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Milé čtenářky, milí čtenáři,
letos nám dalo léto svými 

extrémními teplotami opravdu 
pěkně zabrat. Podle analýz 
byla více než třetina letních dní 
tropická, rtuť teploměrů šplhala 
vysoko přes třicet stupňů. 
Většině z nás se nepodařilo před 
horkem schovat někam k vodě, 
protože v našem oboru s teplým 
počasím přichází nejvíce práce. 
Doufáme, že tato sezona byla pro 
vás úspěšná.

V desátém čísle našeho 
magazínu jsme si pro vás 
přichystali ochutnávku různých 
témat, aby si každý přišel na své. 
Sládek Ing. Michal Kuřec, Ph.D., 
nás provede craft pivovarem 
Nachmelená Opice, který 
dnes patří k nejprestižnějším 
a nejprodávanějším 
minipivovarům a pyšní se mnoha 
oceněními pivního světa.

Zdravý životní styl není nic 
složitého, navštívíme brněnskou 
veganskou restauraci Forky´s, 
jež vyniká svým alternativním 
stylem s čistě rostlinnou stravou. 
Kdo v létě nestihl vycestovat, 
má příležitost přenést se do 
země Pohádek tisíce a jedné 
noci – nahlédneme pod pokličku 
obdivuhodného Sultanátu 

Ománu. S rybářem Jakubem 
Vágnerem jsme si povídali o tom, 
proč u nadaného hudebníka 
z muzikantské rodiny zvítězila 
vášeň k rybářství. Víte, kdo je 
to „rumeliér“? Jedním z nich je 
Jakub Stejskal, který nám poradí, 
jak si rum nejlépe vychutnat, jak 
vybrat ten správný a že cena není 
vždy rozhodující.

Babí léto trvalo až téměř do 
druhé poloviny října. Teplé dny 
končí a teď nás čeká chladivá 
část roku, kterou zahájíme 
svatomartinskými oslavami 
mladého vína a tradiční husou. 
Zkusme si náročné léto vynahradit 

v zimních měsících, trošku 
zvolněme a zastavme se na chvíli.

Děkujeme vám za přízeň. 
Přejeme vám úspěšný, co 
nejbarevnější podzim, šťastné 
a veselé Vánoce s těmi 
nejbližšími a přáteli a pohodové 
nadcházející zimní měsíce. 
Oslavujme 100. výročí republiky!

Na zdraví! Se sklenkou vašeho 
oblíbeného nápoje.

 
Pavel a Jiřina Jakubcovi

jednatelé společnosti
JASO-DISTRIBUTOR,  

spol. s r.o.
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Člověk je z opice 
a po pivu je nachmelený
Ochutnali jste již „nachmelený“ LEŽÁK 11% nebo IPU 14% s nezapomenutelnou 
opičkou na etiketě? A nejen tyto dvě výrazné chutě má ve varnách craft pivovar 
Nachmelená Opice v Krnově. S jeho sládkem Ing. Michalem Kuřecem, Ph.D., jsme si 
povídali o postupu vaření i silnějších piv, která s novým parním ohřevem budou brzy 
k dostání, a také o podzimní cestě za zahraničními kolegy z celé Evropy.

 ■ Pivovar Nachmelená Opice 
jistě dlouho zůstává v mysli 
všech pivních labužníků. Nejen 
vytříbenou chutí svých produktů, 
ale i svým výstižným názvem. Jak 
tento název vznikl?

Je to jednoduché: Člověk 
je z opice a po pivu je 
nachmelený. Název jsme 
vymýšleli docela dlouho, snad 2 
měsíce. Občas někdo nadhodí, 

že jsme ho nemohli vymyslet 
střízliví. Ale opak je pravdou. Na 
začátku jsme si kladli několik 
cílů: název musí být velmi dobře 
zapamatovatelný, chtěli jsme 
tam zvířátko a nakonec, aby 
měl název spojitost s pivem. 
Takže padalo několik návrhů, 
až se ujala Nachmelená 
Opice. K tomu moje manželka 
nakreslila logo, které vše jenom 

podtrhlo. Naše opice v logu je 
totiž tak lehce nachmelená. 

 ■ Vaše etikety jsou unikátní, srší 
vtipem a dokonalým grafickým 
propracováním. Výroční speciály 
z roku 2016 a 2017 stojí za to. Co 
chystáte k 3. výročí? 

Ještě se rozhodujeme mezi 
dvěma nápady. Bude se jednat 
opět o silnější svrchně kvašené 

▲

pivo, a to buď německého, 
nebo belgického stylu. Budeme 
jej nabízet jen ve skleněných 
lahvích s patentním uzávěrem 
a opička na etiketě už bude mít 
3 roky.

 ■ Vaše nabídka je velmi rozsáhlá. 
Zaujal mne postup výroby piva, 
při němž používáte tzv. přetlačné 
tanky (PT), pivo nepasterujete 

Dárkové balení na 4 piva, do 
kterého můžete nakombinovat 
jak PET, tak skleněné lahve 
podle vlastního výběru.

jaso_gastronomy
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Minipivovar Nachmelená 
Opice vznikl v roce 2015. 

Mezi českými pivy má 
již své nepostradatelné 
místo. V tomto roce si 
craft pivovar pořizuje 

zbrusu novou varnu na 
20 hl s parním ohřevem, 

v níž se začnou vařit 
i vícestupňová piva. 

Nachmelená Opice 
nabízí jedině čerstvé 
pivo, nepasterované 

a nefiltrované. Zakládá 
si na vynikající kvalitě, 
čerstvosti a lásce ke 

svému řemeslu. Výborné 
pivo totiž nedělají jen 
suroviny, ale i čistota, 

přístup všech lidí 
v pivovaru a celková 

kvalita.

ani nefiltrujete. V čem je tento 
postup unikátní a jak ovlivní 
výslednou chuť piva?

Přetlačné tanky používáme 
ke stáčení piva od jara 2017. To 
znamená, že pivo po fázi ležení 
do nich přepustíme a další 
den se celý tank stočí. Tím má 
pivo z jedné šarže stejný zákal, 
stejnou dobu 
ležení, stejnou 
kvalitu. Dříve 
jsme pivo stáčeli 
přímo z kvasných 
nádob „na 
vícekrát“, což 
způsobovalo 
odchylky 
v zákalu, ale 
i chuti, právě kvůli 
rozdílné době 
ležení.

 ■ Letní speciály byly rychle 
vyprodané. Jaké speciály 
připravujete na podzimní sezonu 
či vánoční nabídku?

Do konce září byl v nabídce 
ještě Ale anglického typu 
English Special Bitter 13%. Na 
podzim pak nabízíme v této 
době moderní pivní styl New 
England IPA, což je zakalená, 
voňavá a málo hořká verze stylu 
IPA. No a na Vánoce speciál, 
o kterém již byla řeč.

 ■ Jste nositeli několika ocenění. 
Mohl byste doporučit z vaší 

nabídky dle vás „nej“ pivní 
jedničku? A jakou pokrmovou 
chuť toto pivo nejlépe spláchne?

Osobně cítím, že naším 
tahounem je IPA 14%. Ale 
také si myslím, že český 
pivovar by měl umět i klasický 
dobrý český ležák. Proto jako 
naše dvě jedničky označuji 

LEŽÁK 11% 
a IPU 14%. 
K Ležáku bych 
doporučil 
klasickou 
českou kuchyni, 
k hořké IPĚ 
pak výraznější 
a možná 
i ostřejší jídla. 
Takže se 
nabízí použití 
chilli nebo 
třeba indická 

a thajská kuchyně.

 ■ Jaké jsou aktuální novinky ve 
vašem pivovaru?

Letos na jaře proběhla 
významná rekonstrukce 
a rozšíření výroby. Původní 
varnu na 10 hl jsme prodali do 
nového pivovaru do Ostravy 
a pořídili si novou o velikosti 
20 hl s parním ohřevem. 
Mimo jiné nám umožní vařit 
silnější piva (16% a více) 
pouze ze sladu, protože 
nová scezovací nádoba má 
větší rozměry, a unese tak 

mnohem větší množství sladu. 
Taky jsme rozšířili kapacitu 
kvašení a ležení. Teď nás 
nejvíce tlačí bota při stáčení 
sudů a lahví. Proto bychom 
v nadcházející zimě rádi 
pořídili poloautomatickou 
výkonnější plničku lahví a také 
výkonnější myčku sudů.

 ■ V září jste se zúčastnil ve 
Velké Británii velké pivovarské 
akce, kde se setkávají chmelaři 
a pivovarníci z celé Evropy. 
Přivezl jste si nějakou inspiraci 
od svých zahraničních kolegů? 

Určitě. Jednak jsem viděl tu 
celou práci spojenou se sběrem 
chmelu, jeho zpracováním 
atd. Také jsme navštívili 
šlechtitelskou chmelnici, kde se 
vyvíjí nové odrůdy chmele. Do 
budoucna možná dojde k naší 
vzájemné spolupráci ohledně 
vaření piva s novou odrůdou 
chmele.

Také jsme zavítali do 
místního „craft“ pivovaru. Mají 
v mnoha věcech trošku odlišný 
přístup. Např. pro jejich piva 
je typické, že je nechávají 
dozrávat a dosycovat v KEGu, 
říkají tomu „cask conditioned“. 
Tento pivovar takto vyráběl 
až 85 % své produkce. Dále 
si velmi zakládají na úpravě 
varní vody pro jednotlivé pivní 
styly a to bylo pro mne velice 
inspirativní. ■

Český pivovar by
měl umět i klasický 

dobrý český
ležák. Proto jako 

naše dvě
jedničky označuji 

LEŽÁK 11%
a IPU 14%.

Názorně a jasně – výrobní proces nepasterovaného nefiltrovaného piva v Nachmelené Opici

Místnost pro kvašení a ležení piva v CK 
tancích. Od roku 2015 jsme ji postupně 
doplňovali, až dnes je úplně plná.

Pivovar nabízí své 
láhve ve vlastních 
bednách s logem.

Sládek  
a spolumajitel 
Michal Kuřec 
na nové varně.

Ruční „craft“ 
stáčečka na láhve.

 
Ležák 11% 

 2. místo Degustace 
českých ležáku v Pivo,  
Bier & Ale 62/2016.

Nejlepší nový světlý ležák roku 
2016. Výroční ceny Pivo, Bier & Ale.

IPA 14%
2. místo Pivo České republiky 2017
3. místo Pivo České republiky 2016

Sun Apa 12%
3. místo Jarní cena českých sládků 

2017

Česká a Mezinárodní  
Zlatá pivní koruna  

2018



NA NÁVŠTĚVĚ

 ■ Forky´s, to je značka 
moderního konceptu bistra 
fastfoodového stylu, ale trochu 
v jiném pojetí. Jaký typ zákazníka 
osloví vaše nabídka? 

I když víme, že náš 
koncept zasáhne především 
mladší generaci, zajímá 
nás samozřejmě co nejširší 
spektrum hostů. Od října jsme 
otevřeli i první patro s dalším 
barem a obsluhou, kde je 
připravena další a rozšířená 
nabídka pokrmů, alko i nealko 
nápojů.

 ■ Většina z alternativních 
restaurací je zaměřena na 
vegetariánství, a proto je někdy 
pro vegana velmi těžké stravovat 
se dle svých potřeb. Co vás 
přimělo či přivedlo k založení 
vašeho konceptu? 

Výborná otázka. Přesně 
tento problém nás dovedl 
k úvahám otevřít bistro s čistě 
rostlinnou nabídkou jídel. Zkrátka, 
nebylo zde místo, které by na 
dostatečné úrovni prezentovalo 
rostlinná jídla i samotnou filosofii 
stravy bez živočišných surovin.

 ■ Klasické fastfoody jsou stále 
velkým konkurentem. Je podle 
vás možné se z tohoto západního 
stylu stravování výhledově 
posunout k hodnotnému 
vyváženému menu? Lidé budou 
jíst pomaleji, uvědomovat si, co 
jedí, a tím svému tělu dodávat 
jen to nejlepší, co momentálně 
potřebuje. 

Myslím si, že slovo fastfood 
je tak trochu zbytečně strašák. 
Mohu vám přece připravit jídlo 
velice rychle, a přesto může 
být z kvalitních surovin a dobře 

Upřednostňujete zajímavé a rozmanité jídlo, na které nemusíte 
dlouho čekat a můžete si ho co nejdříve sníst či odnést do 
kanceláře? A hlavně je připravené z kvalitních, nutričně a chuťově 
vyvážených surovin? Forky´s vám toto vše může nabídnout a ještě 
vám jídlo zabalí s sebou do speciálních obalů z rostlinné biomasy. 
Zdravý životní styl není nic složitého, přijďte si to zažít! 

Alternativní 
fastfood s čistě 
rostlinnou stravou 

nutričně a chuťově vyvážené. To 
je také náš cíl. Důležitější je, jak 
jídlo vnímá samotný zákazník 
a jak se nechá ovlivnit. Jestli si 
ho užije, přemýšlí o něm, zajímá 
ho, z čeho je sestavené, anebo 
ho do sebe 
bezmyšlenkovitě 
„naháže“ 
a předtím bez 
ochutnání osolí 
a opepří. 

 ■ Specializujete 
se konkrétně na 
některý produkt, 
který nesmí 
chybět v žádném 
jídle? Nabízíte 
například zajímavé 
Superbowls. 

Je důležité, aby jednotlivé 
složky pokrmů měly správnou 
konzistenci, strukturu, texturu, 
křupavost apod., prostě aby 
bylo jídlo zajímavé a rozmanité. 
To je především v kuchyni, 

kde se vaří pouze z rostlinných 
ingrediencí, nesmírně důležité. 
Zvláště pokud chceme běžně se 
stravujícímu člověku ukázat, že 
to jde i jinak. Často používáme 
zajímavé složky, které obsahují 

velké množství 
bílkovin, např. 
quinou (merlík 
chilský), 
fermentované 
sójové produkty 
(tempeh), seitan 
(čistá pšeničná 
bílkovina), 
různé druhy 
luštěnin apod. 
nebo výživově 
zajímavé 
kombinace 

(obilné pokrmy s fazolemi, 
čočka s rýží atd.)

 ■ Kde sbíráte inspirace pro 
skladbu svého jídelního lístku?

Inspiraci sbíráme ve světě. 
Sledujeme, které pokrmy frčí 

6

Připravit jídlo 
rychle, a přesto 

z kvalitních 
surovin  

a dobře nutričně 
a chuťově 
vyvážené –  
to je náš cíl.

7

Majitelé 
a zakladatelé 
Forky´s Klára 
a Luboš. Dnes má 
jejich restaurace 
pobočky v Praze, 
Brně a Trnavě.

Jedna z největších 
veganských restaurací 

v Evropě. Od června 
najdete Forky´s v nových 

prostorech na Jakubském 
náměstí 1 v Brně.

Ostré Forky´s 
Red Curry 
je zjemněné 
kokosovým 
mlékem.

Kromě minutkových pokrmů nabízí i dezerty, 
točené pivo a míchané alko i nealko drinky.

Foto: Josef Kubíček/Economia



Suroviny na pět porcí: 
■ 400 g celeru
■ 300 g mrkve
■ 400 g tempehu
■ 150 g cibule
■ 75 g kukuřičné 
strouhanky
■ 75 g solamylu
■ 700 g brambor
■ 300 g hrášku
■ 50 g vlašských ořechů
■ 50 g lískových ořechů
■ olivový olej
■ sůl
■ pepř

Postup:
Očistěnou mrkev 
a celer nastrouháme 

nahrubo, tempeh 
nastrouháme 
najemno.
Cibuli 
nakrájíme 
najemno 
a osmahneme 
na olivovém 
oleji dozlatova 
(ve chvíli, kdy 
začíná zlátnout, ji 
mírně osolíme).
Promícháme mrkev, 
celer, tempeh a cibuli se 
strouhankou a solamylem. 
Přidáme pepř podle chuti, 
decentně osolíme, jelikož 
tempeh a cibule už jsou 
slané.

Pečeme v olejem 
vymazaném 

pekáči 30 
minut na 180 
stupňů.
Uvařené 
brambory 
smícháme 

s hráškem, 
přidáme 

několik lžic 
olivového oleje, sůl 

a rozmícháme do jemného 
pyré.
Ořechy lehce opražíme 
nasucho na pánvi. 
K servírování ideálně 
přidáme čerstvou zeleninu 
či salát dle sezóny.

SEKANÁ S TEMPEHEM, OŘECHY 
A BRAMBOROVO-HRÁŠKOVÉ PYRÉ

nejvíc, a postupně zařazujeme 
takové druhy, které prezentují 
různé části světa – evropskou, 
asijskou, arabskou nebo 
indonéskou kuchyni.

 ■ Místo klasických plastových 
obalů používáte obaly z rostlinné 
biomasy, některé je možné 
i kompostovat. 
Tímto krokem 
směřujete 
k obalové revoluci, 
která chrání 
životní prostředí. 
Již koncept 
Bez obalu je 
svým způsobem 
unikátní. Zamýšlíte 
ještě nějaký 
posun v šetrnosti 
k přírodě? 

Forky’s 
nabízí a propaguje rostlinnou 
stravu, což je nejekologičtější 
způsob lidského života 
na naší planetě. Ochrana 
přírody a životního prostředí 
úzce souvisí s ochranou 
zvířat a omezením živočišné 
stravy. Pro velké korporace je 
naprosto nedůležité zabývat se 
biologicky rozložitelnými obaly, 
jde jim pouze o ziskovost. Je 
to hodně na nás, konečných 
zákaznících. Na nákupech 
můžeme mít vlastní tašky, 
vlastní textilní sáčky, jídlo si 
můžeme odnést ve vlastním 

nádobí, a pokud zrovna vlastní 
není k dispozici, musíme nutit 
dodavatele, aby nám nabízeli 
biologicky rozložitelné obaly, 
ale zároveň i na obci, ve které 
žijeme, aby zajistili správné 
kompostování těchto obalů. 
Vše je již vymyšlené a funkční. 
Nyní se stačí pouze k tomuto 

systému připojit 
a začít a je to 
na každém 
z nás...

 ■ V červnu 
tohoto roku 
jste otevřeli 
velké prostory 
na brněnském 
Jakubském 
náměstí. Na 
co nového se 
mohou vaši 

návštěvníci těšit? 
Forky’s na Jakubském 

náměstí 1 je krásný prostor, 
který nabízí řadu využití. 
K dispozici je i krásný oddělený 
prostor určený k různým 
soukromým oslavám a párty, 
stejně jako k firemním akcím – 
přednáškám, prezentacím, 
privátním jednáním apod. 
A to vše podpořené vizuálně 
a chuťově krásnou nabídkou 
pokrmů a nápojů. ■ 

#eatdifferent  
#respectforlife
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Malá 
ochutnávka: 

rychle 
a zdravě

Rostlinná 
strava je 

nejekologičtější 
způsob 
lidského 

života na naší 
planetě.

Onyxové schodiště vás dovede do nově otevřeného 
prvního patra s dalším barem. 

Osvěžující, proteinově vyvážené, vydatné a lehce ostré 
mexické burrito.
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Ve stínu Dubaje 
Omán, skoro pětkrát větší než 

Česká republika, avšak pouze 
se čtyřmi miliony obyvatel, se 
skrývá ve stínu sousední bohaté 
Dubaje. Je pokladem pro ty, kteří 
nemají rádi masovou turistiku 
a chtějí zažít autentické arabské 
prostředí. Naleznete zde mešity, 
staré pevnosti, starodávné 
vesničky, malebné hory, hluboké 
kaňony, krásná údolí (vádí), 

zajímavé pouštní oblasti i úžasné 
liduprázdné pláže s průzračnou 
vodou. 

Exotická atmosféra 
a pohostinnost 

Města jsou příjemná, 
bez pompézních památek, 
se zachovanou exotickou 
atmosférou. Domy se zde 
nesmí stavět příliš vysoké, nikde 

nenajdete jediný mrakodrap. 
Hlavním náboženstvím je 
islám a jeho velmi tolerantní 
odnož umožňuje příjemný 
život i spolužití s jinými 
náboženstvími. Co každého 
návštěvníka mile překvapí, jsou 
neskutečně příjemní, nevtíraví 
a družní lidé, ochotní vždy 
nezištně pomoct. Jsou přirozeně 
hrdí, vznešení, přátelští a velmi 
pohostinní. Je to asi největší 
deviza této země. 

Rozsáhlá 
modernizace 

Omán si prošel britskou 
a portugalskou nadvládou, ale již 
v roce 1650 se stal nezávislým 
státem. V 18. století ovládal 
mimo jiné keňskou Mombasu 
a Zanzibar. V moderních dějinách 
20. století byl izolovanou zemí, 
jednou z nejchudších na světě. 
Na začátku sedmdesátých let 

Kdyby se vás někdo zeptal, kde leží Sultanát Omán a co o této zemi víte, zřejmě 
byste trochu tápali. Asi byste stát správně zařadili na Arabský poloostrov. A co dál? 
Věděli byste, že je Omán největším producentem nejkvalitnějšího kadidla na světě? 
Před rokem jsem na tom byla stejně, nic jsem o něm nevěděla, jen jsem slyšela 
samou chválu od těch, kdo zde byli. Rozhodla jsem se tuto zdánlivě nehostinnou, 
slunkem spalovanou zemi navštívit a během jedenácti dnů alespoň trochu poznat. 

VÝLET DO POHÁDKY 
TISÍCE A JEDNÉ NOCI

zde byly pouze tři školy, jedna 
nemocnice a Omán ještě nebyl 
elektrifikovaný. Neexistovala 
televize, rádio, noviny, matriky, 
silnice. Přestože měl bohaté 
zásoby ropy a plynu, trpěli 
obyvatelé infekčními nemocemi 
a podvýživou. V roce 1970 se 
dostal na trůn sultán Kábús bin 
Saíd. Svrhl svého konzervativního 
otce, sultána Saída bin Tajmúra, 
a začal s rozsáhlou modernizací. 

Milovaný sultán 
Kábús

Bezdětný sultán Kábús 
vládne dodnes, patří k nejdéle 
vládnoucím panovníkům na 
světě, ale několik let se mluví 
o tom, že je těžce nemocen. 
Většina poddaných ho miluje, 
uznává a chová k němu 
respekt. Na jeho portrét narazíte 
v Ománu na každém rohu, na 
fotkách, plakátech i obrazech. 
Jsou po něm pojmenovány 
ulice, mešity, univerzita, školy 
i stadiony. Podařilo se mu téměř 
nemožné. Nejenže zemi za 
pár let hospodářsky posunul 
o několik set let dopředu, 
ale i kriminalita je tady spíš 
vzácností a terorismus v zemi 
neexistuje. 

Baťůžkářský 
styl cestování 

Domluvila jsem se na výlet 
s dlouholetým kamarádem 
Jardou z Prahy a se Zuzkou 
a Dášou ze Slovenska, které 
do této doby jezdily pouze 
s cestovními kancelářemi. Byly 
zvyklé na all inclusive, takže 
se těšily, že poznají volnější, 
nezávislý, baťůžkářský styl 
cestování. 

Ještě v Česku jsem zamluvila 
v půjčovně velké, prostorné 
a spolehlivé auto Mitsubishi 
Outlander, které jsme si vyzvedli 
na letišti v Maskatu. Noclehy 
v hotelu jsem zajistila pouze 
na první dvě noci, abychom si 
po náročném nočním letu přes 
Dubaj odpočinuli a urychlili 

VÝLET DO POHÁDKY 
TISÍCE A JEDNÉ NOCI

aklimatizaci v cizí zemi. Pro 
další dny jsme zvolili přespávání 
nadivoko pod stanovou 
moskytiérou. Během pobytu 
jsme v hotelu spali ještě jednou 
na jihu ve městě Salalah (mimo 
jiné i proto, abychom dobili 
baterky fotoaparátů) a poslední 
den v hlavním městě Maskatu, 
abychom se v klidu sbalili před 
odletem a přijeli domů čistí. 

Spaní pod širákem 
Ceny za ubytování jsou 

bohužel poměrně vysoké, 
a protože je Omán jednou 
z nejbezpečnějších zemí na 
světě a je dovoleno spát 
pod širákem téměř všude, 
využívá tuto možnost spousta 
cestovatelů. Když si člověk 
představí naše krásné louky 
a lesy, zdá se přespání v přírodě 
jako jednoduchá záležitost. Jenže 
v Ománu je velmi složité objevit 
kousek rovné země bez kamenů. 
Na internetu je několik užitečných 
odkazů, kde se dají tato místa 
najít, včetně souřadnic a popisu, 
jak to tam vypadá. 

Veřejné kryté 
altánky 

U moře je to snadnější. 
Nejenomže si člověk složí hlavu 
kdekoli na písku, třeba pod 
převisem nebo u skály, ale dá 
se využít poměrně hustá síť 
veřejných krytých altánků, ve 
kterých Ománci rádi pořádají 
pikniky. Zejména o víkendu se 
do nich sjíždí slavit s početnou 
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Při treku po svazích 
ománského „Grand 

Canyonu“ vádí 
Ghul si vychutnáte 
úchvatné výhledy.

Typické siluety 
mešit. V západu 
slunce obzvlášť 
romantická 
podívaná.

Velkolepá 
mešita Sultána 

Kábúse 
v Maskatu.

Při cestě je třeba 
dávat pozor, pány 

silnic jsou tu 
velbloudi.

Jedním 
z nejoblíbe-
nějších jídel 
je birjani, gri-
lované maso 
s kořeněnou 
rýží a zeleni-
nou.

Ing. Dagmar Pavlíková



jediné díry. A kolik stál benzín? 
Příjemných 13 korun za litr. 
Jedinou obtěžující překážkou 
v jízdě, a to doslova a do 
písmene, byly v Ománu vysoké 
zpomalovací retardéry ve 
vesnicích. Asi by jinak nedonutili 
řidiče na rovných silnicích 
zpomalit. Taky jsme občas 
museli dávat pozor na naváté 
písky a vyhýbat se osamělým 
velbloudům, někdy i celým 
stádům. Zvířata bývala klidná, 
jenže občas nevypočitatelná, 
protože moc dobře věděla, kdo 
je pánem silnice. 

TOP 10 
Na závěr ještě žebříček 
TOP 10 nejlepších míst, 
která jsme navštívili. Jsou 
řazena ne podle důležitosti, 
ale podle posloupnosti, kdy 
jsme je navštívili. Zdaleka 
se nejedná o všechna, která 
stojí za to vidět:

1. Bimmah sinkhole 
(Ďáblova díra). Jde o jeskyni 

s propadlým stropem, kde se dá 
koupat v krásném jezírku, skákat 
do vody, nebo bouldrovat (lézt 
po malých skalách bez lana). 
Ve vodě jsou drobné rybičky 

a rády dělají peeling příjemným 
okusováním kůže. 

2.Wadi Shab. Nádherné 
barevné údolí mezi 

vysokými skalami, kterým jsme šli 
asi pět kilometrů. Na závěr bylo 
možné pokračovat pouze řekou, 
až jsme se po pár stovkách 
metrů dostali chůzí a plaváním 
k úzké štěrbině. Když jsme se 
dovnitř protáhli, překvapením 
jsme zatajili dech nad kouzelnou 

scenérií. Skrývala se tady 
pohádková, překrásně sluncem 
osvětlená jeskyně s vodopádem 
a zvláštními skalními útvary. 
Zdatní návštěvníci v jeskyni 
bouldrovali vodopádem.

3.Rezervace Garden 
Rock u města Duqm. 

Místo je plné bizarních kamenů, 
které vznikly mechanickými 
účinky větru. Dlouhodobou 
erozí zrnky písku byla vytvořena 

kde se zastavil čas. Je 
charakteristická svými tradičními 
hliněnými domy, terasovitými 
políčky, alejemi a zahrádkami, ve 
kterých vesničané pěstují banány, 
granátová jablka, papáju, mango, 
citrusové plody a palmy. Terasy 
jsou napojeny na zavlažovací 
systém falaj, což je kanál 
vytesaný do tvrdé skály.

8.Malebné Wadi Nakhr. Při 
vstupu jsme chvíli prolézali 

fotogenickými ruinami hliněného 
města a pak při průjezdu údolím 
jsme na zajímavých skalních 
útvarech studovali geologickou 
minulost Země.

9.Wadi Bani Aouf. Je 
to pohoří s údolími 

a s nejokázalejšími výhledy 
v Ománu. Na uzounké, 
neasfaltové, 40 kilometrů 
dlouhé prašné cestě z Al Hamry 
do Rustaqu jsme absolvovali 
dobrodružný přejezd, kdy jsme 
většinou měli z jedné strany 
skálu či svah a z druhé strany 
několik set metrů hlubokou 
propast. Naštěstí nejezdilo 
moc aut, protože navzájem 
se vyhýbat šlo jen na pár 
místech, a ještě hodně složitě. 
Byla to velmi adrenalinová 
záležitost, předposlední den 
našeho putování. Cestu jsem 
pojmenovala „Ománskou 
bolívijskou stezkou smrti“.

10.Velkolepá mešita 
Sultána Kábúse 

v Maskatu (Sultan Qaboos 

Grand Mosque). Nenavštívit 
tuto mešitu je jako opomenout 
Eiffelovku v Paříži. Je 
považována za nejhezčí na 
světě a představuje skvost 
moderní islámské architektury. 
Vznikla v roce 2001 jako dar 
současného sultána svému 
oddanému lidu k třicátému 
výročí jeho vlády. Stavba pojme 
až 6500 věřících. Obdivovali 
jsme největší ručně tkaný 
koberec 70 metrů dlouhý, 
60 metrů široký, vážící 21 
tun. Dalším překvapením 
byl překrásný devítitunový 
křišťálový lustr Swarovski, 
vyrobený v Německu, který 
patřil v době svého vzniku před 
pár lety k největším na světě. ■ 

rodinou a kamarády. Přinesou 
si plno jídla, nealkoholického 
pití, nezbytnou šíšu na kouření 
a hodují až do noci. Pak se 
seberou a odjedou domů. Často 
jsou u přístřešků sprchy, voda 
a záchody. 

Co je pod pokličkou 
Ráda vzpomínám na ománská 

jídla, která jsou pestrá díky 
nejrůznějším přistěhovalcům. 
Můžete se tady setkat s kuchyní 
arabskou, perskou, pakistánskou, 
indickou, bangladéšskou, 
filipínskou, ale i zanzibarskou, 
což je pozůstatek z koloniální 
doby. Když jsme chodili na oběd, 
preferovali jsme restaurace 
vedené cizinci, protože jídla 
byla nejen velmi chutná, ale 
i levná. Dalo se dobře najíst za 
jeden riál, tj. 70 korun, a dostali 
jsme hovězí, kuřecí nebo rybí 
maso, přílohu a zeleninový salát. 
Naučili jsme se chodit přímo do 
kuchyně, podívat se pod pokličku 
a ukázat, na co máme chuť. 

Nesmí chybět 
datle a ryby 

Národní potravinou jsou datle, 
které se přidávají do mnoha 
receptů nebo se jí jen tak, 
jako zákusek. Pro zajímavost, 
rozžhavený datlový sirup se kdysi 
lil na nepřítele shora při obraně 
pevnosti. 

Nedílnou a významnou 
součástí kuchyně jsou také ryby, 
protože mořské pobřeží Ománu 
má délku 1700 kilometrů. 

Nejvíce jsme si pochutnávali 
na různých džusech, vítězil 
Mango fresh. Byl namixován ze 
dvou plodů a měl konzistenci 
hustého jogurtu. Dal se koupit za 
600 baisa, tedy 40 korun. Téměř 
každý den jsme si dopřávali 
karak, silný mléčný čaj, nebo 
exotický čaj s obsahem velmi 
zdravého koření kardamom. 

Kdo je pánem silnice 
Najeli jsme 3500 kilometrů, 

a když nepočítám pár desítek 
kilometrů po offroadových, 
neasfaltových cestách, kdy jsme 
zkoušeli schopnosti našeho 
auta, jezdili jsme celou dobu 
po nádherných silnicích bez 

neuvěřitelná přehlídka 
podivuhodných tvarů – různé 
obrovské koule, zkamenělá 
zvířata, oblouky…

4.Oblast Jebel Samhan. 
Horská oblast s národním 

parkem, kde si lze vychutnat 
úchvatné výhledy z 1300 metrů 
vysokého útesu. Při západu 
slunce jsme pozorovali stáda 
koz na Teiq Cave (je to jedna 
z největších propadlin na světě 
vzniklá sesunutím stropu jeskyně 
a dalším vymíláním řekou) a tisíc 
let staré baobaby ve vádí Hinna. 
Roste tady druh, který se nikde 
jinde nevyskytuje. 

5.Kultovní trek Balcony 
Walk (Rim Walk) v pohoří 

Jebel Shams. Místu se říká 
Arabský Grand Canyon. Ve výšce 
téměř 3000 metrů je možné jít 
z vesničky Al Khitaym, padesát 
metrů pod hranou útesu, nad 
kilometr hlubokým kaňonem, 
až k zaniklé vesnici as Sab 
schované pod skalním převisem. 

6.Al Hoota Cave. Krasová 
jeskyně, prý jediná 

na Arabském poloostrově 
a podobná našim Koněpruským. 
Má celkovou délku přibližně 
4,5 km, z čehož pouhých 
500 metrů je dostupné široké 
veřejnosti. Byla to jedna z mála 
placených atrakcí v Ománu, 
většina byla zdarma!

7.Misfat al Abriyeen, 
unikátní horská vesnička, 

12

je nejstarším nezávislým 
státem arabského světa. 
Nachází se na strategické 
pozici na jihovýchodě 
Arabského poloostrova, 
což přispívá těžbě ropných 
zásob. Od roku 1970 se stát 
díky vládě sultána Kábúse 
bin Saída otevírá světu. Stále 
větší roli hraje v Ománu 
turistický ruch, pěstování 
datlí a rybolov. 

Omán

NA CESTÁCH

Rezervace Garden Rock 
u města Duqm je plná 
bizarních kamenů.

Mangový fresh si můžete 
dát jako dezert po jídle.

Ománští muži nosí tradiční 
oděv dišdaš a nikdy 

nevychází z domu bez 
pokrývky hlavy.

Tržiště – súk – se 
nachází v každém 
větším městečku.

Unikátní koupání v Bimmah 
sinkhole neboli Ďáblově díře. 
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Jakub Vágner: 
Dobrým rybářem 
se člověk rodí

14

Děti jsou 
budoucnost 
a je důležité 
je alespoň 

trošku navracet 
myšlením mimo 
virtuální realitu.

 ■ Jste velkým milovníkem 
rybaření. Tomuto koníčku jste 
zasvětil velkou část svého života. 
Lovil jste už jako malý hoch 
rukama pstruhy pod kameny?

Jako kluk jsem vyrůstal 
v Průhonicích a dlouhé roky 
pro mě bylo nepředstavitelné, 
že by mohl existovat i jiný 
svět, než byl ten za branou 
průhonického parku. V té době 
pro mě byl Průhonický park 
jako Amazonie. Jako asi každý 
kluk, tak i já jsem začínal jako 
pytlák s klubíčkem vlasce 
v ruce a pstruhy do ruky jsem 
samozřejmě také chytal. Byla to 
doba bez starostí, kdy bylo vše 
nové, a jediné, po čem jsem 
toužil, bylo dobrodružství. 

 ■ A co rozhodlo, 
že rybaření bude 
vaším „posláním“? 
Studoval jste 
konzervatoř…

Rybaření 
mě činilo vždy 
šťastným, a proto 
se stalo i mou 
profesí. Myslím si, 
že by měl člověk 
dělat to, co ho 
činí šťastným, 
protože jenom 
tak se může stát i úspěšným 
ve svém oboru. Nikdy by mě 
nebavilo dělat něco jen kvůli 
naplňování pracovní morálky 
nebo finančnímu ohodnocení.

 ■ Rybáři prý loví převážně ze 
dvou důvodů. Buď touží ulovit 
co největší rybu, nebo uctívají 
ten klid a ticho před svítáním 
a rybaření je pro ně formou 
meditace. Co znamená rybaření 
pro vás? Je vůbec možné takto 
nahlížet na tento sport?

Pro mě je rybaření a pobyt 
v přírodě životním stylem. Miluji 
svobodu, kterou cítím nejvíce 
spjat s přírodou. Rád s přírodou 
vstávám a pozoruji nový život. 
Stejně tak mě těší, když se 
jednou za čas potkám s velkou 
rybou. Rybaření je krásné, 
protože má mnoho barev. 
Každý rybář hledá u vody něco 
jiného, a přesto nás všechny 
spojuje láska k přírodě.

 ■ Mezi vaše aktivity patří 
i cestování, dobrodružné výpravy 
a zkoumání vodního světa 

Nejslavnější český rybář Jakub 
Vágner má na kontě mnoho 
úspěchů. Největší sladkovodní 
ryba, kterou doposud ulovil, 
vážila 154 kilogramů a měřila 
přes tři metry. Ačkoliv se 
rybařením živí, ryby mezi jeho 
nejoblíbenější jídlo rozhodně 
nepatří. Nejen to na sebe 
prozradil v našem rozhovoru.

mimo naše řeky a rybníky. Kde 
se nejvíce cítíte doma a kde 
jsou podle vás nejlepší ryby? 
A k tomu se pojí ještě jedna 
otázka: Jste vegetarián, nebo rád 
ochutnáte svoje úlovky? 

Vegetarián nejsem a ani si 
na svých expedicích nemohu 
dovolit být. Na svých výpravách 
jím, abych přežil, nikoli abych 
si pochutnal nebo abych jedl 
zdravě. Jím a piju to, co mi 
dává příroda v dané oblasti. 
Doma pro mě je a vždy bude 
Česká republika. Miluji naši 
zemi‚ stejně tak i českou 
přírodu. 

 ■ Měl jste možnost okusit pokrm 
z ryby, který vás příjemně, nebo 
naopak nepříjemně překvapil?

Ryby moc 
nejím, a pokud 
ano, pak 
většinou na 
expedicích, kde 
mně nic jiného 
nezbývá. Vždy 
jsem říkal, že 
nejlepší rybou je 
hovězí steak. Na 
druhou stranu 
musím říci, že 
čím jsem starší, 
tím raději si 

nějakou rybu dám. Rozhodně to 
ale není pangas či losos, tedy 
ryby zdraví vyloženě škodlivé. 
Po každé z expedic se ale 
stejně nejvíce těším na českou 
svíčkovou anebo kachnu se 
zelím.

 ■ Amazonie je bujarý, rozlehlý 
prales s možnostmi, o kterých se 
nám tady v Evropě ani nezdá. Co 
vás láká na tom vracet se do této 
neprozkoumané, až nebezpečné 
oblasti?

Je to neomezený pocit 
svobody. Jen vy a deštný 
prales. Krutý, ale krásný 
zároveň. Je úplně jedno, 
kolik máte peněz, jaké máte 
společenské postavení, jaké 
je vaše příjmení. Prales se vás 
na to neptá. V Amazonii jste 
součástí toho všeho krásného 
kolem vás. 

 ■ Nejenže rybaříte, ale také 
se věnujete fotografování, 
dělal jste také televizní pořad 
S Jakubem na rybách nebo 
světový seriál Fish Warrior pro 

Jakub Vágner 
■ Narodil se 24. prosince 1981, jeho 
otcem je hudebník Karel Vágner.

■ Jako profesionální rybář má 
na svém kontě několik světových 
rekordů v lovu sladkovodních ryb.

■ Televizní diváci ho znají z pořadů 
České televize Jak na to, S Jakubem 
na rybách a Rybí legendy.

■ Pro stanici National Geografic 
Channel natočil šestidílný seriál 
s názvem Fish Warrior.

Eufrat. Už několik let 
pracuje Jakub Vágner 
na projektu Sladkovodní 
giganti, ve kterém chce 
zmapovat 24 méně 
známých i neznámých 
sladkovodních ryb 
největších řek i jezer 
naší planety. 
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a délkou 307 cm. Jedná se 
o největší sladkovodní rybu, 
která kdy byla na sportovní 
prut ulovena. Jak jste se cítil po 
vytažení tak velkého „obra“? 

O této rybě jsem věděl a snil 
několik let, ale nikdy se mi ji 
nepodařilo přelstít. Pak svůj sen 
držíte v náručí uprostřed pralesa 
a to, co se vám povedlo, si tak 
nějak uvědomíte až další dny. 
Na rybaření je krásné, že máte 
možnost vrátit rybu do jejího 
přirozeného prostředí. Myslivci 
třeba takové štěstí nemají. 
Tam jak padne rána, tak buď 

život vezmou, anebo minou. 
Nejkrásnější je to, pokud se 
se stejnou rybou potkáte za 
několik let znovu. 

 ■ Je možné, aby mezi rybářem 
a jeho rybou vzniklo nějaké 
větší duchovní spojení? Tento 
velkolepý a majestátní obr se 
vámi nechal ulovit.

To netuším, na to se 
musíte zeptat té ryby :-). 
Každopádně jsem při svých 
cestách viděl příliš podivného 
a nepopsatelného, abych tyto 
věci popíral.

 ■ Máte nějaký další typ rybího 
úlovku, který vás láká? A co 
momentálně v nejbližší době 
připravujete? Chystáte se na 
novou výpravu?

Momentálně mám před 
sebou celou řadu náročných 
expedic. Jak průzkumných, 
tak i filmových. Čeká mě další 
natáčení pro Českou televizi 
i zahraniční kanály a velmi rád 
bych pokračoval v natáčení 
pořadu S Jakubem v přírodě 
pro děti na ČTD. Tento projekt 
mi dává velký smysl a naplňuje 
mě. Děti jsou budoucnost 
celé naší země a je důležité 
je alespoň trošku navracet 
myšlením mimo virtuální 
realitu. ■

jediný požadavek: musí 
vydržet a přežít jednu expedici. 
Kondička je důležitá, stejně 
tak ale nemalou roli hraje vůle. 
V okamžiku, kdy jde něco 
hodně špatným směrem, je 
vůle mnohem podstatnější než 
fyzická kondice.

 ■ Jste držitelem několika 
světových rekordů v lovu 
sladkovodních ryb a také 
držitelem rekordu v kategorii 
All-tackle IGFA. Vaší doposud 
největší sladkovodní rybou je 
Arapaima gigas s váhou 154 kg 

National Geographic Channel. 
Svoje umění sdílíte s lidmi, kteří 
stejně jako vy milují rybaření. Co 
je největší doménou dobrého 
rybáře? Trpělivost, důvěra či ten 
správný prut a dobře zvolená 
návnada? Hraje při rybolovu 
důležitou roli i kondička? 

Na tuto otázku nejde 
jednoznačně odpovědět. 
Myslím si, že dobrým rybářem 
se člověk rodí. Buď to ve vás 
je, anebo ne. Každý v sobě 
máme pud lovce, který v nás 
dřímá z dávných dob. Někdo 
více, někdo méně. Důležitá 
je trpělivost, stejně tak ale 
i pokora. Obzvláště v oblastech, 
kam své expedice vedu já. Zde 
se chyby neodpouští a člověk 
musí přesně vědět, co si může, 
anebo naopak nesmí dovolit. 
Jsem daleko od civilizace 
a jakýkoli problém zde má úplně 
jinou váhu.

Vybavení moc neřeším. 
Dříve jsem hodně řešil značky, 
ale jak jsem do rybářského 
obchodu pronikl více, tak jsem 
ztratil dost ideály. Stejně se 
skoro všechno vyrábí v Číně 
a už jen opravdu málo výrobců 
si drží kvalitu a pouští na 
trh jen opravdu odzkoušené 
výrobky. Už vůbec neřeším 
design. Na veškeré vybavení, 
a to nejenom rybářské, mám Te
xt
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Sibiř. Při cestách za rybími legendami vyrazil Jakub Vágner 
na expedici i do míst, kde teploty klesají k minus šedesáti 
stupňům a podmínky pro život i rybolov jsou víc než tvrdé.  

 Amazonie. V únoru roku 2007 vedli 
Jakub Vágner a jeho kameraman 
Jiří Středa další expedici do nitra 

Amazonského deštného pralesa za 
bájnou Arapaimou gigas. 
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 Do tajů a historie Habán-
ských sklepů proniknete během 
devadesáti minutové prohlídky, 
která vede vinotékou a budovou 
vinařství, v níž si prohlédnete uni-
kátní dřevěné vinifikátory i lisovnu. 
Dále pak pokračuje do dobového 
a moderního sklepa. Zde probíhá 
závěrečná degustace, při níž 
ochutnáte výběr šesti přívlastko-
vých vín, která budete moci nejen 
degustovat, ale také zakoupit 
v nově otevřené vinotéce. Dlou-
holetý ředitel Habánských sklepů 
Josef Svoboda navíc do prodeje 

za poznáním. Návštěva dobo-
vého sklepa, soukromé salonky 
a moderní vinotéka s terasou 
potěší jednotlivce, rodiny i skupiny. 
Prohlídku vinařství si můžete užít 

po celý rok, od července do konce 
září navíc bez nutnosti dřívější 
rezervace termínu. Udělejte si čas 
na sebe a vychutnejte si volné dny 
s habány. n

uvolnil několik lahví archivních 
vín, které až dosud přísně střežil 
ve zdejších sklepech. Unikátní vína 
je možné zakoupit pouze v místní 
vinotéce, která kromě jiného láká 
k příjemnému posezení na venkov-
ní terase s kulisou sluncem zalité 
krajiny.

Na své si přijdou páry, 
rodiny i soukromé skupiny
Habánské sklepy ve Velkých 
Bílovicích jsou ideálním cílem 
všech milovníků vína, příležitostí 
k romantickému výletu i cestou 

Skupinové i firemní prohlídky a degustace je možné sjednat  
na www.habanskesklepy.cz, prostřednictvím e-mailu  
degustace@habanskesklepy.cz nebo na telefonních číslech 
519 504 280, 733 148 280. 

Cena za prohlídku s degustací 3 vzorků vína je 150 Kč,  
6 vzorků vína 200 Kč. Individuální akce jsou po objednání  
možné celoročně.

Navštivte Habánské sklepy
Kam za zážitkem a dobrým vínem? 

REDAKČNÍ TIP

K příjemnému odpočinku patří sklenka dobrého vína. Možná už vám ale docházejí nápa-
dy, kam se za ním vypravit. Jižní Morava je vyhlášeným vinařským rájem, co však zažít 
něco nového a krom tekutých hroznů si vychutnat i cestu do 400 let staré minulosti? 
Za jedinečným zážitkem se vypravte do největší vinařské obce České republiky - Velkých 
Bílovic, která je domovem známých Habánských sklepů. 
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Mattoni v nové eco lahvi 
Oblíbená sportovní edice přírodní minerální vody Mattoni má od 
října nový typ lahve s 50% podílem recyklovaného PET (tzv. rPET). 
Její výroba spotřebuje o 50 % panenského PET méně a také 
efektivně využije recyklovaný materiál z použitých PET lahví.

KOKTEJL NOVINEK

Ovocná nadílka
Pomalu přituhuje a stromy v sadech 
už dávno nejsou obalené šťavnatým 
ovocem, po kterém se můžeme kdykoliv 
natáhnout a zakousnout se do něj. 
Nezoufejme, připravili jsme si pro vás 
ovocnou nabídku 100% kvality!

PIVO ČESKÉHO RÁJE 
Rohozec nadcházející zimní sezonu otevírá novým dárkovým 
balením z COOL řady z Českého ráje. Objevte plnou 
nachmelenou chuť s úžasným designem. 

ALPHA 
dvou barev
Révové bílé a červené 
víno z jižní Itálie nesmí 
chybět na žádném 
slavnostním stole.
Alpha Bianco nadchne 
svojí atraktivně vyhlížející 
slámově žlutou barvou. 
Jedná se o lehce 
suché, ale velice svěží 
víno s plnou ovocnou 
vůní. Oceníte příjemně 
vyvážený elegantní 
závěr. Doporučujeme ke 
světlým masům, rybám, 
také jako aperitiv.
Alpha Rosso okouzlí 
nejen svojí rubínově 
červenou barvou, 
ale i buketem s tóny 
červeného ovoce, 
na patře zakulacené 
a měkké. Můžete 
si vybrat z odrůd 
Cabernet, Merlot, 
Shiraz. Chuť je krásně 
aromatická a připomíná 
marmeládu.

Ovocné plátky
Další 100% novinka z Ovocňákova, která je vyrobená pouze z ovoce!
To bylo nejdříve za studena pasírováno a pak v podobě dřeně několik 
hodin sušeno při nízké teplotě, aby si plátky v raw kvalitě zachovaly 
to nejlepší. Jsou bez přidaného cukru, konzervace, barviv, aroma 
a dalších nesmyslů. Na 20 g plátků bylo potřeba 100 g pyré, které 
jsme získali ze 130 g čerstvého ovoce.

Cappy Plus 
ANTIOX – pro 
dobrý pocit
Rodina oblíbených příchutí 
Multifruit s medem a Pomeranč 
s mandarinkou a hroznovou 
šťávou od prémiového džusu 
Cappy Plus se nyní rozrůstá 
o novinku ANTIOX – lahodnou 
kombinaci ovoce a zeleniny 
bohatých na antioxidanty, které 
chrání buňky před oxidačním 
stresem. Jablka, bílé hrozny, 
mrkev, červená řepa, jahody, 
maliny a borůvky – tyto všechny 
chutě najdete ve 100% ovocno-
zeleninové šťávě bohaté na 
antioxidant vitamín E – Cappy 
Plus ANTIOX. Je ideální k snídani 
i ke svačině. Nebo kdykoliv, kdy 
pro sebe budete chtít udělat něco 
dobrého – ANTIOX  je váš doušek 
zdraví ve sklenici.

Rakytníková edice
Ovocňák přichází se zdravou a chutnou novinkou.  

Ochutnejte rakytníkovou variaci se 100% ovocem a nic míň!

Více na www.ovocnak.cz/www.farmabeckov.sk

RAKYTNÍKOVÁ 
ŠŤÁVA

Je lisovaná za studena 
z ručně sbíraných plodů, bez 
jakékoliv další úpravy, jen je 

ošetřena pasterací. Už 40 ml denně 
zcela pokryje doporučenou denní 
dávku vitamínu C. Doporučujeme 
ideálně rozmíchat ve 200 ml vody. 

Díky zbytkům oleje z lisování 
je stoupání dužniny vzhůru 

přirozeným jevem.

RAKYTNÍKOVÝ 
ČAJ

Díky lisování za studena 
si výlisky zachovávají stále 

hodně vitamínů a olejnin. Proto 
sušíme pomalu, při nižších 

teplotách, a díky tomu si pak 
můžete v čaji vychutnat 
intenzivní chuť rakytníku. 

Výborně se hodí na 
podporu imunity.

RAKYTNÍKOVÝ 
SIRUP

Výborný k přípravě 
limonád nebo horkých 

nápojů. 30 % rakytníkové šťávy 
lisované za studena a 70 % 
jablečného bio koncentrátu 

z Německa zaručí opět 100% 
podíl ovoce, a to bez 

přidaného cukru! Láhev 
s hrdlem, které 

nekape!

RAKYTNÍKOVÝ 
ČAJ

S MEDUŇKOU
Kvalitní sušené plody zde 

tvoří 2/3 obsahu a doplňuje je 
sušená meduňka v bio kvalitě.

Dohromady tvoří velmi příjemnou 
ovocno-bylinnou chuť 

navozující pohodu. Skvěle 
prohřeje, nebo vychlazený 

naopak příjemně 
osvěží.
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Nejširší sortiment piva 
na celé Moravě
Vítejte v našich skladových prostorách 
a prodejnách JASO-DISTRIBUTOR, spol. s r. o.! 
Rádi bychom vás provedli našimi prostorami, 
seznámili vás s obchodními zástupci, kteří 
jsou zde pro vás a po dohodě přijedou za 
vámi, a someliéry, kteří pro vás připravují 
úžasné řízené degustace, na které se jen tak 
nezapomíná.  
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 Rádi byste se svým produktem, službou 

či novinkou pochlubili na trhu?

 Připravujete akci a chcete oslovit  
široký okruh majitelů gastro zařízení  

     a obchodníků s potravinami a nápoji?

 Máte chuť cokoliv sdělit našim čtenářům?

Kontaktujte nás na e-mailu redakce@jaso.cz

Zviditelněte svoji novinku 
v magazínu Jasně!

Internetový obchod: www.jaso.cz
Objednávkový systém: ORDIS
Telefon: 544 500 120  
(6:00–17:00 hod. operátorky, 17:00–6:00 hod 
záznamník)
E-mail: objednavky@jaso.cz a jaso@jaso.cz
Dispečink – doprava – tel: 608 710 295

Areál skladů Střelice 726, 664 47 Střelice 
Osobní odběr Po–Pá 7:00–15:00 hod., rozvoz po celý den.

Vít Protiva
Degustace prémiových  

rumů a doutníků

Radek Hlinka 
Degustace  

pivních speciálů

Petr Senáši 
Degustace moravských 

i zahraničních vín

Vaše nezapomenutelné gastro zážitky jsou naším cílem. Jsme tu pro vás, vždy s chutí!

Plus  
něco navíc
■ Za vaše nákupy vás 
odměníme, prohlédněte 
si náš bonusový systém

■ Každý měsíc 
vydáváme akční leták 
a také FOOD leták

■ Zprostředkujeme vám 
profesionální prezentace 
od našich dodavatelů

■ Připravujete party? 
Vychutnejte si svoje 
oblíbené točené nápoje, 
půjčíme vám výčepní 
zařízení

■ Dohlédneme, aby 
vše bylo v pořádku 
a hygienicky čisté. 
Provádíme servis 
i sanitaci výčepních 
technologií

■ Potřebujete 
pomoc přímo na vaší 
provozovně? Vytvoříme 
pro vás nápojové a jídelní 
lístky

■ Buďte s námi 
v obraze. S naším 
časopisem Jasně! 
Osvěžujícím magazínem 
ze světa nápojů 
a gastronomie vám nic 
důležitého neunikne

Centrální sklad  
JASO-DISTRIBUTOR
Máme více než 8 000 položek skladem! 
V naší nabídce najdete i specializovanou 
divizi potravin „JASO PREMIUM FOOD“. 
Jsme tu pro vás, kdykoliv potřebujete.

Palackého tř. 91 
612 00 Brno 
 
Po–Ne: 9:00–19:00 
 
tel.: 541 246 252 
mobil: 776 133 773 
palackeho@jasocc.cz

Masná 9 
602 00 Brno 
 
Po–Pá: 8:00–16:00 
 
tel.: 548 130 114 
mobil: 777 765 737 
masna@jasocc.cz

ul. 28. října 1a 
692 01 Mikulov

Po–Ne: 9:00–19:00

tel.: 519 322 275
mobil: 777 737 272
mikulov@jasocc.cz

Brněnská 152/14
664 47 Střelice u Brna

Po–Pá: 8:00–19:00
So: 8:00–18:30
Ne: 8:30–12:00

Tel.: 775 958 738

Prodejny JASO-CASH and CARRY  
www.jasocc.cz

SKLEP maloobchodní 
podniková prodejna
www.pivni-sklep.cz

Lidé, kteří se vám věnují  
Obchodní zástupci 

Potřebujete radu? 
Něco vám není úplně jasné? Obraťte se bez váhání na jednoho z našich obchodních zástupců. Jsou tu pro vás.

Vít Protiva
tel. 608 775 268

Svatopluk Káňa
tel. 608 770 344

Miroslav Papoušek
tel. 775 620 016

Naši vlastní certifikovaní someliéři  
Zajistíme vám řízenou degustaci na přání.

OBJEDNÁVEJTE 

U NÁS 
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Doba 
rumová
Ve vitrínách se lesknou desítky lahví 
rumu, podniky se předhání, kdo bude mít 
více druhů a lepší nabídku. Tak vypadá 
současná podoba českého trhu, na kterém 
ještě nikdy nebylo více značek tohoto 
oblíbeného destilátu. To vše nejen díky 
skvělému pití, ale také díky nadšencům, 
kteří se rumu začali věnovat naplno. 
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TIP RUM
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Nejlepší 
je si rumy 

nejdříve nachutnat, 
klidně po malých 

panácích, a pak pít to, co vás 
zaujalo. Obecně na začátku 
nedoporučuji kupovat lahve 

nad 1 700 Kč. V rozmezí 
800–1300 Kč za lahev je 
tolik krásných rumů, že je 

nestačíte ochutnat 
ani za rok. 

Naučíme váš personál 
prezentovat rumy. 
Pomůžeme vám sestavit 
vyvážený rumový lístek.

Jakub Stejskal, zakladatel 
Rumelier.cz a majitel 
Chill Baru Rosice
www.chillbar.cz.

Aby u vás prodej 
rumů fungoval, 

prozradíme vám 
naše kompletní 
rumové know-

how a pomůžeme 
vám s rumovou 

nabídkou pro vaše 
hosty od A do Z. 
Kontaktujte nás 

přímo v JASO nebo 
na Rumelier.cz.

Te
xt

: 
Ja

ku
b 

S
te

js
ka

l, 
re

da
kc

e 
Fo

to
: 
P
at

ri
k 

U
hl

íř

bavit a na to jsou světové 
rumy jako dělané,“ hodnotí 
současný trh Jakub Stejskal.

První rum je 
jako kompas 

 Nejprve je důležité poznat, 
co člověku chutná. „Na 
degustacích vždy rád říkám, 
že první rum je jako kompas, 
který vás nasměřuje k tomu, 
co máte rádi,“ doporučuje 
rumeliér Jakub, jak začít 
s ochutnávkou rumů. Rumové 
degustace jsou pro mnoho lidí 
něco nového. Lidé vyhledávají 
zážitky z nevšedního pití. 
Majitelé podniků na to velmi 
rychle reagují a rozšiřují 
sortiment.

 Zásadním faktorem je ale 
obsluha. Když host uvidí, 
že personál dokáže rum 
odprezentovat a usměje se 
u toho, tak vzniká zážitek. 
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HAPPY HOUR

Někdo raději 
sladší, jiný 
spíše ostřejší

Rum má v tomto roce 
opravdu našlápnuto. Přibývá 
nadšenců, kteří hledají 
nové chutě a značky. Baví 
je ochutnávání a poznávání 
a nebojí se za patřičnou 
kvalitu platit i několik set 
korun za jedinou sklenku. 
Rum je neskutečně pestrý 
a má tolik různých chutí, že si 

svého favorita najde opravdu 
každý. 

Ve stopách 
Iana Burrella 

Říká se, že anglický 
milovník rumu Ian Burrell 
se jednou vzbudil, napsal si 
na vizitku světový rumový 
ambasador a dnes je to jeden 
z nejuznávanějších influencerů 
na světě. Kapacita ve svém 
oboru. Svojí neuvěřitelnou 
energií, pokorou a respektem 

Recept na skvělý drink 
na bázi rumového likéru

DOVOLENÁ
■ Drcený led
■ 0,04 l Bucanero
■ 0,02 l Aperol
■ 0,04 l jahodové pyré
■ 0,02 l limetová šťáva
■ 0,02 l cukrový sirup 
(cukr rozpuštěný ve vodě 
v poměru 1:2)  

Všechny ingredience 
dáme do vysoké sklenice, 
dolijeme sodou a ozdobíme 
dle vlastního výběru.

ovlivnil spoustu dalších 
nadšenců. Jedním z nich je 
i Jakub Stejskal, majitel Chill 
Baru v Rosicích, který po 
Burrellově vzoru založil server 
Rumelier.cz a vydal se měnit 
vnímání rumu v Česku. 

Víc než jenom 
dobré pití 

Jde o tak různorodé pití, 
že i milovníci whisky nebo 
sladkých likérů najdou svou 
jedničku mezi rumy. Navíc 
se s nimi dá i nádherně 
hrát. Rum můžete nahřát, 
zchladit nebo ho ozvláštnit 
dalšími chutěmi, jako je 
třeba kokosové mléko 
nebo čokoláda. „Dnes je 
v gastro prostředí ohromná 
konkurence. Rum je pro 
majitele podniků skvělou 
příležitostí, lidem ukázat 
kvalitu. Dnes se chtějí lidi 

A jak se říká – dobrý podnik 
dělají lidi, kteří v něm pracují,“ 
s úsměvem podotýká 
majitel rodinného baru, 
který neodolal kouzlu tohoto 
destilátu a vášeň k rumu 
se změnila v jeho poslání. 
Věnuje se degustacím pro 
širokou veřejnost a edukaci 
personálu. ,,Jen taková 
obsluha dokáže z bohaté 
nabídky najít pro hosta 
ideální pití na daný večer. Je 
skvělé vidět, že jsou firmy, 
které chtějí své podniky 
podpořit,“ říká Jakub. 
V případě, že chcete využít 
rumové poradenství, ať už 
na edukaci personálu nebo 
třeba pomoci s výběrem 
těch správných rumů do 
vašich rumových lístků 
(i jeho tvorby), kontaktujte 
nás a my vám v JASO, ve 
spolupráci s Rumelier.cz, rádi 
pomůžeme. ■



Šetrná k přírodě,
nezaměnitelná v chuti.

50 % recyklovaného plastu

www.mattoni.cz
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