
 

NA DESET LET TO NENÍ MÁLO… 

Oslava desetiletého výročí našeho Vinného sklepu – 7. 3. 2015 

Co významného se stalo za posledních deset let? Je toho určitě hodně. Napadá mě, že 

přibylo víc občanských válek, teroristických útoků a u nás se zmenšil rozdíl mezi ročními 

obdobími. Měli jsme tu chytrolínka Klause, máme trousiče všemouder Zemana. Máme iPady 

a chytré telefony, které jsme si před deseti lety nedokázali ani představit. Evropská unie nás 

stále přičinlivěji učí, co máme jíst, co pít a jak máme myslet. Lidé umírali a rodili se. Některá 

zvířata zmizela úplně jako živočišný druh. Oddalo se hodně manželských párů a stejně tak se 

jich i rozvedlo (alespoň v Čechách). Vzniklo a zaniklo mnoho krámů, krámků a hospod. A 

těch, které to vydržely deset let, není moc. Náš přítel Daniel slavil deset let činnosti Vinného 

sklepa Újezd 19. Většinou se nostalgicky vzpomíná na zlaté časy té či oné restaurace či 

vinárny, ale na Újezdě je vše čím dál tím lepší a tak se zdá, že tady jsou zlaté časy stále před 

námi. Kdyby takhle vypadal můj život… Stále mít před sebou zlaté časy a nakonec zlatou 

smrt.  

A co za těch deset let prožil náš přítel Daniel?  

„Kdybych měl shrnout těch deset let, tak bych řekl, že rozhodnutí věnovat se vínu bylo 

správné rozhodnutí. Ve vinárně se nám daří a založil jsem ještě jiné podniky, které si také 

nestojí nejhůř. Za těch deset let jsem poznal neuvěřitelné množství dobrých lidí, ale nějaké 

kamarády jsem i ztratil. Posunul jsem se o nějaký stupínek výš (jak profesně tak životně), 

dělám práci, která mě baví a která má svůj smysl. Našel jsem velice dobrou manželku, zplodil 

celkem tři děti (třetí spatří svět co nevidět) a všichni jsme zdraví.“ 

Myslím, že to není málo a oslava tomu i odpovídala. Proběhla velkolepě a důstojně. Na 

tom jsme se všichni shodli. Vlastně to byla za těch deset let nejvydařenější akce, což dokládá 

přítomnost kolem dvou set lidí (celkem se dostavilo přes tři sta jednotlivců). Už tak příjemné 

chvíle nám umocnily dva hudební soubory. Náš už starý známý dirigent Pavel Verner se svou 

hudební rodinou nám umožnil pohroužit se do starých časů renesance. Pokud se člověk při 

sklence dobrého vína ponoří do časů, z nichž nás dodnes ohromují mistři, jako jsou Leonardo 

da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Galileo Galelei, Johannes Gutenberg (vynalezl knihtisk) a 

ze skladatelů třeba Orlando di Lasso , trochu začne závidět. Z hudby je cítit, že se lidé 

dokázali radovat jaksi intenzivněji, měli k sobě přece jen blíž, protože jejich city netupily 



internet (bez něho se neobejdu), televize (život bez ní zatím neznám) nebo play-station (syn je 

na něm závislý). Ostatně z renesanční hudby mizí disonance a stoupá důraz na harmonii. A 

důležitý je také princip jednoty. Poznáváte v tom atributy, které by měly být zastoupeny i 

v dobrém vínu? V renesanci dále vznikají pojmy bas, tenor, alt, soprán a ve víně se objevují 

označení jako délka, sametovost, přátelskost, rozhádanost (to jsem si teď vymyslel). 

V renesanční hudbě je vše v přátelském duchu, vzájemnosti, nic tu nezní na úkor jiného hlasu 

či jiného nástroje. S potěšením sleduji, jak se tu děti dávají do tance. Z jejich zaujatých 

obličejů si vyvozuji, jak je ta renesanční hudba bere. A to všechno si prožívám při dobrém 

víně, které je také přátelské a odrůdy se v něm nehádají, ale souzní. Skladba „Zpěv ptáků“ od 

francouzského skladatele… Jméno není důležité. Při téhle skladbě si uvědomuji, že je docela 

náročné komponovat v duchu rozjařeného skřivana, a jako vetřelec se do mě vkrádá trochu 

scestná otázka: „Proč vlastně ti ptáci tak rádi zpívají? Nejsou permanentně opilí z bůhví čeho? 

Bůh ví…“ Pití vína při renesanční hudbě je zkrátka povznášející. Snoubí se tu lidskost s 

božskostí jako dobrá práce vinaře s dobrým počasím či dobrou půdou. V další skladbě 

„Zví řecí kontrapunkt“ se nechají slyšet další zvířata: psi, kočky, kukačky… Je to tak 

nakažlivé, že by se člověk ztřískal jako zvíře, ale to bych zvířatům trochu křivdil, ti tohle 

nedělají (ačkoliv ze zkvašeného ovoce se dokážou ztřískat papoušci, opice i sloni). Náš přítel 

Dan prožívá zřejmě něco podobného, protože řekne: „Tak teď jsem dostal chuť na víno.“ 

Následuje poslední skladba „Přátelé stolu kulatého“, která se stala hymnou Vinného sklepa. 

Text písně vybízí k bujarosti a já víc než jindy chápu význam slov „zpěv, víno a ženy“. Vývoj 

renesanční hudby brzdili barbarští husité a já si vybavuji, jak ji před čtvrt stoletím hubili 

komunisté. Ale ten čas jako by se mě už netýkal, jako by už nebyl můj… Tohle naše děti už 

nezažijí. Dočkají se jen lepších a lepších vín. Alespoň tomu věřím. 

A čemu dnes věří náš přítel Dan? Že se ta doba, která devalvovala veškeré hodnoty včetně 

vína, už nevrátí. Pamatuje si, že vína bývala v osmdesátých letech i na počátku devadesátých 

let strašná, že těch padesát let komunismu posunulo vína na absolutní začátek. Za první 

republiky tu nebývala špatná vína. 

A tak se vydávám na projížďku dnešních časů, kterou mi zpříjemňují vína z Jižní Rhony, 

ze Španělska, z Nového Zélandu či Porýní. A okusím i to nejdražší (5.500 Kč) Chateau Pavie 

2004, u kterého mě potěší, že si jej pamatuji. Je to jako vybavit si milenku, kterou jste si kdysi 

mohl dovolit, a teď jste si už jako chudý starý muž vzpomněl na její vůni a na slova, kterými 

vás ocenila. Docela mi udělá radost, když ochutnám český Alibernet a Neronet od Luboše 

Bilíka z vinařství Salabka z Troje. Tyhle specifické barvířky mají oproti cizincům své kouzlo 

a docela by mě zajímalo, jak by se jim dařilo v teplejších krajinách. Nemalou radost mi dělají 

i mimořádné Frankovky od Pavla Halma z Velkých Pavlovic. Vinný sklep Újezd 19 dostal od 

Pavla darem i raritní ročník 2006, který je údajně v mimořádné kondici. 

Začne hrát cimbálovka a já ke své hrůze zjišťuji, že mám chuť zpívat. Naštěstí se ovládnu. 

I když… Pak je tu také tombola. Před jejím začátkem odchází Martin Severa se svou krásnou 

mladou přítelkyní a pověří mě: „Kdybych něco vyhrál, tak mi to vem.“ Nic nevyhrál. Já 

vyhrál královský večer, kdy jsem si uvědomoval, že je za ním velká dřina a velká pokora 



k vínu. Proto jsem musel s naším přítelem Danem udělat i rozhovor. Ostatně to Danovo 

shrnutí jeho období v naší oblíbené vinárně – to je hodně i na celý život natož na deset let. 

 

V Praze 10.3.2015 

Vínomil Dorazil 


