Druhá vernisáž O všelijakém pití. Tentokrát o víně
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Buchlovice – Vína mnoha chutí a vůní: bílá, červená, růžová, lehká i plná se oslavovala
v pátečním podvečeru v Muzeu Podhradí Buchlovice. Příležitostí k tomu byla v pořadí už
druhá vernisáž s názvem O všelijakém pití - voda, mléko, káva, čaj, pivo, víno, pálené a
jejich kombinace. Autor pořadu Miloslav Hrdý si vzal tentokrát na mušku víno.
O něm se v muzeu zpívalo, mluvilo, ale také se koštovalo a zajídalo se česnekovými
delikatesami, které nebudou chybět koncem července na XII. ročníku Festivalu česneku na
zámku a v městečku.
Účastníci vernisáže byli natěšeni mužským pěveckým sborem Paniháj z Moravan, který
zapěl řadu písniček z jeho bohatého repertoáru o víně, lásce, vojně. Ve sboru totiž působí
řada vinařů, čtyři starostové i členové obecních zastupitelstev.
Kdyby před několika lety nešel moravanský rodák Jiří Černý za svou životní láskou do
Buchlovic, kde starostuje, mohl tam třeba v pátek pět o víně se sborem Paniháj. Při vernisáži
se ale rozpovídal o tom, jak se s vínem seznámil a kdy jej začal pěstovat. „Poprvé jsem se

s červeným vínem setkal ve svých dvanácti letech. Chodil jsem tenkrát do kostela
v sousedním Kostelci. Po mši jsem se vždycky zastavil u mého stařečka, který mně kápl
červeného vína do půl litru vody, které ji příjemně zbarvilo," vzpomíná s úsměvem
sedmapadesátiletý Jiří Černý na staříčkovu pitnou kúru, kterou měl zahnat žízeň po cestě
z Kostelce do Moravan.
Ostřílený buchlovický vinař František Hrňa zase vzpomenul na někdejšího buchlovického
bonvivána a doktora Lipnera, který si vzal za manželku ženu z Dolního Poddvorova. „Její
otec prý tak nesnášel vodu, že když si s ní umýval ruky, měl z ní na těle husí kůži. Je potřeba
lidi varovat, aby raději pili dobré víno a nepili jenom samou vodu," nabádal k podpoře
zdravého užívání vinného moku Hrňa. Veřejnosti pak představil prapor buchlovických vinařů,
který prý zatím v Bruselu ještě neschválili.
„Mám nesmírnou radost, že na vernisáži se sešli tři její protagonisté, jejichž příjmení začíná
velkým písmenem H. Hrdý, Hrňa a Habrovanský," zahájil s potěšením svoji přednášku
o starších a nových odrůdách vína poslední z trojice jmenovaných, křestním jménem
Zdeněk, vedoucí Šlechtitelské stanice vinařské Polešovice.
Vernisáž měla u návštěvníků obrovský úspěch. Mezi mluveným slovem o víně se ozývaly
písničky mužského sboru Paniháj, ale i společné zpěvy všech účastníků. Kupříkladu hymna
Sklepních Pondělníků, Aby sme sa napili, Bože, nám požehnaj, Napijme sa, chlapci,
z plného pohára, či Děkujem ti, Hospodine…
„Páteční podvečer byl přímo stvořený pro skvělé písničky, zajímavé povídání o víně a jeho
koštování," pochvaloval si Karel Novotný, bývalý lesní Lesního závodu Buchlovice, už řadu
let člena mužského sboru Paniháj Hovorany.
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