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Miroslav Donutil
Jako dítě jsem
byl svědkem
vyšetřování
vraždy

NAJDETE
UVNITŘ

Víno, to jsou neředěné emoce

Vinaři z Břeclavska ovládli soutěž Vinařství roku. Pro titul absolutního vítěze si došel tým Tomáše Vicana
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
BŘECLAVSKO | Tolik lidí na pódiu při
vyhlašování vítěze soutěže Vinařství
roku ještě nikdy nestálo. Tomáš Vican
pozval k převzetí ceny pro absolutního
vítěze rodinu i celý tým, který ve vinařství pracuje. „Já mám rád sdílené štěstí.
Je pak intenzivnější,“ smál se v obklopení lidí, kteří na okraji Mikulova, v místní části Mušlov vybudovali originální
vinařství a společně ho dovedli až k letošnímu triumfu v soutěži, která jako jediná nehodnotí pouze kvalitu vína, ale
i marketing, přístup k turistům, přínos
k rozvoji oboru a další.
„Odborná porota každoročně vybírá
vítěze na základě toho, jak celkově přispívá vinařskému oboru. Vítězné vinařství to plní hned v několika směrech.
Jedná se o rodinné a zároveň moderní vinařství orientované na lidi a s tím spojenou vinařskou turistiku. Ve všech svých
činnostech podporuje a zároveň zachovává autentičnost regionu Pálavy. Kromě prvotřídních vín vyrábí i další produkty, a to primárně z regionálních surovin,“ shrnuje hlavní důvody výběru vítěze Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů ČR, a dodává: „Za vinařstvím je vidět nejen kus tvrdé práce, ale zároveň
nadšení, určitá hravost a láska k oboru.

Martina a Tomáš Vicanovi si odnesli trofej pro nejlepší střední vinařství i pro
absolutního vítěze soutěže.
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Věřím, že letošní vítěz by se opět mohl
stát inspirací pro ostatní.“
Ostatně jak Tomáš Vican, vinař
a také známý filmový producent, potvrzuje, víno je z celku vinařství sotva půlka. Zbytek tvoří příběh, přístup k lidem,
chuť nabízet jim zážitek.
„Víno, to jsou neředěné emoce. Ty
vznikají na krásném místě, kde ho člověk prvně ochutná. Nejlépe samozřejmě na místě, kde to víno vzniklo. Pak si
člověk může ty emoce v lahvi vzít s sebou, ať už do Budějovic, nebo do Ústí,
a tam třeba v takových pošmourných
dnech, jako máme teď, ty emoce prožít
znovu. Protože si při víně na to hezké
místo, kde ty emoce prožíval, vzpomene. Takže víno je jen základ, ale to
všechno kolem je snad ještě důležitější,“ míní vítěz jubilejního desátého ročníku Vinařství roku.
Vinařství obhospodařuje pět viničních tratí v mikulovské vinařské podoblasti. Díky terroir kolem Mikulova nesou jeho vína osobitý a jedinečný charakter. Vznikají nejen v areálu vinařství
v Mušlově, ale také v rekonstruovaných
sklepech v nedalekých Bulharech, jichž
využívá nejen pro uchování vín v dřevěných sudech, ale také v kvevri nádobách.
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