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V
íno ze slámy? To bude to suchý, ne?“ ptá 
se s nevinným výrazem Lukáš Langmajer, 
představitel filmového Jirky. „Prosím tě, 

nech toho. Slámovka je slámový víno – a je to 
nejlepší, co můžeš udělat,“ opáčí mu Kryštof 
Hádek coby Honza, který se na dědečko-
vě vinařství jakožto vinař-začátečník pouští 
do vrcholného umění slámového vína. A má 
pravdu. Slámové víno je skutečný skvost mezi 
víny. „Výjimečnost těchto vín je dána náročností 
výrobní technologie, při které je zapotřebí nejen 
mnoho vinařova umu, ale také mnoho ruční 
práce,“ říká Petr Marcinčák – vinař, jehož specia-
litou je právě výroba slámových a přírodně slad-
kých vín a který se na natáčení 2Bobulí podílel. 
První slámové víno bylo vyrobeno již před osmi 
sty lety ve Středomoří a od 
té doby je proces výroby 
stejný. Používají se pouze 
absolutně zdravé hrozny, 
které jsou ukládány ve 
vzdušných prostorách na 
slaměné lože, kde musejí 
– podle vinařského záko-
na – minimálně tři měsí-
ce vysychat a mošt 
musí dosahovat ale-
spoň sedmadvaceti 
stupňů cukernatosti. 
„Uloženým hroznům 
je nutno věnovat 
mimořádnou péči, 
neboť mají jako každé 
utržené ovoce tenden-
ci podléhat zkáze. Dá 
se říci, že jde o nej-
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Během natáčení 2Bobulí 

padlo bezmála tři a půl tisíce 

klapek, vypilo se více než tisíc 

litrů vína a filmařům pomohly 

čtyři tisíce dobrotivých obča-

nů z mnoha vinařských vísek, 

z nichž někteří si nechali 

dokonce sáhnout na slámové 

víno, které je považováno za 

vrchol vinařského umu. Právě 

kolem tohoto skvostu se 

2Bobule točí.

složitější fázi výroby s téměř nepřetržitou kont-
rolou,“ pokračuje Petr Marcinčák, který nechává 
hrozny na slámě vysychat dokonce čtyři až šest 
měsíců. „Následně se hrozny ze slámy vybírají 
a lisují celé i se stopkou. Velmi šetrné lisování 
probíhá asi šestatřicet hodin,“ dodává novo-
sedelský vinař s tím, že získaný mošt připomíná 
čerstvě natočený med.

Žížalí armáda
Vinaření filmového Honzy se ovšem netočí pouze 
kolem slámovky. Stejně jako řada dnešních vinařů 
se snaží pěstovat vinnou révu bez použití chemie. 
Není se proto čemu divit, že po vinohradě rozha-
zuje žížaly. Právě ty jsou skvělými pomocnicemi 
vinařů, kteří pěstují víno s nálepkou bio. Nejprve 
pomáhají vytvořit hnůj, později provzdušňují 

půdu ve vinohradě a pro-
rážejí cestu kořenům révy 
vinné. „Rybáři jim říkají 
hnojňáci nebo červeňáci, 
podle jejich nezaměnitel-
né barvy. Jde o vysoce 
žravé žížaly, které původně 
pocházejí z Kalifornie, ale 

vyskytují se v každém 
zrajícím hnojišti nebo 
kompostu,“ vysvětluje 
Petr Marcinčák s tím, 
že jeho žížalí armá-
da krmená dobytčím 
hnojem a vinnými 
slupkami vyprodukuje 
– bez nároků na mzdu 
– ročně až pět set tun 
kvalitního přírodního 
hnojiva.

Víno,

Správnou odpověď zašlete formou SMS od 17. 5. 
do 30. 5. 2010 na číslo 900 11 10, a to ve tvaru 
TVMINImezeraBOBUmezeraPISMENOmezera
PRIJMENImezeraJMENOmezeraADRESA (Příklad 
soutěžní SMS: TVMINI BOBU D SVOBODA JAN 
MASARYKOVA 32 PRAHA1). Výraz TVMINI pište 
prosím dohromady. Jméno a adresu bez diakri-
tiky. Ti, jejichž správná odpověď přijde jako 50., 
100., 150., 200., 250., 300., 350., 400., 450., 
500. v pořadí, získají jednu z uvedených cen 
(DVD), víkendový pobyt získává 555. SMS.

Cena jedné SMS je 10 Kč (včetně DPH). Soutěž tech-
nicky zajišťuje ATS, www.premiumservices.cz. Jména 
výherců uveřejníme v nejbližším možném vydání, 

nejpozději do jednoho měsíce od ukončení soutěže.

Podrobná pravidla soutěže na www.tvmini.cz

víkendový pobyt 
v penzionu Bobule 

a 10x DVD

Soutěžní otázka zní:
Která kapela nazpívala průvodní píseň 

k filmu 2Bobule?
    a) Kryštof   b) Buty   c) Nightwork

TV mini připravilo 

společně s Adámkovým 

vinařstvím (www.

adamkovovinarstvi.

cz), penzionem Bobule 

(www.penzion-bobule.cz) a Vinnou galerií v Brně 

(www.vinnagalerie.cz) pro všechny milovníky jižní 

Moravy a dobrého vína soutěž o víkendový pobyt 

pro dvě osoby, který zahrnuje návštěvu filmového 

Adámkova vinařství ve Višňovém u Znojma, řízenou 

degustaci a ubytování v penzionu Bobule. Pro dal-

ších deset z vás máme přichystáno DVD s úspěšnou 

filmovou komedií 2Bobule, které věnoval do soutěže 

MagicBox (www.magicbox.cz). Pokud chcete jednu 

z cen získat, stačí znát odpověď na naši otázku a mít 

štěstí při losování.

Vyhrajte

sláma a žížaly

Václav Postránecký 
je ve světě vína 
jako doma. 

Kryštof Hádek, Tereza 

Voříšková, Jana Pidrmanová 

a Lukáš Langmajer vědí, že 

svatba (ne)bude!


