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VINOTÉKA „U MY·KY” v Blansku
nabízí novû VINN¯ SKLEP

Pane Vanûrko, jak˘ sortiment nabízí-
te milovníkÛm vína? 

Myslím, Ïe u nás si vybere nejen zna-
lec a milovník vína, ale kaÏd˘, kdo chce
ochutnat kvalitní víno rÛzn˘ch ceno-
v˘ch kategorií. Láhvová vína pochází
pfiedev‰ím od vinafiÛ z Moravy, v men-
‰ím rozsahu máme v nabídce víno
z Chile, Rakouska, Francie a novû JAR. 

Vyjdeme vstfiíc také zákazníkÛm, kte-
fií se rozhodnou darovat velmi kvalitní
víno; pro takov˘ pfiípad máme k dispo-
zici luxusní dárkové kazety. Dal‰í na‰e
nabídka mÛÏe oslovit firmy, pro které
zabezpeãíme pískování láhví, mÛÏe na
nich b˘t logo, ãi dal‰í text i grafika.

Jiná situace je u sudov˘ch vín; zde
nabízíme 8 druhÛ; v‰echny pochází od
dvou kvalitních moravsk˘ch vinafiství -
Víno Hru‰ka a Îídek.

To uÏ pfiichází ke slovu Vá‰ sklípek,
sudové víno a sklep patfií k sobû.

To jistû ano, ale my bychom rádi tuto
pfiedstavu tro‰ku pozmûnili; ta nejvût‰í
pestrost v˘bûru chutí se skr˘vá v láh-
vích. Proto kaÏd˘ mûsíc (kromû letních

prázdnin) pofiádáme fiízené degustace
vín od konkrétních vinafiÛ. Po této de-
gustaci je moÏno nakoupit víno za spe-
ciální cenu a je‰tû cel˘ dal‰í t˘den pfie-
chutnat vzorky a v˘hodnû nakoupit.
Termíny jednotliv˘ akcí a jejich zamû-
fiení najdou zájemci na na‰em webu
www.vinotekaumysky.cz. Vzhledem
k omezené kapacitû míst ve sklípku je
nutno si místa pfiedem závaznû rezer-
vovat. 

Zmínil jste omezenou kapacitu;
pro jak velkou spoleãnost je Vá‰
sklípek urãen? 

V bûÏném provozu je zde 16 míst,
ale mÛÏeme kapacitu zv˘‰it; pro skupi-
ny kolem 20 osob se zde pohodlné po-
sezení urãitû najde. Sklípek je tedy
vhodn˘ pro pofiádání men‰ích rodin-
n˘ch oslav, pfiípadnû firemních veãír-
kÛ. Pro takovéto pfiíleÏitosti je k dispo-
zici i mimo otevírací dobu.

K dobrému vínu ov‰em patfií i nû-
co chutného na zub...

Toho jsme si dobfie vûdomi. Z bûÏnû

nabízeného studeného obãerstvení bych
zmínil domácí s˘ry, ‰kvarky, sádlo, domácí
uzeniny, brambÛrky z Lysic (solené a ães-
nekové) atd. Toto v‰e od regionálních v˘-
robcÛ, jako jsou napfi. minimlékárna
z LaÏánek, p‰trosí farma z Doubravice, ko-
zí farma ze ·o‰Ûvky a dal‰ích; jednoznaãnû
preferujeme místní v˘robce a jejich kvalitní
produkty.

Pro zájemce mÛÏeme zajistit také teplá
jídla ve spolupráci se sousední restaurací
„U ·tûpánkÛ”. Samozfiejmû nabídneme
i dal‰í nápoje; teplé, nealkoholické, z lihovin
bych zmínil velmi kvalitní domácí slivovici
a dal‰í produkty rodinné firmy pana Îufánka
z Bor‰ic, nebo Vãelovinu (ãesky medovina)
ze slovenské Smolenice, která získala na
svûtové vãelafiské v˘stavû 1. místo. 

Vinotéka a sklípek mají shodnou ote-
vírací dobu?

Ano, máme otevfieno kaÏd˘ den.
PO 13:00 – 21:00
ÚT - âT 10:00 – 21:00
PÁ - SO 10:00 – 23:00
NE: 15:00 – 19:00

Rezervaci je moÏno domluvit na telefo-
nu 606 550 660 nebo emailem: vinote-
ka@vinotekaumysky.cz. Ve‰keré dal‰í in-
formace získají zájemci na na‰ich, jiÏ
zmínûn˘ch, webov˘ch stránkách: 
www.vinotekaumysky.cz.

Pane Vanûrko, dûkuji za informace.
Text a foto: Petr Hanáãek

Stylov˘ interiér vinného sklípku.
Vinotéka „U my‰ky” - vchod 

z ulice Bezruãova.

Vinotéka „U My‰ky” byla otevfiena v ãervnu 2012 a od loÀského pod-
zimu byla roz‰ífiena o vinn˘ sklípek, kter˘ nabízí pfiíjemné posezení
v autentickém prostfiedí vinafisk˘ch sklepÛ. Podnik se pfiitom nachází
v centru Blanska na rohu ulic Dvorská a Bezruãova, kousek od restau-
race U ·tûpánkÛ. Podnik vlastní Martina Novotná a Adam Vanûrka, kte-
rého jsem se zeptal:
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