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Zahrada Evropy

Za tajemstvím vína

Na skok k sousedům

Nechte se okouzlit harmonií přírody
a architektury Lednicko-valtického areálu

Vynikající vína vás budou provázet
na každém kroku

Po značených cyklostezkách
k sousedům do Rakouska
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V Pasohlávkách na břehu novomlýnských
nádrží a na místě původních římských lázní
se můžete bez ohledu na počasí vyřádit
v Aqualandu Moravia. Najdete tady
28 tobogánů, skluzavek a dalších atrakcí
o celkové délce téměř 2 km. Více na str. 68.
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Potřebujeme více úniků za zážitky,
poznáváním a odpočinkem
Přestože poslední roky žijeme v neustálém tlaku vnějších okolností, tak se ukazuje, že o to víc potřebujeme úniků za zážitky,
poznáváním a odpočinkem. Hledáme zajímavé tipy a doporučení, kam cestovat. Právě proto je tu nové vydání turistických
regionálních magazínů „Look at it!“ pro rok 2022. Doufáme
s týmem, který na sedmém vydání spolupracoval, že se dílo
opět podařilo a každý z vás si v nových titulech najde něco
zajímavého. Něco, co vás bude motivovat a bude dobrým tipem pro vaši dovolenou i výlet.
Každé vydání připravujeme skoro celý rok. Vybíráme témata, místa i roční období na focení,
zajímavé osobnosti. Moc nás těší, že se vám magazíny stále líbí, že oceňujete grafické zpracování
i poutavé fotografie. Děkujeme za všechny vaše pozitivní reakce i inspirativní poznámky.
Děkujeme také všem partnerům magazínů, díky nimž můžeme takto rozsáhlý projekt realizovat.
Dovolím si také upozornit na naši novou, tematickou řadu magazínů „Dovolená s nápadem“.
Impulzem pro tuto edici bylo přibývající množství dotazů zaměřených na konkrétní
cestovatelskou aktivitu např. cykloturistiky či cestování s dětmi přesahující regionální rozměr.
V nové řadě dosud vyšlo pět titulů, tři z nich jsou cykloturistické (např. po Moravě nebo
v Rakousku) a dva jsou zaměřené na děti. V tomto roce ještě vyjdou dva tituly, které potěší
milovníky zahrad, parků a zajímavých galerií či kaváren ve střední Evropě. Více se dozvíte
na www.dovolenasnapadem.cz.
Příjemné čtení, bezpečné a pohodové cestování přeje
Ivan Marek,
vydavatel turistické edice Look at it!
www.lookatit.cz

tip

Nechte se uchvátit krásou a energií prastarých
stromů. V Biosférické rezervaci (BR) Dolní Morava
zajímavé stromy potkáte doslova všude. V zámeckých
parcích, ve městech, na návsích, ve vinohradech, v alejích
podél cest, na hřbitovech, na hrázích rybníků a samozřejmě na Pálavě a v lužních lesích. Více na str. 44.

Magazíny Look at it! pro rok 2022

Nejnovějším titulem agentury
m-ARK je stostránkový magazín
Zážitkové rakouské cyklotrasy
v nové turistické edici Dovolená
s nápadem.
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nejen cyklostezky. Třeba na Ottenthal.
Propojujeme taky přeshraniční polní
cesty. Pak stačí dát si do kapsy pár
euro a vyrazit. Z pohledu Dietrichštejnů tady kdysi byla jedna jediná
krajina, kterou knížata viděla z oken
mikulovského zámku. K tomu zase
chceme dospět. Prolomit jazykovou
bariéru a oživit staré vazby se nám
docela daří a moc nás to těší.
Nedávno jste společně s Rakouskem
obnovili barokní most a dnes už
je národní památkou. Máte víc
takových projektů?
Protože pořád ještě tady najdete
stopy po bolševikovi a železné oponě,
a dostat se z naší strany na rakouskou
je někdy zbytečně zdlouhavé, proto
obnovujeme staré cesty, a tím myslím

Máte nějaký nový „přeshraniční“
projekt?
Pracujeme na možnosti využití nemovitosti na náměstí v Mikulově a hledáme průsečíky hned několika projektů.
Případná knihovna by mohla mít
česko-německý náboj, protože německá
literatura tady má tradici a je potřeba to
připomínat. Naše skvělé TIC obsluhuje

Foto: m-ARK

Úvodní slovo – Přátelství i vodu musíme obnovovat a chránit

6

Foto: archiv Rostislava Koštiala

5

velkou spoustu německy mluvících
návštěvníků, vypomáhá Pavlovu nebo
Dolním Dunajovicím, spolupracuje
s institucemi od Laa až po Mistelbach
a propojuje Česko a Rakousko v jednu
krajinu.
Jako senátor bojujete za obnovení
krajiny a udržování vody v krajině,
jste předseda senátní komise VODA-SUCHO. Je to klíčové téma, i když se
to zdánlivě netýká turismu.
Náš region má dar – jsme vinařská
a gurmánská oblast s krásnou přírodou a tradicemi, které nám zanechali
naši předkové. Lidé si k nám přijíždějí
odpočinout a my jim to chceme dopřát. S tím souvisí i kvalitní a bezpečné potraviny a víno. Kvalitní budou,
když bude kvalitní životní prostředí
včetně zdravé vody. Ne zbytky, které
nám sekundárně tečou z čističek zase
do vodních toků. Takže VODA-SUCHO
je obrovské téma nejen pro nás, ale
pro celou Evropu. Myslím si, že rekreační oblasti by na to měly mnohem víc
dbát, protože voda znamená život.
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8. V Památníku bratří
Mrštíků v Divákách vás v nově
zrekonstruované expozici,
provede Alois Mrštík. Dozvíte
se spoustu zajímavostí o životě
i dílech obou bratrů.

Diváky

a Lednicko-valtického
areálu 2022

1. Z neobvyklé vyhlídky
od sousoší Cyrila a Metoděje
nad obcí Strachotín se vám
naskytne krásný výhled do okolí
a na přehradu Nové Mlýny.

9

Popice

Hustopeče
Strachotín

Pasohlávky

2
2. Aqualand Moravia
Pasohlávky je místem, kde
léto nikdy nekončí. Na místě
původních římských lázní,
na břehu novomlýnských
nádrží najdete nejmodernější
aquapark s největším počtem
zastřešených atrakcí v České
republice.

Novosedly

3

1

Velké Pavlovice

4
3. Jediný ostrovní kostel
v Česku stojí na Mušově.
Kostel sv. Linharta
najdete u Pasohlávek,
uprostřed novomlýnské nádrže. Je jedním
z nejstarších románských
kostelů na našem území
a také poslední připomínkou na zatopenou obec
Mušov.

Zaječí

Pavlov

10. Rozhledna Maják
v Přítlukách s dřevěnou
konstrukcí a točitým
schodištěm nabízí výhled
od Pálavy až po Rakousko.
K rozhledně vedou značené
turistické i cyklistické trasy.

10
Přítluky

4. Poznejte příběh unikátního nálezu hliněné sošky
ženy z období paleolitu –
Věstonické venuše.
Po stopách archeologů
se můžete vydat v rámci
naučné stezky Dolní
Věstonice – Pavlov.

12

5. Svatý kopeček u Mikulova
je jedním z kopců Pavlovských
vrchů, výraznou přírodní
dominantou a významným
poutním místem. Na kopci se
nachází kostel sv. Šebestiána,
zvonice a křížová cesta.

6

Galgenberg
6. Kopec Galgenberg se svou výškou
255 m n. m. sice nepatří mezi nejvyšší v okolí.
Pozoruhodným ho ale činí 184 vinných sklípků, protkávajících kuželový kopec ve třech
úrovních. Na 40 ha svahů zde dozrávají
zelené a modré hrozny, z nichž místní vinaři
vyrábí skvělé víno.

6
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Mikulov

7
Sedlec

7. Zoo Sedlec je malá
soukromá zoologická zahrada. Chovají zde domácí
i exotická zvířata a vodní
ptactvo. Můžete tady narazit na obrovskou želvu
ostruhatou, lemuří rodinu,
dingo australského, zebry,
opice nebo třeba mývala.

12. Vyšlápněte si
na kopec Syslí kopec
v Bulharech, kde najdete torzo rozhledny,
postavené Klubem
českých turistů již
za 1. republiky.

Velké Bílovice

13. Lednický minaret zvaný
turecká věž je jediným svého
druhu u nás. Na nejvyšší ochoz
60 metrů vysoké památky,
členěné třemi prstencovými
galeriemi vede 302 schodů.
Můžete se k němu dostat pěšky, kočárem nebo doplout lodí.

Bulhary
Nový Přerov

11

11. Ve Velkých Bílovicích nechovají slepice, ale slípky a místním se říká „slípáci“.
Symbolem místních vinařů se tak stala
velkobílovická Slípka, která vyjadřuje vše,
čeho si váží – domov, vinohrady a přátelství. Sochu Slípky najdete na cestě
z Bílovic směrem na Hradištěk.

Lednice

15. Expozice v Lichtenštejnském
domě v Břeclavi vás provede
historií rodu Lichtenštejnů.
Dominantou expozice jsou
do detailů propracované miniatury
staveb Lednicko-valtického areálu.

15

Břeclav

Valtice

14
14. Státní zámek Valtice je
barokní krasavec, který vás zve
do luxusních interiérů, na procházku do zámecké zahrady
a nejspíš neodoláte ani vinné
degustaci.

Foto: m-ARK

Pálavy

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.

9. Do lesoparku s přírodním amfiteátrem
a kaplí sv. Rocha v Hustopečích chodil
se svou rodinou i T. G. Masaryk. Dnes je
Křížový vrch relaxační a odpočinkovou zónou
s bludištěm, hmatovou stezkou a biotopem
ve tvaru hnízdní stěny pro vzácné ptáky.

magazín LOOK AT IT
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Půvabná

Foto: archiv Davida Kollera

Pálava a Lednicko-valtický areál

V prosluněném cípu jižní Moravy leží nádherný kraj lužních lesů, zámků, kolonád,
soch, chrámů a hradních zřícenin. Najdete tady fascinující bílé skály, divokou
i komponovanou krajinu, lahodné víno z úrodných vinic a bude vás obklopovat
všudypřítomná historie. Romantická Pálava a Lednicko-valtický areál jsou navíc
jako stvořené pro výlety pěšky nebo na kole.

David Koller

zpěvák, muzikant, skladatel, bubeník
a také rebel, který zakotvil v Mikulově.
Koncertuje, vystupuje, vytváří stále nové
projekty a také začal vyrábět víno.

Pohled na Mikulov, foto: m-ARK

Více v rozhovoru na str. 16.
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a košty vín, mezi oblíbenými akcemi jsou Dny otevřených sklepů
a tradiční třídenní slavnost Pálavské
vinobraní, která se koná vždy druhý
víkend v září.

Aktivní turistika

Mikulov

Foto: archiv města Mikulova

Když se řekne Mikulov… je to
místo s nezaměnitelným geniem
loci, město památek, vinařských
tradic a aktivní turistiky.
Není vůbec důležité, zda jste
příznivcem historie, vína,
cykloturistiky nebo příjemných
procházek přírodou. Každý si
v Mikulově najde to své…

Historie a památky

V centru města vás historie provází
na každém kroku. Dietrichsteinská
hrobka, měšťanské domy, barokní
sochařské památky a nad náměstím
tyčící se dominanta města, mikulovský
zámek. V dobách své největší slávy byl
zámek sídlem olomouckého biskupa
kardinála Františka z Dietrichsteina.
Dnes je zámek sídlem Regionálního muzea v Mikulově, které svými
expozicemi představuje návštěvníkům
římskou dobu na počátku letopočtu,
historii zámku a rodu Dietrichsteinů
a tradici vinařství.
Židovskou historii připomene naučná
stezka Židovskou čtvrtí. Mezi její
nejvýznamnější zastavení patří Horní
synagoga a židovský hřbitov s obřadní
síní. Mikulov byl po dlouhá staletí
významným centrem moravských
Židů a sídlem moravského zemského
rabína. Tzv. Horní synagoga byla postavena roku 1550 a v současné době
je poslední zachovanou synagogou
polského typu u nás.
Nedaleko centra města je veřejnosti
přístupná věž Kozího hrádku, který
byl původně vybudován jako dělostře-

lecká tvrz s ochozem a střílnami (15. stol.).
Kromě této vyhlídky nabízející pohledy
na Mikulov a okolí, můžete i v centru
města, ve věži kostela sv. Václava
vystoupat po schodech a z arkád ochozu
kostelní věže se podívat na Mikulov.

Vinařská tradice

Víno a vinařské tradice vás v Mikulově
a jeho okolí provází po celý rok. Vinaři
již od jara zvou návštěvníky na výstavy

Svatý kopeček, foto: archiv města Mikulova

vápence na Pálavě, rostlinách, živočiších, geologické stavbě, paleontologických a archeologických nálezech,
ale také např. o zimování netopýrů
v jeskyních. Nedaleko Mikulova se
můžete projít Naučnou stezkou
Děvín, která spojuje obce Pavlov
a Klentnici. Celková délka této stezky
je cca 11 km, je vedena po značených
turistických trasách (červená, zelená,
modrá). Na patnácti zastaveních se
seznámíte se skladbou zdejší vegetace, suťovými poli, s vodohospodářskou a zemědělskou problematikou,
geologickou stavbou Pálavy, historií
a osídlením hradu Děvičky a s lesním
hospodářstvím a myslivostí.
Vydáte-li se z Mikulova směrem
k obci Sedlec, najdete zde obnovený

historický cihelný most s patnácti
mostními oblouky. Nedaleká Naučná
stezka Portz Insel vás seznámí s historií území, loveckého zámečku a obnoveného historického mostu i místní
přírodou. Stezka má délku cca 2,6 km
a provede vás severní, dnes již zaniklou,
částí bývalého ostrova Portz Insel až
k rakouskému Drasenhofenu.
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.: 724 987 900
e-mail: tic@ticmikulov.cz

Kozí hrádek, foto: archiv města Mikulova

Cyklostezka Mikulov – Ottenthal, foto: archiv města Mikulova

Židovský hřbitov, foto: m-ARK
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Mikulov si můžete užít také aktivně.
Cyklostezky vás provedou kolem Mikulova a Pálavy, přes vinice, až k břehům
novomlýnských nádrží. Oblíbenými se
staly ty, po kterých se dostanete 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, odkud se dostanete až
do rakouského regionu Weinviertel.
Pro ty, kteří mají raději procházky
přírodou, nabízíme trasy naučných stezek. V samotném Mikulově se můžete
vydat pěšky na dvě „přírodní“ naučné
stezky. První z nich je Naučná stezka
na Svatý kopeček, která vás seznámí
s přírodními zajímavostmi i historií
Svatého kopečku. Přístup na naučnou
stezku 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 pak pokračuje k vyhlídce
nad vytěženým vápencovým lomem.
Další z „přírodních“ naučných stezek
je Naučná stezka Turold, která je
cca 400 metrů dlouhá a z části je
shodná s přístupovou cestou k jeskyni
Na Turoldu. Z informačních panelů se
lze dovědět nejen o historii těžby
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Getsemanská zahrada v Mikulově, foto: m-ARK

Mikulovští prozkoumávají podzemí
a chtějí na povrch vyvést potok
Kdo by neznal úchvatné a nepřehlédnutelné panorama Mikulova! Město a jeho vedení odvedly
obrovský kus práce a výsledkem je umístění
mezi top destinace v Česku. Povídali jsme si
o tom se starostou a senátorem Rostislavem
Koštialem.
Naším letošním tématem jsou tajemství a záhady.
Jaká skrývá Mikulov?
Mikulov nemá žádné vodní toky, jen dva potoky – Hnánický
a Mušlovský. Hnánický potok je vlastně zaklenbená historická
stoka ze severu města po dnešní
čističku, kterou Dietrichštejni
sváděli splašky z centra města.
A na jejím komplexním průzkumu nyní pracujeme. Už je
prozkoumaných asi 1800 metrů.
Doufáme, že pro místní i návštěvníky zpřístupníme pár set
metrů tohoto podzemí.
To zní zajímavě!
V podzemí tečou dva druhy
vody – splašková a pramenitá,

které musíme oddělit. Splašky potečou do kanalizace a pramenitou vodu vyvedeme na povrch. Parkem by pak vedl asi
200 metrů dlouhý potok. A když už tam bude, mohla by tam
být i krásná písečná pláž a relaxační místo.
Ví se o vás, že fandíte udržitelnému životu.
Snažím se i v senátu cílit na rozumnou ekologizaci zemědělství. Ne tu navrženou v Bruselu, ale tu, kterou máme vyzkoušenou na rodné hroudě. Třeba my vinaři jsme už prověřili
integrovaný způsob pěstování révy vinné a výroby vína s minimem chemických látek. Učíme se žít v co největším souladu
s přírodou a používat přirozený biologický boj s patogeny. Tudy
vede cesta. Přírodu a každý zdroj vody musíme chránit.

(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.

A plány do budoucna?
Finišujeme s projektem společné galerie výtvarného umění
a knihovny v budově bývalé hasičské zbrojnice. Za ní je tenisový
areál, který bychom rádi přesunuli z centra na jih města.
Na jejich původním místě by pak vznikl odpočinkový park, a tím
by se tato zóna propojila s historickým náměstím. Je to takový
můj dluh a zároveň velký sen, který už asi nestihnu zrealizovat,
ale přál bych si, aby moji nástupci byli této vizi nakloněni.

V kavárně s prvorepublikovou
atmosférou se kromě skvělé kávy
Julius Meinl, jakožto 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.
V prvním patře kavárny nabízíme
také ubytování. V pěti prostorných
pokojích se budete cítit jako u babičky
na prázdninách. Bohaté snídaně
podáváme v nově zrekonstruované
vinařské stodole ve dvoře.
Zastřešená úschovna kol je v našem
kraji samozřejmostí.

(Ne)vinná kavárna
Náměstí 208/18, 692 01 Mikulov
nevinnakavarna@seznam.cz
www.nevinnakavarna.cz

Děkujeme za rozhovor.

Foto: archiv Rostislava Koštiala
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GALERIE
ZÁVODNÝ
MIKULOVSKÝ ARTPOINT
Zážitek, inspirace i potěšení
v historickém centru Mikulova
Galerie Závodný je ideálním inspirativním místem
pro setkávání. Potěší vás harmonie oceňovaných
architektonických prostor i vystavovaných uměleckých
artefaktů, odpočinete si při prohlížení výtvarných
publikací a šálku voňavé kávy.
V horkých dnech vás osvěží pohárek dobrého vína
z rodinného Vinařství Závodný, které má své viniční
trati na jižním svahu Sv. kopečku v Mikulově.
Galerie Závodný patří k renomovaným stálicím české výtvarné scény.
Nabízí otevřený mezinárodní prostor, ve kterém prezentují svá díla
zajímavé a respektované autorské osobnosti. Část vystavovaných prací je
nabízena k prodeji do soukromých či institucionálních kolekcí a sbírek.
Interiér plný světla a působivé průhledy do okolí bývalé židovské čtvrti
utváří specifickou atmosféru pro vnímání moderního umění, které je
vystaveno přímému dialogu s okolní zástavbou a minulostí.
Současnost i historie se prolínají, čas se zastavil…
Těšíme se na vás, i v 21. století je na co se dívat!

Foto: Galerie Závodný

ARTPOINT OF MIKULOV
Experience, inspiration and joy in
a historical part of the town Mikulov
The Závodný Gallery seems to be an ideal and inspiring
place for meetings and relax. You will be delighted by the
harmony of award-winning architectural space as well as
by the originality of exhibited artifacts. You can browse
artpublications with a cup of tasty coffee with a slice of
homemade dessert.
During hot days you can be refreshed by a glass of
good wine from the Závodný Family Winery. It has
own wineyards placed on the southern slope of St. Hill
in Mikulov.
The Závodný Gallery belongs to highly recomended institutions of the
Czech art scene. The long term vision of the Gallery is to create an open
international space in which exclusive artists can present their work.
A light-filled interior and impressive views of the former Jewish
Quarter create a specific atmosphere for the perception of modern art,
which is exposed to direct dialogue with the surrounding architecture
and the past time.
The present and history interwine, time has stopped…
We are looking forward to you, do not be afraid of modern art!

Galerie Závodný
Husova 334/2, 692 01 Mikulov
www.galeriezavodny.com
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Z Prahy utekl
do Mikulova
a má vlastní
úspěšné víno

David Koller

David Koller
Rocker David Koller dlouho utíkal z Prahy
a hledal, kde by zakotvil. Projezdil půl republiky
a pak jednoho dne zjistil, že ať jede kamkoliv,
vždycky nakonec skončí v Mikulově. Ujal se
tam jednoho starého domu, koupil vinohrad,
a s asistencí zkušeného sklepmistra už stihl
vyrobit vlastní zuřivé víno a v roce 2021 se tam
dokonce oženil. Rád se toulá po městě a okolí,
ve folkloru ho fascinují dávné orientální tóny
a moc rád koncertuje přímo ve vinicích.
Možná nevíte, že v době konfliktu na Ukrajině i s manželkou sedli do zapůjčené dodávky plné potřebných věcí
a vydali se na slovensko-ukrajinskou hranici. Vyložili
pomoc a zpátky dovezli uprchlíky. Jako zpěvák i bubeník nechyběl ani při natáčení písně Nevzdám se, kde
spojily hudební síly dvě desítky českých, ukrajinských,
ruských a běloruských hudebníků, aby vyjádřily svůj
nesouhlas s válkou na Ukrajině.
Vzpomenete si, kdy jste se s jižní Moravou poprvé
potkal, kde a jaký to byl zážitek?
Na to si asi už nevzpomenu. Ale vždycky když uvidím
při cestě z Brna pálavské kopce, tak mě nakopne vlna
úlevy, zapomenu na stresy dnů minulých a jsem rázem
na dovolené.

Foto: archiv Davida Kollera

Mikulov jako vaše nová adresa byla jasná volba, nebo
byla cesta do něj klikatější?
Od půlky devadesátek jsem chtěl vypadnout z Prahy,
protože se mi už zajídal ten průběžný oslavný ceremoniál konce komoušů v Čechách. Znám myslím Českou
republiku dost dobře, a tak jsem jezdil od Šumavy
přes Vysočinu a Železné hory po hodně místech,
kde se prodávaly nemovitosti a vždycky jsem skončil
v Mikulově. To přece nemohla být náhoda. No a pak
jsem si tam pod Tanečním vrchem koupil starý barák
a ujal jsem se ho.
Co vám na Mikulově nejvíc učarovalo?
Měl jsem a mám tady pár kamarádů, a to mělo samozřejmě také vliv. I na víno mě trochu naučili. Myslím,
že už jsem se do něj propil.
Máte tam nebo poblíž oblíbená místa?
Kolem Mikulova jsou fakt krásné procházky. Hodně
zajímavé je to kvůli historii kolem hranic – moji sousedé říkají, že se tam za totáče střílelo zhruba každých
14 dní – až po přechod Pálavy, rybaření, přechutnávky
všeho druhu, lom v Mikulově... Taky mám rád výlety
za nezdolným bačou Igorem, jehož stádo spásá bývalá
vojenská cvičiště, do sousední Klentnice... Je toho moc,
a to jsem ještě všude nebyl a všechno neviděl.

Jižní Morava, to je taky cimbálová muzika a folklor.
Míjí vás to, nebo naopak jejich kouzlu tu a tam
podlehnete?
Většina kapel tohoto typu je dnes pochopitelně
komerční, ale ne všechny. Některé jsou opravdu
virtuózní. Kdybych měl jmenovat jednu, tak těm
ostatním ublížím, tak si to nechám radši pro sebe.
Jsem v Mikulově, vedle jsou Valtice, všude ZUŠky
s hudebním dorostem, a to je moc fajn. Baví mě,
jak v té hudbě najednou slyším módy, které přišly
na Moravu asi z Persie, a to znamená, že jsou
pravděpodobně z Mezopotámie. To už je síla!
Občas vystupujete přímo ve vinicích. Jak si užíváte
spojení vína a hudby?
Moc. S kapelou dělám vždy speciální set, aby jedno
oko nezůstalo suché :)

Foto: archiv Davida Kollera

Foto: m-ARK

Populární český rockový
zpěvák, skladatel a bubeník David Koller se v roce
1960 narodil v Praze.
S hudbou začal v hudebním dětském souboru
Bambini di Praga, od čtyř
let se učil na housle a postupně se přidal klavír,
trumpeta a ve čtrnácti se
díky svému bratrovi dostal k bicím. Je autorem
mnoha klasických hitů – Šrouby do hlavy, Chci zas v tobě
spát, Ona ví, Amerika… Jeho jméno je neodmyslitelně spojeno s kapelou Lucie. Účinkoval ale i v dalších rockových formacích (Kollerband, Pusa, Žentour, Jasná Páka, Blue Effect),
je spoluautorem hudby k několika českým filmům, hudebním producentem a hlavou mnoha projektů. Od roku 2007
stojí společně s výtvarníkem Davidem Černým a filmovou
a divadelní režisérkou Alicí Nellis za projektem MeetFactory,
což je kulturní neziskové mezinárodní centrum současného umění (divadlo, hudba, umění, rezidenční pobyty pro
umělce). Před více než deseti lety ho okouzlil jihomoravský
Mikulov, kde dnes žije.

Mikulov je kromě krásy i proslulé vinařské město
a vy máte vlastní vinohrad. Děláte víno?
Nějaké pokusy se dějí, spojil jsem síly se skvělým
profesionálem Filipem Mlýnkem z Dolních Dunajovic
a děláme víno ZUŘIVEC (koller německy znamená
vztek a zuřivost). Neskromně musím říct, že chutná
a taky dosáhlo na světové uznání za design.
Tady se říká, že kdo chce slopat, musí napřed kopat.
Zkusil jste si nějakou práci ve vinici nebo ve sklepě?
Pomáhám občas někomu nejen přechutnávat. Ano, je
to těžká práce s nejistým výsledkem. Však místní taky
říkají, že nejlepší víno je to prodané :)
Co pro vás vlastně víno znamená?
Je to mléko starců!
Jaké víno vlastně rád pijete?
Bohužel všechno. Zrovna po loňské šňůře koncertů mi
můj doktor řekl, abych si dal měsíc pauzu.
Děkujeme za rozhovor.
Víno Davida Kollera, foto: www.aperittivo.cz
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Pověst

Železná patří k nejproslulejším vinařským tratím a vína
z ní se pila i na dvoře císařovny Marie Terezie. Kde se
ale vzal její název? Vína z této lokality jsou minerální,
s kovovým až železitým nádechem ve vůni i v chuti, a to
svádí k myšlence, že je to díky vysokému obsahu železa
v půdě. Kdepak! Název údajně vznikl díky tomu, že
v těchto místech byly jako první na Mikulovsku použity
ve vinohradu železné sloupky. Tak prosté to je.
Terasa vinařství, foto: Vinařství Volařík

Vinařství Volařík
CIT PRO SKVĚLÁ VÍNA

„Víno je náš život. Naučili jsme se rozeznávat jedinečnou povahu každé odrůdy a starostlivě ji
respektovat v každém kroku pěstování i zpracování. Jedinou hodnotou je pro nás kvalita bez
kompromisů.“ Když to řekne Miroslav Volařík, zakladatel vinařství, má to svoji váhu.

vína, sekty a mošty. Pokud to ročník dovolí, pochutnáte si
i na červeném Merlotu. Ani když je příroda rozmarnější
a dozrání modré odrůdy není úplně ideální, o tuto odrůdu
nepřijdete – jen výsledek je růžový. 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.
Vychutnat si Volaříkova vína můžete na terase vinařství
s parádním výhledem na dominanty Mikulova, ve Vinotéce
Volařík nebo ve vinotéce U Čápa v centru města. Posezení
s cateringem, a budete-li si přát i s cimbálkou, vám připraví
v Křížovém sklepě v Mikulově. Příjemné ubytování najdete
v Penzionu Volařík v nedalekých Dolních Dunajovicích.
Vína objednávejte
v e-shopu vinařství.
Najdete tam i špičkovou čokoládu vyrobenou na míru k vybraným vínům z řady
Terroir. Má speciální
tvar podkovy, kterou
si zavěsíte na sklenici
s vínem a snoubíte
chuť i vůni.
Miroslav Volařík, foto: Vinařství Volařík

Pálava, foto: Vinařství Volařík

Vinařství Volařík
K Vápence 1811/2a, 692 01 Mikulov
+420 519 513 553, info@vinarstvivolarik.cz
www.vinarstvivolarik.cz, www.fb.com/vinarstvivolarik
www.instagram.com/vinarstvi_volarik
Vinotéka U Čápa, Brněnská 13, Mikulov
Vinotéka Volařík, Kostelní náměstí 8, Mikulov
Penzion Volařík, Rudé armády 40, Dolní Dunajovice
+420 721 755 679, info@penzionvolarik.cz
www.penzionvolarik.cz

Hrozny dozrávají v Podpálaví. Vinařství Volařík tam šetrně
hospodaří na 80 hektarech vinic. Čtyři hektary ve vinici
Věstonsko v Perné jsou v přísném ekologickém režimu. Hrozny
z nich jsou základem řady Organic, která nabízí mezidruhové
křížence Hibernal, Johanniter a Saphiru v bio kvalitě.
Vinařství si své vinice cení tak, že názvy těch nejprestižnějších – Železná, Kotelná, Ořechová hora, Purmice, Věstonsko
a U Venuše dominují etiketám řady vín Terroir. Ale všechna
vína z produkce jsou zážitkem, a to i díky tomu, že jsou
odrazem toho, co ve vinařství bezvýhradně ctí – píli, pokoru
a lásku k vínu.
Slogan vinařství – Království vlašáků – dává jasně najevo,
která odrůda hraje prim. Bílá přívlastková vína doplňují rosé
Foto: Vinařství Volařík
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REGIONÁLNÍ MUZEUM
V MIKULOVĚ

Zajímavost

Muzejní sezona je nabitá a nechybí noční
a interaktivní dětské prohlídky. Nově
se můžete těšit také na komentované
prohlídky zámeckých zahrad, během
nichž se dozvíte hodně o barokní zahradní
architektuře a seznámíte se s neobvyklými
a vzácnými rostlinami. Na prohlídky si
nezapomeňte rezervovat místo!

Asterix a Obelix
Foto: Michal Sekanina

Pálavského vinobraní

Již 75. ročník oslav vína, Pálavského vinobraní v Mikulově, se
uskuteční jako vždy během druhého víkendu v září. Tentokrát se
ve dnech 9. až 11. září na mikulovských scénách představí hvězdy
jak českého, tak slovenského hudebního nebe.
Loňský ročník se uskutečnil navzdory
přísným epidemiologickým podmínkám. I když spousta lidí nevěřila, že se
akce podobného rozsahu uskuteční,
nakonec byli mile překvapeni, když
se vinobraní v Mikulově pro přibližně
padesát tisíc návštěvníků podařilo
uspořádat. Pořadatelé jako jedni
z mála z celé republiky vinobraní nejen
uspořádali, ale také zvládli na jedničku!
Lze tak předpokládat, že letošní ročník
se bezesporu uskuteční.
Desítky vinařů opět představí to
nejlepší, co se jim urodilo. Jediná věc,
o kterou nemusíte mít v malebném
městě na jihu Moravy starost, tak je
víno. To tady totiž teče v proudech

a na své si přijde opravdu každý.
Chybět nebudou tisíce hektolitrů
burčáku. Na několika pódiích po celém
Mikulově si každý vybere svůj hudební
žánr. Je libo popová hudba, jazz či
cimbálová muzika? Na Pálavském
vinobraní žádný problém!
Král Václav IV. s královnou Chantal
Poullain tradičně dorazí na mikulovské
náměstí s jejich družinou a vydají se
na historický průvod městem.
Na náměstí bude znít především
folklórní hudba, cimbál, housle a pro
návštěvníky je připraven krojovaný
průvod. Zámecký sál pořádá tradiční
Národní soutěž vín Mikulovské
vinařské podoblasti a návštěvníkům

Asterix s Obelixem si prodloužili pobyt v Mikulově. Výstava o Keltech
a Galech, kteří se na Pálavě procházeli už 500 let před naším letopočtem,
slaví úspěch. V muzeu proto zůstane i v roce 2022.
Výstava se snaží uvést na pravou míru
celou řadu mýtů, které o Keltech panují. Jak je to s jejich původem, hudbou
a svátky? Co nám o nich vlastně říkají
dobové písemné prameny a co získané
archeologické nálezy? Kdo byli druidové a stavěli pro své obřady menhiry?
Jak vlastně doopravdy vypadali, válčili
a bavili se na jihu Moravy?
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Průvodcem návštěvníků je stará
Elantie, která pomocí svých vzpomínek představí všechno podstatné ze
světa Keltů. Víte třeba, že Keltové byli
vynikající řemeslníci, kteří jako první
na našem území vyráběli keramiku
na hrnčířském kruhu?
www.rmm.cz

Vydejte se na procházku
Kopcovitý terén Mikulov předurčuje k procházkám. Vybírat můžete z velkého množství naučných
stezek, které vás dovedou k zajímavým památkám, přírodním skvostům i do podzemí.

Kompletní informace o vstupenkách,
programu, dopravě a mnoho dalšího
naleznete na webových stránkách

www.palavske-vinobrani.cz
a Facebooku Pálavské vinobraní
v Mikulově.

NAUČNÁ STEZKA TUROLD
vás provede dnem bývalého
lomu a je určena jen pěším.
Vše podstatné se dozvíte
z osmi informačních panelů.
Je přístupná celoročně a z větší
části kopíruje přístupovou
cestou k jeskyni Na Turoldu.
Ideální je jít po nejzajímavější
červené turistické značce.
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Foto: RMM

Foto: m-ARK (4×)

Jubilejní ročník

nabídne stovky těch nejlepších vín
k ochutnání. Na zámku si na své přijdou
i rodiny s dětmi, kde je připravena soutěž „Po stopách vinaře“ a při úspěšném
zdolání čeká na všechny drobná odměna.
Ochrana životního prostředí není
během Pálavského vinobraní jen fráze,
ale soubor konkrétních opatření, která
vedou k mírnění dopadů této hromadné
akce. Ohňostroje již v Mikulově řadu let
během vinobraní nenajdete, stejně tak
plastové kelímky. Během celé akce se
využívá systém vratných kelímků, který
pomáhá eliminovat množství odpadu
až o 70 %!
Pokud stále váháte, zda Pálavské
vinobraní navštívit, neváhejte! Právě
nyní máte tu nejlepší možnost zakoupit
si permanentku na 3 dny za pouhých
800 korun (při nákupu do konce června),
během letních prázdnin se cena zvýší
na 1000 korun. Nákup včas se tedy
rozhodně vyplatí.

se v Mikulově zabydleli

NAUČNÁ STEZKA
PO STOPÁCH
NOVOKŘTĚNCŮ
vás procházkou seznámí
s krátkým, ale o to plodnějším
obdobím, kdy se v Mikulově
usadili novokřtěnci. Vstupní
panel stezky je v sousedství
Dietrichsteinské hrobky, poté
vede ulicemi města v délce asi
1,5 km.

NAUČNÁ STEZKA PORTZ
INSEL vznikla na obnovených
historických cestách, které
až do druhé světové války
propojovaly moravsko-rakouské příhraničí. Seznámí
vás s historií území, loveckého
zámečku Dietrichsteinů či
okolní přírodou. Součástí
stezky je i jedinečná památka – nově zrekonstruovaný
barokní most.

Na zhruba 1,5 km dlouhé
NAUČNÉ STEZCE
ŽIDOVSKOU ČTVRTÍ
najdete celkem 16 zastavení. Jedná se o historické
domy, synagogu, obřadní
síň, židovský hřbitov
i rituální lázeň – mikve.

magazín LOOK AT IT

21

Výletní cíl pro celou rodinu

Na skok

k rakouským

sousedům
STEZKA BOSOU NOHOU
VALTICE – SCHRATTENBERG
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.

Vinařský vrch Galgenberg, foto: m-ARK

Překročte státní hranici a vydejte se na návštěvu k sousedům do Dolního
Rakouska. Prozkoumejte zblízka zdejší vinařskou oblast Weinviertel, která je
vyhlášená svým Veltlínským zeleným s nádechem černého pepře, ale také všudypřítomnými vinicemi a sklepními uličkami. Na lahodný mok z hroznů zde narazíte na každém kroku – při posezení v útulných sklepích, ve vinařských uličkách,
na túrách, při projížďce traktorem nebo na některé z mnoha vinařských akcí.
Weinviertel učaruje nejen milovníkům vína, ale také cyklistickým nadšencům.
Pro poznání zdejšího kraje je totiž kolo ideálním dopravním prostředkem. Je zde
rozsáhlá síť cyklistických tras, ze kterých si vyberou všechny věkové i výkonnostní skupiny. Stezky vás provedou malebnými vinicemi a romantickými sklepními
uličkami k hradům, zámkům i muzeím. Přijeďte kdykoliv, nebudete zklamaní.

Foto: Stezka bosou nohou a m-ARK

Chodit na boso je zábava a je to zdraví
prospěšné. Podél okružní trasy se nachází 12 zastavení, která osloví všechny
vaše smysly. Jsou to například Houbová
překážková dráha, Paměťová stezka
nebo Místo klidu. V horkých dnech určitě oceníte ochlazující putování po blátěné stezce. Trasa je vhodná pro rodiny
s dětmi, pro mladé návštěvníky i seniory,
stejně tak jako pro celé skupiny.

Zajímavostí, která připomíná časy Keltů,
byla jako jedna ze zastávek stezky
vybudovaná „Druidská brána“ (Druidentor). 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 občerstvení, kde se podává výborné jídlo
a pití, včetně toho nejlepšího vína.

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

Wildendürnbach, samoobslužný sklep, foto: Robert Herbst
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Foto: archiv Vino Versum

Poysdorf
Vinařský zážitek
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.
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 můžete
prohlédnout mimo jiné i při komentované okružní jízdě buď na traktorech,
nebo na kolech či elektrokolech, která je
zde možné zapůjčit.
V Poysdorfu a jeho okolí si můžete
projet 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 sedm dětských hřišť na území
Poysdorfu a je zvlášť lákavá pro rodiny
s dětmi. Díky pestré nabídce individuálních programů si přijdou na své i milovníci pěší turistiky. Tematické mapy
pro objevování tohoto regionu obdržíte
ve Vino Versum turistickém centru
zdarma. Pestrá je i nabídka skupinových
programů pro školy, firmy apod. Více
v češtině na www.vinoversum.at.

Vino Versum nabízí nové balíčky
pro skupiny od 6 osob: Zážitek
v Poysdorfu, Šumivé město vína
a Samé meruňky.
Individuálně & pohodově:
s piknikovým Saurüssel-batohem
si můžete vychutnat regionální
pochoutky během vycházky nebo
cyklovýletu.
Všechny informace 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 prostranství
s vinicemi, lisovnami a vinnými
sklípky nebo novou zajímavou
naučnou včelí stezku. V barokním
špitále interaktivně 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.

Foto: archiv Weinmarkt

Třicet 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 pepřnaté Veltlínské zelené ve všech
jeho podobách. Nejúspěšnější pak
pod značkou Weinviertel DAC.
Označení DAC je zárukou regionálně typické chuti a ověřeného
původu kvalitních rakouských vín.
Ale sortiment je zde velmi rozmanitý. Z odrůd připomeňme třeba
Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský,
Muškát, Tramín. Vždy najdete
něco podle vaší chuti. Nabídku

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

Jestliže nemáte možnost nebo
příležitost přijet do Poysdorfu,
můžete si vína objednat i v našem
on-line shopu.
Kompletní nabídku najdete na
http://shop.weinmarkt-poysdorf.at.
Weinmarkt Poysdorf
Brünner Str. 28
A – 2170 Poysdorf
tel.: +43 2552 20371 22
office@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.

Otevírací doba Světa vína + hroznů
3. 4. až 30. 10. 2022 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
Foto: Steve Haider
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Valtice

Poodhalte tajemství hlavního města vína

Pohled na Valtice, foto: m-ARK

Valtice jsou přímo zrozené pro tajemství. Ta na vás číhají
na každém rohu, za každými zavřenými dveřmi, v historii každé
památky a v každé lahvi zdejších výtečných vín. Jejich odhalování
je často moc příjemné.
Městu dominuje baroko, ale ruce si
v něm podává i s jinými slohy. Novorenesanční radnicí, lesní novogotickou
kaplí sv. Huberta, klasicistním Belvederem a Dianiným chrámem známým
taky jako Rendez-vous a Kolonádou
na Rajstně, empírovým rodovým

Barokní kostel, foto: m-ARK

Valtický zámek a zahrady, foto: m-ARK

menší francouzské zahrady a rozsáhlého anglického parku roste na 40 druhů
jehličnanů a více než 75 druhů listnatých stromů. Nejznámější je monumentální exemplář jerlínu japonského.
Je nejstarší u nás, nejmohutnější
v rámci celé střední Evropy a unikátní
je zakořeněnými větvemi. Exoticky
znějí i další názvy dovezených dřevin,
třeba jalovce viržinského, pazeravu
sbíhavého, břestovce západního,
dřezovce trojtrnného, libocedru či
liliovníku tulipánokvětého. K sochařské výbavě parku patří mimo jiné dvě
sfingy a sochy Herkula, Apollona, Pana
a Merkura, takže si chvilkami budete
připadat jako ve starověkém Egyptě
nebo Římě.
Dominantou náměstí je barokní kostel
Nanebevzetí Panny s bohatě zdobeným
interiérem. Je téměř 50 metrů dlouhý
a 34 vysoký. Skleněné rakve ukrývají
ostatky sv. Antonína a sv. Justa,

patrona Valtic˝, a visí v něm dva Rubensovy obrazy. Oltář zdobí kopie obrazu
Nanebevzetí Panny Marie a nad oltářem
visí originál Nejsvětější Trojice. Z trojice
zvonů ve věži je největší ten z poloviny
15. století, který váží 996 kg.
Nejvyšším místem Valtic je Bezručova
vyhlídka s krásným výhledem na město
a pozitivní energií díky obrazu Matky
Boží, který zde kdysi visel a byl součástí
poutního místa. Od r. 1710 prý obraz
místního malíře vyzařoval zvláštní světlo, které uzdravovalo. Katolická církev
nechala všechna zázračná uzdravení
prošetřit a sepsat. Nenápadný obraz
valtické Panny Marie zázračné obklopený paprskovitou svatozáří nyní najdete
ve farním kostele v prvním bočním oltáři
na pravé straně čelem k oltáři.
A takových zajímavostí a tajemství je
ve Valticích moc. Stačí si udělat čas a přijet. Zážitky a nejeden pohárek vína vám
budou tou nejlepší odměnou.

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

Pověst

Valtice si oblíbilo hned několik duchů. V bývalém knížecím psinci a dnešním
penzionu La Veneria se zjevuje duch hraběte Langerdorfa, kterého tam
jeho vlastním mečem zavraždili vojenští zběhové. Od té doby tam obchází
a hledá svého vraha. Duchové se zjevují také vinařům, kteří mají sklepy
v místě bývalého klášterního podzemí a hřbitova u dnešní vinařské školy.
Projevuje se náhlým průvanem, chladem a divnými pocity. Někteří vinaři
dokonce ducha viděli. A nesouvisí to prý s množstvím vypitého vína.

památníkem tyčícím se nad Valticemi
na vůbec nejvyšším místě Lednicko-valtického areálu.
Mnohá tajemství skrývá i zámecký park,
kde kdysi u Žabího sklepa býval i Šnečí
rybník, aby panstvo mělo oblíbenou pochoutku pořád po ruce. Na 25 hektarech

Kolonáda Na Rajstně, foto: m-ARK
Foto: archiv města Valtice
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Foto: Resort Valtberg

Foto: Cognac & Pension Hardy

Resort Valtberg
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.
Valtberg představuje velmi rozmanitý
komplex s příjemným posezením
ve vlastních vinných sklepech, vinným
obchůdkem, půjčovnou kol a také s luxusní odpočinkovou zónou s bazénem
a saunou. Je to skvělé místo pro rodinnou dovolenou, firemní akce, svatby
i obchodní setkání. Snoubí se tam klid
s pohodou a milou jižanskou atmosférou, 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 existence získaly mezinárodní věhlas.

Celý Lednicko-valtický areál
nabízí oslnivé spektrum památek
a dechberoucích 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 skleničkou v ruce, nebo bez ní.
Detailní informace sledujte na webu
a Facebooku resortu. Těšíme se na vás.

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

Cognac
& Pension HARDY

Moravské víno ve společnosti pečlivě
vybraných francouzských koňaků
a italského prosecca? Proč ne. Zprvu
odvážná myšlenka vytvořit v hlavním
městě vína Valticích exkluzivní
koňakovou galerii se ukázala být
správnou trefou do vkusu hostů.
I z tohoto důvodu se dostal Cognac
& Pension Hardy na seznam
nejúžasnějších míst v Česku.
Cognac & Pension HARDY 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 koňakové galerie
nezapomenutelný zážitek. Dopřejte si i vy
chuť Francie prostřednictvím ochutnávky
prvotřídních značek Grand Champagne, Petite
Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois
a Bois Ordinaires.
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.
Cognac & Pension HARDY je báječným místem
pro setkání, oslavy a party všeho druhu v kulisách historických a vinařských Valtic s bohatou
nabídkou akcí.

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

Cognac & Pension Hardy
Mikulovská 511, Valtice
tel.: +420 725 511 976
info@pension-hardy.cz
www.pension-hardy.cz
@pensionhardy
28
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Přijet do Valtic a nenavštívit Salon vín ČR? Nemyslitelné!
Ochutnejte i vy to nejlepší z českých a moravských vinic
v nádherném a monumentálním zámeckém sklepě. Věřte,
tento zážitek si budete dlouho pamatovat.

Champion TOP vinařských
cílů nabízí 100 nejlepších vín

Za 100 pečlivě vybraných vín v naší
národní soutěži vín jsou zhruba dvě
třetiny vína bílá, zbytek pak červená,
růžová a šumivá. Odrůd bývá kolem
30 a k tomu několik cuvée. Různé
ročníky přinášejí různorodá zastoupení jednotlivých odrůd. Tradičně je
nejvíc Ryzlinků rýnských a vlašských,
Veltlínského zeleného, Chardonnay;
z červených Rulandského modrého,
Frankovky a Cabernet Sauvignonu.
Nejvíce zastoupeny jsou ročníky 2018,
2019 a 2020. To vše od 54 vinařství
z Moravy i Čech, od malých přes
střední až po velké vinaře. U každého
vinařství najdete krátký profil a kon-
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taktní údaje a odkaz na jejich
vína oceněná zlatou medailí
Salonu vín ČR.
S celou kolekcí vín se můžete seznámit díky několika
programům. Volná degustace nabízí po dobu 120 minut
volnou ochutnávku libovolných vín.
Možná vám ale víc vyhoví degustační
programy řízené sommelierem. Další
možností je ochutnávka prostřednictvím degustačního automatu.
Salon také vzdělává návštěvníky,
propaguje a podporuje naše vinařství.
Nechybí naučná expozice a vína, která
vám hodně chutnala, 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.

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

Foto: Národní vinařské centrum (3×)

MÍSTO, KDE PERFEKTNĚ
ROZUMÍ VAŠIM PŘÁNÍM
Foto: Prosecco Residence Marko

Salon vín ČR

Marko Prosecco
Residence
Perfektně rozumíme vašim přáním a jsme místem stvořeným k lenošení,
degustacím i pohybovým aktivitám v čele s cykloturistikou. Naším
standardem je komfort, pohodlí, šarm, skvělé jídlo a sklenice pečlivě
vybraného vína, prosecca nebo rumu. To všechno si spolu s naší
nádhernou rezidencí získalo srdce i těch nejnáročnějších klientů.

Tajemství vína

Šampionem pro rok 2022 je Chardonnay
barrique, EGO No. 79, 2019, výběr z hroznů
ze Zámeckého vinařství Bzenec. Má nádhernou zlatožlutou barvu se zelenými odlesky a vůně je plná žlutého ovoce, medu,
rozinek a podpořená vanilkou. V chuti
je kulaté, krásně hebké s širokými tóny
vanilky a jemně praženého oříšku. Pochází
ze slovácké vinařské podoblasti, z ikonické
tratě Klínky v obci Vracov. Tak na zdraví!

Rezidenci Marko v klidných Úvalech,
které jsou místní částí hlavního města
Valtic, objímají vinice. Vaše smysly
okouzlí úžasnou gastronomií, překrásným wellness a top nabídkou moravských vín, italských prosecc a exkluzivních rumů. To vše v jedinečném
stylu, které spojuje toskánský půvab
s moravskou pohostinností.
U nás si to báječně užijí jednotlivci,
páry, rodiny i firmy. 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 vybraném místě přímo v rezidenci.
Vše bude dokonalé včetně hostiny
podle vašich přání. Pýchou rezidence
je novotou vonící wellness jako stvořené k odpočinku a nabrání sil na další

aktivity. K dispozici je bazén, vířivky,
sauny a infrasauna, 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 k dispozici. V recepci vám za poplatek zapůjčíme kola pro děti i dospělé. Přesvědčte
se o jedinečném citu zdejšího šéfkuchaře při výběru surovin, ze kterých
čaruje. Restaurace funguje celoročně
a nabízí sezonní pokrmy z prvotřídních surovin. Posedět si můžete podle
počasí u krbu nebo na terase.

Pověst

Z ústního podání se traduje, že Rosalie
Angerová z Úval vyprávěla svým
vnukům, že ve dnech, kdy se jednalo
na mikulovském zámku o míru mezi
Rakouskem a Pruskem po bitvě v roce
1866, přijel večer k jejich domu zakrytý
kočár. Vystoupili z něj dva vysocí pruští
důstojníci a jeden z nich požádal o mléko
pro své dvě dogy. Psi byli tak důležití,
že žena musela mléko pod dohledem
napřed ochutnat a teprve pak ho nalít
psům. Dodatečně se dozvěděla, že to
byl takzvaný železný kancléř Otto von
Bismarck, který jménem pruského krále
jednal s rakouským císařem.

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

Lednické lázně Perla jsou nejmladší léčebné lázně
v Česku a první ve světově proslulém Lednicko-valtickém areálu. Zdejší jodobromová voda patří
mezi nejkvalitnější v Evropě. Pochází z hlubokých
podzemních vrtů, kde zůstala uvězněná mořská
voda z prehistorického moře. Během léčby se
jód vypařuje a mikroklima v průběhu koupele
obsahem jódu převyšuje přímořské oblasti.
Lidský organizmus jód vstřebává inhalací, kůží
i sliznicemi. Z léčebného hlediska je významný
právě celkový účinek.

Foto: Lázně Lednice 6×

Foto: m-ARK

NĚCO NAVÍC

Lázeňský dům Perla
TŘETIHORNÍ MOŘSKÁ VODA
LÉČÍ, REGENERUJE A OMLAZUJE
Uprostřed pohádkově krásné krajiny Lednicko-valtického areálu si
můžete báječně odpočinout v třetihorní mořské vodě. Síla jodobromového pramene hojí, regeneruje, omlazuje a skvěle se v ní relaxuje.
Přírodní léčivý pramen s jodobromovou minerální vodou, tzv. solankou,
složením připomíná Mrtvé moře. Tato
třetihorní mořská voda působí blahodárně na pohybový aparát, léčí cévní,
neurologické a gynekologické potíže
a stavy po popáleninách, regeneruje
a omlazuje. Účinky trvají až dlouhých
devět měsíců!
V Perle, 1. léčebných lázních v Lednici,
ji aplikují pomocí jodobromových
koupelí, které mimo jiné pomáhají
snížit tlak, prokrvují organizmus,
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léčí revma a záněty kloubů, přispívají
k normalizaci menstruačního cyklu
a podporují plodnost.
Ženám bez rozdílu věku doporučujeme
Dotek luxusu plný skvělých procedur
spojených s báječným odpočinkem.
Nechybí v něm nevšední masáž zlatem,
rozmazlující koupel královny Kleopatry
a hříšný zákusek s kávou u baru.
Lákavé jsou i naše denní lázně, kde
si můžete nakombinovat jednotlivé
procedury nebo si vybrat promyšleně
sestavený balíček ambulantních procedur,

na jehož konci budete za 2–3 hodiny
po náročných dnech skvěle odpočatí,
aniž byste se museli ubytovat. Výběr je
velký a na své si přijdou muži i ženy.
Co třeba Zadáno pro ženy, Kouzlo
perly nebo Manager relax. Balneo
provoz je otevřený denně včetně
víkendů a svátků.
Perla nabízí bezpočet relaxačních
a wellness balíčků s více než 100 procedurami včetně masáží, obličejových

ošetření, tělových zábalů a vířivých
koupelí s nejrůznějšími, ale vždy
prospěšnými přísadami.
Všechny části Perly jsou bezbariérové. Z komfortních pokojů pohodlně
dojdete v pantoﬂích všude, kam potřebujete včetně bazénu s teplotou 31 °C.
Nejlepším dárkem je zdraví! Darujte
ho sobě nebo svým blízkým v podobě
dárkového poukazu. Pobyty jsou určeny samoplátcům i pojištěncům.

Lázně Lednice
Lázeňský dům Perla
Břeclavská 700
691 44 Lednice
tel.: 519 304 811, 724 730 804
www.lednicelazne.cz
FB: Lázně Lednice

Lednicko-valtický areál netradičně
Prohlédněte si Lednicko-valtický areál při romantické plavbě tajemnými
meandry staré Dyje. Rozhodně je na co se dívat! Z říční hladiny se vám
naskytnou jedinečné pohledy na zámecký park, zámek Lednice, minaret
nebo Janův hrad, které patří do souboru památek UNESCO. Uchvátí vás
okolní příroda lužního lesa, staré stromy ponořené do vody, bobří hráze,
dub s osmimetrovým obvodem, volavky či nádherně kvetoucí lekníny…
Pravidelné plavby (zámek Lednice – minaret, minaret – Janův hrad) jsou
provázené poutavým výkladem lodníků. Plavbu pak můžete spojit s pěší
procházkou parkem nebo cyklistickým výletem za dalšími památkami
a přírodními krásami Lednicko-valtického areálu.

magazín LOOK AT IT
Foto: m-ARK
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Státní zámek Lednice

Zednářská zahrada, dnes zakletá v porostu
stromů, se probouzí jednou za rok, kdy
v parku rozkvetou jírovce, tedy kaštany.
Pro nalezení potřebujete zasvěceného
průvodce, které najdete na www.pruvodceparkem.cz. Dozvíte se mimo jiné, proč se
mezi jednotlivými ostrovy parku vždycky
prochází tisovou branou, proč je vidět minaret jen ze tří míst po cestě k němu nebo
proč je vidět mezi dvěma ostrovy jírovec či
jiný výrazný strom.
Zámek nabízí celkem 4 prohlídkové okruhy:
reprezentační sály, soukromé apartmány,
dětské pokoje včetně muzea loutek a grottu – umělou barokní krápníkovou jeskyni.
K tomu připočítejte prohlídky skleníku,
minaretu a umělé zříceniny Janohrad.
Zámek i skleník jsou kvůli nutné údržbě
uzavřeny pouze v lednu, jinak jsou v různých režimech otevřeny po celý rok.

Velkolepá jízda kolem světa
Zámek a park jsou jako živý organizmus s proměnlivou tváří. Ve dne pulz
ují bohatým životem a za hvězdných
večerů a ztemnělých nocí jako by
vystoupily z obrazu starého mistra.
V každém ročním období se zahalují
do jiných barev a vůní. Je úžasné to
pozorovat a k tomu objevovat tajuplná zákoutí, která vyprávějí příběhy
z dávných dob.
Procházka parkem je velkolepou jízdou
kolem světa, kterou zvládnete za pár
desítek minut. Do omrzení se můžete

toulat rozsáhlým anglickým parkem
a od jara do podzimu rozkvetlou francouzskou zahradou. Ve tropech a subtropech se ocitnete hned, jak vstoupíte
do zdejšího proslulého skleníku, který
byl ve své době technologickým zázrakem. V parku na vás čeká taky římský
akvadukt, maurská vodárna a nepřehlédnutelný turecký minaret s vyhlídkou. Na každém kroku vás překvapí
stromy a keře z exotických krajů.
Teprve před pár lety vydal park skrývané tajemství – dávno zapomenutou
zednářskou zahradu se symbolikou
v podobě do kruhů vysázených stromů
a klikatých cestiček s palouky a zastaveními, z nichž každé mělo svůj význam.

Pověst

Traduje se, že v dávných dobách se
v bažinách poblíž parku utopil jezdec
na černém koni. Dodnes se zjevuje
v zámku v severním křídle. Nikdo ale
zatím neodhalil, kdo to byl a jaký měl
k zámku vztah. Důležité prý je, že nijak
a nikomu neškodí.

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

RELAX HOTEL ŠTORK
JE PERLOU LEDNICE
Lednici se přezdívá perla jižní Moravy a RELAX HOTEL ŠTORK je
perlou Lednice. Ideální místo k odpočinku i aktivitám všeho druhu
je uvelebeno na klidné adrese kousek od centra a má skvělou
pozici k poznávání všech krás Lednicko-valtického areálu. To z něj
dělá oblíbený cíl mnoha návštěvníků. Přidáte se k nim?
Čekají na vás příjemné moderní jednoaž třílůžkové pokoje a apartmány
s kuchyňkou. Potřebnou energii vám
dodá skvělá startovací snídaně.
Po dni plném zážitků tělo i mysl zrelaxujete ve venkovním krytém bazénu
s protiproudem, vířivce, infrasauně
nebo na masáži klasické, lávovými
kameny a dalších podle aktuální
nabídky. A pak – znáte lepší zakončení
dne než posezení u sklenky výtečného
moravského vína, třeba na dvoře pod
nebem plným hvězd?
Na pohodlných postelích pak budete
spát jako Budulínci v klidu a bez obav,
protože parkoviště hlídá kamera.
Bát se nemusíte ani horka – všechny
pokoje jsou klimatizované.

Foto: Relax Hotel Štork

Skvost, který láká turisty a filmaře z celého světa a je jednou
z nejoblíbenějších zámeckých adres v Česku. Vítejte na státním
zámku v Lednici na Moravě, kde vám jeden den na prohlídku
všech zajímavostí rozhodně nestačí.

Relax Hotel Štork
Lednice na Moravě
Čechova 272, tel.: 733 133 833
www.relaxhotelstork.cz

Foto: m-ARK (4×)
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Spa Resort
lázně

Lednice****

KOMFORTNÍ LÁZNĚ SKVĚLE
ZRELAXUJÍ VAŠE TĚLO I MYSL
Základem lázeňské léčby je účinek
jodové mořské vody coby přírodního
léčivého zdroje. Podle potřeby nebo
vašeho přání jsou jeho skvělými
doplňky rehabilitační cvičení, terapie,
masáže, fyzioterapie, vodo a elektroléčba, zábaly...

Unikátní bazén v našem wellness centru čerpá vodu z přírodního léčivého
zdroje, kterým je třetihorní jodová
mořská voda z hloubky 1250 m.
Náš hotel je 100% nekuřácký, s komplexním balneo provozem, nekonečnou nabídkou léčebných a relaxačních
procedur, konferenční místností, prostorem pro školení a certifikovaným
adventure golfovým hřištěm na 36 ran
navrženým vícenásobnou mistryní
světa Olívií Prokopovou.

Všechny jedno i dvoulůžkové pokoje
jsou klimatizované, mají pohodlné
designové vybavení a komfortní
zdravotní matrace a antialergické
lůžkoviny. Pokud si potrpíte na luxus, budete jako doma v Knížecím
apartmánu s prosklenou koupelnou
a krbem. K nejoblíbenějším u nás
patří SM systém, spirální stabilizace
podle MUDr. Richarda Smíška modifikovaná pro různé věkové a výkonnostní kategorie. Cvičení páteře vzniklo
spojením medicíny a sportu a prověřila ho 30letá praxe. Účinný pohybový
program v celém těle propojuje stabilizační svaly optimálně koordinovaným
pohybem. Vyrovnává páteř a efektivně
regeneruje meziobratlové ploténky
po sedavém zaměstnání nebo
náročném sportu. Pro různé věkové
a výkonnostní skupiny máme různé
modifikace. Výhodně můžete čerpat
procedury prostřednictvím našich
pobytových balíčků. Téměř nekonečnou nabídku pobytů a jednodenních
balíčků najdete na lázeňském webu.

Luxus

s gurmánskými zážitky a vínem

Komfortní hotel v sobě snoubí luxus s gurmánskými zážitky
a degustací skvělých modrohorských vín. Díky své historii a citlivé
rekonstrukci je místem s nezaměnitelným geniem loci pro dovolenou,
rodinné oslavy, svatby, konference i mimořádný firemní teambuilding.

Hotel vznikl v památkově chráněné
barokní sýpce, kterou nechal
vybudovat manžel císařovny Marie
Terezie František Štěpán Lotrinský.
V roce 1780 byla sýpka dostavěna
a poddaní tam odváděli naturální
dávky z velkopavlovického panství.
Monumentální barokní exteriér
se proměnil v moderní hotel se
stylovou restaurací, 42 pohodlnými pokoji a technicky vyspělým

zázemím tří sálů pro kongresovou
a konferenční turistiku.
Pro zdejší kuchaře je závazná
nekompromisní kvalita a čerstvé,
nejlépe lokální suroviny. V kuchyni
zpracovávají zeleninu, ovoce a bylinky v bio kvalitě přímo z hotelové
užitkové zahrady. Součástí hotelu je
Vinný sklep Františka Lotrinského,
kde můžete ochutnávat výborná
vína z proslulých Modrých Hor,

jejichž přirozeným centrem jsou
právě Velké Pavlovice. To vše je předpokladem pohodové dovolené v kraji
vína a historických památek. V rozhodování vám pomůžou naše lákavé
pobytové balíčky.

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

Foto: Spa Resort Lednice

Dopřejte svému tělu i mysli komfortní lázeňskou
péči s jedinečnými léčebnými, wellness
a zkrášlujícími procedurami v luxusním
resortu čtyřhvězdičkových lázní.

Spa Resort Lednice
Břeclavská 781, 691 44 Lednice
tel.: 734 200 222, 515 554 100
www.lazne-lednice.cz
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Hotelový resort CHATEAU DE FRONTIERE
šéfkuchaře Davida Viktorina zajišťuje nadstandardní gastronomické
zážitky a zároveň nabízí nepřeberný
výběr moravských i zahraničních vín.
Stylová restaurace se nachází v těsné
blízkosti klasicistní budovy Hraničního zámečku a hotelové hosty hýčká
od snídaní po večerní posezení na letní
terase. Restaurace disponuje venkovní
zahrádkou a dvěma bowlingovými
dráhami. Rovněž zajišťuje zázemí a občerstvení pro návštěvníky venkovního bazénu či konferenční místnosti
v prvním patře.

Zážitková gastronomie

Přijďte se přesvědčit
o naší jedinečnosti
Lednicko-valtický areál je perlou jižní Moravy a právem patří k nejnavštěvovanějším místům v České republice, kam každoročně zavítá tisíce
turistů z nejrůznějších koutů světa. Okouzlující krajinný celek je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a od roku 1996 je
zapsaný na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi vyhledávané památky patří i CHATEAU DE FRONTIERE / Hraniční zámeček
postavený v roce 1816 jako letní sídlo rodu Lichtenštejnů.

Ctíme hodnoty našich
předků

Klasicistní zámeček nechal postavit
Jan I. Josef z Liechtensteina, který
významně zveleboval své panství.
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 přirozeně
zapadá do malebné krajiny. Zámeček
původně sloužil k relaxaci šlechtického
rodu a pro svoji skvělou dostupnost
mezi valtickým sídlem a zámkem
v Lednici byl často vyhledávaným místem k odpočinku. Tento smysluplný
záměr je pro nás obrovským závazkem a s maximální úctou a pokorou
bychom v tomto příběhu chtěli pokra-
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čovat. Naším cílem je zachovat památku
uznávaného šlechtického rodu ve své
okouzlující kráse i pro další generace,
aby se stala oblíbeným a vyhledávaným
skvostem jižní Moravy.

Hotel**** SUPERIOR

Hotelový resort CHATEAU DE FRONTIERE / Hraniční zámeček se jako jediný
hotel na území Lednicko-valtického areálu
pyšní od roku 2021 certifikací v kategorii
Hotel**** SUPERIOR, která svým návštěvníkům garantuje odpovídající rozsah
služeb a vybavení. Tento systém klasifikace se za podpory Evropského parlamentu
využívá v 19 evropských zemích s cílem
sjednocení hotelových kritérií. V rámci
širokého okolí se tak pouze u nás dostává
klientům té nejlepší péče a prémiových
služeb nejvyšší možné kvality.

Náš host, náš pán

Perfektní hotelový servis a vstřícný
personál hýčká své hosty bez rozdílu.
Ať už jde o víkendový pobyt či snovou
dovolenou. Součástí areálu jsou dva
významné gastronomické podniky, à la
carte Restaurant Chateau Petit a zážitkový Restaurant ESSENS sídlící v historické

budově zámečku. Dokonalý odpočinek
zajišťuje moderní wellness a v letním
období je hotelovým hostům k dispozici vyhřívaný venkovní bazén s garantovanými místy k ležení. Samozřejmostí
jsou nabíjecí stanice pro automobily
i elektrokola.

Cesta k souladu mysli,
duše a těla

Luxusní wellness láká své návštěvníky
na opravdový relax. Saunový svět
nabízí dokonalé uvolnění a prohřátí ve třech tematických saunách
s následným zchlazením v bazénku
či oblíbené sněžné jeskyni. Součástí wellness jsou i masérské služby
s prémiovou kosmetikou ESSENS.
Sportovní nadšenci ocení moderní
fitness i kryosaunu s mrazivým osvěžením do -150 °C. Dokonalý odpočinek
poskytuje nadstandardní vířivka a tři
relaxační zóny s výhledem na historickou budovu Hraničního zámečku.

Dokonalá kuchyně
po celý den

Hotelový à la carte Restaurant
CHATEAU PETIT pod vedením

Restaurant ESSENS je umístěný
v samotné historické budově Hraničního zámečku a zcela se vymyká
běžným standardům. Pod taktovkou
šéfkuchaře Otto Vašáka si zde hosté
dopřávají neobyčejné gastronomické
zážitky a díky těmto, až uměleckým
dílům jsou probouzeny i ty nejospalejší chuťové pohárky. Inspirací se
mistrům kuchařům staly michelinské
restaurace po celé Evropě a po vzoru
nejvyhlášenějších gastronomických
projektů se i zde nabízí osmichodová
degustační menu, která je možné si
vychutnat i ve zkrácené čtyřchodové
variantě. V roce 2021 obhájil Restaurant ESSENS prvenství v průvodci
Gourmet Jižní Morava a zároveň se
pyšní nejvyšším oceněním tří Zlatých
lvů, hodnocení TopLife Czech, jež jej
právem řadí mezi top 10 nejlepších
restaurací v ČR pro rok 2021.

Foto: CHATEAU DE FRONTIERE/Hraniční zámeček

Lokální dodavatelé

Oba restauranty staví své umění na sezonní nabídce a jídelní menu i variace
jednotlivých chodů jsou pravidelně
obměňovány. Prioritou je spolupráce
s místními pěstiteli, chovateli a farmáři,
přičemž čerstvost surovin a jejich zpracování je tím nejdůležitějším předpokladem pro dokonalý výsledek. Bylinky
i další suroviny vypěstované na vlastní
zahradě či sesbírané v okolní přírodě
jsou následně ručně zpracovávány, mezi
vlastní produkci patří i domácí pečivo
a exkluzivní uzeniny.
Luxusní hotelový resort přímo vybízí
k odpočinku a načerpání nových
sil. Kouzelná atmosféra Hraničního
zámečku podtrhne jedinečnost
každého dne a genius loci donutí
se neustále vracet.

CHATEAU DE FRONTIERE / Hraniční zámeček
K Zámečku 16, 691 43 Hlohovec u Břeclavi
www.chateaudefrontiere.com
FACEBOOK: chateaudefrontiere,
restaurantessensofficial, chateaupetit.hlohovec
INSTAGRAM: hotelchateaudefrontiere,
essensrestaurant, chateaupetit.hlohovec
tel.: +420 730 575 555
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Rodinné vinařství

ANNOVINO LEDNICE A VALTICKÉ PODZEMÍ
Chcete pít skvělá vína, užít si zábavu a potkat se s přátelskými
lidmi? Spojujeme dvě oblíbené vinařské adresy – rodinné
vinařství Annovino Lednice a proslulé Valtické Podzemí.
Celoročně otevřené rodinné vinařství
jedinečným způsobem kombinuje popíjení vín se zážitkovými prohlídkami
moderního vinařství, ochutnávkami,
relaxací a pikniky v unikátní zahradě
Amonit. Dostanete se do něj po svých,
na kole, autem, na zapůjčené koloběžce
či loďce romantickou plavbou po Zámecké Dyji.
Naše vína jsou šťavnatá, svěží, ovocitá
a typická je pro ně příjemná mineralita – dar země bohaté na vápencové
zkameněliny z dávných moří. Jsme moc
rádi, že vína chutnají vám i odborníkům, díky kterým byl pro nás rok 2021
velmi úspěšný.
U nás ochutnáte víno ve všech jeho
podobách a barvách, od tichého
po bublinky, od moravského zemského
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po výběry, od bílého přes růžové
a oranžové až po červené. A jako bonus
naše vlastní speciality, které jinde
nenajdete – víno Višňové a HONEY´S
medové.

Nechybí rarity jako přírodně sladké
výběry. Zkuste náš klenot „přírodní
slámovku“ Rulandské šedé, výběr z cibéb 2018, které je aktuálně nejlepším
moravským sladkým vínem mezi sto
nejlepšími víny v Salonu vín ČR. Rádi
zkoušíte nové odrůdy z moravských
vinohradů? Máme Solaris, Erilon,
Savilon, Souvignier gris či Sevar.

Foto: R. Hasilová a archiv Annovino

Dobře víme, že kdo pije, musí i jíst.
Pečlivě pro vás vybíráme nejlepší
lokální potraviny. Žhavou novinkou
roku 2022 je vinařské bistro. Vy už si
jen vyberete a pochutnáte.
Nově můžete u vinařství na prostorném
parkovišti nejen zastavit, ale i zakempit
s karavanem na vinařském Stellplatzu
s přilehlou Vinařskou stodolou.
Fandíme vínu, ale i kultuře a dobré
zábavě. Přijeďte třeba na ANNOVINOFEST, Lednické vinné trhy, Hudbu
ve vinařství a taky neodolatelnou
trojkombinaci lednické Vinobraní
& Dýňobraní & Gulášfest.
Čeká na vás dobré pití, jídlo a zábava.
Areál je prostorný a své oblíbené místo
si najde každý včetně dětí, pro které
máme parádní kout s trampolínou
a pískovištěm. Malým i velkým hodně
radosti dělají naši ledničtí koníci,
které vyřezali místní truhláři ze dřeva
starých sudů.
Až si všechno prohlédnete, ochutnáte

a nakoupíte, přesuňte se do sousedních
Valtic. Naše vinařství tam provozuje
téměř kilometrový labyrint vinných
sklepů Valtické Podzemí.
Je držitelem prestižního titulu Champion soutěže TOP Vinařský cíl a řadí
se mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější vinařské cíle u nás. Valtické
Podzemí to jsou nejen prohlídky,
ochutnávky a skvělé místo pro rodinné

oslavy a firemní večírky, ale také proslulé
„podzemní akce“. Například Hudbobraní
či Dýňobraní s volbou Miss a Missáka
Burčák.
Vznik Podzemí se datuje až k roku 1289,
kdy tam vznikl klášter minoritů a jeho
podzemní chodby sloužily nejen ke skladování, ale i jako úkryt před nepřáteli.
Ty tam dnes rozhodně nenajdete. Naopak,
odcházet budete bohatší o mnoho zážitků.

ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE, s.r.o.
www.annovino.cz
VALTICKÉ PODZEMÍ
www.valtickepodzemi.cz
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V knize mimo jiné najdete dub Bertka
Hepnera u zámečku Lány, ke kterému
se váže příběh stejnojmenného lesníka,
entomologa a milovníka lužních lesů.
V současné době se torzo hlavního
kmene vylomilo a trouchniví na zemi.
Ale původní malá boční větev na zbytku
kmene sílí a statečně se snaží zachovat
vzpomínku na jednoho z nenápadných
služebníků lužního lesa na Soutoku.

Foto: Biosférická rezervace Dolní Morava

Biosférická rezervace

Dolní Morava

Foto: m-ARK (3×)

STROMY – NĚMÍ A STATEČNÍ SVĚDCI MNOHA UDÁLOSTÍ
Stromy člověk obdivoval od pradávna pro jejich
mohutnost, výšku, majestátnost a dlouhověkost.
I v dnešní době zajímavé stromy poutají pozornost
každého, kdo má rád přírodu a zajímá se o kulturní
hodnoty krajiny, historii a umění. Po celém světě
nejzajímavější stromy chrání jako nedotknutelná
náboženská tabu přírodních národů, ale i jako přírodní,
kulturní a historické dědictví moderních států.

V Biosférické rezervaci (BR) Dolní
Morava zajímavé stromy potkáte
doslova všude. V zámeckých parcích,
ve městech, na návsích, ve vinohradech,
v alejích podél cest, na hřbitovech,
na hrázích rybníků a samozřejmě
na Pálavě a v lužních lesích.
Jsou lidé, kteří nejzajímavější stromy
systematicky vyhledávají. V anglicky
mluvících zemích se jim říká tree
hunters – lovci stromů. Je to jedna ze
zajímavých volnočasových aktivit, která
umožňuje zažít neopakovatelné pocity
při objevu nějakého výjimečného jedince, přestože to s jistotou nebude prvonález. U každého takového stromu je
přítomna zvláštní energie, genius loci –
duch místa. Podle římské mytologie je
to místo, které ochraňuje určitý bůžek
a v naprosté většině vyzařuje pozitivní
energii, která posiluje ducha i tělo.
BR Dolní Morava je na zajímavé stromy
opravdu bohatá a patří k unikátním
oblastem nejenom z pohledu České
republiky, ale i Evropy. Rostou tam
prastaré stromy – veteráni, stromy

exotické, mohutné, osamocené i mnohokmenné. Některé druhy stromů
narostly do rozměrů, které z nich dělají
světové unikáty a rekordmany.
Úžasnou lokalitou s prastarými
dubovými solitéry je oblast Pohanska
a Soutoku pod Břeclaví a Lanžhotem.
I když nejstarší duby mají jen o málo
víc než 250 roků, svými rozměry,
tvarem koruny či už jen smutným
uschlým torzem evokují příběhy
u každého vnímavého pozorovatele,
malíře a fotografa.
BR Dolní Morava ve spolupráci s odborníky Mendelovy univerzity v Brně,
Lesnické a dřevařské fakulty, vydala
v roce 2007 knihu 100 nejzajímavějších stromů Biosférické rezervace
Foto: Biosférická rezervace Dolní Morava
Dolní Morava. Vybíralo se přibližně
z 1000 popsaných stromů! To je výzva
Terezín
Vilémov
Starovice
Milotice
Kurdějov Horní Bojanovice
Hovorany
a doklad pro každého budoucího lovce
Nová Ves
Hustopeče
Pouzdřany
Čejč
Kobylí
Ivaň
Popice
Němčičky
Vlasatice
stromů, že zajímavých stromových
Vrbice
Strachotín
Dubňany
Starovičky
Pasohlávky
Bořetice
Šakvice
Čejkovice
Mutěnice
jedinců je v celé oblasti dostatek pro
Velké Pavlovice
Dolní Věstonice
Starý Poddvorov
Zaječí
Poddvorov
další objevování a originální zážitkyBrodzenad Dyjí Horní Věstonice
Hodonín
Pavlov
Nový Poddvorov
Drnholec
Přítluky
Perná
Rakvice
Dolní Dunajovice
Dolní Bojanovice
Nové Mlýny
setkání s němými svědky časůNovosedly
dávno
Klentnice
Velké Bílovice
Josefov Lužice
Milovice
Bavory
Jevišovka
Dobré Pole
Podivín
Prušánky
minulých i těch docela nedávných.
Mikulčice
Moravský
Březí
Bulhary
Nový Přerov

Mikulov

Nejdek

Lednice

Na Mušlově
Sedlec

Žižkov

Moravská Nová Ves
Hrušky

Ladná

Týnec
Tvrdonice

Hlohovec

Břeclav

Valtice

Kostice

Lanžhot

Foto: m-ARK

Pohansko

Jan Vybíral
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
www.dolnimorava.org; www.modelovyles.cz
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Foto: archiv města (3×)

Břeclav

Foto: archiv města

MĚSTO NA DYJI LETOS SLAVÍ VE VELKÉM
Letos uplyne 1200 let od prvních písemných zmínek
o Moravě, 150 let povýšení Břeclavi na město, 90 let
od prvního promítání v kině Koruna a 30 let od založení
Břeclavských svatováclavských slavností. To je skvělá
příležitost k četným akcím spojeným s těmito výročími.
Ale i když se vám zrovna nechce slavit, přijeďte. Zdejší rovinatá krajina je jako stvořená pro pěší výlety, k procházkám
lákají unikátní lužní lesy a je protkána mnoha cyklostezkami. Archeologické naleziště velkomoravského Pohanska
doplňuje stejnojmenný lovecký zámeček, a když budete
pokračovat na jih, dostanete se k soutoku Moravy a Dyje.
Město samotné se pyšní bohatou historií, která měnila
postupem času jeho tvář. Ovlivnily ji významné šlechtické
rody v čele se Žerotíny a Lichtenštejny a později bohatá židovská rodina Kuffnerů. Za zhlédnutí stojí mnohé sakrální
a jiné architektonicky zajímavé budovy.
Velký hospodářský rozmach Břeclav zažila po příjezdu
prvního vlaku z Vídně v roce 1839 a před 150 lety ji v roce
1872 povýšili na město.
Polohou v nejjižnějším cípu jižní Moravy tvoří Břeclav
přirozené centrum národopisného regionu Podluží a zvyky,
tradice a folklor jsou pevnou součástí místního společenského života. K nejoblíbenějším patří Břeclavské svatováclavské slavnosti, které se každoročně konají poslední víkend
v září. Letos to bude už 30. ročník. Kromě folkloru jako vždy
nabídne multižánrový program, kde si každý přijde na své.

Břeclav se vyhřívá na březích řeky Dyje na slunném
jihu Moravy a své jméno získala po knížeti Břetislavovi,
který zde postavil v 11. století pohraniční hrad. Letos
město slaví ve velkém, protože aktuálních je hned
několik výročí.

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

Foto: m-ARK
Foto: m-ARK (3×)
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Foto: archiv Antonína Vojtka (5×)

Antonín Vojtek
TAJEMNÉ POSELSTVÍ NADĚJE PRO PŘÍŠTÍ GENERACE
Tajemství procházejí životem malíře Antonína
Vojtka jako pomyslná Ariadnina nitka. Nejsou
to tajemství, která šokují, ale taková, která
často vidí jen citlivá duše. Mistrovy obrazy nám
odhalí krásu krajiny, kterou často přehlížíme,
protože nám zevšedněla. Jemu ne. Nikdy.

Když pohlédne na Pálavu, nevidí obyčejné kopce, ale ladné
ženské křivky. Pohlédne-li na květinu, přenese ji na plátno,
a to i s její vůní, ptáky s jejich zpěvem a kostelík se zvoněním
zvonů. A vy jen tušíte, co se skrývá v trávě, ve větvích stromu,
pod vodní hladinou...
„Z krajiny si vybírám náměty, které v ateliéru – lépe řečeno
ve své duši – přetavím do něžných ženských křivek a vdechnu
jim řád. To je pro mě klid, pohoda, ticho, spokojenost, radost
i láska. To vše vkládám do svých obrazů,“ zaznělo od malíře.
Antonín Vojtek si nedávno splnil dávný sen, vlastně taky

tak trochu obestřený mystériem. Zkombinoval totiž zlaté vejce
s archou úmluvy. Šanci podílet se na tomto velkém tajemství
máte i vy. Stačí k tomu relativně málo. Ale pěkně popořádku.
Projekt s příznačným názvem Poselství naděje u nás nemá
obdoby. Schránka ve tvaru zlatého vejce má rozměry 1,5 metru
na délku a 70 cm do hloubky a zájemci do ní mohou vkládat
vzkazy svým potomkům. A to do té doby, než se vejce zaplní.
Malíř předpokládá, že to bude trvat několik let. Pak schránku
zapečetí a uloží na bezpečné místo, kde bude čekat 100 let
na své otevření. A to ne ledajaké!
Do spolupráce na projektu museli být zapojeni i právníci, aby
vejci zajistili bezpečnost až do chvíle, kdy se u znovuotevření sejdou ti, jimž byly vzkazy určené. Každý, kdo se rozhodne napsat
vzkaz, musí počítat s tím, že si ho možná nepřečtou jeho děti,
ale spíše vnuci či další pokolení. I proto je třeba se nad každým
vzkazem zamyslet a připravit si ho.
„Každý touží po ždibci nesmrtelnosti a vzkaz do zlatého vejce
je příležitost. Já ve svém věku bilancuji. Mám všechno. Nic mi
nechybí. Což to není štěstí? Což to není radost? Jsem už takový.
Každému přeji, nikomu nezávidím. A mám moc rád lidi. Přijďte
si se mnou popovídat,“ vzkazuje Antonín Vojtek.
Vejce natřené speciální barvou se zlatými pigmenty je uloženo
v dřevěné truhlici, kterou vyzdobil společně s dcerou Julií
Vojtkovou. Letos ho najdete v malířově Galerii 99 v Břeclavi.
Pak se možná vydá na cesty, kdoví kam.
Antonín Vojtek
Ateliér a galerie A. V. Břeclav
www.vojtek-av.com, telefon: 723 887 977
Facebook: Antonín Vojtek
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Tajné chodby
a kostel s extra věží

Foto: Zámecký pivovar Břeclav

Zámecký pivovar Břeclav

KANEC

A na výsledku je to znát – pivu zůstává
jeho charakteristická hořkost a plná chuť.
Pivovar si zvolil cestu kvality. Sází na kvalitní ingredience, kojeneckou vodu z Kančí
obory a rozmanitost chutí.
Stálou nabídku tvoří ucelená série piv
značky Kanec: Kanec 10 Chmelený,
Kanec 11 Hořký, Kanec 12 Premium,
Kanec 12 Premium polotmavý,
Kanec 13 Nachmelený za studena
a Kanec 15 Tmavý. K tomu připočítejte
jedenáctku Podlužan a sezonní
a speciální piva v sudech i v lahvích.
To vše je motorem, který pivovar s 500 let
trvající tradicí výroby zlatavého moku
pohání dál.

je filharmonií hořkosti a chuti

Slogan PIVO JINAK. POSTARU. PO NAŠEM vychází z bohaté historie břeclavského pivovaru. Tradice vaření piva má v tomto městě
kořeny zapuštěné předlouhých 500 let a prý možná ještě déle.
Za prosperujícím podnikem stál
ve středověku hlavně rod Žerotínů
a později Lichtenštejnů, kteří si zdejší
panství udrželi nejdéle.
Největšího rozvoje však pivovar dosáhl v roce 1931, kdy místní břeclavské
pivo získalo zlatou medaili a 1. cenu
na Dunajském veletrhu v Bratislavě.
Válka pivovaru neprospěla, ale přežil,
i když hodně poškozený. Vzápětí ho
znárodnili. Přesto zde výroba piva
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trvá od středověku téměř nepřetržitě,
až na malou výluku v 90. letech, kdy
výrobu piva zastavila až privatizace.
Areál dlouho chátral a nad osudem
pivovaru se stahovala mračna.
Záchrana přišla v roce 2012, kdy
společnost Zámecký pivovar Břeclav
dlouholetou tradici vaření piva v areálu zámku vzkřísila a začala se psát
nová historie zdejšího pivovarnictví.
Všechna břeclavská piva jsou produkována staročeskou
metodou – dekokcí
na dva rmuty
za použití výhradně
domácích surovin.
V praxi to znamená,
že pivo kvasí výhradně v otevřených
kádích ve spilce.
Způsob a delší doba
tohoto kvašení se
pak zhodnocuje v ležáckých tancích.

Zámecký pivovar Břeclav
Pod Zámkem 625/8, Břeclav
info@pivovarbreclav.cz
https://pivovarbreclav.cz

Foto: m-ARK

PŘÍTLUKY A NOVÉ MLÝNY

Ladná

Unikátní kačenárnu změní
na odpočinkové místo
Malá obec Ladná kousek od Břeclavi má jedno hodně
zajímavé místo. V rámci celé naší republiky ojedinělou lichtenštejnskou kačenárnu.

Toto důmyslné zařízení z konce
17. století sloužilo myslivcům k odchytu vodního ptactva. Někdy to bylo až
10 tisíc divokých kachen ročně! Pozůstatky kačenárny se dochovaly dodnes,
přestože svému účelu přestala sloužit
už před 2. světovou válkou.
Jejím středobodem byl malý rybníček
s kanály ve všech rozích, kudy kachny
vpluly dovnitř. Ven už se však nedostaly, protože vodní cesty se stáčely
Foto: archiv obce (2×)
tak, aby nebylo vidět na jejich konec.
Po celém obvodu byl každý kanál
obehnaný až dva metry vysokými
ploty ze suchého rákosu, takže lapené
kachny neviděly na břeh.
Chycené ptáky obvykle přímo
v kačenárně zabíjeli a pak je převáželi
do zámecké kuchyně nebo je prodali.
Část kachen, a to živých, putovala
do Vídně a dalších velkých měst. Zpočátku povozy, později vlakem.
Ladenští by kačenárnu rádi obnovili
tak, aby na jejím místě vzniklo další odpočinkové místo.
Za pozornost rozhodně stojí chráněná kulturní památka –
kostel svatého Michaela archanděla v novorománském
stylu. Je unikátní v tom, že všechny vnější architektonické
detaily jsou z glazovaných keramických tvarovek.

Skoro každý kostel má věž, ale
málokterý ji má deset metrů
daleko. Nevěříte? Tak se stavte
v Přítlukách, které jsou oblíbeným místem rybářů a milovníků
vína. Jejich místní část Nové
Mlýny bývala sídlem významné
komunity novokřtěnců, kterým
se říká habáni.
V obci se od pozdní doby kamenné
střídaly různé kultury. Důkazem je
nejstarší mohylník na jižní Moravě,
pod kterým se našly slovanské
hroby z 5.–7. století. Později obec patřila velehradským cisterciákům
a první písemná zmínka je datovaná rokem 1220.
Velký význam měla i v době náboženské tolerance v 16. století, kdy
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.
V obci najdete i jednu zvláštnost. Původně románský kostel svaté
Markéty z roku 1218 má dnes gotické jádro a je kulturní památkou.
Až v letech 1756–1762 k němu přistavili čtyřbokou věž, ovšem
10 metrů od kostela. V 17. století sloužila kostelní věž jako dočasná
vazba pro provinilce z dalekého okolí. Na přelomu 20. a 21. století se
chrám dočkal kompletní rekonstrukce.

Pověst

Dodnes se traduje, že z Přítluk
vedly tajné sklepní chodby až
do Zaječí. Pravdou je, že mnohé
sklepy v obci byly zazděné,
protože vinaři se rozhodli
užívat jen nejvyšší patra.
Později tato prastará sklepení
zatopily spodní vody. V Nových
Mlýnech bývaly sklepy směrem
na Šakvice a ty zase padly
za oběť novomlýnské nádrži.

Obecní úřad Přítluky
Obecní 11, Přítluky
www.pritluky.cz

Foto: m-ARK

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

Bulhary

Zdejší vína žádali na královský i císařský dvůr
Rakvice žijí hlavně folklorem a vínem. Když se trefíte do té správné
akce, užijete si obojí. Od jara do podzimu máte hned několik příležitostí. A když přijedete na Velikonoce, můžete najít i poklad!

Poklady pod vodní hladinou, ve vinicích i pod zemí
mladých vín a prosincové svěcení vín.
Bulhary dobře znají i rybáři, kteří
z Dyje tahají trofejní obry, vodáci užívající si každý metr proměnlivého toku
i ti, kdo se zajímají o trofejní zvěř. První
zmínka o zdejší oboře je už z roku 1692
a dnes v ní na výměře 1164 hektarů
chovají hlavně jeleny a doplňkově
daňky a divočáky.

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.

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

Pověst

Málokdo tuší, že při návštěvě
Bulhar může zbohatnout. Pověst
o zdejším Pustém zámečku
praví, že jednou za 100 let se
skromnému a hodnému člověku
zjeví pes velký jako tele, který
má v tlamě tři klíče. Seberete-li odvahu a klíče mu vezmete,
stanete se majitelem velkého,
dosud lidským očím skrytého
pokladu.
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Foto: archiv obce

Foto: archiv obce

Foto: archiv obce

Foto: archiv obce

Není se čemu divit. Obec na dohled
od Pálavy s životadárným vodním tokem čile žila už v době lovců mamutů
a od té doby je tomu tak pořád. Lidé
se zde zabydleli, obklopili se vinohrady
a folklorem. Obdělávají úrodnou půdu
a ta každoročně vydává nové a nové
důkazy o prastarých předcích.
Fandíte spojení vína a folkloru? Lidem
a spolkům z Bulhar se to daří báječně!
Ověřit si to můžete třeba na květnovém kosení louky za doprovodu
cimbálové muziky a mužáckých sborů
nebo v srpnu na Hodovém túlání
po Pulgárských sklepech spojeném
s krojovanými hody. Za návštěvu stojí
i březnový košt vín, listopadový košt

Foto: m-ARK

Rakvice

Foto: archiv obce

Říká se, že každý má nějaké tajemství a platí to určitě i o obcích. Po staletí a tisíciletí skrytá
tajemství obce Bulhary každoročně vyplouvají na povrch z hlubin země. A trofejní poklady zpod
hladiny vydává i řeka Dyje.

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. Skvělý je taky
Den otevřených sklepů, kde se s mnoha
vinaři 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
láhev. 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 Túfarankafestu.
Listopad je měsícem mladých vín, která
hrají hlavní roli na Svatomartinském
dni otevřených sklepů stejně jako
na Kateřinské výstavě vín a Kateřinských hodech. Krásný je i advent, který
Rakvičtí tradičně zahajují jarmarkem
a rozsvícením vánočního stromu.
Oblíbenou destinací jsou Rakvice
taky pro rybáře. Z obce je to kousek
do Lednicko-valtického areálu, na Pálavu i k novomlýnským jezerům.

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

Pověst

O RAKVICKÉM POKLADU
V okolí Rakvic, hlavně na kopečku
Homole, oráči často nacházeli staré
mince. To položilo základ pověsti
o rakvickém pokladu. Zmocnit se ho
můžete jen o Velikonocích při zpěvu
pašijí, o což se mnozí neúspěšně
pokoušeli. Jakmile zazní zpěv pašijí,
začne prý na Homoli hořet modravý
oheň a ti, kdo se tam odvážili, viděli
stříbrný kotel plný zlatých mincí.
Když ale sáhli po penězích, ozvalo
se ze země: „Co tu děláš?“ Jakmile
odpověděli, kotel s rachotem
zmizel v zemi. Aby poklad nezmizel
v hlubinách země, je třeba kotel
posypat drobky chleba. Jenže když
někdo splnil i tuto podmínku a sahal
po penězích, objevil se pidimužík,
který poklad chrání, a metal před ním
kozelce a salta. Každého zatím vylekal.
Jednou se strýc Charvát rozhodl, že
se na Velký pátek zmocní pokladu.
Jak se objevil modravý plamen,
chystal se hodit do kotle drobty. V tu
chvíli se před ním objevil velký černý
chlap s koňskými kopyty, chytil ho,
vyletěl s ním do vzduchu a mrštil ho
na velkopavlovickou Starou horu.
Strýc byl rád, že se celý polámaný
vůbec dostal domů. Od té doby se už
nikdo nepokusil poklad získat.

Foto: m-ARK
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rozhovor

V poslední době se hodně mluví o velkých vínech. Jaká to vlastně jsou?
Velké víno musí vycházet z velkého
ročníku. A to je takový, který prokazuje,
že je lepší než mnoho ročníků před ním
a je lepší než několik ročníků po něm.

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

Na víno s koulema
si musíte počkat
Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., z jihomoravských Rakvic proslul
jako šlechtitel nových odrůd révy vinné i jako vinař. Povídali
jsme si o tom, zda kromě bílých vín může Morava pomýšlet
i na úspěchy svých červených vín. Dobrou zprávou je, že udělat
červená vína na světové úrovni u nás není až tak veliký problém.
Jen musíte vědět, jak na to, hlavně ve vinohradě.

Má Morava světová červená vína?
Odjakživa si myslím, že má. Bez ohledu
na klišé, že Morava má pro červená vína
málo sluníčka a nemá podmínky. Férovější by bylo říct, že je zatím ještě neumíme,
že se nám je nedaří udělat, že vinice
jsou ještě mladé... Pro mě je to až urážení
předků, protože naši stařečci pili v drtivé
většině červená vína. Koneckonců koncem
19. století údajně byly na 80 % našich
vinic modré odrůdy. Má to logiku, protože
takzvaná selská vína byla na výrobu jednodušší, zdravotně lepší a k domácí kuchyni
vhodnější. Dřív měli lidé na venkově velký
výdej energie při práci a jedli vydatná
jídla – špek, škvarky a vepřo, knedlo, zelo
a to chtělo mohutnější, tj. červená.
Takže Morava na to má.
Ano! A některá vína od vinařů, která
je dělají poctivě, to dokazují. Pro mě
to byla výzva. Přece jenom už nějaký
ten rok vinařím a mám svoje roky, tak
jsem se odvážil a udělal jsem novou
řadu vín se svým jménem zaměřenou

právě jen na červená vína. Impulsem
byly ročníky 2018 a 2019, které byly
po roce 2009 na červená vína unikátní.
I v dnešní nelehké době se dražší vína
prodávají a lidé je oceňují. Srovnání se
světem se vůbec nebojím a věřím, že
by tato vína skvěle uspěla.
Na čem záleží, aby moravské červené
bylo světové?
Vhodné stanoviště, půdy, výsadba
včetně hustoty, počet jedinců na hektar, stáří vinice, šířka meziřadí – to
všecko je pro červená vína důležité.
Pak samozřejmě vědět, jak s hrozny naložit ve sklepě. Až to splníme,
můžeme očekávat nádherná červená
vína. Nebojím se tvrdit, že by mohla
být i lepší než jižní vína, která jsou pro
někoho moc hřejivá, čokoládová a pralinková. My tam přece jen chceme
ovoce, i když třeba v transformované
podobě. Cítit zavařeninu, pečený koláč,
marmeládu, povidla, sušené švestky.
To všechno je nám blízké, přirozené
a o to víc by nám to mělo chutnat.
Z jak starých vinic můžeme čekat
velká vína?
I při správné výsadbě, se dá víno
s koulema očekávat až po 25 sklizních.
Zásadně nesmíte hnojit! Když tam

někdo pěstitelsky zvládá Svatovavřinecké,
tak klidně taky.
Jak moc velikost vína umocní kupáž?
Červeným vínům kupáž vyloženě prospívá. Ale pozor, aby byla super, musíte
na ni mít kvalitní střelivo. Velký úspěch
vloni sklízel náš Cabernet 2018 sólo
i v kupážích. Náš Pinot Noir z řady Premiér dostal na Decanteru 95 bodů, což je
hodně pěkný mezinárodní úspěch.

dáte čerstvý hnůj, bude to pořád
zelené, protože růstové hormony převáží nad generativním vývojem keře.
Vypadá to složitě, ale pro znalé vinaře
je to malá násobilka. Neumí to řešit
příměsi, chipsy, taniny a já nevím co
ještě. Většina lidí třeba hned nepozná,
jestli víno zrálo v sudu nebo na chipsech. Ale po půl roce nejen odborník,
ale i zkušený konzument pozná, že
něco není v pořádku.
Které jsou ty správné odrůdy pro
naše vinaře?
Mezi světové červené odrůdy řadíme
Rulandské modré, Cabernet a Merlot
a z nich má u nás určitě největší šanci
rulanda. Vůbec bych se nebál ani Frankovky, kterou tady umíme. A pokud

Která svoje červená řadíte do velkých
prémiových červených vín?
V řadě 1+1 z těch posledních ročníků
je to Rulandské modré a Frankovka,
v řadě Miloš Michlovský jsou čtyři –
sólo Merlot a Cabernet a pak je tam
cuvée Cabernet + Alibernet a pak
cuvée Cabernet + Merlot + Carmenere. Najdete je i v řadě President, kde
je vedle cuvée nově taky Alibernet.
Nejlépe, když jsou odrůdy pro cuvée již
namíchané ve vinici. Tak by se to mělo
správně dělat.
Děkujeme za rozhovor.

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

Foto: Vinselekt Michlovský
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Objevte tekuté poklady
největší vinařské obce

Velkých Bílovic měří 15 km 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.
Přehled mnoha vinařských a kulturních akcí v čele se zářijovými krojovanými hody najdete na webu města.

Pověst

Velké Bílovice
Tajemství v podobě pokladů najdete v naší největší vinařské
obci v každém z 650 vinných sklepů. Stačí jen odzátkovat láhev
a nalít si pohárek lahodného vína do sklenice. Bude vám krásně
na těle i na duši.

Mnohá tajemství o obci, jejím okolí
i přátelských obyvatelích se vám odkryjí na zelených vinařských stezkách
a v klikatících se sklepních uličkách,
ve zdejším vlastivědném muzeu
i na mystickém Hradišťku, místě
s úchvatným výhledem a kapličkou
ve tvaru románské rotundy zasvěcenou sv. Cyrilovi, sv. Metodějovi,
sv. Václavovi a sv. Urbanovi.
Poloha Hradišťku a skvělý výhled
do okolí položily základ úvahám, že
10. římská legie od Mušova zde měla
svůj strážní oddíl. Možným důkazem
je třeba honosná římská dvouplamenná lampa, kterou našli ve vinici
vlevo od kopečku. Magická atmosféra
a pozitivní energie tohoto místa jsou

důvodem, proč se stalo tak oblíbeným
u turistů i svatebčanů.
Myšlenka postavit na Hradišťku
kapli vznikla dávno – už v roce
1945. Nakonec ale byl téhož roku
jen vysvěcený základní kámen
a víc než půl století trvalo, než byla
stavba z peněz z veřejné sbírky
zahájena a roku 2002 dokončena.
Od té doby se vypracovala na jedno
z nejfotografovanějších míst v širokém
okolí a oblíbenou lokací filmařů.
Menší i větší výletní okruhy v okolí
města se hodí na různě dlouhé pěší
a cyklistické výlety. Třeba po Velkopavlovické vinařské nebo Moravské
vinné stezce. Naučně-poznávací
vinařská stezka mezi vinicemi a sklepy

Jan Žerotín mladší býval
kdysi pánem tvrze ve Velkých
Bílovicích. Byl tak ošklivý, že se
skrýval, aby se ho lidé nebáli.
Dokonce nechal vykopat podzemní chodbu z tvrze do kostela, aby nemusel nikomu
na oči. Po jeho smrti místní
v kostele zazdili mramorovou
desku s jeho podobiznou. Když
kostel po letech opravovali,
desku z kostela odstranili
a od té doby se zedníkům
na stavbě nedařilo. Co postavili, do rána spadlo. Až dali desku
na původní místo, opravy
zdárně pokračovaly. Podle jiné
verze ji zazdili venku, strhla
se bouřka, do desky uhodil
blesk a kousek jí urazil. Živly se
uklidnily až tehdy, když desku
vrátili dovnitř. Starší lidé tvrdili,
že Žerotín na desce předpovídá
počasí – jakmile se orosí, prší.

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

Foto: m-ARK (5×)
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Foto: m-ARK

Velkobílovičtí vinaři vloni založili novou tradici pozdně
letního putování po tamějších sklepech pod názvem
Slípka Tour. Je to skvělá letní alternativa jarního Ze sklepa
do sklepa, která jejich kalendáři dominuje už řadu let.

SLÍPKA TOUR

Foto: m-ARK

je novým letním putováním
po vinných sklepech

Foto: Velkobílovičtí vinaři (2×)
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Velkobílovičtí vinaři se snaží svými víny
lidi co nejvíc propojovat a taky se s nimi
co nejčastěji setkávat přímo ve svých
vinných sklepech. A protože drží prst
na tepu doby, mají moc užitečnou
aplikaci Velkobílovičtí vinaři.
Dozvíte se z ní všechno podstatné
včetně přehledné mapy, otevřených
sklepů, ubytování a řízených degustacích. Bezplatně si ji stáhněte na Google
Play nebo App Store.
Slípka Tour svůj název nedostala jen
tak pro nic za nic. Vinaři si totiž před pár
roky za svoje logo zvolili slepici, které
ve Velkých Bílovicích neřekne nikdo
jinak než slípka. Stala se tím reprezentantkou 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 pečlivě staral o révu i půdu, ze které roste;
kdo sbíral, lisoval a koštoval; kdo lahvoval a večer co večer zmožený těžkou
dřinou ulehal…, 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.
Na co se vlastně můžete v naší největší

vinařské obci těšit? Akční rok tam
startují Vinařským plesem s volnou
ochutnávkou vín; na jaře pokračují proslulým putováním Ze sklepa do sklepa (1. dubna 2023), kdy je otevřeno více
než 50 vinařství s výstavou vín včetně
těch naturálních; od jara do podzimu
můžete přijet Za vinařem do Velkých
Bílovic (21. 4.–24. 8. 2022), kdy najdete
vždycky aspoň tři vinařství otevřená;
koncem léta nepřehlédněte Slípka
Tour (27. 8. 2022) a podzimu vévodí
ochutnávka svatomartinských vín.
Velkobílovičtí vinaři
Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice
www.velkebilovice.com

Foto: Velkobílovičtí vinaři (4×)
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Mušovský kostel na ostrově, foto: m-ARK

Tip na cyklovýlet

HOTEL AKADEMIE VELKÉ BÍLOVICE

Lákavé
spojení

Foto: m-ARK

vína a relaxace

Magický východ i západ slunce nad vinicemi, skvělá gastronomie
včetně vín a fantastický odpočinek v relaxačním centru. Vítejte
v Hotelu Akademie v největší vinařské obci v Česku.
Hotelové Wine & Spa odrážejí naši lásku
a úctu k jižní Moravě a dopřejí vašemu
tělu a mysli potřebný klid a energii.
Pracujeme výhradně s přírodní kosmetikou, která vstřebala to nejlepší ze síly
přírody. Detoxikuje a osvěžuje pokožku
a zpomaluje proces stárnutí. Vyzkoušejte
její unikátní účinky na vlastní kůži i vy.
Ale nemusíte jen lenošit. Pobavte se
s přáteli u bowlingu nebo u kulečníku
v našem „pánském“ klubu, udělejte si
vycházku nebo cyklovýlet do okolí.
Všude se něco děje a je na co koukat.
Kola vám rádi půjčíme.
O to víc vám pak budou chutnat vytříbená jídla od našeho šéfkuchaře a špičková vína z naší rodinné Šlechtitelské
stanice ve Velkých Pavlovicích, která si
nejlépe vychutnáte při degustaci v naší
stylové Vile Jarmile.
Náš hotel je úžasným místem pro
významné okamžiky vašeho i firemního
života. Umíme do puntíku dokonalé
svatby, večírky, party, konference,
teambuildingové i společenské akce.
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Jsme milí a pohostinní a splníme vám, co
vám na očích uvidíme.
Chcete jen přijet a užít si to? Prohlédněte si
naše pobytové balíčky.
Hotel Akademie Velké Bílovice
Zahradní 1295, 691 02 Velké Bílovice
www.hotelakademie.cz

Za vínem, k Římanům
a přes Nové Mlýny

Na tomto výletě si plně vychutnáte krásy nádrží Nové Mlýny ze všech stran,
přiblížíte se k jedinému ostrovnímu kostelu u nás, projdete se ve stopách
Římanů a ochutnáte vína v moderních vinařstvích.
Tato téměř 50kilometrová trasa je
nenáročná, vedená většinou po polních
a zpevněných cestách. Kromě obligátní svačiny se nám může hodit také
dalekohled. Výchozím bodem je vlakové
nádraží v Hustopečích, odkud se vydáme po Cyklotrase č. 5066. Na konci ulice
Hradní zabočíme vpravo a pokračujeme
kolem katastrálního úřadu po Moravské
vinné trase, která nás dovede k vyhlídkovému místu a vysílači Žebrák.
Za vysílačem pokračujeme doleva
na Popice a sjíždíme až do obce.
Cesta je dost prudká a není příliš rovná,
odměnou jsou ale nádherné výhledy
na Pálavu, nádrž Nové Mlýny a vinohrady. Než dojedeme do Popic, můžeme
se po cestě zastavit a také ochutnat
víno místní produkce hned ve dvou moderních vinařstvích Gotberg a Sonberk.
V Popicích pak v ulici Hlavní odbočíme
doleva a vzápětí první odbočkou doprava do ulice Nádražní na cyklotrasu P06.
Trasa vede souběžně se Svatojakubskou

cestou až k letišti Strachotín, ke kterému odbočíme doprava, projedeme ho
a za ním odbočíme doleva na cyklotrasu
SR1, která nás přes vinohrady dovede
do Strachotína. Na konci ulice Polní odbočíme doprava a hned doleva do ulice
Sklepní, kde navážeme na cyklotrasu
5174 a jedeme kolem vinných sklepů
a vodní nádrže. Trasa nás dál vede
po hrázi podél řeky Svratky, kterou přejedeme po mostě a dál prudce doleva
po mostě přes řeku Jihlavu. Z břehu
nádrže se můžeme kochat pohledem
na jedinečný mušovský kostel – kostel
sv. Linharta, který je poslední připomínkou zaniklé obce Mušov, která byla
na konci 70. let zatopena. Jedná se
o nejstarší dochovaný románský kostel
u nás, a zároveň jediný, který je na ostrově. Po hrázi se vydáváme dál po trase
až k rozcestníku u Pasohlávek, kde je
nutné sesednout a přejít frekventova-

nou silnici. Poté pokračujeme po stezce
kolem Aqualandu Moravia, Návštěvnického centra Mušov – brána do římské
říše a kempu ATC Merkur. Na občerstvení a doplnění sil se můžeme zastavit
buď v restauraci Imperium Restaurant
v Aqualandu, zajít na rychlé občerstvení
do kempu ATC Merkur nebo zajet do obce
Pasohlávky a tam navštívit restauraci Kometa Pub Pasohlávky. Posilnění
a odpočatí pokračujeme dál po Cyklotrase
5174; kousek před Pasohlávkami jedeme
vlevo a pokračujeme podél břehu horní
nádrže Nové Mlýny až do obce Brod nad
Dyjí. Odtud míříme dál po druhé straně
nádrže kolem Dolních Věstonic, kde přes
most přejedeme zpět do Strachotína.
Máme před sebou poslední kilometry ze
Strachotína zpět do Hustopečí. Můžeme
jet po hlavní silnici, ale doporučujeme
polní cestou (SA2) do Šakvic a odtud
po Cyklotrase 5066 až k přístřešku pod
Křížovým vrchem. Tam navážeme na Moravskou vinnou cyklotrasu, projedeme
relaxační zónu Křížový vrch, kolem kaple
sv. Rocha až do Hustopečí.

TRASA: Hustopeče – Popice –

– Strachotín – Pasohlávky –
– Brod nad Dyjí – Dolní Věstonice –
– Strachotín – Šakvice – Hustopeče
Délka trasy: 47 km
Náročnost: nenáročná
Vhodná pro: krosová a horská kola

Cyklostezka kolem Pasohlávek, foto: m-ARK

magazín LOOK AT IT

magazín LOOK AT IT
Foto: Hotel Akademie

Vinařství Gotberg, foto: m-ARK

Kaple sv. Rocha, foto: m-ARK
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Tančete a zpívejte
při západu slunce ve vinici

Hustopeče jsou

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

Srdce

vinic a mandloní

Hustopečská mandlárna
ORIGINÁLNÍ MANDLOVKA JE RODINNÉ STŘÍBRO
Hustopečská mandlárna víc než úspěšně vzkřísila slávu středoevropského unikátu – místních mandlí. Vtiskla jim hlavně podobu skvělých
pálenek a likérů. Ale nejen jich.

Foto: Hustopečská mandlárna

Mandle tu tečou, křupou, mažou se, chutnají sladce i slaně a slouží
i jako originální ozdoba. Vlajkovou lodí jsou destiláty. Čirou Mandlovku, vyrobenou podle originální a střežené receptury bývalého
správce hustopečských mandloňových sadů Rudolfa Poslušného,
doplňují dochucené mandlové likéry. Pochutnáte si i na pivu, vínu,
svařáku, frizzante, limonádě, sirupu, kávě, čaji, paštice, marmeládě
a medu. Kompletní sortiment najdete na webu a budete koukat,
kolik tam toho je! Zakladatelka mandlárny Kateřina Kopová jde
od začátku svou vlastní cestou.
Vybudovala uznávanou firmu se širokou nabídkou jedlých i kosmetických
produktů z mandlí. Dalším krokem
bylo otevření oblíbené mandlové
kavárny v Hustopečích a později
i v centru Brna. A taky se aktivně
zapojila do rozšiřování obnovených
mandlových sadů novými výsadbami a prodejem stromků mandloní.
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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

VINAŘSTVÍ SONBERK
Foto: m-ARK

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

Přijměte pozvání a zažijte víno všemi smysly. Projděte se úrodnou
vinicí Sonberk, na které její majitelé hospodaří udržitelným způsobem
už od roku 2003. Vstupte do vinařského domu navrženého předním
českým architektem Josefem Pleskotem a dopřejte si v něm nejen víno
světové kvality a věhlasu, ale také jeden z nejhezčích výhledů na Pálavu,
novomlýnské nádrže a nádherný moravský kraj.
Nezáleží na tom, jestli na Moravu
jezdíte zdaleka, anebo jste skoro
místní. Je skvělé, když najdete místo,
které vám dá prostor být sám sebou
a nabídne možnost zažít a poznat něco
nového.
Na Sonberk přijeďte za prvotřídním
vínem i za procházkou krásnou zdravou
vinicí. Můžete obdivovat moderní
vinařskou architekturu a ukázat dětem,
jak roste réva a zrají hrozny. Nechte se
provést výrobou a seznamte se s víny
formou řízené degustace nebo na zajímavé gastroakci s venkovním piknikem. O prázdninách určitě stojí za to
přijet na některý z večerních open-air
koncertů a zažít, jaké to je tančit a zpívat v srdci vinice při západu slunce.

„Je úžasné sledovat, jak si hosté pobyt
na Sonberku užívají. Objednají si
skleničku, sednou si k nám na terasu
a kochají se výhledem. Bez ohledu
na cokoliv se najednou dostanou
do úplně jiné nálady,“ líčí marketingová a obchodní ředitelka Dáša Fialová.
K odpočinku na terase si dejte skleničku s některou ze zdejších vlajkových odrůd – jsou to ryzlink a pálava.
Všechna sonberská vína vznikla
výhradně z ručně sbíraných hroznů.
Vinohradník a sklepmistr od začátku
do konce dohlížejí na maximální šetrnost k přírodě, péči a zpracování. Díky
tomu se na Sonberku bude vinohradům a následně i vínům určitě dařit
i po další roky.

Sonberk je jediným obhájcem
titulu Vinařství roku v ČR
(2013 a 2020). Soutěž hodnotí
komplexně všechny aspekty
fungování a samozřejmě
i kvalitu vína. Tady to porotci
neměli složité. Vinařství se
v roce 2020 stalo nejúspěšnějším českým zástupcem
ve světové soutěži Decanter
World Wine Awards.

www.sonberk.cz
facebook.com/sonberk
Instagram: @winerysonberk
Twitter: @WinerySonberk
tel.: 777 630 434
Foto: Vinařství Sonberk
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zámek v Rosicích s protiatomovým
krytem nebo románsko-gotický
areál kláštera Porta coeli v Předklášteří, který proslavil úchvatně
zdobený portál.
Tajemný Moravský kras je největší
krasovou oblastí u nás a Macocha
nejhlubší propastí ve střední Evropě.
Balcarka v Ostrově u Macochy je
zase díky bohaté krápníkové výzdobě naší největší jeskynní parádnicí
a pohádkově krásné jsou i Sloupsko-šošůvské jeskyně.

Jižní Morava

Kde si nejlíp
pochutnáte

Pálava, foto: archiv CCRJM

MÍSTO KRÁSAMI A VÍNEM OPLÝVAJÍCÍ
Jižní Morava má fantastický turistický potenciál.
Jedinečné kulturní dědictví, stále živé lidové
tradice i neopakovatelné přírodní bohatství.
Objevujte s námi kromě turistických pecek
i méně známá, ale neméně zajímavá místa!

Perly na šňůrce jižní Moravy

Foto: archiv CCRJM

Jižní Morava by se do Německa sice vešla 50x, ale je tak
úžasně rozmanitá, že vás na každém kilometru čeká jiná
scenérie a jiný zážitek.
Pálava a světoznámý Lednicko-valtický areál své
obdivovatele už dávno mají. Ale znáte Modré Hory

s pětihvězdím obcí, kde se pořád něco děje, a se
špičkovými červenými víny? Ochutnejte je třeba ve Vrbici
v jedinečném areálu vinných sklepů, kterému se přezdívá
moravský Hobitín.
Všechny poklady svérázného Slovácka najdete pěkně
pohromadě v zážitkovém skanzenu ve Strážnici. Na Slovanském hradišti v Mikulčicích si zase připomenete slávu
Velkomoravské říše a jiný pohled na okolní krajinu získáte
z paluby lodě při plavbě na Baťově kanálu.
Zelené Znojemsko a Podyjí je právem pyšné na víno
a jediný moravský Národní park Podyjí. Málo známým
fenoménem regionu je pás bývalé železné opony. Areál čs.
opevnění a železné opony v Šatově s retro výzbrojí a armádní výbavou v sezoně nabízí i komentované prohlídky.
Pestré Brno a okolí není jen vrcholný funkcionalismus, ale
i krásná příroda a památky. Včetně takových perel, jako je

Při všech těch zážitcích vám ale
pořádně vytráví a je fajn vědět,
kde se na výletech skvěle najíte
a kde vám milá obsluha připraví tu
nejvoňavější kávu.
Abyste mohli ochutnat to nejlepší
z jižní Moravy, je tu pro vás
průvodce Gourmet Jižní Morava.
Jednotlivé podniky nominují přímo
lidé z kraje, kteří mají přehled. A kvůli
objektivitě je hodnotí nezávislí
specialisté. Stačí nakouknout na web
gourmetjiznimorava.cz a zasednout
k bohatému stolu – kvalita, lokální
produkty a svěží koncepty tu hrají
prim.
Vítězem ročníku 2021 v kategorii
restaurací je Restaurant Essens
v Hlohovci s degustačním menu
z gourmetské říše snů. Mezi bistry
nejvíc zabodovalo mikulovské
Pedro's Streetfood Bistro s naprosto božskými burgery. Kavárnám
a cukrárnám dominuje Dvorek
z Bořetic, kde všechno nejen skvěle
chutná, ale je i striktně lokální.
Vínům kraluje Vinařství Válka
z Nosislavi, dokonalá rajská oáza
s osobitými víny. A u pivařů bodoval
Řemeslný minipivovar Dubňák
z Dubňan s originálními recepturami
z českého chmele a s mezinárodním
šmrncem.
Sbalte se a hurá na jižní Moravu!
Srdcaři z Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava pro vás na webu
www.jizni-morava.cz chystají
novinky, plánují výlety a zvou
na skvělé akce. Vyberte si, kam vás
srdce táhne, a přijeďte na víkendový
výlet nebo rovnou na dovolenou!

Kvetoucí mandloně v Hustopečích, foto: archiv CCRJM

Zážitek

Láká vás umění a historie? Tak to byste měli vidět
cyklus 20 monumentálních pláten o rozměrech
až 8 x 6 metrů. Jedinečnou kulturní památku
najdete na zámku v Moravském Krumlově až
do roku 2026. Jejich autor Alfons Mucha se inspiroval slovanskou mytologií, dějinami, náboženstvím a kulturou Čechů, Moravanů a Slezanů.

Foto: m-ARK

www.jizni-morava.cz

Nové Mlýny, foto: archiv CCRJM
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Dvorek z Bořetic, foto: archiv CCRJM
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Novomlýnské nádrže, foto: m-ARK

Pasohlávky

Desátá římská legie
se zabydlela pod Pálavou
Římské opevnění u Pasohlávek bylo za vlády císaře
Marka Aurelia nejsevernějším místem římského impéria
ve střední Evropě. Desátá legie se tu zabydlela na několik let
a vybudovala pevnost, jaká na našem území nemá obdoby.

Foto: m-ARK (4×)

V zimě tu žilo na dvacet tisíc vojáků.
V létě, při vojenských taženích, až sto
tisíc. Pro vojsko byl tábor zásobovací
centrálou, nacházely se tu řemeslné
dílny, nemocnice i lázně.
K dnešním Pasohlávkám Římany přivedly války s Markomany. Opevnění
vybudovali v letech 172–180 n. l.
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. Po mnoha stoletích světlo světa opět spatřily
vůbec první lázně na našem území,
a to dokonce s podpodlažním vytápěním! To vše z dnešní lokality Hradisko
u Mušova udělalo v celoevropském
kontextu nejvýznamnější a zcela
unikátní římské opevnění.
Úplná rekonstrukce pevnosti zatím
není možná, protože o její vnitřní zástavbě se neví zdaleka všechno. Ale už
nyní vám obzory rozšíří Návštěvnické
centrum Mušov – Brána do Římské
říše a také naučná stezka. Ta vás
zavede přímo do míst nejvýznamnějších a unikátních objevů včetně

lázní, hradeb, dílen, k přístavní bráně
a do nemocnice. To vše je zásluha
Archeologického 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.
Ta, která se jmenuje Věstonická nádrž
a vede kolem 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 Merkur
s bohatou nabídkou zábavy pro malé
i velké, vodním, sportovním a kulturním vyžitím.
Turistické informační centrum (TIC)
funguje od dubna do konce října,
poskytuje veškeré potřebné informace a nabízí zajímavé výlety do okolí
včetně posezení ve vinném sklepě
s degustací vín.

Foto: archiv obce Pasohlávky

Pověst

Kousek od Aqualandu stojí nenápadná
kaplička s dohledatelnou historií. Nechali
ji postavit předkové rodiny, která dnes
žije v Mikulově, na počest Panenky
Marie za to, že jejich stavení ochránila
před požárem, který tenkrát vypukl
v nedalekém Mušově.

TIC Pasohlávky
tel.: 519 427 624, www.pasohlavky.cz
Autokemp Merkur Pasohlávky
tel.: 519 427 714, www.kemp-merkur.cz
Hody v Pasohlávkách, foto: archiv obce
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Foto: Marek Topolář

Aqualand Moravia Pasohlávky
SVĚT PLNÝ JEDINEČNÉ ZÁBAVY
PRO MILOVNÍKY ADRENALINU I KLIDU
Oblíbený Aqualand Moravia si i vloni
srdce návštěvníků získal několika
skvělými novinkami. Mimo jiné
úžasným dětským vodním hradem
se 4 tobogány a taky povedenou
rekonstrukcí hotelu.

Foto: Aqualand Moravia

Foto: Luba Mrkvica
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Letní areál s vodním světem pro děti
(Kids Park) se skluzavkami, průlezkami,
vodotrysky a vodopády, věží a bazény
s různou hloubkou vloni doplnil dětský
vodní hrad se 4 novými tobogány
pojmenovanými po planetách Mars,
Jupiter, Uran a Pluto. K tomu připočítejte chrliče, vodní pistole, rotující vodní
kolo a spoustu dalších prvků a je vám
jasné, že o zábavu je postaráno.
Víte, že se v tomto aquaparku na tobogánu svezete i do kopce? Tato
vodní horská dráha měří 260 metrů
a na jedno nebo dvoumístném raftu
odstartujete z výšky průměrného
paneláku a užijete si převýšení
17 metrů. Pojedete nejen dolů,
ale díky tlaku vody celkem pětkrát
netradičně i vzhůru! Proto se atrakce
jmenuje High Five a je naprostým
evropským unikátem.
Jestli si místo adrenalinu raději dopřejete drink, vyzkoušejte 315 metrů
dlouhou klidnou řeku (Lazy River).
V unikátním vodním baru o dobré pití
přímo z raftu není nouze a nejvíc chutná právě při relaxační plavbě po řece.
K vodním radovánkám slouží až
16 vnitřních a venkovních bazénů
s vodou z místního termálního vrtu,
která má parametry přírodního
léčivého zdroje. Voda je výjimečná
a vzácná svým složením, komplexními a blahodárnými 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 28 tobogánech a skluzavkách
a dalších atrakcích o celkové délce
téměř 2 km. Za pozornost určitě stojí
atrakce U Wave, na které zažijete přetížení až 2 G, nebo další raritu ve střední Evropě, jedinečné tobogány Abyss
a Boomerango.
Milovníci klidu a relaxu ocení Forum
Romanum Wellness s bohatým
saunovým světem. Nabídku saun
doplňuje tepidarium, infrakabina, vířivky, masáže, zábaly a balneo koupele
v sirné 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 jeskyni
s teplotou –1 °C opravdu sněží! Určitě

Foto: Aqualand Moravia

si užijete i vířivku s výhledem, zážitkové sprchy a chodník, prohřívárnu
a wellness procedury.
Vstupenky zakoupíte na stránkách
www.koupejse.cz.
Aqualand Inn hotel tvoří s aquaparkem jeden resort. Jednou z mnoha
výhod je kromě komfortního ubytování samostatný vstup do aquaparku
bez front, luxusní bufetové snídaně
a slevy na masáže a procedury. V roce
2021 hotel absolvoval rekonstrukci
a nyní na vás čeká ještě větší pohodlí
a luxus třeba ve stylu francouzské
Provence nebo v apartmánu s obývacím pokojem. Pro ubytované hosty
jsou připraveny výhodné balíčky, mezi
kterými si mohou vybírat dle svých
představ.
U nás nejsou ceny fixní, tak si celoročně hlídejte výhodné nabídky!
www.aqualandinn.cz.

Foto: Marek Topolář

Aqualand Moravia
Pasohlávky, info@aqualand-moravia.cz
www.aqualand-moravia.cz
Foto: Luba Mrkvica

Foto: Aqualand Moravia
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Pavlov má snad úplně všechno, co milujete na jižní
Moravě – památky, vodu, krásnou přírodu, teplo
a taky víno. To všechno pěkně zabalené pod bílými
svahy vyhřáté a bylinkami provoněné Pálavy
a svázané sklepními uličkami.

Dívčí hrady, foto: m-ARK

Pavlov

Foto: m-ARK

VŠECHNO, CO MILUJETE NA JIŽNÍ MORAVĚ

Přístaviště YC, foto: m-ARK
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Pavlov má snad úplně všechno, co milujete na jižní Moravě – památky, vodu,
krásnou přírodu, teplo a taky víno.
To všechno pěkně zabalené pod bílými
svahy vyhřáté a bylinkami provoněné
Pálavy a svázané sklepními uličkami.
Už v roce 1444 byl Pavlov největší
vinařskou obcí mikulovského panství,
a tak se vlastně není čemu divit, že
právě tady se před lety poprvé v rámci
Česka otevřely vinné sklepy veřejnosti. Od té doby se tradice otevřených
sklepů díky pavlovským vinařům
lavinovitě šíří vinařskými obcemi.
Ne každá ale má nádherné selské
baroko: náves s nádhernými grunty,
hřbitov, kostel sv. Barbory, sochu
sv. Floriána a hlavně 19 úžasných
památkově chráněných vinařských
domů s lisovnami a sklepy. V sezoně
a při vinařských akcích jsou otevřené,
tak vejděte, ochutnejte a popovídejte si s vinařem. Na návsi kousek
od kostela sv. Barbory najdete obecní
vinotéku s víny včetně těch archivních
od vinařů z obce i okolí a příjemným
posezením.
Pavlov je rájem pro jachtaře a milovníky vodních sportů, ale i pro ty, kteří
hledají klidnější místa kvůli rybolovu.
Kolem moravského moře je místa dost
pro všechny. Na své si přijdou i cyklisté i ti, kdo rádi chodí po svých. Naučná
stezka Děvín vede přímo Národní

přírodní rezervací Děvín po značené červené a zelené turistické trase.
Na 15 zastaveních 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, na kole nebo
autem. Většinou vede po silnicích
3. třídy, je sjízdná, nenáročná, vhodná
pro silniční a trekkingová kola.
Je jedno, kde začnete. 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.

U barokních sklepů, foto: m-ARK

Hrad v roce 1645 rozbořila švédská vojska a jeho pán se dvěma dcerami uprchl
na poslední chvíli tajnou podzemmí
chodbou, která vedla až do krypty kostela v Dolních Věstonicích. Když už tam
skoro byli, otočil se otec a zjistil, že dívky
za ním nejdou. Rychle se vrátil a s hrůzou
zjistil, že je podzemní cesta zavalená.
Vrátil se tedy do hradu a vzdal se švédskému veliteli. Výměnou za pomoc při
záchraně dcer nabízel tajně ukryté poklady. Jenže Švédové už je našli a vysmáli
se mu. Pána uvěznili a pustili ho až tehdy,
když mikulovští Ditrichštejni zaplatili
výkupné. Říkalo se, že se hradní pán
zbláznil a žalem mu puklo srdce. Mnoho
místních i turistů vidělo u Děviček dvě
dívčí postavy v bílých šatech až na zem.
Jakmile zahlédly člověka, s výkřikem
běžely k hradu, kde se v troskách ztratily.

Foto: m-ARK

Obecní vinotéka, foto: m-ARK
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Foto: m-ARK

Dlouhé roky usedal Pavel Müller do kokpitu
záchranářské helikoptéry, ale cesty osudu
jsou nevyzpytatelné. Zavedly ho do Pavlova,
kde našel domov a později i duši vinaře.
Nejprve révu sázel, pak se z ní učil vyrábět víno
a nakonec postavil vinařství Přátelé Pavlova.
Pořád je to ale teprve začátek.
Před vámi se zrcadlí hladina Nových Mlýnů, a když jen
lehce pootočíte hlavu, spatříte, že tu na vás z výšky shlíží
romantická zřícenina Děvičky. Tohle místo na kraji Pavlova
má neuvěřitelnou atmosféru, kterou jen podtrhuje poetický
název Slunný vrch. V posledních letech tu zásluhou manželů Müllerových vyrostlo nové moderní vinařství Přátelé
Pavlova. Neobvyklé jméno v branži, kde se značka buduje
nejčastěji na příjmení, ale je to jen jeden z důkazů, že tady
se všechno vymyká zažitým představám. „Mám Pavlov moc
rád a chtěl jsem to dát najevo právě na víně, které je typický
zdejší produkt. Vzhledem k tomu, že odtud nepocházím, tak
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Foto: m-ARK

sebe považuji za přítele Pavlova, proto jsem naše vinařství
pojmenoval po lidech, kteří ho mají rádi stejně jako já,“
vysvětluje Pavel Müller.
Také proto je tu vítaný každý, kdo přichází s dobrým
úmyslem. Kamarád, turista nebo kolemjdoucí, každému
se dostane stejně vlídného přijetí. „S každým zákazníkem
a s každou rostlinou si chci podat ruku, opravdu se snažíme
o co největší podíl naší osobní práce. Rád lidi provedu
po vinohradu, dám jim ochutnat víno u keřů, ze kterých
pochází, a povykládám o našem přístupu a práci. Chci, aby
věděli, odkud réva pochází, a aby se tu cítili dobře.“

Foto: m-ARK

Na skleničku Pálavinky
s přáteli Pavlova

v Brně pořád táhlo. Tolik se do Pálavy zakoukal, že se tu
nezištnými radami zasloužil o vše, co je dnes kolem nás,“
časem rozhodl žít. „Velmi si vážím toho, že jsem v Pavlově
přiznává vděčně 58letý muž.
našel domov, a tak jsem chtěl přispět k jeho tváři. Rozhodl
jsem se sázet vinohrady a hledal jsem někoho, kdo pak
Vinařství je řemeslo
Jedno z doporučení znělo mít jako ideální roční produkci 50 tisíc
z mých hroznů udělá víno. Jenže jsem tu žádného partnera
lahví, další zase pracovat s odborníky a jejich radami, aby se
nenašel, tak jsem oslovil rakouského vinaře Karla Neustiftevyhnul chybám. Po různých peripetiích a zkouškách došli manra z Poysdorfu a jemu to přišlo jako dobrý nápad. Já jsem se
želé Müllerovi k poznání, že ač to původně nebyl jejich záměr,
postaral o révu, pak jsem ji zavezl k němu a dělali jsme z ní
vybudují vlastní vinařství. „Nesl jsem v sobě obavu, že tomu
víno. Bylo úspěšné a taky mě těšila přeshraniční spolupráce,
nerozumím, můžu sice postavit vinařství, ale nakonec tu budu
protože Poysdorf a Pavlov je pro mě jeden region, i když
stát v gumákách a s hadicí v ruce a nebudu věkaždý mluví jiným jazykem,“ popisuje
dět, co dělat. Nakonec jsem se rozhodl tu svou
Pavel Müller.
obavu nechat stranou. Vinařství jsme postavili
Spolupráce úspěšně klapala, i když mu„Velmi si vážím toho,
sel kvůli evropským předpisům vínům
že jsem v Pavlově našel a pustili jsme se do toho. A já tu opakovaně
zpracovaným jinde než v zemi původu
domov, a tak jsem chtěl stojím v gumákách a s hadicí a nevím, co mám
dělat,“ říká novodobý vinař napůl vážně.
vymyslet nová jména. Tak šli znovu
přispět k jeho tváři."
Spolupracuje se dvěma rádci z Německa
vlastní cestou, vznikla Naše Pálavinka,
a z Rakouska, spoléhá na selskou logiku, učí se
či Naše bílé a zákazníci si zvykli. Zároveň
a dělá vše, jak nejlépe umí. „Věřím, že vinařství je řemeslo, nikoliv
vysázených vinohradů postupně přibývalo až na současných
umění. Jsem přesvědčený, že víno se dělá ve vinohradě, proto se
šest hektarů a produkce začala převyšovat kapacity rakousstaráme o co největší kvalitu suroviny. Využíváme zelené hnojení,
kého vinaře. „Byli jsme domluvení, že jakmile dosáhnu
organické postřiky a v průběhu zpracování se chováme k suroúrody nad 20 tisíc lahví, už nebude schopen ji zpracovat.
vině šetrně. Rozhodl jsem se pro nějakou odbornou linii, po ní
Karl Neustifter ale zároveň udělal jednu věc, které nikdy
jdeme a věříme v dodržování postupů. Sázíme na osvědčené věci,
úplně neporozumím, ale o to víc jsem za ni vděčný. Od prvcož je návyk, který jsem si donesl z létání,“ popisuje Pavel Müller,
ních chvil mě totiž začal až otcovsky vést a radil mi, co dělat
který čtvrtstoletí pracoval jako pilot záchranářské helikoptéry.
a jak, pokud chci vyrábět víno pořádně. V zásadě se svými

Nezištný rádce z Poysdorfu
Jak říká, tak i s výrobou jiskrného moku činí, protože
nejlepší je vždy začít u sebe. Ačkoliv sám se stal vinařem
neplánovaně. „Mimo svou vůli nebo možná i proti ní,“
naznačuje Pavel Müller a začne vyprávět svůj příběh, který
začíná v Krnově, odkud pochází. Rodina však má kořeny
na jižní Moravě, snad proto ho to sem při studiích práv
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Foto: m-ARK

Víra v kořeny
rostlin a lidí

Rakouský styl bílých vín
Na Slunném vrchu postupně vyrostla moderní budova
vinařství, která zároveň dobře zapadá do okolní krásné
krajiny. A až nová vinice kolem ní za pár let pořádně povyroste, ještě lépe ji schová v nekonečných zelených řádcích.
Z bílých odrůd pěstují Rulandské bílé, Pálavu a Ryzlink
vlašský a z modrých dvě směsi. V jedné dominuje Merlot,
ve druhé cabernety. „Náš cíl je rakouský styl bílých vín,
ovocitá, svěží, lehká a voňavá. A u těch červených se
chystáme na bordeaux styl,“ líčí zapáleně. Přes všechny
peripetie, se kterými se musí při osvojování vinařského
řemesla potýkat, nepřestává věřit v radostné a smysluplné
pokračování. Pak nastávají chvíle, kdy gumáky, hadice
a chvilkové pocity bezradnosti odletí daleko pryč. „Když
jsem si před pár týdny k našemu vínu přivoněl, měl jsem
z toho opravdu radost a úplně jsem se rozzářil. Nedávno
mě navštívil i Karl Neustifter a byl z toho, co se podařilo,
až dojatý. Je fakt, že Pán Bůh na nás v letošním roce až
plýtvá anděly strážnými, protože to vypadá, že vína budou
dobrá,“ naznačuje opatrně.

Vydáte-li se na procházku přes Pavlov
a po Slunném vrchu,
pravděpodobně
narazíte na vysokou a štíhlou sochu
svaté Anežky. A když
budete mít velké
štěstí, budou u ní lidé
zpívat. V obci si zase možná všimnete pamětní desky věnované bývalé obětavé učitelce. To jsou některé z aktivit Pavla
Müllera, jak udělat Pavlov o chloupek lepším místem. Proč
se o to vlastně snaží? „Moje žena o mně prohlásila, že věřím
v kořeny rostlin a lidí,“ usmívá se Pavel Müller. Je to trefný
příměr, vždyť u svých mladých sazenic révy raději redukuje
úrodu, aby hluboce zakořenily a zároveň dávaly kvalitnější
hrozny. A kořeny lidí? Sám je na svazích Pálavských vrchů
zapustil také, i když je má původně jinde. To však platí pro
téměř celý Pavlov, který byl německý až do konce války.
Pak přišel odsun a dosídlení novými českými usedlíky ze
všech možných koutů. Tento kraj, který kořeny a mezilidské
vazby stále trochu hledá, proto potřebuje každou ruku, která
pomůže. Potřebuje víc přátel Pavlova.
www.pratelepavlova.cz
FB: Vinařství Přátelé Pavlova

U skleničky se setkávají lidé z celého světa
Vinotéka U Sommeliera na valtickém náměstí je místo, kde je šenkýřka
vždycky usměvavá, dobře naladěná a přivítá vás s otevřenou náručí a srdcem
na dlani. Jestli jste do té doby měli starosti, tak tady jsou rázem zapomenuty.

Pověsti

Pavlovských vrchů

Nenajdete u nás mnoho míst, která se mohou pochlubit tak
krásnou a rozmanitou přírodou a nevšední krajinou jako Pálava.
Zdejší zem dodnes střeží dávná tajemství lovců mamutů, Keltů
i zapomenuté osudy vojáků X. římské legie, kteří tu podle
legendy začali s pěstováním vinné révy.
Nepřehlédnutelnou dominantu Pálavy,
Dívčí hrady (Děvičky) najdete nad
obcí Pavlov. Ke zřícenině hradu se
váže řada pověstí od zakletého pokladu, který hlídá zlý pes, až po různé

Foto: m-ARK

Pavla Velecká je prostě ženská jako víno – společenská a dokáže sblížit lidi z různých
koutů světa i sousedy z jednoho města, kteří se do té doby neznali. Specifikem této vinotéky je, že kromě vín z Valtic nabízí i ta z Podpálaví a ze Znojemska. Výběr je famózní,
každý den 100 a více otevřených lahví! Najdete tady také vína z vinařství Přátelé
Pavlova. Obvykle se po nich zapráší, zejména po Našem vlašáku a Našem červeném.
A jezdí si na ně i ze sousedního Rakouska. Jednoho dne si zde Pavla zrovna povídala
s Pavlem Müllerem, když do vinotéky přišel host a poručil si vlašák. Automaticky sáhla
po tom od Přátel z Pavlova a nalila mu skleničku. Po chvilce váhání host Pavla Müllera poznal a z batohu vytáhl 18 let starou fotografii. Stáli před vrtulníkem záchranky
poté, co jej a jeho spolužáky – tehdy studenty
medicíny a dnes lékaře – jako pilot svezl. Inu, svět
je malý a o náhody tu není nouze. A takových
příhod má Pavla Velecká na celou knihu!

K jedné z nejpěknějších hradních
zřícenin Pálavských vrchů – Sirotčímu
hrádku se váže děsivá pověst o rytíři
Čičosovi z řádu templářů. Rytíř, který

Otevřeno je kromě neděle denně od 10 do 12 hod.
a od 14 do 19 hod., po dohodě i déle.
www.vinazvaltic.cz
FB: Vinotéka U Sommeliera – Valtice
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varianty příběhu o třech zkamenělých dívkách. Podle tří legendárních
skalních útvarů před hradem získaly
Děvičky své jméno. V jedné variantě
pověsti se jedná o zavražděnou tatarskou princeznu a její družky, v jiné
jsou to dcery pána hradu Arnulfa, který zaslíbil svou nejstarší dceru ďáblu
Trabacciovi. Ta se ale raději spolu se
svými dvěma sestrami proměnila v kámen. Další pověst hovoří zase o třech
neposlušných hradních dcerách, které
zaklela jejich vlastní matka.

Sirotčí hrádek, foto: m-ARK

byl kastelánem zdejšího hrádku odmítl
přijmout povolávací rozkaz svého řádu.
Krátce po narození syna, který dostal
jméno Orphanus (sirotek), byl za neuposlechnutí rozkazu komturem templářského řádu popraven. A s ním i všichni další
obyvatelé hradu. Vdově puklo žalem srdce
a jeho syn se stal opravdovým sirotkem.
Komtur pak odvezl Orphana s sebou. Ten,
když dospěl, vrátil se zpátky na hrádek.
Tam se ale dozvěděl o tehdejších událostech a zešílel. Od té doby jezdí po nocích
na koni z hrádku až na Turold.
Další tajemné pověsti a legendy najdete
po celé Pálavě. Příběh dávných lovců
mamutů a zdejší krajiny odkrývá stálá expozice v Archeoparku Pavlov. Život Keltů,
jejich dobu a zvyky vám přiblíží výstava
Keltové pod Pálavou v Regionálním muzeu
v Mikulově. A jaké byly osudy zapomenutých vojáků X. římské legie, vám povypráví
v Návštěvnickém centru Mušov – Brána
do Římské říše (Pasohlávky).

Dívčí hrady, foto: m-ARK
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RESORT KYČERKA

Nádherná příroda, perfektní služby a nepřeberné
možnosti zážitků, sportovních i odpočinkových
aktivit. To je Resort Kyčerka – ráj v srdci Beskyd.

TIP Z JINÉHO REGIONU

Klenoty

VALAŠSKA
A SLOVÁCKA

SKLEPY MAŘATICE

Chlouba královského města Uherské Hradiště. Unikátní
labyrint historických vinných sklepů s pěti výškovými
úrovněmi a exkluzivními prostory čeká na vaši návštěvu!

GRANDHOTEL TATRA

VINNÉ SKLEPY

Luxusní prostředí, moderní
gastronomie, krajové speciality.
Nechybí kongresová místnost,
Valašská izba ani unikátní vinotéka, exkluzivní wellness se saunovým světem a privátní SPA.

Tři překrásné, dobové
vinné sklepy s jedinečnou
atmosférou: SYNOT, JAHODA
a HERMAN. Jejich historie
sahá až do roku 1827.

ROTUNDA APOŠTOLŮ
Stylové ubytování, určené pro
rodiny i pracovní kolektivy. Součástí areálu je sauna, venkovní
krb s grilem a whirlpool s vlastním barem.

STATEK U RAJMUNDA
Tradiční venkovský život
ve spojení s přírodou. Desítky
zvířat v přirozeném prostředí,
ale také domácí kuchyně
a ubytování.

SKI AREÁL SYNOT
KYČERKA
Kvalitní a moderní sjezdovky,
k tomu devět vleků a možnost
občerstvení přímo na svahu.
Přímo pod svahem pak oblíbená
Hospoda Kyčerka s poctivou
domácí kuchyní a cimbálem.

VODNÍ SVĚT
Užijete si vodní hrátky! Dopřejte
si atrakce, jakými jsou chrliče, divoká řeka, vodní masážní lehátka
či okouzlující saunový svět.

DĚTSKÝ SVĚT
Herní labyrint pro nejmenší.
Dvě patra, plná zábavy a dětských atrakcí. Ochotný personál
a bezpečnost na prvním místě.
www.resortkycerka.cz
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Sklepní rotunda je
inspirovaná Poslední večeří
Páně a zdobená sochami
všech dvanácti apoštolů.
Před vstupem do ní musíte
projít po schodech ctností
a neřestí.

NA SVATBU
I NA ŠKOLENÍ
Areál je ideálním místem pro
soukromé a firemní akce,
oslavy, svatby, večírky, rauty,
besedy u cimbálu či pracovní
školení.

MAŘATSKÝ DVŮR
Letní zahrada s překrásným
výhledem láká k posezení
u letního baru či otevřeného
ohniště, k pikniku nebo
osvěžení ve whirlpoolu.

STYLOVÉ UBYTOVÁNÍ
Přímo nad sklepy jsou pro
vás připraveny stylové
apartmány s překrásným
výhledem na okolí.

V HLAVNÍ ROLI
SLOVÁCKÁ VÍNA
Zamilujte si vynikající vína ze
slovácké vinařské podoblasti.
Zdejší archivní sklep má
kapacitu 15 tisíc lahví.

Foto: SYNOT

VALAŠSKÉ CHALUPY

www.sklepymaratice.cz
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TIP Z JINÉHO REGIONU

Východní Morava

OPRAVDOVÁ DOVOLENÁ

Nejrozmanitější region České republiky – Zlínský kraj – vás zve do své turistické destinace
za autentickými zážitky.
Foto: m-ARK (4×)

TIP Z JINÉHO REGIONU

Z pružin a koleček vznikla
unikátní KOVOZOO

Za zdmi KOVOZOO

se ocitnete v jiném světě

Foto: KOVOZOO

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…
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 zahradou je oázou klidu
a pohody ukrytou za zdí rušné průmyslové zóny. Budete
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. A také se přesvědčíte o tom, že lidská fantazie
a kreativita nemá hranice.
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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, ... zkrátka že železného šrotu. Na začátku byl recesistický nápad
Bronislava Janečka a jeho kolegů z REC Group. Společně
svařili z kovového odpadu
pár zvířat a ozdobili s nimi
vstup do areálu kovošrotu.
Zanedlouho zjistili, že se tu
lidé zastavují a jejich dílka
si fotí, a odtud už nebylo
k myšlence výstavy daleko.
A tak zde v roce 2012
veřejnosti otevřeli regulérní
kovovou zoo, která má již
přes tři stovky zvířat a stále přibývají nová. Dokonce
zde mají i vlastní porodnici.
Kromě kovových zvířat
mohou návštěvníci obdivovat nepřeberné množství
exponátů průmyslové
hasičské techniky, secí
a žací stroje, mlátičky obilí,
fukary a další zemědělské 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 rozhodně není jen o koukání, ale i o zážitcích.
Kromě prohlídky kovových exponátů zde můžete navštívit Muzeum veteránů, pověsit si visací zámek na větve
kovového Stromu života nebo si třeba vyzkoušet kovářské
řemeslo v zážitkové kovárně. Můžete se projít po vyhlídkových lávkách, které pootevřou dvířka do reálného 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.

V tomto nádherném koutu Česka
najdete ty nejkrásnější moravské
lázně Luhačovice. Ozdraví vaše tělo
léčivými prameny, z nichž nejznámější
je Vincentka, a smysly oblaží neopakovatelnou atmosférou živoucí secese
staveb Dušana Jurkoviče.

Atmosféra tu Provence,
tu Holandska

Luhačovice

Vodní cesta Baťův kanál vás provede
napříč malebným vinařským Slováckem. Přináší radost nejen romantickým „mořeplavcům“, ale též cyklistům.
Slovácko je krajem vína, tradic i pestrou přehlídkou krojů. Nenechte si ujít
návštěvu jízdy králů ve Vlčnově, Hluku
nebo Kunovicích nebo každoročních
slavností vína v Uherském Hradišti.
Historické město Kroměříž vás
omámí památkami UNESCO – dokonalou barokní zahradní architekturou
i zámkem, kde se natáčel například
Oscary oceněný velkofilm Amadeus či
nová série Marie Terezie.
Podmanivý svéráz Valašska zažijete
ve zcela autentickém prostředí muzea
v přírodě, které po celý rok ožívá zvyky
a tradicemi. V Rožnově pod Radhoštěm najdete nejstarší a jeden z největších skanzenů ve střední Evropě.
Ve valašských dřevěnicích uprostřed
Beskyd a Javorníků podlehnete čarovnému světlu hor s jejich magickými
rány i večery – oblíbenou rekreační
lokalitou je oblast Velkých Karlovic.

Zlín – zářivý fenomén Baťa
Městům Východní Moravy dominuje
Zlín, světově proslulý díky baťovské průmyslové tradici a jedinečné architektuře.
Kdo by neznal značku Baťa?

Kunovice

Kroměříž

Geniální podnikatel Tomáš Baťa
přeměnil neznámé městečko v hlavní
světové město bot. Ihned po příjezdu na vás dýchne genius loci díky
nezaměnitelné architektuře v podobě typických baťovských domků
a unikátnímu továrnímu areálu přímo
v centru města.
Navštivte zlínský mrakodrap
tzv. „21“ s pojízdnou kanceláří šéfa
firmy Baťa. Z vyhlídkové terasy budete
mít město jako na dlani. S příběhem
slavné firmy se seznámíte ve 14|15
BAŤOVĚ INSTITUTU díky jedinečné expozici Princip Baťa zahrnující
původní linku na výrobu obuvi nebo
sbírku obuvi z celého světa.
Symbolem města a perlou světového
funkcionalismu je Památník Tomáše
Bati s maketou letounu Junkers F13.
Připraveny jsou pro vás také komentované prohlídky města ZÓNA ZLÍN
s průvodcem. A perličkou je, že v roce
2022 si Zlín připomíná 700 let od první písemné zmínky.
Přijeďte si užít nádhernou rozmanitost života v našem kraji! Přijeďte zde
strávit opravdovou dovolenou!
www.vychodni-morava.cz

Velké Karlovice
Zlín, foto: Jiří Novosád

magazín LOOK AT IT

79

DOVOLENÁ s nápadem

Zaujměte

dobrou fotkou
a příběhem

S námi je dovolená požitek
Zažít vysněnou dovolenou a pak na ni vzpomínat ještě několik let, to by
si jistě přál úplně každý. Jenže k tomu je potřeba krásné počasí, příjemná
společnost a třeba ještě dobrá nálada. To hlavní však je mít jasno, kam
vyrazit a proč. A také co na vybraném místě chceme vidět a toužíme okusit.
Zatímco dobré přátele a slunce nad hlavou zajistit nedokážeme, nabídnout
vám výborný plán na báječnou aktivní dovolenou je naše poslání. Nemusíte týdny a měsíce hledat na internetu, stačí jen si vybrat z magazínů naší
edice Dovolená s nápadem.

V EDICI JIŽ VYŠLO:

Magazín CYKLOvýlety přináší jedenáct oblastí na Moravě

s nohama na pedálech a řídítky v rukou po těch nejkrásnějších
cyklostezkách s přesahem do Čech, do Rakouska a na Slovensko.

Titul S DĚTMI za zážitky představuje na 100 stranách ty
nejlepší turistické cíle pro rodiny v patnácti moravských
a slezských lokalitách.

PRŠÍ? Nevadí! Na sto stranách najdete pestrou nabídku

celoročně otevřených atraktivit, od vědecko-zábavných center
a planetárií, přes aquaparky a muzea, až po výlety do nitra země
v podobě jeskyní a zajímavých štol.

Vyrazte na kole dál než za humna, magazín Zážitkové evropské cyklotrasy vás vezme na krásné stezky do Německa,

Rakouska, Itálie, Slovenska i po našich luzích a hájích. Magazín
obsahuje 1857 kilometrů tras vedených mimo provoz, které si
snadno načtete do telefonu pomocí QR kódů.

Magazíny Look at it!

To je ucelená kolekce cestovatelských
titulů z Moravy, Vysočiny a Bratislavy.
V jednotlivých magazínech najdete
příběhy lidí, institucí a firem, kteří
svým umem a schopnostmi šíří slávu
daleko za hranice své oblasti. Od roku
2016 vycházejí nové magazíny každé
jaro a jsou distribuovány zdarma
na místa s turistickým potenciálem,
jako jsou hotely, informační centra či
akce se zaměřením na cestovní ruch.
Důležitým distribučním kanálem jsou
vlastní komunikační sítě všech zapojených partnerů. Najdete je také při
cestování Pendolinem nebo na letištích v Ostravě a Brně nebo v digitální
podobě na ww.lookatit.cz.

Jak se stát partnerem
projektu?

Stát se součástí projektu a zajímavým
způsobem prezentovat sebe a své konkrétní nabídky může prakticky každá
obec, instituce, firma, hotel, cukrárna
nebo třeba místní prodejce moštu,
pokud je něčím jedinečný, zajímavý
a spojený s danou oblastí. Více informací najdete na webových stránkách.
m-ARK Marketing a reklama, s.r.o.
magazin@m-ark.cz
www.lookatit.cz, www.m-ark.cz,
www.dovolensnapadem.cz
FB: Magazíny LOOK AT IT
INSTAGRAM: lookatit.tips

Zážitkové rakouské cyklotrasy, to je 10 cyklo destinací,
2 dálkové trasy v Rakousku s přesahem na Slovensko, do České
republiky a Itálie.

PŘIPRAVUJEME:

Unikátní Parky a zahrady střední Evropy
Galerie a Café střední Evropy

Více informací najdete na webu

www.dovolenasnapadem.cz
magazín LOOK AT IT
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www.tarus.cz
barvyproprofesionaly.cz

barvy . laky . lazury . omítky
Autorizovaný prodejní partner

Váš dodavatel
německých nátěrových hmot
pro profesionální řemeslo

