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Iva Bárta Kováříková - Když někdy bu-
dete mít pocit, že potřebujete dobít 
energii, stavte se u Lacinů. Budete-li 
mít štěstí a potkáte se tam s Pavlem 
Lacinou, sice se nedostanete ke slo-
vu, ale zato jí načerpáte  na týdny 
dopředu. Pavel je vinař, sadař, expe-
rimentátor, organizátor,  nezmar ... 
a dobrý chlap a táta. O tom všem si 
budeme dnes povídat.

TIP NA VÝLET: HABÁNSKÝ SKLEP
„Sklep je naše největší chlouba, histo-

rická památka, jejíž cena tkví především 
v historické klenbě. V té době běžně 
vznikaly, jak bychom dnes řekli, multi-
funkční stavby. Tady byla dole lisovna 
a nahoře sýpka. Běžně bývaly obě části 
odděleny dřevěným trapézovým stro-
pem. Ale nad naší lisovnou se klene ba-
rokní křížová klenba (stavělo se kolem 

 Ve Velkých  
Pavlovicích můžete 

za stovku navštívit 
zrekonstruovaný,  

po generace děděný 
habánský sklep  

s laserovou projekcí, 
3D efekty, rébusem 

vůní, skleničkou vína 
a s vtipným 
výkladem.

LACINA: NEJEN MARHULOVÉ

roku 1690). Dle názoru historiků se bo-
hatší katolík zřejmě inspiroval stropem 
kostela a nechal si nad starším habán-
ským sklepem vystavět klenbu, aby to 
měl jinačí, než súsedé, tedy i jiné, než 
bylo v té době typické pro lidové stavi-
telství té doby.

Celá stavba s historickým sklepem, 
lisovnou, sýpkou a plochým kameným 
křížem nad žudrem, je památkově chrá-
něná. Právem. Tato patrová budova 
s malými okénky a sedlovou střechou 
patří k lidově technickým stavbám, kte-
ré jsou typické pro Hanácké Slovácko 
z přelomu 17. a 18. století.

Pro nás je podstatné datum 3.8.1920, 
kdy zde byl požár. V kronice jsou tři zá-
znamy, jedním z nich je, že vyhořela 
lisovna Bartoloměje Kaluza, tehdejšího 
majitele. Požár vznikl při hře dětí a můj 
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Vlevo barokní klenba, dole původcní 
klenutý sklep z habánských cihel.

pradědeček po tom požáru vše koupil. 
To, že sýpku zapálil dědeček s kamará-
dy, a pradědeček sýpku koupit musel 
aby odškodnil majitele, jsem si už do-
myslel. Ale kdoví, třeba to tak bylo.

Když sem návštěvník přijde, stane 
se mým pradědečkem. Přesuneme se 
do onoho 3. srpna 1920, kdy si chce 
stařeček zapálit fajku a nemá sirky, ne-
může najít děti, které by mu je podaly 
a tak trochu zbystří! Ale to už je oheň 
na střeše. 

Přesouváme se k interaktivní mapě 
s první laserovou projekcí, kde se pod 
obrázky s čísly dozvídáme historii města 
(památky, šlechtitelské místo, Trkman-
ka…)

Dále vedeme návštěvníky k lisu, k žu-
dru a ukazujeme zábavnou audiovizu-
ální formou kombinovanou s projekcí 
na různé předměty, jak vše fungovalo, 
co všechno musí vinař udělat ve vi-
nohradě, než si odnesete víno v lahvi 
domů.

A další interaktivní prvky provádí 
návštěvníka celým sklepem. Máme 
zde mluvící sudy, které popisují jed-
notlivé odrůdy. Víno ve sklepě už ne-
děláme, máme větší vinařství na kraji 
obce, ale v bývalé lisovně a hlavně 
nad námi v někdejsí sýpce jsou krás-
né prostory pro degustaci pod du-
bovým vyřezávaným stropem, který 

jsme udělali podle toho původního. 
Z kronik víme, že v době Habánů  

v 16. a 17. stolejí se zde v Pav-
lovicích pěstovaly tři odrůdy: Vo-

lovočec, Heblink a Časlador, nebo-li 
Chrupka. 

Sklepem provází jeden z Habánů a vy-
práví o historii jejich života a o práci s ví-
nem na Moravě „Všechno bylo všech. 
Žilo se nám dobře. Každý Habán musel 
umět nějaké řemeslo.  Chodili si k nám 
i vznešení páni. Mnozí z nás byli ranho-
jiči a lékaři.  Nejvíce se líbila naše kera-
mika. Mnozí šlechtici si od nás nechá-
vali založit vinice. Vinařství za nás jen 
kvetlo. Katolíci a hlavně jezuiti se nás 
ale stále snažili vyhnat, nehodili jsme se 
naším způsobem života do jejich věrou-
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ky. Po porážce stavů na Bílé Hoře se nás 
už neměl kdo zastat a povedlo se jim to.   
V roce 1622 jsme museli opustit naše 
domovy z více jak 100 obcí. Nějaký čas 
jsme mohli ještě přebývat na Slovensku, 
ale i tam jsme byli církvi trnem, v oku, 
tak jsme se nakonec společně vydali 
na dalekou cestu za oceán, do Ameri-
ky.“

Vloni jsme si připomněli 100 let hos-
podaření naší rodiny tady v tomto skle-

Morava

pě. A oslavili jsme to právě zřízením 
této audiovizuální muzejní zkratky, 
zážitkové prohlídky. Já jsem dal dohro-
maty nějakou kostru a informace, Dáša 
Kreslová z toho vytvořila linku příběhu 
a Lukáš Průdek vymyslel technickou for-
mu předání informací. Tak vznikla tato 
multimediální expozice Tajemství ha-
bánského sklepa. Myslím, že můžeme 
být docela hrdí na to, jakými formami 
jsme zde pro návštěvníka vše připravili. 

Získali jsme třetí místo v soutěži nejlé-
pe opravená památka a teď jednáme 
o možném propojení s vinařskou expo-
zicí Národního zemědělského muzea.

Otevírací doba od května do června  
je od neděle do čtvrtka po telefonické 
domluvě s Katkou na 773 003 702, 
v pátek a v sobotu pak 16-22hod. 
O prázdninách je otevřeno 16-22 den-
ně. Dospělí objeví Tajemství habánské-
ho sklepa se skleničkou vína za 100 Kč, 
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děti bez vína zdarma. Jojo, už jsme tu 
měli vykuky pod zákonem, kteří se chtě-
li nelegálně zdarma líznout! Teď po tor-
nádu, jde příjem ze vstupného na po-
moc postiženým kolegům.

TIP KAM ZA VÍNEM
Trochu neradi jsme opustili habán-

ský sklep (s virtuálním Habánem jsme 
si docela dobře rozumněli), vystoupali 
do sýpky a prošli jí do příjemnéího za-
hradního posezení nad sklepem. Tady 
už je Pavel Lacina vinařem.

Na svazích kolem Velkých Pavlovic 
pěstujeme  odrůdy charakteristické pro 
naši oblast a necháváme vyniknout je-
jich typické vlastnosti. Naše vína pozná-
te podle učebnicově čistého charakteru. 
Smysl naší práci dává  přízeň mnoha 
věrných zákazníků, s nimiž máme čas-
to dlouholeté přátelské vztahy. Vážíme 
si ale také četných ocenění odborníků 
z mezinárodních vinařských soutěží. 
Snad každá šarže našich vín se může 
pochlubit medailovým oceněním.

Vína zpracováváme bez zbytečné 
chemie – naše vína se tvoří zejména 
ve vinohradě a za jejich kvalitou stojí 
zdravé hrozny.  U bílých a rosé nám ji 
pomáhá uchovat zátkování vinolokem. 
Vína nalahvovaná v nejlepší kondici se 
tak po dlouhý čas nemění.

A s jen malou nadsázkou řečeno - 
každou lahev podepisujeme svým jmé-
nem, alespoň tak to na etiketě vypadá. 
Z bílých máme Veltlín, vlašák, Ruland-
ské šedé, Neuburské, Aurelius, Malva-
zii, Hibernal a Pálavu, Rosé z Frankovky 
- to všechno pod vinolokem, Frizzan-
te Růžové zlato a Zweigeltrebe blanc 
a v červených Frankovku, Dornfelder 
a Modrý portugal. Tahle vína prodává-
me ze sklepa i do vinoték a restaurací, 

kdo má zájem, může tu prožít příjem-
né dvě hodiny u degustace 8 vzorků 
medailových vín z našich vlastních vinic 
a k tomu na závěr přidáme naši mar-
hulovou pýchu v podobě Marhulové 
Originál a Marhulové Sladké (vítěze 
Zlaté Chuti jižní Moravy 2020). Degu-
stace za 400 korun zahrnuje i odborný 
výklad o daném víně. A když se někdo 
chce do vína skutečně ponořit a udělat 
si hezkou oslavu nebo večer pro partiu, 
máme celovečerní gastronomický a de-
gustační program do půlnoci.

MARHUL♥VÉ
A jsme u zdejší speciality, či specialit. 

Meruňkové víno. Kam se podíváš, kde 
není vinohrad je meruňkový či mandlo-
ňový sad. 

Pavel, Pavlík a Katka Lacinovi. Uhodne-
te, k čemu sloužila nika ve stěně u dve-
ří? Přece na svíčku nebo petrolejsku, aby 
ji vinař měl kam odložit, když zamyká 
sklap! A vpravo vidíte, že lasery promí-
tají na cokoliv - tady můžetre sledovat 
animaci vinobraní na staletém lisu.
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„Marhulové je naší poctou Velkopav-
lovické meruňce, která pochází ze stej-
ného kraje jako naše rodina. Ze všech 
odrůd má nejbohatší chuť sladkých, zra-
lých meruněk. Tu se nám podařilo díky 
našim vinařským znalostem vtisknout 
i Marhulovému, dezertnímu vínu pro 
mimořádné chvíle. Dá se použít  jako  
Marhulový aperitiv, jako sladká tečka 
za slavnostním menu nebo v lahodném 
spojení Marhulového s čokoládovými 
a skořicovými dezerty - vždyť oricinál 
Sacher je s meruňkopvou marmeládou! 
A zkuste Marhulové i se sýry s tmavou 
plísní nebo husími játry foie gras...“

Také si představujete, že meruňkové 
víno musí být husté jako kdysi Ovona 
nebo dnes džusy? Ale nemusí!

„Je to jen o pečlivosti a trpělivosti. Vy-
lisovaná meruňková šťáva se usadí jako 
každá jiný, jen to chce čas. A sediment 
se pak dá ještě zpracovat na vakuovém 
listu. I pevná složka se nakonec využije. 
Meruňkové víno je 100% čistá překva-
šená šťáva, která měla na začátku tak 
18° cukernatosti. Pokud doslazujeme, 
tak kvůli rozkvašení. Děláme Marhulové 
originál, Marhulové sladké, Marhulové 
pohlazení, frizzante a šumivé sec pod 
agrafou.

Do procesu nevstupuje žádný chemic-
ký cizorodý prvek, jen kvasinky. Víno si 
tak zachovává svou nutriční hodnotu. 
Meruňky jsou velmi zdravé. Mají nízký 
obsah kalorií (asi 48 kcal/100 g), dají 
se konzumovat při redukčních dietách. 
Dále jsou bohaté na alkalické minerální 
soli, díky čemuž vyvolávají v těle zása-
ditou reakci. Nejdůležitější složkou me-
runěk je však betakaroten (provitamin 
A), díky kterému jsou prospěšné při 
udržování dobrého stavu zraku. Dávají 
očím jiskru i krásu, které jsou projevem 
dobrého zdraví. Meruňky se doporuču-

je jíst a pít v případě suchých spojivek, 
při jejich chronickém podráždění nebo 
svědění, ztrátě ostrosti vidění a při šero-
slepotě. Nebo kdykoli jindy, když na ně 
máte chuť.“

„Samozřejmě, že používáme odrůdu 
Velkopavlovická, která je registrovaná 
už z padesátých let. Vždyť naše vinařství 
stojí přímo v sadu! Každé ráno se tam 

vydáváme na sběr - když padají jsou 
meruňky nejzralejší, ale nesmějí začít 
ani tečkou hnít.“

„Meruňkové víno si našlo oblibu 
u nás, získalo ocenění Klasa, ale úspěš-
né je hlavně na asijském trhu.“ 

VINAŘI JDOU NA DŘEŇ
Víno probouzí v lidech radost, odva-

hu, pravdomluvnost. Ne nadarmo se už 
od Plinia říká In Vino Veritas! V minu-
losti pořádali verbíři tancovačky, vínem 
podněcovaji jinošskou odvahu, aby se 
jim rozjaření chasníci upsali na 12 let 
na vojnu. A teď si představte, že mla-
dý vinař zjistí, že jeho syn trpí nemocí, 
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na niž je jedinou záchranou transplan-
tace kostní dřeně. Pátrá po dárci v rodi-
ně, pak mezi přáteli, mezi kolegy z obo-
ru. Najít vhodného dárce je neobyčejně 
těžké. I když funguje mezinárodní data-
báze, každý čtvrtý pacient, který potře-
buje k uzdravení dárce kostní dřeně, jej 

nenajde.
Ten vinař se jmenuje Pavel Lacina 

a jeho syn je také Pavel. Diagnóza zněla: 
akutní lymfoblastická leukemie.

Každým rokem onemocní na světě ti-
síce lidí včetně malých dětí vážnými ne-
mocemi, které jsou léčitelné transplan-

tací kostní dřeně.  Postupy jako je 
chemoterapie nabízejí často zlepšení 
stavu, obvykle ale ne trvalé vyléčení. 
Až transplantace krvetvorných buněk 
od zdravého dárce v těchto případech 
dává šanci na úplné uzdravení a návrat 
do plnohodnotného života. Bohužel jich 
ale stále není dostatek. Každý, kdo se 
přihlásí do registru dárců, může zname-
nat pro někoho naději na uzdravení. 

„Na vinařských slavnostech se schá-
zejí lidé, kteří mají chuť se bavit při 
víně,“ vysvětluje Pavel Lacina. „V nor-
mální době před covidem 19 se scháze-
ly v některých vinařských obcích stovky  
a tisíce lidí na vinařských slavnostech. 
Tak vznikl nápad uspořádat v jejich 
rámci akci VINAŘI JDOU NA DŘEŇ. Ne-
chceme lidem brát radost z okamžiku 
– naopak. Přivezeme kapelu, pořádá-
me ochutnávku vína a při ní s lidmi dis-
kutujeme – já, moje manželka, sestry, 
zapojuje se řada známých a kamarádů. 
Připojila se k nám dokonce legendární 
Zdenka Wasserbauerová, které na dět-
ské onkologii nikdo neřekne jinak než 
babička. Pro dárcovství získala za 20 let 
už téměř 20 tisíc dobrovolníků! Máme 
s sebou lékaře i zdravotníky Červeného 
kříže, kteří nejen vše odborně vysvět-
lí, ale odeberou vzorek slin nebo krve 
a pak už stačí jen podpis „rekruta“. 
Uděláme mu slávu, on se hecne, všich-
ni mu tleskají, hudba hraje tuš, dostane 

Pavlík na koncertu Tomáše Kluse na Sonberku. I tady šli vinaři na dřeň.
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odměnu. Kromě pocitu dobrého skut-
ku z toho má hezký zážitek. To je náš 
cíl. Lidem, kteří o dárcovství uvažují,  
chceme cestu co nejvíc usnadnit. Když 
už se někdo rozhodne se do registru 
zapsat, musí si najít většinou nějakou 
nemocnici, vzít si v práci dovolenou, ně-
kam se dopravit, zaplatit parkovné, pro-
jít nemocničním labyrintem, čekat v če-
kárně… To je strašně demotivující. Je 
dobré jít těm, co zvažují zápis, nějak na-
proti,“ popisuje zakladatel kampaně.“ 

každá stodvacátá osoba zapsaná 
v registru dárců kostní dřeně se sta-
ne dárcem. I tak je to skvělý výsledek 
dobrovolné iniciativy! Lockdown 
bohužel způsobil, že se nábor zpo-
malil. Bez vína a zpěvu to jde hůř.“ 

„Mladí vinaři jsou zdraví chlapi a hol-
ky, kteří tráví hodně času na zdravém 
vzduchu a pijí ten nejzdravější nápoj ze 
všech,“ ví dobře Pavel Lacina. „Tak je to 
v Čechách, na Moravě, na Slovensku, 
stejně jako v Rakousku, Německu, Fran-
cii či Itálii. Všude na světě.“ 

„Teď se rozvolňujeme a tak do toho 
půjdeme znovu. Na našem Pavlíkovi vi-
díme, jak strašně důležitá je spoluprá-
ce a dobrovolnictví. A to nemá u nás 
prakticky žádnou tradici. Logo, kterým 
je vývrtka uprostřed srdce, chceme le-
tos aktivizovat ve všech čtyřech morav-
ských vinařských podoblastech, pozvání 
máme třeba ze Židlochovic nebo Uher-
ského Hradiště, ze Znojemska.“

„Rád bych oslovil i nějakou celebri-
tu, která je v podobné věkové skupině 
jako možní dárci, aby nám s propaga-

   „Název VINAŘI JDOU NA DŘEŇ pak 
má vyjádřit, že vášní nás vinařů není 
jen naše tvrdá práce, ale také život 
sám a tahle akce může pomoci k jeho 
záchraně. A vinaři sami jdou vzorem! 
I když je limit jen do 35 let, u nás ve vsi 
ve Velkých Pavlovicích se na akci Májové 
otevřené sklepy zapsalo 124 vinařů! To 
jsou skoro všichni naši mladí!“ 

Když se uzavřely otevřené sklepy 
a vláda vyslovila zákaz vinařských akcí 
a všech jim podobných kulturních akcí, 
přenesli lidé kolem Pavlíka svou inicia-
tivu na internet a do médií. Hnutí má 
vlastní homepage http://www.vina-
rijdounadren.cz, dobře spolupracu-
je s krajskými médii, občas pronikne 
i do celostátních. Malý Pavlík natáčí vi-
dea. Je šikovný a přirozeně vtipný, i přes 
svůj věk si zvykl být před kamerou. Na-
šel dárce v Německu, je na nejlepší ces-
tě k uzdravení a tak má o čem vyprávět. 
Jedno z jeho videí mělo dokonce cca 
1/4 milionu zhlédnutí!

„Akci vzali za svou i další vina-
ři. Dokud se to smělo, předávala 
jedna vinařská obec štafetu druhé 
a od jara do podzimu jsme získali 
několik set registrovaných dárců. 
Z praxe ale víme, že statisticky jen 

cí pomohla. Český registr dárců kostní 
dřeně už spolupracuje třeba s Tomášem 
Klusem. A mně by se líbil někdo, kdo 
má blízko i k vínu, třeba taková Tere-
za Ramba (Voříšková), Barbora Seidlová 
nebo Jitka Čvančarová...“

A jakmile to bude možné a bezpeč-
né, chceme s naším nápadem zamířit 
i přes hranice. Napadá mě spolupráce 
s Evropským rytířským řádem vína, který 
působí v Rakousku, Německu i na Slo-
vensku. Je to zatím jen myšlenka, ale 
dovedu si představit, že by se mohli 
spojit vinaři napříč Evropou a táhnout 
za jeden provaz pro dobrou věc. Věří-
me, že z malé obce na Moravě můžeme 
vzbudit zájem o tohle téma mezi vinaři 
ve všech zemích. Přáli bychom si, aby 
se naše iniciativa stala projektem, kte-
rý spojuje všechny vinaře a #winelovers 
milovníky vín kolem dokola zeměkoule 
k boji proti zákeřným nemocem. Správ-
né rozhodnutí může brzo někomu jiné-
mu zachránit život. Rádi přispějeme ra-
dou i zkušenostmi! Tento projekt reálně 
zachraňuje životy.“

Morava


