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dlouho odmítal nabídky firem, které 
po něm žádali pouze propůjčení jmé-
na pro vlastní produkt. „Chtěl jsem 
do vína vložit i kus sebe. Takhle můžu 
ovlivnit, co bude v lahvích. Scházím 
se s lidmi, které mám rád, společ-
ně degustujeme vzorky a to nejlepší 

Po vlastním víně jsem toužil 
spoustu let. Chtěl jsem s ním 
dělat radost sobě i lidem, kteří 

se ve vínu vyznají a pijí ho pro po-
těšení,“ řekl jeden z nejslavnějších 
českých herců při slavnostním přípit-
ku v brněnské Vinné galerii s tím, že 

[aktuálně]

Víno je
krásná
terapie

lahvujeme,“ pokračuje Karel Roden, 
který se k vlastnímu vínu dostal dí-
ky spolupráci s vinařem a filmovým 
producentem Tomášem Vicanem, se 
kterým natočil film Lidice.
Ačkoliv na vlastnoruční péči o vi-
nohrad nemá příliš času, uvažuje 
hvězda seriálu Terapie, že si vysadí 
vinnou révu i na Skrýšově. „Dříve 
jsem se tam pokoušel naplnit ale-
spoň rozsáhlé sklepy dobrým ví-
nem, což se mi bohužel nepovedlo. 
Nakoupil jsem obrovské množství 
vína, které mělo příliš mnoho zbyt-
kového cukru a opět se rozkvasilo. 
Ovšem nepřišlo vniveč. Už zraje 
v sudu jako vínovice. Tu ale ochut-
náme až za pár let,“ dodal herec, 
který za nejlepší odrůdu ze své 
řady považuje Aurelius. „Smyslem 
vín s mým jménem je vyrobit vždy 
jen omezené množství z té nejkva-
litnější části úrody,“ vysvětlil Roden, 
který s Tomášem Vicanem vinaří 
v Adámkově vinařství ve Višňovém 
na Znojemsku.
Karel Roden již dříve TV magazínu 
v souvislosti s rolí psychoterapeuta 
v Terapii a vínem řekl, že by řadě lidí 
bylo lépe, kdyby mohli nahradit hodi-
nu sezení u psychologa třeba sklenič-
kou vína. Není to ale podle jeho slov 
tak jednoduché. „Bylo by samozřejmě 
krásné, kdyby to tak fungovalo, a ně-
kteří lidé to tak možná mají, ale jsou 
lidé, kteří se bez odborné péče jedno-
duše neobejdou.“

Tom Franzki, foto Martina Vicanová
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80.� narozeniny� vpravdě� rene-
sančního� umělce,� legendy� čes-
ké� kultury� a� zakladatele� a� prin-
cipála� divadla� Semafor,� Jiřího�
Suchého,� jsou� v� těchto� dnech�
skloňovány� ve� všech� médiích�
a� ve� všech� pádech.� Není� divu,�
protože� není� u� nás� mnoho� ta-

kových� lidí.� Ke� svým� kulatinám�
teď�mistr�slova,�hudby�a�legrace�
přidal�i�možnost�stát�se�kořenem.�
Tedy�správně�řečeno:�v�rámci�pro-
jektu�Kořeny�osobností�v�pražské�
botanické�zahradě�v�Tróji�vysadil�
„svůj“�vzácný�asijský�strom�z�če-
ledi�ořešákovitých�–�lapinu�úzko-

křídlou� (Pterocarya� stenoptera).�
Něco� takového� totiž� ve� svých�
sbírkách� ještě� nemá� (a� že� je�
sběratelem�vášnivým�a�dlouhole-
tým).�Tento�druh�lapin�pochází�až�
z� Číny� a� u� nás� se� pěstuje� velice�
vzácně.�

jir,�foto�Tomáš�Pánek�

I když jde v posledních 
letech z role do role, ne-
zapomíná Karel Roden 
ani na koníčky. Vedle 
koní a hospodaření 
na zámečku Skrýšov 
patří mezi jeho největší 
vášně víno. Nedávno 
představil nový ročník 
vlastní exkluzivní řady.

suchý zasadil lapinu

Karel Roden 
(na fotografii 

s vinařem 
a producen-

tem Tomášem 
Vicanem) 

představil 
v Brně nejen 

svá nová vína, 
ale také fenku 

Terezku.


