
Vinaři
Vínečko červené,
masičko úzené.
To je Bože strava, 
nebolí z ní hlava.

Tož taková pěsnička sa nésla od Oselkového sklepa, 
před kerým sa v sobotu navečér zešla partija chla-
pú, jak dyž jich naobírá.  Ale popravdě sa mosí řéct, 
že šecí temu, kvůlivá čemu sa tam zešli, rozuměli.  A 
důvod měli také.

„Tomášu, já ti teda k tým tvojím přirozeninám přeju, 
aby sa tvojému vinohradu vyhybalo oidium, pereno-
spóra a špačci. A tobě ať sa vyhybá tá cirkulóza já-
ter,“ hned po pěsničce za řehotu dlúhéj řady gratulan-
tů popřál Tomášovi Fera Gavlík. „Tož děkuju pěkně a 
ani sa vás neptám, esli pujdete dál.“  „Tož ani sme ne-
chtěli, ale když ináč nedáš, 
co nám inšího zbývá.“

Ve sklepě už byl na dubo-
vém, masivním stole pro-
střítý modrý tyštuch, na 
stole pohárky a nakrája-
ný opaprikovaný tvrdý sýr 
a  kolečka paprikovéj klo-
básky. Na dvoch taléřkoch 
byly oškvarky a na druhých 
dvoch nakrájaný špek. Ve 
slaměnce nakrájaný chleba. 
Ve sklepě to vonělo  jak u 
řezníka. „Sedajte a než ne-
čeho natahnu, tož možete 
nekerú eště zanotovat,“ po-
vidá Tomáš a bral sa s koš-
téřem k bečkám do spodní-
ho sklepa. „Gavloň“ zano-
toval a ostatní sa přidali. 

Učula vozy za lesem,
volala na ně pote sem.
Keří ste tady z Moravy,
řeknite mojéj materi,
že sa já tady dobře mám,
červené vínko popijám.

„Šéfe to je pro vás,“ povidá Janek Kovářův páno-
vi, kerý viditelně k téjto partiji nepatřil ani náhodú. 
On jediný měl šlajfku, oblek a polobotky. Chlapi byli 
enom ve svetrech. Tak napolovičky svátečně a napo-
lovičky jak ve všední deň.

Kája, „pražskej somelijér“, kerý byl s Jankem Podra-
zilovým na vojně kdesi v Šahách či kde, sa dojel po-
dívat „jak chutnají ta vyhlášená  vína, která dělají  ti 
venkovští vinaři.“

„Musím se přiznat, že u nás v Praze není nic takový-
ho pěknýho slyšet, jako je tady u vás na Moravě! Ale 
já jsem  přijel, abych ochutnal ta vaše vyhlášená vína. 
Na to se velmi těším. Někdy se mi zdá, že to je příliš 
nafouknutá záležitost. Nemyslete si, my v Praze vínu 
také rozumíme!“

Ej, to ste měli vidět, jak na to reagovali kluci Obrtlí-
kovi. Jejich tatíček, to byli kapacita, na kerú sa obra-
cali šecí, keří si nekdy nevěděli rady, jak trochu ne-
mocnější víno spravit tak, aby ho kúpili aspoň Pra-
žáci. Říkávalo sa, že každý má ve sklepě víno, keré 
sa pije ve všední deň, víno, keré sa pije v nedělu a 
ve svátky. Na víno, keré sa dá enom svařit a v téj po-
slední bečce je víno, keré nejde ani svařit, tak to že 
je víno pro Pražáky. Chce to enom přisypat trochu 

cukru.

Co sa tak chlapi do-
hadovali, už tady byl 
Tomáš, aby takovú 
debatu ukončil. V 
koštéři nésl né čer-
vené, o kerém chlapi 
při vinši zpívali, ale 
koštéř měl plný is-
krného vína bílého. 
„Chlapi, to je enom 
tak na rozjezd. Je to 
předloňská milérka 
z Teplých. Néni jí už 
moc, ale když už ste 
došli, tož ně ju as-
poň pohaňajte.“ Ne-
byl mezi něma ani 

jeden, kerý by sa nechal pobízat. „Tož ulej téj dobro-
ty,“ ochotně nabídl svůj pohárek Karel Hamšík. To-
máš cvrkl  z koštéřa každému do pohárku enom polo-
vičku. Akorát mu to tak pěkně vyšlo. „Neříkáte nic,“ 
chtěl Tomáš vědět, esli sa to dá pit. „Je schválené, 
možeš ho nosit!“ pochválil víno Janek Kočvara. „Do-
nesu, co bych nedonésl, ale mosíte okoštovat aj ostat-
ní. Zatým eště něco zazpívajte a lebo si rači zakúsni-
te, ať máte v žaludkách dobrý základ.“

Chlapi sa pustili do jídla. Tomáš došel s plným koš-
téřem bílého a zaséj každému ponaléval. „Sedni a 
žváchaj také,“ povidá Karel. „Kdo ti dělal klobásky? 
Sú dobré.“ „Kdo by ně jich dělal ? Na to eště stačím 
sám. Na to ostatní bych nekdy potřeboval aj výpo-
moc. Moja ně teho už dva roky moc nepomohla. Cosi 



néni zdravá, ale porúčat eště umí,“ povidal Tomáš a 
zakúsl sa do kolečka klobásky. „Jezte, eště mám na-
krájanú jednu várku.“ Jeden po druhém začali koš-
tovat ten druhý vzorek. „Co to je? Má to dosť kyse-
linek, ale takových fajnových“ hodnotil víno Janek 
Macháčkův. „Já tam cítím trochu frastiku,“ s nekra-
batěným čelem povidá Frantik Obrtlík. „A víte, že ho 
mám eště 20 hlav navrchu nad búdkú?“ Míšám to ze 
sajbem, ten je sladký jak cecek. Néni to kór akurát-
ní, ale pit sa to dá. Brávám si flašku do vinohradu a 
eště sa ně nestalo, že bych něco donésl dom,“ vysvět-
loval Tomáš.

„Tož to si nechaj do vinohrada a dones to, co máš 
v téj trojce. Když sem tady byl posledně, tož sa ně ve-
lice líbilo,“ pobízal Tomáša Janek Podrazilúv. „Eště 
vydrž. Dám vám okoštovat směsku. Tá zas velice 
šmakuje mně,“ vstával Tomáš od stolu a šel natáh-
nut směsku.
Zaséj šeckým ponaléval, ale eště předtím povidá:  
„Chlapi najprv pořádně ňuchajte a skuste poznat, 
z čeho to je!“ Chlapi ňuchali a ňuchali. „Z nečeho to 
je, ale z čeho? U směsek sa to dosť těžko poznává. 
Nenatahuj nás a řekni,“ ozval sa první Jožka Obrtlík.
„Já vím, že sa to dá těžko poznat. Mám tam ve starém 
vinohradě pár hlav cilifandru, čačadóru a dvě hlavy 
izabélu.“ „Co jsou to prosím za odrůdy?“ celý divo-
ký sa optal somelijér Kája.

„To sú staré odrůdy, ale já si jich pořád udržuju. Je to 
památka na tatíčka, který vinohrad kdysi dávno za-
kládali. Ale čisté to néni.  Bylo teho ani né do věd-
ra a tož sem to mosel dolét eště kýblem milérky. Téj 
bylo letos dosť.“ Kája enom hleděl z jedného na dru-
hého. „Chlapi ostaneme při bílém a červené si dáme 
až nakonec. Mám ale stejně enom portugal. Že je tam 
aj půldruhého kýbla frankovky ani mlúvit nebudu. 
V trojce sa to ani nepozná. Idu natáhnut do žbánkú, 
ať nemosím furt létat.“ Aj sa tak stalo.

„Pane solitér, či jak vám to říkajú a jaké teda zná-
te víno?“ ptal sa Jan Macháčkův. „No, to máte růz-
ně. Některá vína jsou jemná, vyrovnaná, mají svě-
ží chuť a některá voní po bylinkách či ovoci. Oprav-
du, to máte různě.“ „ Víte, jaké je ořechové víno?“ „Z 
ořechů se přece víno nedělá,“ sebevědomě prohlásil 
Kája. „To máte recht, ale ořechové víno je takové, že 
když ho vylejete pod zralý ořech, ten sa tú hrúzú otře-
pe sám a nemosíte ořechy rážat.“ „Jane, povidaj dál, 
ty tych vín znáš věcéj,“ uščuřoval sa Hamša.

„Tož eště je víno zgrčené. To je takové, že sa zgr-
číš iďa kolem súsedových oken, aby ťa náhodú sú-
sed nepozval na to svoje. Totkaj sem eště objevil úpl-
ně nové víno. Děcké. To je takové, po kerém sa ráno 
učíš chodit a až odpoledňa si natolik schopný, že sa 

učíš poznov mlúvit. Najlepší ale je to gynekologic-
ko – ortopedické. Jaké to je, to vám ani řéct nemožu, 
protože to je velice sprosté, ale má to neco společné-
ho s ženskýma a navíc je to třikrát zlomené. Znám 
jich eště víc, ale dajme rači inačí řeč,“ chtěl udělat 
temu řečnování konec Janek. „Ale enom povidaj, ta-
kové vína v Praze určitě neznajú.“ „Jak myslíte,“ po-
vidal Jan a napil sa.

„Tož víno máme aj půlnoční. To je tak kyselé, že sa 
mosíte o půlnoci přetočit na druhý bok, aby vám ty 
kyseliniska neprožhraly žaludek. Banánové je zaséj 
takové, že dlúho potom banujete, že ste sa ho vůbec 
napili. Neco podobného je aj víno šuškavé. Po jeho 
napití sa ti huba tak zkřiví, že ti do ucha zašušká: Si 
hňup, že ho piješ!“

„Já jsem slyšel u nás v Praze, že existuje víno tříchla-
pové. Jeden pije a dva jej drží,“ chválil sa svojíma 
znalosťama Kája. „Ale kde ! To sa tady už nedělá 
roky! Ten, co ho pil, tož ten už dávno umřel. Už sa 
dělá enom dvojchlapové,“ velice múdro povidá Ja-
nek. „Už teho mudrování nechajte, došli sme kecat 
nebo pit , co?“ začal sa paprčit oslavenec Tomáš. 
„Enom sa neposer. My máme času dosť. A víš ty vů-
bec, co sa prý kdysi stalo v jedném mnišském kláš-
teře kdesi v Taliánsku? Tam kecali aj pili a povidá sa 
o tem eště dovčilšku. A tam byli inačí fajnšmekři než 
sme my a ani si neříkali, že sú solejsíři, či jak sa to 
povidá!“

„Tak to by mne velmi zajímalo, nic jsem o tom nikde 
neslyšel a ani v literatuře není o něčem podobném 
zmínka,“ okříl už po kterémsi pohárku Kája, kerý sa 
zatým držal zpátky. Hubu ale nešidil. Spěšéj naopak.
„Jane, tož to pověz,“ pobídl Machajdu Gavloň. „Jak 
chcete, já to vědět nemosím, já to vím.“ „Jen povídej-
te,“ čím dál věc sa osměloval viditelně ovíněný Kája. 

„Tož to vám jednú seděli mniši, já už nevím, co to 
byla za sorta, esli benediktýni, bernandýři, františká-
ni lebo kapuciáni a popijali mezi modlením a roz-
jímáním víno. Nezdálo sa, že by jím nešmakovalo. 
Akorát jeden z nich, méno sem už zapomněl, furt to 
válal na jazyku a divno sa ščůřil, až to teho nejvyšší-
ho mnicha nasralo a povidá mu: „Co sa škňúříš, jak 
dybys pil nejaký šajvostr. To je víno keré by mohl 
pit aj papež.“  Včil nevím, jak sa titulovali esli ve-
lebnosti lebo osvítěnosti, ale na tem nezáleží. Tož 
ten mnich, a už se si spomněl jak sa menoval, Vik-
torio, mu povidá: „Nevím, ale já na samém konci ja-
zyka cítím neco jak železo. A eště aj hovězí kožu.“ 
Mniši mu začali nadávat, že temu nerozumí a ať drží 
hubu. Pravda, oni to říkali ináč, ale stejně to tak mys-
leli. Temu starému mnichovi to ale nedalo. Hned jak 
bečku s tým „papežským“ vínem dopili, nechal beču 



rozbambúšit a víte, co tam ten bednář našel?“ „To si 
tedy netroufám říci,“ hned na to Kája. „Tož poslú-
chaj“ osmělil sa Kájovi tykat Machajda. „Ten bednář 
tam našel kožený řemeň aj s přaskú!“ „Hergot,“ za-
klel Jožka Hongala „ten měl teda šňupák!“ „Co máte 
z mnichú, dopijte a donesu červené.“ 

Eště to Tomáš ani nedořekl, když sa vtem  otevřely  
dveřa od sklepa. „Čuju a včil už aj vidím, že ste sa 
tu zešli, jak kdyby vás nekdo naobíral.“ Ve dveřách 
stáli stařeček Obrtlíkův. Místní znalec vín, na kerého 
dali šecí, keří víno dělali. Stařeček byli vyhlášený od-
borník a rád každému pomohli, když si nevěděl rady, 
co s vínem, keré skoro nebylo ani pro Pražáky. „Sta-
řečku, poďte dál a sednite si. Su moc rád, že ste do-
šli. Stejně sem chtěl za vama zajít. Zakúsnite nečeho, 
hned idu natáhnut,“ pobízal Tomáš stařečka. „Tož po-
čkaj, přeca ti nebudu vinšovat seďačky! Iďa kolem, 
zaslechl sem jakýsi štabarc a brblání a napadlo ňa, 
esli nemáš v tychto dňoch narozeniny. Esli ano, tož 
ať sa ti daří, ale lét ně nic nemosíš. Nejsu háklivý.“ 
„Už idu načepovat červené.“ „Enom neponáhlaj. Já 
mám času dosť, mně peníze idú ve dně v noci. O mě 
strach neměj. Já sa chvílu bez něho minu.“

„Idu natahnút portugalu. Nechcu sa chválit, ale mys-
lím si, že nemá chybu. Nechám to ale na vás. Máme 
tady aj odborníka na víno z Prahy. Dělá jakéhosi so-
litéra či co, na všelijakých koštech, co jich tam po-
řádajú pro pánú. S Jankem od potoka byl na vojně a 
tož dojel na návštěvu.“ „Já jsem tedy z Prahy, s Jen-
dou jsem byl na vojně a pracuji v hotelu Import....Im-
periál,“ koktal Kája. „I my v Praze se ve víně vyzná-
me. Někdy nabízíme i vína zahraniční.“ Měl už jazyk 
dosť těžký. „Tož nech,“ uščúřili sa stařeček.

Za malú chvílu už Tomáš naléval do pohárků červe-
né. Šecí chlapi začali ňuchat a pozadku neostal ani 
Kája. Když si ňuchl ale po třetí, jaksi sa mu zaško-
brtla ruka, smýkl sebú a víno vylél na stůl. „Promiň-
te prosím, ale to se při našem odpovědném povolání 
někdy stává,“ koktal už pěkně naslopaný Kája. To-
máš stůl utřel a nalél Kájovi pohárek nový. Ten už 
bez ňuchání a koštování ho obrátil do sebe. S tako-
vým skelným pohledem si natahl ruku k Tomášovi, 
aby mu nalél eště jeden. Chlapi jeden po druhém po-
hárek pomalučky vypili a bylo vidět, že sa jím lúbí. 
Šecí šak čekali, co na to řeknú stařeček Obrtlík. 

Stařeček byli velice chytrý člověk a poznali, kerá 
bije. Bylo na nich vidět, že si chcú na tem pražském 
someliérovi zgustnút. Ten už enom mžúral. Stařeček  
s velikú noblesú zkúmali barvu, třikrát si ňuchli, po-
malučky si usrkli, válali víno po jazyku, usrkli si zno-
vu a pomalučky zhltli. Oči ze someliéra ale nespus-
tili. S vážnú tvářú zařečnovali: „Vinohrad byl váza-

ný lýkem, bečky stójijú na dubových kantnéřoch a ve 
třetím postřiku bylo moc Kuprikolu.“ „Prosím, pane 
vinaři, a to je dobře nebo špatně s tím Kuprikolem?“ 
chtěl získat poučení už viditelně ovíněný Kája. Po 
cestě ze sklepa si za pár minut Kája už enom brblal: 
„To si musím dobře zapamatovat! Kuprikol!“

Vladimír Slačák
v Boršicích u Blatnice
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