury. Vstupenky 
zakoupíte na www.koupejse.cz 

Aqualand Inn hotel tvoří s aquapar-
kem jeden resort. Jednou z mnoha vý-
hod je kromě komfortního ubytování 
samostatný vstup do aquaparku bez 
front, luxusní bufetové snídaně a slevy 
na masáže a procedury.
U nás nejsou ceny fixní, tak si celoroč-
ně hlídejte výhodné nabídky!
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Foto: Marek Topolář

Foto: Luba Mrkvica
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PÁLAVA BY NEBYLA ÚPLNÁ BEZ SILUETY DĚVIČEK

Pavlov najdete na úpatí nejvyššího 
vrcholu Pálavy tam, kde se potkává  
bílá hora se zelenými vinicemi 
a modrou hladinou jezera. Nohy 
tam příjemně bolí po výšlapech 
na hřebeny kopců, kolem morav- 
ského moře a ve vinicích. O to víc 
pak chutná „zasloužené“ víno 
v osvěžujícím chládku některého 
z místních vinných sklepů. 

Pavlov

Přístaviště YC, foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Fašank, foto: archiv obce
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Když se obcím nadělovalo, Pavlov si šel 
dvakrát, ne-li třikrát. Vyhřívá se pod 
prosluněnými pálavskými svahy pod 
dozorem Děviček neboli Dívčích hradů, 
modrou hladinu jezera s nahozený-
mi pruty brázdí plachty, uličky zvou 
k procházkám se sklenkou vína mezi 
barokními selskými grunty a vinnými 
sklepy. Co si přát víc! 
Už v roce 1444 byl Pavlov největší 
vinařskou obcí mikulovského panství 
a právě tady před lety vznikla tra-
dice otevřených sklepů. Na každém 
kroku vás uchvátí selské baroko: náves 
s nádhernými grunty, hřbitov, kostel 
sv. Barbory, socha sv. Floriána a hlavně 
19 úžasných, památkově chráněných 
vinařských domů s lisovnami a sklepy 
v České ulici. V sezoně a při vinařských 
akcích bývají otevřené, tak vejděte, 
ochutnejte a popovídejte si s vinařem. 
Na návsi najdete obecní vinotéku s víny 
včetně těch archivních od vinařů z obce 
i okolí a příjemným posezením. 
Pavlov je rájem pro pěší. Naučná stezka 
Děvín vede přímo Národní přírodní 
rezervací Děvín po značené červené 
a zelené turistické trase. Na 15 zastave-
ních se dozvíte hodně o zdejší vegetaci, 
zemědělství, geologii, historii, lesnictví 
a myslivosti. Stezka je dlouhá necelých 
11 km.
Naučná vinařská stezka měří 28 km 
a absolvovat se dá pěšky nebo na kole 

Žhavou aktualitou roku 2021  
jsou opravy 800 let starého hradu 
Děvičky, který se tyčí nad obcí. 
Nepřehlédnutelná dominanta Pálavy 
s krásným výhledem do okolí už brzy 
bude pro návštěvníky bezpečnější. 

Bývalý strážní hrad devastuje nejen zub 
času, ale taky náletové dřeviny, větrná 
eroze a turisté, kterých tam ročně – 
hlavně kvůli překrásnému výhledu 
do okolí – vyšlápne na 150 tisíc. Jenže 
se nedrží vyznačených cest a pak jim 
často hrozí nebezpečí – ve zřícenině jsou 
trhliny a uvolněné kameny padají. Stačí 
chvilka nepozornosti a na neštěstí je 
zaděláno.
Spolek Památky Pálavy se o záchranu 
památky snaží několik let. Výsledkem 
jsou zákazové cedule a odstranění nežá-
doucí vegetace. Díky dotaci a příspěvku 
od obce už letos plánuje první úpravy 
v podobě bezpečnostních zábran, a to 
hlavně v oknech. Pak přijde na řadu sa-
nace zdí a cimbuří z původních kamenů. 
Vše s ohledem na to, že hrad má status 
kulturní památky, stojí v přírodní rezer-
vaci a hnízdí v něm vzácní ptáci a neto-
pýři. Celkem bude záchrana Děviček stát 
kolem 10 milionů. Pomoci má i veřejná 
sbírka na transparentním účtu spolku 
2001926277/2010 a dobrovolné vstupné 
ve stánku, kde dostanete instrukce, jak 
se po zřícenině bezpečně pohybovat.

nebo autem. Většinou vede po silnicích 
3. třídy, je sjízdná, nenáročná, vhodná 
pro silniční a trekkingová kola. Je jedno, 
kde začnete. Kromě Mikulova vede 
podpálavskými vinařskými obcemi. Ze 
17 tabulí se poučíte o vinařství, vinařích 
a kraji pod Pálavou.
Další různě dlouhé stezky vás provedou 
zajímavými místy a obcemi, stačí si 
vybrat, odkud kam chcete jít. Zelená 
i červená trasa jsou středně náročné, 
jedna měří 13 a druhá 18,5 km. Modrá 
je procházková a měří jen 5 km.
Pavlov má své kouzlo v každém ročním 
období. V březnu je fašank, v dubnu pá-
lení čarodějnic a výstava vín, od června 
do poloviny září Léto otevřených 
sklepů, v srpnu hody, v listopadu Den 
otevřených sklepů a 23. prosince vánoč-
ní zpívání u radnice.

Pavlov, foto: m-ARK
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Foto: m-ARK

Děvičky, foto: m-ARK
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Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Drobná hliněná soška Věstonické 
venuše pro malou obec znamenala 

celosvětovou slávu a vzbudila 
u nás nebývalý zájem o dobu 

ledovou a lovce mamutů. 
Pravěká tábořiště v okolí 
obce poskytla bohatý ma-
teriál v podobě mamutích 
kostí, pozůstatků ohnišť, 
uměleckých předmětů 

a loveckých nástrojů, kte-
ré inspirovaly spisovatele 
i výtvarníky. 
Kousek od kostela 

sv. Michaela archanděla 
se více dozvíte v muzeu 

s expozicí Věk lovců a ma-
mutů. Příští rok dokončí 

Dům přírody, který bude 
interaktivně propojovat pá-

lavskou historii a současnost.
Procházky do blízkého okolí jsou 

velmi lákavé. V bývalé cihelně najdete 
unikátní Kalendář věků s 12metrovou 

DOLNÍ VĚSTONICE

Andělka a Venuše 
zvou na návštěvu
Podpálavskou vesnici proslavily dvě ženy. Venuše hodně dávno, 
Andělka před pár lety. Stojí za to seznámit se s oběma.

Obec Dolní Věstonice
691 29 Dolní Věstonice 67
tel.: 519 517 630, www.obecdolnivestonice.cz
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stěnou s dobře viditelnými vrstvami 
usazenin od pravěku. Vznik obce 
ve 14. století připomíná lokalita Vysoká 
zahrada a nad ní na šestimetrovém 
valu nepřehlédněte skupinu 8 památ-
ných Dolnověstonických dubů starých 
asi 360 let. Na okraji lesního porostu, 
nad viniční tratí mezi Pavlovem a Dolní-
mi Věstonicemi, zase najdete památ-
nou Věstonickou oskeruši výjimečnou 
vzrůstem i stářím.
Památka ve vsi zůstala i na habány, kteří 
sem přišli v 16. století. Právě díky vzdě-
lané a pracovité komunitě zde dodnes 
stojí mlýn a vinné sklepy na tzv. Husím 
plácku. Skvělou příležitostí k jejich 
prohlídce jsou vinařské akce – tradiční 
otevřené sklepy, Věstonické slavnosti 
a Svatomartinské slavnosti vína. 

celosvětovou slávu a vzbudila 
u nás nebývalý zájem o dobu 

ledovou a lovce mamutů. 

interaktivně propojovat pá-

Mezi vinicemi směrem ke kopcům na vás 
s náručí hroznů čeká Pálavský anděl lásky, 
kterému místní neřeknou jinak než naše 
Andělka. Štíhlá kovová socha je vzpomín-
kou na skutečnou dívku, která podlehla 
dlouhé nemoci. Nainstalovat ji nechal jeden 
z místních chalupářů a z místa se rychle 
stala zastávka k rozjímání i díky tomu, 
že se dívka dívá na kostelní věž.
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Řece Dyji se neříká Moravská Ama-
zonie jen tak pro nic za nic. Rybáři 
i milovníci raft ů o tom vědí svoje. 
Zatím co ti první si užívají klid a z vody 
tahají trofejní obry, ti druzí se kochají 
proměnlivostí každého metru vodní 
hladiny.
Fandíte spíš folklóru? Přijeďte na srp-
nové Hodové túlání po Pulgárských 
sklepech a krojované hody. Okoštujete 
dobrá vína, večer posedíte u cimbálu 
a další den na hodové zábavě. 
Bulhary znají i ti, kdo se zajímají o tro-
fejní zvěř. První zmínka o zdejší oboře 
je už z roku 1692 a dnes v ní na vý-
měře 1 164 hektarů chovají hlavně 

Mužáci za mohutného zpěvu kosí louku

Obecní úřad Bulhary 
691 89 Bulhary 88, tel.: 519 340 722
www.bulhary.cz

Obec je rozprostřená nad řekou Dyjí tam, kde se už v pradávných dobách kvůli pastvě a vodě dařilo 
zvěři. Pak přišli lidé, zůstali dodnes a zvou vás na skvělé víno, folklór a romantiku u řeky Dyje. 

Bulhary
jeleny a doplňkově daňky a divočáky. 
Odjakživa v ní žila hlavně kvalitní 
jelení zvěř. Čerstvou krev pravidelně 
dodávaly kusy importované z Nízkých 
Tater, Rumunska a Maďarska. Kromě 
medailových jelenů se podařilo zvýšit 
i trofejovou kvalitu daňků tak, že i je-
jich trofeje dosáhly i na zlaté medaile. 
Za návštěvu stojí i březnový košt vín, 
listopadový košt mladých vín a prosin-
cové svěcení vín. 
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Ideální zastávkou na cyklistic-
kém i jiném výletu je květnové 
kosení trávy s cimbálovou 
muzikou a mužáckými sbory. 
Každý z nich deleguje do sou-
těže nejšikovnějšího „sekáče“. 
Za mohutného zpěvu ostatních 
vyhraje ten, kdo nejlépe a nej-
rychleji poseká kus louky. Klidně 
si to můžete zkusit i vy a třeba 
dostanete i pohárek vína.
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Turistickým centrem města je Vino 
Versum. Nabízí mnoho možností, jak 
proniknout do světa vína a vinné révy. 
Čekají na vás malebné sklepní uličky, 
vinice a pamětihodnosti, které si může-
te prohlédnout mimo jiné i při komen-
tované okružní jízdě buď na traktorech, 
nebo na kolech či elektrokolech, která 
je zde možné zapůjčit. 
V Poysdorfu a jeho okolí si můžete pro-
jet šest nových cyklostezek dlouhých 15 
až 30 kilometrů: Kellergassen.rad.route, 
Wind.rad.route, Blumen.rad.route, 
Saurüssel.rad.route und Märchen.
rad.route. Stezka Familien.rad.route 
propojuje 7 dětských hřišť na území 

Otevírací doba Světa vína + hroznů
28. 3. až 31. 10. 2021 denně 10–18 hod.
Prohlídky s průvodcem: SO, NE a svátky 
ve 14 hod. Prohlídky pro skupiny 
po objednání kdykoli.

RÁDI VÁM PORADÍME:
Vino Versum Poysdorf Tourismus
Brünner Straße 28, 2170 Poysdorf
tel.: +43 2552/20371
e-mail: info@vinoversum.at
www.vinoversum.at

Od září 2019 se do Poysdorfu 
dostanete ještě rychleji. Nový 
obchvat kolem Drasenhofenu byl 
již vybudován. Dálnice tak začíná 
už za hranicemi. Poysdorf je ale 
i nadále přístupný bez dálničních 
poplatků – po stávající silnici B7.

Vinařský zážitek
Poysdorf
Vinařské město Poysdorf najdete pouhých 15 minut jízdy 
od Mikulova. Nabídka vín i vinařských programů, včetně těch pro 
děti, je neskutečně rozmanitá. Máte tak jistotu, že vaše návštěva 
tohoto regionu se změní v opravdový vinařský zážitek. 
A je možné domluvit se i česky.

Poysdorfu a je zvlášť lákavá pro rodiny 
s dětmi. Díky pestré nabídce individu-
álních programů si přijdou na své i mi-
lovníci pěší turistiky. Tematické mapy 
pro objevování tohoto regionu obdržíte 
ve Vino Versum turistickém centru 
zdarma. Pestrá je i nabídka skupino-
vých programů pro školy, fi rmy apod. 
Více v češtině na www.vinoversum.at.

Svět VÍNA a HROZNŮ
(WEIN+TRAUBEN Welt)
Výstava Svět VÍNA a HROZNŮ je 
jedním z nejatraktivnějších turistických 
cílů v Poysdorfu i Dolním Rakousku. 
Představuje zajímavosti o vinné révě, 

hroznech a víně. Audioprůvodce vás 
v češtině provede areálem se 42 zastávkami. 
Navštívíte hroznovou halu, volné pro-
stranství s vinicemi, lisovnami a vinnými 
sklípky nebo novou zajímavou naučnou 
včelí stezku. V barokním špitále inter-
aktivně procestujete historii vinařského 
města, objevíte speciální výstavu KELLER.
KULTUR.ERBE, jež se vědecky zabývá 
historií sklepů, skladováním vína a vývojem 
vinařských technologií. Děti se mezitím 
zabaví na Hroznovém hřišti. 
Poysdorf nabízí také pestrou škálu 
gastronomických a ubytovacích zařízení – 
od kempu u rybníka, přes ubytování 
v soukromí, až po luxusní ubytování 
ve 4hvězdičkových hotelech. 
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Foto: Steve Haider

Foto: archiv Weinmarkt

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 30 let.

Typickým představitelem zdejší 
vinařské oblasti je kořenitě pepř- 
naté Veltlínské zelené ve všech 
jeho podobách. Nejúspěšnější pak 
pod značkou Weinviertel DAC. 
Označení DAC je zárukou regio-
nálně typické chuti a ověřeného 
původu kvalitních rakouských vín. 
Ale sortiment je zde velmi rozma-
nitý. 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 
on-line shopu. 
Kompletní nabídku najdete na  
http://shop.weinmarkt-poysdorf.at.
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PODPÁLAVÍ CHUTNÁ A VONÍ NEJEN 
VÍNEM, ALE TAKÉ

Víno si nejlíp vychutnáte 
ve společnosti přátel a dobrých 
sýrů. A vínorodý kraj pod Pálavou 
je místem, kde o skvělé sýrové 
výrobky rozhodně není nouze.

SÝRÁRNA FARMA PÁLAVA je expert na výrobu kravských 
a kozích sýrů čerstvých i zrajících. Zakládá si na jejich ručním zpracování 

a použití regionálních surovin. Sýry zrají přímo na farmě na samotě 
kousek od Mikulova mezi dvěma rybníky.
Čerstvé sýry jsou buď bez příchuti, nebo chutnají a voní po produktech 
a bylinkách z vlastní zahrádky: chilli, ořeších, česneku, měsíčku a jiných 
jedlých květech. Vlajkovou lodí je sýr KIENBERG, který je kombinací 
hned několika světových receptur.
V doplňkovém sortimentu najdete specialitu Pálavský Pařák, čerstvý 
tvaroh a vynikající syrovátku, podle libosti bez nebo s příchutěmi.

Mušlov 30, 692 01 Mikulov, tel.: +420 604 183 050 
tvicanova@vinnagalerie.cz, www.farmapalava.cz

sýrem
„Sýr je bratrem vína. 

Stejně jako víno ani sýr 
nikdy není týž. Je vrtkavý jako 

láska a je třeba jej zachytit v pra-
vém okamžiku, kdy jeho lahodnost 
vrcholí.“ Řekl Maurice Des Ombi-
aux, belgický novinář a spisova-

tel a vystihl to úplně přesně, 
co myslíte?

Foto: Farma Pálava
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SÝRÁRNA KROUPA v Dolních Dunajovicích je specialistou na přírodní 
čerstvé, nakládané a zrající sýry z kravského mléka, které zrají 6–24 měsíců. 

Prioritou je regionální mléko zpracované ihned po nadojení a bez použití 
konzervačních a jiných nepřírodních látek. Pak už přijde na řadu 

příslovečný moravský fotel, protože všechny sýry jsou podle tradičních 
receptur vyrobeny ručně.
Sýrárna má malý obchůdek na cyklotrase v centru obce Dolní 
Dunajovice. Kromě vlastních sýrů doplňkově nabízí speciality 
a delikatesy, které si s vínem moc dobře rozumí. Uvaří vám tam 
i skvělou kávu a nabrat síly můžete domácí teplou uzeninou.

Rudé armády 21, Dolní Dunajovice  
tel.: 603 523 007, info@syrykroupa.cz, www.syrykroupa.cz

SÝRÁRNA KLIMEŠ 
je hravá a proto má nekonečně široký sortiment. Pochutnat si 

můžete na sýrech kravských i ovčích, plísňových, nakládaných, 
čerstvých a zrajících někdy tak dlouho, až v nich křupou krystaly. 

Jejich andělský sýr vás v souladu s názvem vystřelí až do nebe.
Úžasně chutná taky čerstvá brynza a korbáčky motané jako růže 

nebo klubíčka, sýry v popelu, s ořechy, tradičním i netradičním 
ovocem a jinými příchutěmi. Tvaroh a máslo jsou tak skvělé, že 
byste se kvůli dalšímu soustu klidně poprali. Rádi vám připraví 

balíčky delikates a v bistru vaří jednoduchá, ale výborná jídla. Vše 
na pohodu přímo v centru Mikulova.

Kozí hrádek, Lormovo náměstí, 692 01 Mikulov  
tel.: + 420 739 991 015, klimes@syryklimes.cz, www.syryklimes.cz

Foto: Sýrárna Klimeš

Foto: Sýrárna Kroupa
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úžasných míst, 
která musíte vidět

Mikulov
7

Olivetská horaŽidovský hřbitov
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Mikulov je jako obraz. Tisíckrát se na něj můžete dívat 
a pokaždé uvidíte jiné město. Ráno, v poledne, večer, na jaře, 
v létě, na podzim i v zimě. Památkám tam neutečete, potkáte 
je na každém kroku. Některé jsou hodně známé, o některých 
turisté skoro neví. A všechny – bez výjimky – stojí za návštěvu. 
Jako bonus od mnohých z nich si užijete i překrásné výhledy.

Je jedinou veřejnosti zpřístupněnou 
jeskyní v druhohorních vápencích 
v Česku. Najdete ji kousek od centra 
města v opuštěném kamenolomu pod 
vrchem Turold. Je složitým a velmi čle-
nitým systémem chodeb síní a dómů 
o sedmi patrech. Stěny místo krápníků 
tvaruje tzv. turoldská výzdoba, která 
nemá v našich jeskyních obdoby. 
Připomíná procházku po dně jurského 
moře s korálovými útesy. K nejkrás-
nějším místům patří Jezerní dóm 
se smaragdovým jezírkem. Je taky 
největším zimovištěm ohroženého 
vrápence malého na jižní Moravě.

Jeskyně Turold

Vrápenec malý

Foto na této dvoustraně: m-ARK

Město Mikulov s masivem Pálavy a Svatým kopečkem
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Jedna z nevýznamnějších památek svého druhu u nás. Hřbitov 
vznikal od poloviny 15. století a nyní tam napočítáte na 4 000 
náhrobků. Nejcennější částí je je rabínský vršek s náhrobky 
mikulovských a moravských zemských rabínů. Součástí 
je nová obřadní síň s márnicí v historizujícím slohu. Kromě 
náhrobků tam je i pomník 25 padlým mikulovským vojákům 
v letech I. světové války a 21 židovským vězňům z Maďarska, 
zastřelených Němci v Mikulově v dubnu 1945. 

Sousoší Nejsvětější Trojice 
Monumentální památka se tyčí přímo na centrálním histo-
rickém náměstí a říká se jí taky morový sloup. Autorem soch 
sv. Jana Nepomuckého, sv. Františka Xaverského a sv. Karla 
Boromejského na šestiboké základně s trojicí toskánských 
sloupů je Ignác Lengelacher. Na vrcholu trojbokého jehlanu 
je symbol sv. Ducha na nebeské sféře s obláčky a andílky se 
sochami Boha Otce a Krista.

Je jedním z největších zahradních areálů hradního typu v Česku. Tvoří ji zahradní terasy v různých výškových úrovních 
po obvodu Zámeckého kopce. Nová kompozice ctí původní italskou barokní zahradu na terasách. Klidová zóna je protipólem 
pulzujícího města pod zámkem a její součástí je zahrada pro nevidomé a slabozraké, zelené bludiště a malá růžová zahrada. 
Tvář zahrady zásadně změnila také nová oranžerie a obnova schodiště do sala terreny.

Zámecká zahrada

Židovský hřbitov
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Kaple sv. Šebestiána a Boží hrob
Kaple na původně rituálním pohanském kopci Tanzberg je jednou z nepřehléd-
nutelných dominant města. Základní kámen vysvětili v roce 1623 z vděčnosti 
Bohu za překonání morové epidemie. Dispozicí měla odpovídat chrámu sv. Petra 
v Římě. V této době vznikla i křížová cesta čítající sedm kapliček. V historii prošla 
mnoha peripetiemi a i dnes pokračuje tradice křížové cesty na Svatý kopeček 
k mikulovské Černé madoně loretánské. Součástí cesty je Boží hrob – napodo-
benina toho jeruzalémského, do kterého uložili Ježíše. Přístupové schodiště tvoří 
v souladu s věkem Ježíše 33 schodů. Kaple je veřejnosti nepřístupná, její vnitřní 
prostor si můžete prohlédnout skrze restaurovanou barokní mříž.

Getsemanská zahrada

Úžasnou klidovou zónu s výhledy na Mikulov a okolí nazvali Panonský háj 
pod Olivetskou horou – reminiscence Getsemanské zahrady. Olivetská hora je 
pozoruhodný geologický vápencový útvar pod Svatým kopečkem. Z místa jsou 
krásné pohledy na panoráma města a okolní krajinu. K odpočinku láká čtveřice 
laviček-soch z dubových bloků.

V této věži kostela sv. Václava vedle 
hlavního náměstí kdysi hlídkoval 
věžník, aby chránil město před požáry 
a nepřáteli. Dnes slouží jako vyhlídka. 
V patrech najdete tři výstavní míst-
nosti. Seznámíte se v nich s historií 
kostela a věže, prohlédnete si foto-
grafie Mikulova a okolí a taky kresby 
začínajících umělců. Z arkádového 
ochozu je nádherný panoramatický 
pohled na celý Mikulov a široké okolí.

Kostelní věž

Kaple sv. Šebestiána

Boží hrob
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Toulky přírodou
Pavlovské vrchy, známější pod názvem 
Pálava, se táhnou severojižním smě-
rem v délce 12 kilometrů od nedale-
kých Dolních Věstonic až k Mikulovu.
Chráněná krajinná oblast (1976) je 
od roku 1986 zapsána na Seznam 
biosférických rezervací UNESCO 
a od roku 2003 je součástí biosfé-
rické rezervace Dolní Morava. Je to 
jedna z druhově nejpestřejších lokalit 
s velkým počtem společenstev rostlin 
a živočichů. Dobrým tipem pro celo-
denní výlety jsou prohlídky zřícenin 
hradů Sirotčí a Děvičky nebo návštěva 
nejvyššího vrchu Děvína (550 m n. m.).
Naučná stezka Děvín spojuje obce 
Pavlov a Klentnici s vrcholem Děvín. 
Celková délka stezky je cca 11 km. Trasa 
naučné stezky je vedena po značených 
turistických trasách (červená, zelená, 
modrá) s nástupy z Horních Věstonic, 
Pavlova a po dvou cestách od silnice 
mezi Pavlovem a Klentnicí. Na patnácti 
zastaveních stezka seznamuje se 
skladbou zdejší vegetace, se suťovými 
poli, s vodohospodářskou a země-
dělskou problematikou, geologickou 
stavbou Pálavy, historií a osídlením 

Mikulov
Mikulov je nejen místem 

s nezaměnitelným geniem loci, 
městem památek, kultury a vína, 

ale je i místem, které je spojeno 
s aktivní turistikou. Okolní 

příroda, hustá síť naučných 
stezek a cyklotras přímo vybízí 

k aktivnímu odpočinku. Každý si 
zde najde to své…

hradu Děvičky a s lesním hospodář-
stvím a myslivostí. 
I v samotném Mikulově se můžete 
vydat pěšky na dvě „přírodní“ naučné 
stezky. První z nich je Naučná stezka 
Svatý kopeček, která vás seznámí 
s přírodními zajímavostmi i historií 
Svatého kopečku. Pro bohatý výskyt 
chráněných a vzácných druhů rostlin 
a živočichů bylo jeho území vyhlá-
šeno za přírodní rezervaci. Přístup 
na naučnou stezku vám umožní čtyři 
nástupní místa s informačními panely, 
poté se vydáte po křížové cestě až 
na vrchol Svatého kopečku ke kapli 
svatého Šebestiána, zvonici a dále 
pak ke kapli Božího hrobu. Stezka 
pokračuje k vyhlídce nad vytěženým 
vápencovým lomem. 

Foto: m-ARK

Sirotčí hrádek, foto: archiv města Mikulova

Foto: m-ARK
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Texty, fotografie: archiv města Mikulova, 
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.

Více informací: www.mikulov.cz 

Turistické informační centrum Mikulov 
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
tel./fax: 519 510 855, 724 987 900
e-mail: tic@mikulov.cz

Další z „přírodních“ naučných stezek je 
Naučná stezka Turold, která je cca 400 
metrů dlouhá a zčásti je shodná s pří-
stupovou cestou k jeskyni Na Turoldu. 
Původní zastavení této stezky z roku 
2000 byla v květnu 2021 nahrazena 
zcela novými, moderně pojatými pul-
tovými informačními panely, na nichž 
se lze dovědět nejen o historii těžby 
vápence na Pálavě, rostlinách, živoči-
ších, geologické stavbě, paleontolo-
gických a archeologických nálezech, 
ale také např. o zimování netopýrů 
v jeskyních.

Mikulovskem na kole
Pokud jste vyznavači cyklistiky, zdejší 
cyklostezky vás provedou krajinou 
kolem Mikulova, kolem svahů Pálavy, 
přes vinice, až k břehům novomlýn-
ských nádrží. Oblíbenými se staly 
cyklostezky, po kterých se dostanete 

NOVINKA – TIP NA VÝLET
Portz Insel
V roce 2020 byl v rámci projektu s názvem Mikulov, Portz Insel – 
zpřístupnění a obnova komponované historické krajiny obnoven 
historický cihelný most s patnácti mostními oblouky, který se 
nachází nedaleko Mikulova. Na realizaci projektu se podílelo 
město Mikulov společně s obcí Sedlec u Mikulova a s rakouskou 
obcí Drasenhofen. Současně s opravou mostu byly obnoveny 
i přístupové cesty, na kterých byla vybudována naučná stezka, 
sloužící k lepší orientaci a která vás zároveň dovede až k rakouské-
mu Drasenhofenu. Naučná stezka Portz Insel má délku cca 2,6 km 
a provede vás severní, dnes již zaniklou, částí bývalého ostrova 
Portz Insel a seznámí vás s historií území, loveckého zámečku a obnoveného historického mostu i místní přírodou. Stezka je 
otevřená, a proto není nutné procházet panely podle číselného pořadí. S prohlídkou tak lze začít z kteréhokoliv místa.

Víte, že:
…původní cihly, ze kterých byl most postaven, byly cihly z mikulovské cihlářské 
huti, která v první polovině 17. století byla v Mikulově jediná a své výrobky 
označovala písmenem N (Nicolsburg)? 

…při očištění mostní vozovky od nánosu zeminy, která místy činila až půl met-
ru, byla nalezena původní vápencová dlažba pocházející z doby vzniku  
mostu (1. polovina 17. století). Tato dlažba byla opravena (byly doplněny 
chybějící místa dláždění), avšak z důvodu její ochrany je skryta pod novým 
mlatovým povrchem.

až do nedalekého Rakouska. Např. 
cyklostezka Mikulov – Ottenthal nebo 
cyklostezka Mikulov – Nový Přerov, 
která je součástí cyklookruhu Na kole 
k sousedům a v Novém Přerově 
navazuje na přeshraniční cyklostezku 
Ahoj, sousedé, která vás provede 
malebnou vinařskou krajinou regionu 
Weinviertel.
Na stezky se můžete vydat bez obav 
a trasu si lze naplánovat podle fyzické 
zdatnosti nebo vašich zájmů. 

Tipů na výlety je celá řada. 
www.cyklotrasy.mikulov.cz
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Foto: Daniel Kamenár; archiv města Mikulova
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Foto: archiv města Mikulova
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Ondřej Gregor Brzobohatý: 
Nezapírám, 
že víno miluji
Pokračování ze strany 11:

A konkrétně Lednicko-valtický 
areál?
K tomu mám zase vřelý vztah díky 
mé ženě Taťáně, která miluje histo-
rii. Toulky po zámcích, kterých je 
na Moravě požehnaně, podnikáme 
velice často. Pokaždé mě – a často 
i samotné průvodce nebo kaste-
lány – Taťána překvapí, jak široký 
má o našich panovnických rodech 
a historii přehled. Takže jakmile 
máme možnost vyrazit z Prahy 
kamkoliv po naší krásné zemi, 

Morava patří rozhodně do naší top 
trojky. 

Jsou tam místa, kam se rád 
vracíte?
Jsou a je jich víc. Můj táta tvrdil, že 
když tvořil Bůh Moravu, měl sakra 
dobrou náladu. Já se rád vracím 
tam, kde je to nejen krásné, ale 
mám tam i spousty přátel. Na jihu 
je to Mikulov a Valtice a na Valaš-
sku zase Valašské Meziříčí a Velké 
Karlovice. Beskydy jsou pro mě 
asi naše nejkrásnější hory, a když 
víte kudy jít, zažijete něco, čemu 

říkám bezčasí. Takové to tady a teď. 
To hory umí skvěle. Možná proto, 
že jsou tak blízko nebi a díky tomu 
z nich sálá všeobjímající energie. 
Morava je kraj, kde tyto trans-
cendentální stavy zažijete vlastně 
i v nížinách při sklence vína a za do-
provodu cimbálovky a nemusíte se 
ani štrachat do hor. 

Inspirovaly nebo ovlivnily nějak 
vaši tvorbu cimbálové rytmy, které 
ke koloritu jižní Moravy patří? 
Miluji cimbálovou muziku! Zcela 
určitě měly lidovky na můj hudební 
vývoj markantní vliv. Jejich melodie 
jsou nádherné. Čisté, nepodlézavé 
a od srdce. Jejich harmonie navíc 
dokáže být pestrá podobně jako mo-
ravský kroj. Řekl bych, že jsem jeden 
z mála Pražáků, který dokáže zahrát 
a „zabékat“ minimálně 10 morav-
ských lidovek. Odjakživa jsem v tom 
byl díky tátovi ve výhodě. U nás 
doma se hrály lidovky neustále. 
I díky nim jsem u houslí vydržel až 
příliš dlouho, než jsem se přeorien-
toval na klavír a u něj už zůstal. 

Vyzkoušel jste si někdy hru 
na cimbál nebo si s cimbálkou 
zahrát na housle?
Vyzkoušel a dokonce jsem se kdysi 
rozhodl, že se na něj začnu učit. Jen-
že výuka by tehdy musela být mimo 
Prahu, a tak z toho sešlo. Na housle 
si střízlivý už dnes hrát netroufnu. 
Jediná příležitost, kdy mě můžete 
vidět a slyšet hrát na housle, je právě 
s cimbálovkou a s minimálně sed-
mičkou vína v žilách. To se osmělím 
a tolik mi nevadí moje přehmaty 
a marná technika. 

Otec herec, matka herečka. 
Neuvažoval jste, že byste šel v jejich 
šlépějích?
Naši věděli, že mám k hudbě mno-
hem blíž než k čemukoliv jinému. 

Na Gourmet festivalu v Mikulově, foto: archiv Ondřeje G. Brzobohatého
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Ačkoliv jsem býval třídní šašek 
a stále jsem se doma převlékal 
do nejrůznějších kostýmů a rodi-
čům jsem předváděl různé scénky, 
tak i přesto jsem chtěl vždycky 
dělat hlavně hudbu. To, že jsem 
měl a dodnes občas mám možnost 
v něčem si zahrát, je díky mému 
jménu a určitému tátovu odkazu 
a jeho lesku. Přiznávám, že herec-
kou cestičku jsem asi měl vyšlapa-
nou, ale o to víc mě bavilo vyšlapat 
si tu vlastní, hudební. V hudbě se 
cítím mnohem jistěji než v he-
rectví, které s veškerou pokorou 
považuji za mistrovskou profesi 
a moc dobře vím, 
že se v ní jen stěží 
můžu otci vyrov-
nat. Ani mi o to 
nikdy nešlo. Za to 
v pití vína jsem mu 
začal šlapat na paty 
docela brzy. 

Pro Vinařský fond jste byl 
opakovaně tváří červených, 
růžových a svatomartinských vín, 
Jak to vzniklo?
Nikdy jsem nezapíral, že víno mi-
luji a Vinařský fond to asi zaregist-
roval a spojili jsme síly. Myslím, že 
se kampaně povedly a dokázaly lidi 
přesvědčit, že i u nás děláme skvělá 
vína. Je třeba trochu pečlivěji hle-
dat a vybírat si, ale potom narazíte 
na takové skvosty, jako je třeba 
mikulovské Vinařství Marcinčák 
a jeho úžasné oranžové víno Pinot 

gris z viniční trati Staré nebo jeho 
legendární červená Bokovka. 

Ve spolupráci Nadace Krása 
Pomoci s Vinařstvím Marcinčák 
jste společně s partnerkou 
Taťánou namíchali vlastní cuvée 
Rodokmen, část výtěžku z jeho 
prodeje podpořila seniory. 
S vinařem Petrem Marcinčákem 
jsme se seznámili díky úžasnému 
mikulovskému Gourmet festiva-
lu. Já i moje žena jsme velkými 
milovníky jídla a stali se z nás jeho 
pravidelní návštěvníci. Z toho se 
vyklubalo přátelství a spolupráce 

s Taťáninou nadací. 
Tehdy jsme skuteč-
ně poctivě společně 
s odborníky vybírali 
z asi šesti odrůd 
červeného vína. Každý 
jsme zkusili namíchat 
svoje cuvée a ostatní 
to hodnotili. Bez se-

bemenších vlivů nebo velkorysosti 
bylo Taťánino cuvée nejlepší. A tak 
vznikl Rodokmen. 

Snesou moravská vína srovnání se 
zbytkem světa? 
To je otázka pro znalce, za kterého 
se určitě nepovažuji. Jsem prostý 
požitkář a víc než medaile a oce-
nění ze soutěží mě na víně zajímá 
hlavně jeho chuť. A ta pro mě 
u moravských vín dokáže být zcela 
určitě srovnatelná, kolikrát i lepší 
než u vín z jiných koutů světa.  

Kritérium kvality vína mé ženy je, aby 
po něm druhý den nebolela hlava. 

Kdy si s chutí dáte víno? 
Pokaždé, když je chuť nebo příleži-
tost, ale nesmí to zevšednět. Líbí se 
mi nádech určitého rituálu. Navíc 
jsem se i docela propil do stavu, 
kdy mi není fuk, co piju. Jak říká to 
známé přísloví Život je příliš krát-
ký na to, abychom pili špatná vína. 
A potom jsem slyšel ještě jedno, které 
se mi líbí – Víno je levnější terapeut. 

Zkusil jste si někdy práce ve vinici 
nebo při výrobě vína?
Zkusil jsem si to jednou u našeho  
kamaráda z Valtic, Břéti Rozsypala. 
Má maličké vinice a pěstuje víno jen 
pro sebe. Byl to zážitek. Také jsme 
jednou zkoušeli s Taťánou šlapat 
víno tak, jak se to dělalo dřív. Má to 
své kouzlo. Člověk si potom před 
každým douškem uvědomí, co práce 
za tím vším je a kolik péče a zodpo-
vědnosti to s sebou přináší.

Děkujeme za rozhovor.
„Můj táta tvrdil, 

že když tvořil 
Bůh Moravu, měl 

sakra dobrou 
náladu.“
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Hodně se dozvíte z výstavy Keltové 
pod Pálavou, kterou připravilo Regi-
onální muzeum v Mikulově společně 
s Moravským zemským muzeem 
a Archeologickým ústavem AV ČR 
Brno.Výtvarně ambiciózně pojatá 
výstava se snaží uvést na pravou míru 
celou řadu mýtů, které o Keltech pa-
nují. Jak je to s jejich původem? Co nám 
o nich vlastně říkají dobové písemné 
prameny a co získané archeologické 
nálezy? Kdo byli druidové a stavěli pro 
své obřady menhiry? 

podpálavského 
Asterixe a Obelixe
Keltové nebo také Galové, které asi znáte z populárních komiksů 
a fi lmů s Asterixem a Obelixem, se na pálavských kopcích 
procházeli již 500 let před naším letopočtem. Jak ale doopravdy 
vypadali, válčili a bavili se na jihu Moravy? 

Jak je to s keltskou hudbou a svátky?
Na všechny tyto vzrušující otázky, 
které nás dodnes fascinují, dostanete 
odpovědi. Realita je sice prozaičtější 
než zažité představy, ale to vůbec 
neznamená, že není moc zajímavá!
Průvodcem návštěvníků bude stará 
Elantie, která s pomocí svých vzpomí-
nek představí vše podstatné ze světa 
Keltů. Co nám po nich vlastně zůstalo, 
odkud čerpáme fundované znalosti, 
čím se živili, jak válčili, bydleli a také 
něco o jejich náboženství. Víte třeba, 

Germánská chýše, foto: RMM

Mikulovská synagoga, foto: RMM Archeopark Pavlov, foto: RMM Kostýmové prohlídky zámku, foto: RMM

Tajemství
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Muzeum má už tradičně nabitý letní 
program včetně nočních prohlídek 
a každý všední letní den můžou rodiče 
s dětmi absolvovat speciální dětské 
prohlídky v 11 a ve 13 hodin. Zámkem je 
provede hraběnka Maxmiliána z Pruskova, 
která zábavnou interaktivní formou 
seznámí děti se zámeckou historií 
a životem šlechty v baroku.

že Keltové byli vynikající řemeslníci, kteří 
jako první na našem území vyráběli ke-
ramiku na hrnčířském kruhu? Seznámíte 
se s jejich výrobou textilu, kovářstvím 
i šperkařstvím, obchodováním, mincov-
nictvím, rolí žen a rolí kultury elit.
Rodiny ocení hravé programy a nejmenší 
návštěvníci se dozvědí, zda oblíbené 
komiksy s Asterixem a Obelixem ukazují, 
jak doopravdy Keltové žili, nebo zda bylo 
všechno trochu nebo hodně jinak.

www.rmm.cz
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V kavárně s prvorepublikovou 
atmosférou se kromě skvělé kávy 

Julius Meinl, coby ambasadora vídeňské 
kavárenské kultury již od roku 1862, 

můžete těšit i na skvělé domácí 
moučníky a limonády. Na letní terase 
si pod otevřeným nebem vychutnáte 
nejlepší vína z Mikulovské podoblasti.

Nabízíme také ubytování v pěti 
prostorných pokojích, které jsou 

vybaveny v historickém stylu. Ve dvoře 
je zastřešená úschovna kol.
Snídaně podáváme v nově 

zrekonstruované stodole ve dvoře.

(NE)VINNÁ KAVÁRNA
Ve stopách Alfonse Muchy

Víte, kam v Mikulově  
vedly první kroky proslulého  

secesního malíře Alfonse Muchy?  
Do domu, ve kterém dnes najdete  
(Ne)vinnou kavárnu s penzionem. 

Obojí na historickém náměstí 
s úchvatným výhledem na zámek.

(Ne)vinná kavárna
Náměstí 208/18, 692 01 Mikulov

nevinnakavarna@seznam.cz
www.nevinnakavarna.cz

Foto: m-ARK, (Ne)vinná kavárna
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Kompletní informace o vstupenkách, programu, dopravě 
a mnoho dalšího naleznete na webových stránkách
www.palavske-vinobrani.cz.
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Třídenní festival vína, gastronomie a kultury s prestižní 
vinařskou soutěží i exkluzivním uměleckým programem má 
pevně daný termín – druhý zářijový víkend. Loňský ročník 

Po roční pauze 
se opět můžete 

těšit na

Pálavské vinobraní přitahuje návštěvníky jako 
magnet. Každoročně jej navštíví několik desítek 
tisíc návštěvníků. Letošní rok se po roční pauze 
uskuteční od 10. do 12. září 2021.

se kvůli pandemii uskutečnit nemohl, letos však pořadatelé 
věří ve zdárné proběhnutí této velkolepé akce na jihu Moravy 
v malebném městě zvaném Mikulov. V Kapucínské ulici 
ve Vinařském městečku desítky vinařských mistrů představí 
to nejlepší, co se jim urodilo. Věřte, že víno a burčák zde teče 
proudem. Na několika pódiích po celém Mikulově zní hudba 
mnoha žánrů v podání českých a slovenských kapel a zpě-
váků zvučných jmen. Namátkově lze zmínit, že pro letošní 
ročník se návštěvníci mohou těšit na hvězdy, jako je Olympic, 
Marta Jandová, Mig 21, No Name, Jelen, Wohnout a další. 
Neodmyslitelnou součástí je historický průvod městem 
s králem Václavem IV., královnou Chantal Poullain a jejich 
družinou. Náměstím tradičně znějí především folklórní 
rytmy, cimbál a housle. A nechybí ani krojovaný průvod. 
Zámecký sál ožije tradiční Národní soutěží vín Mikulovské 
vinařské podoblasti s veřejnou ochutnávkou několika stovek 
nejlepších vín. Na své si přijdou i rodiny s dětmi, kterým je 
určena zábavná interaktivní hra Po stopách vinaře v prosto-
rách malebného zámku. Myšleno je také na životní prostředí, 
systém vratných kelímků zcela eliminuje plastové kelímky 
a významně tak snižuje produkci plastového odpadu. To je 
však jen malá ochutnávka toho všeho, co nabízí tato událost 
v Mikulově. Lepší je Pálavské vinobraní jednou zažít, než si 
o něm opakovaně číst!
Vstupenky z roku 2020 platí automaticky pro rok 2021 bez 
nutnosti výměny. Prodej nových permanentek pro rok 2021 
probíhá již nyní na www.ticketstream.cz a do 30. června 
koupíte permanentku za nejvýhodnější cenu – 500 korun.
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Jaký byl Mikulov před pandemií? 
Zažíval obrovský boom turistické návštěvnosti. Hledali 
jsme, jak skloubit rezidenty, aby byli spokojeni a nebojo-
vali s návštěvníky. S tím souviselo parkování a infrastruk-
tura města, jak to všechno propojit, aby to fungovalo. 
To byl Mikulov před pandemií, kdy jsme atakovali pomy-
slnou hranici maximálního využití naší destinace. S tím 
souvisely různé projekty, které by rozptýlily návštěvníky 
z malého historického centra do širšího okolí. Protože 
Mikulov není jen Mikulov, ale i Mikulovsko, Lednicko-
-valtický areál, Dolní Rakousko... 

Pak ale zaútočil covid.
Zpočátku jsme – stejně jako jinde – byli úplně mrtvé 
město. Teprve až si na covid a ochranu proti němu lidé 
zvykli, tak se i přes různá omezení začali do našeho města 
vracet. Byla a je s tím spojená spousta problémů a ne-
dostatků. Nefungují restaurace, jen okénka, a tím třeba 
vznikl nedostatek WC, protože my je v zimě z mnoha 
důvodů neprovozujeme. Obdivuji všechny podnikatele, 
kteří to nevzdali a hledali způsob, jak přežít nepříznivou 
dobu, protože dopad na jejich byznys je obrovský. Máme 
80 a víc restauračních zařízení a hotely prakticky nefun-
gují. Na rok tak zmizel jeden ze základních pilířů živobytí 
v Mikulově. To omezilo i na něj navázané služby, což 
pocítili i ti, kteří až dosud na turistický ruch nadávali.

Skončil taky kulturní život v čele s proslulým Pálavským 
vinobraním. 
Ztráta je samozřejmě dramatická. Když jsme to počítali,  
v době, kdy se nám dařilo, tedy v době dva až čtyři roky 
před pandemií, tak se u nás konalo kolem 500 společen-
sko-kulturních akcí ročně a z toho 40 pořádalo a finan- 
covalo město, prostřednictvím městské společnosti  
Mikulovská rozvojová, která se o kulturu ve městě stará. 
To všechno najednou bylo pryč. Kvůli chaotičnosti a nut-
nému plánování jsme zrušili skoro všechny akce včetně 
vinobraní, které jsme připravovali do poslední chvíle, 
pak byl konec a stálo nás to nemalé prostředky a další 
subjekty o výdělky taky přišly. Jsme lídrem kulturního ži-
vota v oblasti celého bývalého okresu Břeclav s přesahem 
na Brno-venkov a Znojemsko. A synergie dodavatelsko-
-obchodních vztahů je obrovská. Například jen na vino-
braní participují ubytovatelé do 25–30 km od Mikulova. 

Návštěvníci vás ale neopustili úplně?
Začala fungovat jednodenní výletní turistika. Ale nemám 
přesná čísla a nevím, jestli klesla návštěvnost třeba našeho 
Svatého kopečku nebo Pálavy obecně. Když lidé nemohli 
za kulturou, šli do přírody, hledali bezpečná místa a určitě 
je našli. Osobně si monitoruji každý víkend, kdy objedu 
několikrát Mikulov a koukám na značky, odkud k nám 
přijeli. Opravdu velmi významné jsou statistiky z našeho 
informačního centra, kde se o návštěvnících dozvídají 
opravdu hodně a město z toho užitečně čerpá. 

Naznačil jste, že hledáte stále nová parkovací místa.
Intenzivně hledáme cestu, aby si každý neparkoval zadarmo 
a kde chce. Dostali jsme se do TOP nejnavštěvovanějších  
měst v republice a ti, kdo k nám přijedou, nemůžou 
parkovat na úkor našich rezidentů, někomu před vraty. 

Rostislav Koštial, 
starosta Mikulova: 
Město, lidé 
a podnikatelé 
bojují a těší se 
na lepší časy

Foto: archiv Rostislava Koštiala

Dlouhodobě úspěšná turistická strategie 
přivedla podpálavský Mikulov mezi 
nejvyhledávanější destinace v Česku. Jenže 
koronavirová pandemie s tím vším pořádně 
zamávala. Jak se s tím město, jeho obyvatelé 
a podnikatelé vyrovnávají, jsme si povídali se 
starostou Rostislavem Koštialem.
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Ale máme řešení. Máme už prvních 200 parkovacích míst 
na odstavném parkovišti a dokončujeme projekt na další tři 
parkoviště s kapacitou až 300 míst. Tak postupně a systé-
mově dostaneme autoturisty z rezidenčních zón na od-
stavná parkoviště. Budou se muset smířit s tím, že budou 
chodit pěšky. Není to nic dramatického – nejvzdálenější 
periferie je od centra 700 m. 

Posílíte i kontroly parkování v ulicích 
města?
Před covidem připadal na 100 lidí jeden 
nespokojenec bez dokladu, který s po-
licisty diskutoval. Dnes je jich desetkrát 
víc, 10 ze 100 vyvolává konflikt, rvačku... 
Frustrace lidí je hmatatelná a bude trvat, 
než se začnou chovat přátelsky a s re-
spektem. Netýká se to ale jen řidičů, 
ale i cyklistů. Naše náměstí je značená pěší zóna, ale oni 
na těch 200 metrů prostě nesesednou z kola, klidně jedou 
dál. Přitom to není o žádných omezováních, jen chceme 
pro místní i přespolní příjemné a bezpečné prostředí. 
Další jsou odpadky, které najdete všude. Nově k nim 
přibyly odhozené roušky.

Jaký bude Mikulov po pandemii? 
Už se objevují aktivity na restart turistického ruchu, které 
považuji za předčasné, protože nařízení jsou stále chaotická 
a mění se ze dne na den. Jsem nepřítelem regulací a příte-
lem hledání smysluplných řešení pro místní i návštěvníky. 
Nevím, kolik restaurací a hotelů v Mikulově přežije. Nejisté 

je i to, jestli to někteří provozovatelé 
a zaměstnavatelé kolem 60 let vzdají, 
nebo jestli je má vůbec kdo generač-
ně nahradit. Dřeli od rána do večera 
i o víkendech a možná přijdou o to, co 
budovali celý život. 

Věříte, že to většina z nich přežije? 
Dnes a denně mě překvapuje, jak ně-
kteří bojují, snaží se to nějak ustát a těší 
se na lepší časy. Jsou takoví, kteří se 

připravují na restart třeba rekonstrukcí restaurace i za cenu 
toho, že si ledacos odepřou a zadluží se. Věřím, že až nás 
vláda nechá žít, tak se to nastartuje, poběží to a my budeme 
řešit zase jen „pěkné“ problémy. A po všech těch neosob-
ních videokonferencích se zase těším na staré zvyky, kdy se 
potkáme, vyříkáme si to a pak to bude fungovat.

„Jsem nepřítelem 
regulací a přítelem 

hledání smysluplných 
řešení pro místní 

i návštěvníky.“

Svatý kopeček a Mikulov, foto: m-ARK
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Vinařství Volařík
KVALITA BEZ KOMPROMISŮ
Jejich vína jsou opravdovým zážitkem. I díky 
tomu, že jsou odrazem toho, co ve vinařství 
bezvýhradně ctí – píli, pokoru a lásku k vínu.

Slova zakladatele vinařství Miroslava Volaříka to jen 
podtrhují: „Víno je náš život. Naučili jsme se rozeznávat 
jedinečnou povahu každé odrůdy a starostlivě ji respek-
tovat v každém kroku pěstování i zpracování. Jedinou 
hodnotou je pro nás kvalita bez kompromisů.“
Hrozny pro výtečná vína se rodí ve vinohradech, které 
jsou součástí podpálavské krajiny. A ta není lidem z vi-
nařství rozhodně lhostejná. Volaříkovi šetrně hospodaří 
na 80 hektarech svých vinic, z nichž jsou 4 hektary – 
ve vinici Věstonsko v Perné – v přísném ekologickém 
režimu. Hrozny jsou základem řady Organic, která nabízí 
meziodrůdové křížence Hibernal, Johanniter a Saphiru 
v bio kvalitě.
Vinařství si své vinice cení tak, že názvy těch nejprestiž-
nějších – Železná, Kotelná, Ořechová hora, Purmice,  
Věstonsko a U Venuše dominují etiketám řady vín Terroir.
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Vinařství Volařík 
K Vápence 1811/2a, 692 01 Mikulov 
+420 519 513 553, info@vinarstvivolarik.cz 
www.vinarstvivolarik.cz, www.fb.com/vinarstvivolarik

Vinotéka U Čápa, Brněnská 13, Mikulov

Vinotéka Volařík, Kostelní náměstí, Mikulov

Penzion Volařík, Rudé armády 40, Dolní Dunajovice 
+420 721 755 679, info@penzionvolarik.cz 
www.penzionvolarik.cz
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Slogan vinařství – Království vlašáků – zase jasně sig-
nalizuje, která odrůda je ta nejmilejší. Bílá přívlastková 
vína doplňují rosé vína, sekty a mošty. Nově vinařství 
nabízí také džemy Pálava a Vlašák z vlastních hroznů 
a jednu šarži červeného vína Merlot.
Od roku 2007 se Vinařství Volařík na vinařském trhu 
skvěle zabydlelo a posbíralo nepočítaně ocenění a titulů. 
Třikrát se stalo Vinařem roku a devětkrát Králem vín 
za nejlepší kolekci. Vloni si připsalo Championa bílých 
suchých vín za Pálavu 2018 Terroir U Venuše na prestiž-
ní mezinárodní soutěži Vinalies Internationales Paris. 
Od roku 2018 firma sídlí v nové budově vinařství 
na kraji Mikulova. Ochutnávat Volaříkova vína můžete 
na její terase s parádním výhledem na dominanty Mi-
kulova nebo ve Vinotéce Volařík a ve vinotéce U Čápa 
v centru města. 
Posezení s cateringem a klidně i cimbálkou vám připraví 
v Křížovém sklepě. Příjemné ubytování najdete v Penzi-
onu Volařík v nedalekých Dolních Dunajovicích.
Vína si můžete kdykoliv objednat v e-shopu. Najdete 
tam i balíčky, které snoubí vína z řady Terroir s bílou 
i tmavou čokoládou. Čokoláda ve tvaru podkovy se 
zavěsí na sklenici s vínem tak, aby bylo možné snoubit 
nejen chuť, ale také vůni.

Tak tohle fakt hned tak někdo nemá a rozhodně ne 
nikdo široko daleko. Inženýrka Eliška Becková (34) 
je enoložka a poklad vinařství. Věřte, že enoložek je 
i po Evropě a ve světě jako šafránu. U Volaříků si to 
osahala už v roce 2012, kdy byla na praxi na pozici 
technologa. O 6 let později už tam byla enologem a ne 
ledasjakým. Stala se Enologem roku 2018. „Je mi 
velkou ctí nosit takový prestižní titul. Mám velkou 
výhodu, že mám kolem sebe úžasné kolegy, nejlepšího 
šéfa a milovanou rodinu. To se vína tvoří jedna báseň,” 
komentovala prestižní titul Eliška, podle níž je víno 
dřina, která ale stojí za to.

Penzion Volařík, foto: Vinařství Volařík

Foto: Vinařství Volařík
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MIKULOVSKÝ ARTPOINT
Galerie Závodný je ideálním a inspirativním místem pro 
setkávání. Potěší vás harmonie čistých minimalistických 
prostor, inspirativní umělecké artefakty i výpravné 
umělecké publikace. 
Návštěvníky osvěží pohárek dobrého vína z rodinného 
Vinařství Závodný, které má své viniční trati na jižním 
svahu Sv. kopečku v Mikulově. 

Objekt Galerie Závodný je dominantou historické části města. Interiér 
plný světla a působivé průhledy do okolí bývalé židovské čtvrti 
umocňují zážitek spojený s působením uměleckých děl a objektů. 
V roce 2012 získala stavba galerie ocenění Grand Prix architektů.
Dlouhodobým cílem galerie je vytvořit otevřený mezinárodní prostor, 
ve kterém budou své práce prezentovat silné autorské osobnosti. 
Část vystavovaných děl je nabízena k prodeji do soukromých či 
institucionálních kolekcí a sbírek. Těšíme se na vás, nemějte strach 
z moderního umění, i v 21. století je na co se dívat!

GALERIE 
ZÁVODNÝ

Foto: Galerie Závodný



91magazín LOOK AT IT

ARTPOINT OF MIKULOV
The Závodný Gallery seems to be an ideal and 
inspiring place for meetings and relax. You will enjoy 
the hamrony of pure minimalist space, inspiring art 
artifacts and rich art publications.
Visitros will be refreshed by a glass of good wine from 
the Závodný Family Winery. It has own vineyards 
placed on the southern slope of St. Hill in Mikulov. 

The Závodný Gallery architecture 
dominates the historical part of 
the town. A light-filled interior and 
impressive vistas of the former Jewish 
Quarter enhance the experience of 
displayed paintings and art objects. 
In 2012, the building of the Gallery 
was awarded the Grand Prix of 
architecture.
The long term vision of the Gallery is 
to creat an open international space 
in which exclusive artists can present 
their work. We are looking forward 
to you, do not be afraid of modern 
art, even in the 21th century there is 
something to look at!

Galerie Závodný
Husova 334/2, 692 01 Mikulov
www.galeriezavodny.com
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JAK BEZPEČNĚ NA NOVÉ MLÝNY?
Dopravit se z Mikulova k novomlýnským nádržím a vyhnout 
se přitom husté dopravě a krkolomným stoupáním může 
být snadné, znáte-li tu správnou cestu. Řešením je použít 
obslužnou komunikaci vedoucí z Mikulova podél hlavní silnice 
na Pasohlávky. Na pěknou asfaltovou cestu bez provozu 
najedeme u odbočky na Březí a s krásným výhledem na hlavní 
hřeben Pálavy po pravé ruce míříme nerušeně kolem Bavor 
a Perné na sever. 
U samotných nádrží se nabízí dvě možnosti: můžeme dojet až 
na samotný břeh a kolem něj pokračovat po asfaltové stezce 
do Dolních Věstonic. Zláká-li nás ale návštěva degustačního 
sklepa Veltlinium (Vinofol) v Horních Věstonicích, pak před 
samotnou vodní nádrží opatrně překonáme hlavní silnici 
a stále po vedlejší komunikaci dojedeme do obce. Sklep na-
jdeme na výpadovce k Dolním Věstonicím. Ochutnat můžeme 
kvalitní vína a sekty, mošty, domácí limonády, ale i paštiky 
nebo kávu, vše v komfortním prostředí s krásným výhledem 
na vodní plochy. 

Z MIKULOVA DO DOLNÍCH VĚSTONIC, STRACHOTÍNA A PASOHLÁVEK
Zážitek z jízdy kolem vody po nádherné cyklostezce v Pasohlávkách si nemůžete nechat ujít

Nevíme o dalších místech u nás, kde se krása krajiny a cesty za vínem protínají s historií starověkých civilizací a dokonce 
i pravěkých předků dnešních lidí. Právě do těchto míst, na břehy novomlýnských nádrží směřuje náš třetí cyklovýlet. 
Budete mít také potěšení z jízdy kolem rozsáhlé vodní hladiny po kvalitních cyklostezkách a zážitky umocní i řada 
občerstvení a hospůdek kolem vody. Za horkého počasí rozhodně přibalíme plavky, pojedeme přece k vodě... 

54 km

Mikulov, zámek

Na Nové Mlýny za dávnou 
historií, koupáním a vínem

ZA VĚSTONICKOU VENUŠÍ
Sousední obec Dolní Věstonice proslavila Pálavu po celém světě. 
Právě tady objevil profesor Absolon roku 1925 při archeologic-
kém průzkumu pravěkého osídlení slavnou Věstonickou venuši. 
Figurka z hlíny a mamutoviny je nejstarší soškou na světě, vznikla 
před 250 tisíci lety. O lovcích mamutů i samotné venuši se více 
dozvíme při návštěvě místního muzea nebo také v moderním 
Archeoparku v Pavlově vzdáleném několik kilometrů.
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Další zastávkou na naší cestě je Strachotín, kam přijedeme přes 
hráz mezi dolní a střední novomlýnskou nádrží. Ohlédneme-li 
se pak zpět, spatříme úchvatné panoráma vodní krajiny s Pála-
vou na horizontu, které nás bude provázet na další cestě. Také 
Strachotín nabízí plejádu příležitosti k doplnění sil a ochut-
návce vín. Nejlépe se o tom přesvědčíme v nábřežní vinařské 
Sklepní ulici, kde můžeme nejen ochutnat místní produkci, ale 
také příjemně posedět s výhledem na Pálavu.

ATRAKTIVNÍ 
PASOHLÁVKY
K dalšímu našemu 
cíli Pasohlávkám 
zamíříme po březích 
nádrží přes soutok řek 
Svratky a Jihlavy a dále 
k Mušovu. Uprostřed 
vodní plochy spatříme 
původně románský 
kostel sv. Linharta, 
jediný u nás stojící 

na ostrově. Přijíždíme k místům, kde ve starověku stávala římská 
vojenská stanice, opět jediná na našem území (viz Tipy redakce). 
Pasohlávky nabízí turistům mnoho lákadel, je zde termální 
aquapark Aqualand Moravia k letním i zimním vodním radován-
kám, oblíbený autokemp Merkur s plážemi a lagunu, určenou 
ke koupání a vodním sportům. Vše je spojeno se samotnou obcí 
cyklostezkou nazývanou příhodně Promenáda. Ta neslouží jen 
bruslařům a cyklistům, ale jsou na ní také posezení, odkud se 
můžeme kochat nádhernými výhledy na jezera a hřeben Pálavy. 
Občerstvit se lze v ATC nebo restauraci Imperium v aquaparku, 
ale také v samotné obci.
Nazpět se vracíme kolem aquaparku a po nové cyklostezce po hrázi 
mezi horní a střední nádrží. Najedeme opět na obslužnou komuni-
kaci podél hlavního tahu a po ní se dostaneme do Mikulova.
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Pasohlávky, Aqualand, foto: Aqualand Moravia

Nachází se přímo na cyklostezce, kousek od vlakového nádraží 
v Mikulově. Strategická poloha a možnost parkování je ideální 
pro začátek výletu i k odpočinku a nabrání nových sil. Vášnivý 
cyklista a majitel Milan Bachman vám rád poradí, kam vyrazit 
za zážitky nebo kde si zajet náročný trénink. 

Také si zde můžete prohlédnout a koupit nádherná kola, vybavit 
se trendy oblečením a příslušenstvím. Expresní servis zachrání 
dovolenou, a to vše v příjemném a srdečném prostředí.

S námi budete vždy OKOLO napřed.

OKOLO Mikulov
je nově vznikající koncept, kde se vášeň pro cyklistiku 
snoubí s jedinečným přístupem k zákazníkovi. 

OKOLO Mikulov
Jiráskova 1246/13, Mikulov
FB a IG @okolomikulov
www.okolomikulov.cz

Foto: OKOLO Mikulov



magazín LOOK AT IT94

Foto: KOVOZOO

Při návštěvě Slovácka si nenechejte 
ujít prohlídku KOVOZOO. Už z dálky 
vás do areálu přiláká suchozemský 
maják Šrotík, který pomáhá najít cestu 
všem, kteří plují na světě odpadu. 
U něj se na pomyslných vlnách kolébá 
loď Naděje, jež láká všechny na palubu 
a nenechá nikoho na pochybách, že 
v KOVOZOO na návštěvníky čeká něco 
nevídaného. 
Dvouhektarový areál se zelenou zahra-
dou je oázou klidu a pohody ukrytou 
za zdí rušné průmyslové zóny. Budete 

Za zdmi KOVOZOO 
se ocitnete v jiném světě
Ekologii a ochranu životního prostředí si v KOVOZOO Staré 
Město vzali za své. Za zdí bývalého cukrovaru dokázali vytvořit 
prostředí, které návštěvníky překvapí unikátními nápady 
s ekologickým nádechem, zábavou, poznáním i inspirací…

překvapeni přehlídkou originálních, 
vtipných a často i extravagantních 
nápadů, které přináší nekonečné 
množství důkazů o tom, že i ze zdánlivě 
nepotřebného odpadu mohou vznikat 
věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, 
ale i nadále užitečné. 

Z pružin a koleček vznikla 
unikátní KOVOZOO
Nestačili byste se divit, co všechno 
lze z vyřazeného šrotu vyrobit. Není 
odpad jako odpad – by se dalo říct 
o většině exponátů zvířat vyrobených 
z pružin, koleček, plechů, drátů, ... zkrát-
ka ze železného šrotu. V kovové zoo 
jsou jich už takřka tři stovky a stále 

přibývají nová. Nová zvířátka vznikají 
postupně pod rukama domácích kutilů, 
uměleckých kovářů, zaměstnanců, ale 
i ředitelů jednotlivých fi rem holdingu 
REC Group, který KOVOZOO provozuje. 
Zapojit se mohou i návštěvníci. Kovové 
zvíře si lze vyrobit na akci pro veřejnost 
Děti, KOVOZOO a Hefaistos, která se 
každoročně pořádá v září. Nebo si svou 
kreativitu mohou otestovat kdykoliv 
v průběhu roku přímo v Porodnici KO-
VOZOO, kde je možné si dohodnout tzv. 
zážitkové svařování. Kromě kovových 
zvířat mohou návštěvníci obdivovat 
nepřeberné množství exponátů průmys-
lové hasičské techniky, secí a žací stroje, 
mlátičky obilí, fukary a další zeměděl-
ské stroje z dob našich prarodičů, které 
z našeho života již vymizely. Skončily by 
na šrotišti, ale místo toho jejich příběh 
pokračuje v KOVOZOO. 

Ekologie může být i zábavná
KOVOZOO nabízí zážitky pro všechny 
věkové kategorie. Kromě prohlídky ko-
vových zvířat a dalších exponátů můžete 
navštívit Muzeum veteránů, pověsit si 
visací zámek na větve kovového Stromu 
života nebo si třeba vyzkoušet kovářské 
řemeslo v nově otevřené Zážitkové ko-
várně. Můžete se projít po vyhlídkových 
lávkách, které pootevřou dvířka do re-
álného provozu společností zabývajících 
se zpracováním různých druhů odpadů. 
Zkrátka v KOVOZOO si každý najde to 
své, ať už je to zábava, relax, poznání či 
inspirace z recyklace.
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Blatnice pod Sv. Antonínkem,
foto: m-ARK 3×

Pouť na Sv. Kopečku u Olomouce



Právě svítá nad horami. Pojďme společně 
navštívit prameny Moravy – Jeseníky. 
Nadechnete se nejčistšího vzduchu v Evropě 
a pohltí vás divoká horská příroda. Osvěží vás 
léčivé prameny navracející zdraví. Pohyb tou-
to krajinou, různorodost sportování a turisti-
ky zapůsobí blahodárně na vaše tělo i mysl. 
Šumné peřeje potůčků přechází do řeky, kraji-
na se klidní a otevírá. Tak jako náruč Hanačky 
nabízející voňavé koláče, čerstvý chléb se 
syrečky a řízné pivo. Slunce zalévá širé lány. 
Ryzí příroda se proměnila ve skvostnou ba-
rokní krajinu – Hanou. Jejími poklady jsou víra, 
lidský um a vědění. Nechte se vést staletými 
poutními stezkami, krajem drobných pout-
ních zastavení i významných poutních míst 
Boží pomoci. Tudy kráčely naše dějiny, tady 

proběhla řada osudových setkání a tady 
byla také prolévána naše krev. Objevujte 
živoucí staleté památky, které neztratily 
nic z hodnot, pro které byly vytvořeny. 
Uvítají vás Olomouc i Kroměříž – města, 
v nichž se snoubí lidské vědění s tvůrčím 
uměním a krásou. 
Tak jako se v řečišti Moravy mísí vody 
jejich přítoků, obohacuje krajinu rozma-
nitost oblastí Záhoří, Hostýnských vrchů 
a Valašska, přes Chřiby až ke Slovácku. 
Z vlnky na vlnku a z generace na generaci 
se tady přenáší svébytnost života a folk-
lórních tradic. 
Morava vyrůstá z kulturních kořenů, které 
píše Velehrad. Slunce zapadá a řeka dál 
plyne krajinou. Je ten nejlepší čas vychut-
nat si s přáteli doušek vína, jež se díky 
lidské lopotě zrodilo právě tady. V něm se 
zrcadlí všechen náš život i láska ke krajině a v nadcházející noci 
se rozeznívá v harmonii líbezných tónů. Vítejte na Moravě!

www.ado.cz

Zveme vás do země, jejíž srdce 
po tisíciletí bije a zní malebností 
krajiny, vírou, umem a pohostin-
ností našich obyvatel. To srdce 
napájí řeka Morava a po ní se náš 
domov také jmenuje. Zveme vás 
k putování touto krajinou. 

Dny lidí dobré vůle, Velehrad

Blatnice pod Sv. Antonínkem,
foto: m-ARK 3×

Pouť na Sv. Kopečku u Olomouce

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ k nám na Moravu
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Zaujměte 
 dobrou fotkou a příběhem

Jak se stát partnerem projektu?
Stát se součástí projektu a zajímavým způsobem prezentovat 
sebe a své konkrétní nabídky může prakticky každá obec, insti-
tuce, fi rma, hotel, cukrárna nebo třeba místní prodejce moštu, 
pokud je něčím jedinečný, zajímavý 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
e-mail: magazin@m-ark.cz, www.m-ark.cz, www.lookatit.cz
Facebook: Magazíny Look At It, Instagram: lookatit.tips

LOOK AT IT magazín
Kolekce cestovatelských titulů zaměřených na jednotlivé 
části Moravy a nově také magazíny Vysočina a Bratislava 
region. Najdete v nich příběhy lidí, institucí a fi rem, kteří 
svým umem a schopnostmi šíří slávu daleko za hranice 
své oblasti. Každý titul vychází v nákladu min. 16 500 kusů 
a v rozsahu 100 stran jednou ročně. Distribuovány jsou 
zdarma na místa s turistickým potenciálem, jako jsou hote-
ly, informační centra či veletrhy se zaměřením na cestovní 
ruch. Důležitým distribučním kanálem jsou vlastní komu-
nikační sítě všech zapojených partnerů. Najdete je také při 
cestování pendolinem nebo na letištích v Ostravě a Brně 
a v digitální podobě na www.lookatit.cz.

Foto: m-ARK
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Vždy je tu pro vás turistická karta Olomouc region Card. Využijte ZDARMA vstupy do více než 100 atraktivit celého Olomouckého 
kraje a okolí a také dalších více než 80 slev do restaurací nebo ubytovacích zařízení.
Podrobný průvodce, který je ZDARMA v tištěné i on-line verzi, vám přehledně ukáže co, kdy, kde a proč navštívit, nabídne řadu 
možných scénářů výletů podle vašeho vkusu nebo zaměření a také možnosti zvýhodněné dopravy po celém kraji.

Prodloužený víkend nebo dovolená 
v Olomouci, na Střední Moravě nebo 
v Jeseníkách? Sólo, s partnerem 
nebo celou rodinou?

vám šetří peníze i čas

Město 
Holešov

Park sportu, Hrubá Voda

Zoo Olomouc Jeskyně Na PomezíOlomouc, Arcibiskupský palác Ruční papírna, Velké Losiny

Poštovní štola, Zlaté Hory Expozice času, Šternberk

Veškeré informace naleznete na www.olomoucregioncard.cz

Zámek Náměšť na Hané




