190. manažerské setkání v Golem klubu
Vánoce, křest knihy a degustace vína
Vánoční manažerské setkání je vždy velmi atraktivní a to letošní 190. přilákalo opravdu
hodně zájemců nejen z pražské oblastní organizace ČMA. Program sliboval neobyčejné
zážitky a atmosféra byla sváteční, přímo vánoční, hostů tolik, že číšníci nestačili
obsluhovat – jednu chvíli došlo i pečivo a chléb – jen vína, dobrého vína, bylo stále dost.
Ale postupně:
Hned zpočátku byl na programu křest nové knihy CO SE DNES HRAJE, autorek Danky
Šárkové a Evy Boháčkové. Čas vánoční je přece vždy čas pohádkový a autorky v knize
představily 12 současných příběhů – pohádek pro dospělé – které znovuobjevují onu
těsnou blízkost praktického světa, ve kterém žijeme, a onoho pohádkového, který máme
od dětství pod kůží. Příběhy např. o Otesánkovi, o Popelce, Sněhurce či o rybářově ženě
nabízejí nadčasovou moudrost klasických pohádek, jsou stále stejné, v životě se
mnohokrát opakují jako vzorce z rovnice, jen my si musíme uvědomit, jakou roli v nich
hrajeme či chceme hrát… Knižní novinku Pohádky 21. stoletích CO SE DNES HRAJE?
pokřtily autorky dobrým vínem a víno pak hrálo hlavní roli celý zbytek večera.
Mladé vinařství Zlomek&Vávra je z Boršic u Blatnice a zaměřuje se na výrobu špičkových
vín (kontakt vlast.otahal@atlas.cz nebo 777 762 991). Pozvaní manažeři tu měli možnost
degustovat 12 velmi kvalitních vzorků. Hlavním tématem degustačního večera bylo
objevit, jak chutná víno, jak to dobré poznat, jak je nakoupit, uskladnit, k jídlu
kombinovat, na úrovni konzumovat a v dobrém užívat. Víno je totiž kulturní nápoj
moderního životního stylu.
Odborní průvodci degustace, Ing. Vlastimil Otáhal a jeho hosté, Ing. Libor Zlomek a
Bohuslav Vávra, neopomněli všem přítomným připomenout slavné časy českého a
moravského vinařství, o které se zasloužil “otec vlasti” Karel IV. Za dob jeho panování
měly viniční tratě rozlohu téměř 60 000 ha. Dnes, jak si hořce posteskli, nám EU povolila
jen třetinu, 20 000 ha. V minulosti bylo také víno významným exportním artiklem –
Kroměřížské sklepy produkovaly mešní víno a exportovaly jej téměř do celé Evropy. V
nabídce ochutnávky byly ročníky 2009 a 2010 odrůd – Muller Thurgau, Ryzling rýnský,
Rulandské šedé, Chardonnay, Sauvignon, Tramín červený, Neuburské, Rulandské modré
klaret, Frankovka rosé a Frankovka.
K pití vína patří noblesa i stará lidová moudrost:
Dobré víno tvoří dobrou krev,
Dobrá krev je předpokladem dobré nálady,
Dobrá nálada přínáší dobré myšlenky
Dobré myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům
A dobré skutky
DĚLAJÍ ČLOVĚKA ČLOVĚKEM.
V pondělí 12. 12. si všichni přítomní po 12 pohádkových příbězích a po 12 vzorcích
dobrého vína popřáli dobré zdraví a hodně úspěchů v příštích 12 měsících.... to přání letí i
k vám všem ostatním ☺.

