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Světová vína ochutnávaly stovky lidí
Nejlepši vina světa od
uznávaných vinaŤů
nabidl sedmý světový
duel vin v Hustopečich.
Do Hotelu centTo za-
miřily davy nadšenců
nejen z Ťad odborníků.
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HustoP€če - Nablýskané
sklenice, lahve vyrovnané v
řadách á netryělivé úsměvy
přichozích. Takoyý obrázek
nabizí hned po prlchodu do
Hotelu c€ntro sobotni svě-
tový,duel vin , akce, která
j€ V Ceské republice zcela
ojedinělá,

N€ní na co čekat, desátá
hodina odbila a sklenice 5e
již začlnaji p]nit,'Letos ná
vŠtěVnjci ochutnají elegant
ni a svěží Chardonnay, dále
Sauvignony nejen ocl fran
couzské řeky Loiry nebo
veldinské zelené z Rakous
ka. chybět nebudou ani
věhlasné Ryzljnky z vino
hladů Láhnoucích se údolim
Mosely. U červených vin to
bude Pinot Noir Mérlot či
Frankova modrá," jmenuje
Vedoucí pořádajiciho Mar
ketingu a kultury města
Hustopeče Jana Hrádková,

NA vLAsTNi lAzYKY
Právč porovnávání jednot
livých vzorků z ťůzných
koutú světa je lákadlem pro
mnohé. Kata]ogem nabíze
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í T / ]e la lotaýe nepsone
v proýúlo ,e kde F doblf
pití či iídla: Lom se ženou
dovy iidí. Áť fo stoji .o to
sto;í Áie pro miiovníky Víno
by byld určitř škodo n€.ňoť si
uiít tokovou dkri, joko byl
hustopečski ruel Vin. Zátim-
co iidlo o pitiob!,ykie iákoii.
divo.ílo aiJiné kulturní ak.e
někdy posbírají jen pór zá
iemcri, To Všok n€ni probléfil
ý BolPradicíCh Tom ]e o di
vodlo Zóiem n€ustúle svědči
o tom ivyproddnó sobofna
Noc divod€l,?
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NAzDRAtíÍ. Zhí!ba šestset L].]í2aViialo na sedmý ročník SVětoviho d!€tU Vin do h!5topečskeho HoteLU Centro Folo: D. n iklÁ nela Beíá i ková

ných vín listuje i oldřich
Vachala.,,Tato akce je skvě-
lá v tom. ž€ si člověk může
pořovnat j€dnodivé odrúdy
a filozofii mistnich vinařů
oproti těm světovým," po
chvatuje si vachnla,

světový duel Vin plocházi
za dobu své exist€nc€ neu,
stálým výVojem, Za všim

stoji mimo jiných i husto
pečský vinaŤ Miroslav HIa
bal, klerý s napětím sleduje
tváře přlchozích. Právě je-
jich reakce jsou pro něj
rozhodujíti, "vino a přátelé
mi dodávají energii do dal-
šich ročníků, A Ťadost z to
bo, že lidem chutná a ]íbí se
jim tato akce, Vždy v únoru

začneme práci, která trvá
devět měsiců á snažime se
pro ty lidi připravit něco
okouzlujícího. l§ou tady ví
na z Nového zélandu a
Au§trálie. Ale také rárity,
napřiklad víno z Belgi€ či
Izraele. Vždycky hledáme
nějakou zajímavost," říká
hustopečský vinaŤ.

A pokračuje, "Už od dub,
na jezdIme do ltálie, Pak
pokřačuješňůra Flancie,
Lucembursko, Lichten,
šteinko, Šyýcalsko, Němec-
ko. všude \,ybíráme vina,
která tady budou k ochut-
nání,' zmiňuje Hrabal,

Fotogaleňe a video na
tt tÝw.brecláv§kydeílk.cz

Histořik promluvi
o službě v brigádě
Břeclav-Iukázkyunifo
rem a vojenské výstroje
budou §oučásti přednášky s
názvem slovácká brigáda
1918_1919, PoŤádá ji Městské
muz€um a gaierie Břeclav
ve spolupráci s předsedou
Klubu vojenské histoŤie
Slovácko Lukášem Lexou,
Zájemci na ni mohou !,yra
Zit už zitra od pěti hodjn
odpoledne do břeclavského
Muz€a pod Vodámou, Po
slechnou si mimo jiné o
službě v€ Slovácké brigádě,
kterou v dané době zastá
valo pře§ pět tisíc muŽŮ z
Moravy, Existence brigády
častečně jlUstíuje obdobl
v7nikáii.iho céskó§lovén
§ka, Vsilup na přednášku je
volný, (ber}


