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Grand Opening Broni Vajbara
Iva Kováříková, Luboš Bárta, Zaječí 

-  Tohle vinařství v Zaječí známe už 
dlouhá léta. Kdysi jsme tu popíjeli 
s Rosťou Ždárským, který pak po-
stavil o pár metrů výše nádherné Vi-
nařství U Kapličky, známé i z filmů 
a seriálů. Pak se tuzemští i zahra-
niční majitelé nějakou dobu střídali, 
než se k nám šeptem doneslo, že je 
koupí Bronislav Vajbar z nedalekých 
Rakvic. To je tedy sousto!

JAK TO VZNIKLO 
V předvečer velkolepého grand ope-

ningu jsme s Bronislavem Vajbarem 
prošli zgruntu zrekonstruované vinař-
ství takřka v němém obdivu. Změnilo se 
téměř vše kromě stěn, vytčené koncepci 
odpovídá nejmodernější vybavení, úro-
veň hygieny i vzhled prostředí, kde se 
budou vína Vajbar rodit.

„Je to jednoznačně můj splněný sen,“ 
přiznává Bronislav Vajbar. „Naše vi-

nařství doma už delší dobu nestačilo, 
zvolna jsme se rozšiřovali do Nových 
Mlýnů, Přítluk a jen auto, které zajiš-
tovalo provoz mezi provozovnami, na-
jelo ročně 6500 kilometrů. Snažil jsem 
se najít řešení, jak postavit nové vinař-
ství v Rakvicích na místě, kam by bylo 
možné natáhnout sítě, bylo u silnice, 
dobře dostupné, protože se chceme 
otevřít lidem. Nešlo to, překážek, které 
jsme se pokoušeli překonat bylo příliš. 
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Už tak rozsáhlé rodině Bronislava Vajbara přijeli  
s otevřením nového vinařství v Zaječí pomoci  

i příbuzní z Ameriky - kompletní Addamsova rodina. 
„Je to můj coming out“, přiznal Broňa. „Jsem Pugsley!“ 

Branko Černý, který celou akci vtipně 
moderoval, přivedl na podium Pug- 
sleyho Addamse v tričku a kraťasech. 
Moc se mu před lidi nechtělo...

Martina Vajbarová chystá slavnostní sekt.

Wednesday „Středa“ 
Addams měla nový záži-
tek. Místo živých bytostí 
tentokrát sťala láhev.

Pugsley (Bronislav Vajbar) se koneč-
ně setkal se sestrou Wednesday 
(Radka Coufalová). I Václav Noid 
Bárta (Lurch) ochotně pózoval.
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Zaráží mne nerovnoprávnost subjektů 
v tomhle státě – my jsme museli prodat 
pozemek rozvodným závodům za 54 
korun, ale oni po nás chtěli na jeho dru-
hé straně za totéž sto tisíc! Trvalo to už 
příliš dlouho, a když jsem se dozvěděl 
o možnosti koupit budovy vinařstí Zaje-
čí, dlouho jsem neváhal.“

„Z Rakvic to mám šest kilometrů. 
Z domova vidím na Pálavu, taky také – 
a krásně! Navíc v Zaječí máme i vlastní 
vinice, hon vede přes Přítluckou horu 
až do Rakvic. Takže se dá říct, že jsme 
tu od počátku jako doma. Objekt jsme 
přebrali 5. ledna a letos tu už budeme 
zpracovávat sklizeň. Švagr Martin se 
chopil stavebních prací a za 11 milionů 
jsme provedli někdy i velmi podstatné 
úpravy objektů tak, aby vyhovovaly na-
šim pořadavkům. Od příjmu hroznů přes 
zpracování, laboratoř, lahvování i expe-
dici se dostaneme pod jednu střechu, 
navíc jsou tu stylové prezentační prosto-
ry a k tomu šance na otevření vinného 
baru, který v duchu promýšlím už léta.“ 

MÍSTO PRO EPIKUREJCE
„Nebude to restaurace, kde by člověk 

našel totéž, co jinde, jen s našimi víny. 
ude tu možnost ochutnat nejen vína, 
nealkoholické mošty a ovocné limo-

nády, které vyrábíme. Chceme nabízet 
i zajímavá meníčka postavená na víně, 
hroznech, balzamiku, vinných zavaře-
ninách, pestu, oleji z jadérek, verjusu. 
Moje babička, když ještě žila a viděla, jak 
odstřihujeme malé hrozny a redukuje-
me výnosy, se křižovala a říkala: »Kdybys 
z toho udělal aspoň mýdlo nebo ocet!« 
Tak jí poslechnu a uděláme to tak.“

  „Děda zase sbíral hrozny nad ránem, 
než se zahřejí, rychle je dal do sklepa, 
ale nebál se je třeba i dva tři dny ne-
chat macerovat na rmutu - to mluvím 

o bílém. Jeho vína měla charakter, který 
byl k poznání. Nám dnes technologie 
umožňuje tyhle podmínky nasimulovat, 
chladit hrozny před lisováním, počkat si 
na pravou chvíli. Ale žádná technologie 
nemůže nahradit rodinu. Ve firmě pra-
cují hlavně rodinní příslušníci. Věříme si, 
dokážeme se navzájem přibrzdit i vy-
burcovat.“

Desítky přátel i početní hosté slavnost-
ního otevření měli co obdivovat. Vinař-
ství, vína, ale i vlastní mošty a limonády. 



„Zkusili jsme ke slavnosti přistoupit tro-
chu jinak. Na odpoledne jsme pozvali 
přátele, kamarády, významné obchodní 
partnery. Ti mají jednu barvu náramků. 
Degustace, občerstvení, vše zdarma. 
Jiná skupina jsou lidé, kteří si v předpro-
deji koupili vstupenky. Ti jsou na tom 
podobně. A pak jsou ještě další hosté. 
Máme zkušenost, že po určité době se 
z oslavy stává výčep. Už to není oslava 
vína, ale lidová veselice do bezvědomí. 
Uvidíme, jak hosté přijmou, že od určité 
hodiny se degustační pulty změní v bary 
ze peníze. Věřím, že dobře.“

Byla to vážně krásná oslava. Hvězdy 
muzikálu Addams family Daniela Šinko-
rová, Radka Coufalová, Jiří Korn, Václav 
Noid Bárta a Martin Sobotka ji rozzářily; 
všichni budou rádi a dlouho vzpomínat!“   

 

 

Zaječické vinařství se zaskvělo v novém lesku a slávě. Až ustane ruch vinobraní a zpra-
cování mladých vín, vznikne na ploché střeše degustační terasa a pod ní otevřou Vaj-
barovi skutečný vinný bar s autentickou gastronomií.

Desetiletý  Honzík se těší, že s tátou společně chystají velkou věc. Starší Jirka je už ve 
druháku na valtické vinařské škole a čeká ho práce ve vinařství. „Psycholog práce by 
asi šílel, ale ta výrazná červená barva nás třeba vyburcuje k lepším výkonům!“
 

JAKO Z UČEBNICE
Samotné otevření následujícího dne 

bylo jako z dobré učebnice moderních 
public relations. Dokonale uklizený are-
ál, hostesky u vstupu, u nich nenápadní 
bodyguardi. Prezentace dodavatelských 
firem, nafukovací skákací kombajn pro 
děti, omalovánky a pastelky pro ty nej-
menší. Heslo do wi-fi sítě na stěnách, 
aby si lidé mohli poslat svá selfíčka 
a hlásat - byli jsme tu, je prima, co tu 
Vajbarovi otevřeli! Selátka se otáčejí ve 
třech grilech, ženy Vajbarovic klanu na-
pekly titěrné domácí koláčky, k dispozi-
ci jsou všechny kategorie nápojů, chytře 
koncipované občerstvení. O každého je 
velmi osobně postaráno někým z hrdých 
členů vinařství v nových hezkých výraz-
ných tričkách, nikdo se necítí osamělý. 


