vinotéky a vinárny

Vinný sklep Újezd 19
slaví

15. výročí

Velká degustace za účasti vinařů
Víno může pro leckoho představovat téměř neřešitelný rébus. Hledat jeho vůně a chutě
a ﬁlozofovat o nich bychom mohli hodiny. Pročítat naučné knihy zabere jistě mnoho let a naučit
se vinařskému řemeslu často trvá i několik generací. Žádná z těchto činností se ale neobejde
bez poznání vína samotného. Základem bude proto vždy sklenka dobrého vína a touha ochutnat
její obsah. Přesně to je ﬁlozoﬁe útulné vinárny na pražské Malé Straně, kde se tomuto poznávání
můžete věnovat. Ostatně víno, prostředí i přesnou adresu má už ve svém názvu.

V

inný sklep Újezd 19 se nachází v prostorách činžovního domu
U Černohorských na Praze 1 na samém úpatí Petřínského vrchu. Původní
ideou bylo vytvořit přátelské místo, kde by
se lidé setkávali u sklenky vína a společně
v rámci degustací pronikali do již v úvodu
zmíněných rébusů, které lze ve víně nalézt.
Uběhlo již patnáct let a během nich nespočet
ochutnávek, v rámci kterých se samozřejmě
ochutnávala jak vína moravská, tak česká.

a jeho kolegů. Právě v Německu si zamilovali odrůdu Riesling, který se stal místní
srdeční záležitostí. Ne nadarmo se Vinnému
Újezdu v posledních letech přezdívá Riesling point. A jelikož se podnik drží hesla
„když Riesling, tak od Rýna”, najdete zde
hlavně oblasti Alsace (vinařství E. Rentz),
Pfalz (Weingut Schreieck, Weingut Becker),
Rheinhessen (Weingut Guntrum) a Rheingau (Weingut L. H. Kunz, Weingut Domdechant Werner, Weingut Graf von Kanitz).

Ze zahraničních vín však byl důraz vždy
kladen především na německá vinařství,
kam také směřovaly časté návštěvy majitele

Ve Vinném Újezdu ale nezapomínají ani
na vína červená. Od samých začátků zde
můžete ochutnat španělská vína z oblas-
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ti Rioja, především z vinařství Bodegas
Altanza, které se stalo již stálicí v místním
portfoliu, popřípadě pak vína z regionu
Costers del Segre, kterou do ČR přivezli
poprvé před třemi lety. Dováží však i vína
z oblastí Cariñena nebo Navarra. Další „srdcovkou” se stala francouzská vína z oblasti
jižní Rhôny, konkrétně například z vinařství
Domaine Fond Croze, Domaine Fontavin či
Rhonéa. Pokud hovoříme o této oblasti, pak
nelze nevzpomenout na apelaci Châteauneuf-du-Pape, jejíž vína se stala ve Vinném
Újezdu vysokým standardem. Víno zkrátka
prostoupilo nejen zdi místního sklepení, ale
stalo se nedílnou součástí života majitele

rádcem a společníkem při řešení vinných
rébusů než samotní vinaři, kteří budou svá
vína během výročí prezentovat? Každý
významný region, z něhož Vinný Újezd
dováží vína do ČR, bude mít v tento významný den své zastoupení, tedy: Rheingau, Rheinhessen, Weinviertel, Alsace, Côtes du Rhône, Costers del Segre. Ochutnat
bude na místě možné více než 100 druhů
vín, které doprovodí k vínu vhodně vybrané gastronomické speciality.

i jeho kolegů. Jejich dovolené se tak přirozeně nesou v duchu cest za vínem. Během
nich navštěvují známé vinaře nebo vyhledávají vinaře a vína nová, a to jak na malých
regionálních výstavách, tak na výstavách
světového formátu, například na vinařské
výstavě ProWein v Düsseldorfu.
Pokud byste chtěli do Vinného Újezdu
zavítat a ponořit se do rébusů obsažených
v místním víně, ideální příležitost se vám
naskytne 7. března tohoto roku od 15 hodin, kdy vinárna slaví 15. výročí od svého
založení. Oslavy jsou pojaty jako festival
vína a jídla, kdy po celém sklepním prostoru vyrostou stánky s vínem rozdělené dle
jednotlivých vinařských oblastí. Součástí
je i VIP stánek s archivními víny Bordeaux
a Bourgogne a také výjimečný catering,
který bude dirigovat šéfkuchař pan Vadimír Šmejkal. A kdo by mohl být lepším

Slovo majitele:
Ing. Daniel Keřlík
Jsme nakaženi vínem! Historie, filozofie, geografie, ampelografie, psychologie, personifikace, terroir. To
vše víno, v podobě hroznu i výsledného nápoje, obsahuje a to vše nás zajímá. My všichni z Vinného Újezda
tomu sloužíme a postupně se na naši
vlnu dostává více a více navýsost
zajímavých osobností. Jsme za to
rádi, a proto děkujeme za přízeň. Vše
podstatné Vám ukážeme v sobotu
7. 3. 2020 od 15 hodin.

Kontakt:
Vinný sklep Újezd 19
Újezd 19, 118 00 Malá Strana, Praha
Tel.: 257 317 410
Email: vinnyujezd@vinnyujezd.cz
www.vinnyujezd.cz
Otevírací doba: Po–So: 17–24 hod.
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