
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY KRÁSY A TAJEMSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

Dne 8. 6. 2005 proběhlo slavnostní zahájení již pátého zastavení výstavy 
Krásy a tajemství České republiky. Tentokráte doslova ve všech prostorách zámku Troja v Praze. 

 
Pozvání do tohoto krásného barokního prostředí přijali ministr vnitra, pan František Bublan  

a ministr životního prostředí, pan Radko Martínek, kteří se ujali zahajovacího slova. 
 

  
 

 

  
 

 

  
 
 
 
 
 

Za spolupořadatele promluvil ředitel  
Galerie hlavního města Prahy, pan Karel Srp. 

Generálního partnera výstavy, společnost  
RWE Transgas, a.s., reprezentoval předseda 

představenstva, pan Ulrich Jobs. 

Pomyslnou štafetu první a poslední z putovních výstav předal hejtman Moravskoslezského kraje, pan 
Evžen Tošenovský, radnímu hl. m. Prahy pro kulturu, panu Igoru Němcovi. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A tak nosálčí holčička pokřtila novou publikaci o českém a moravském víně  

a autoři knihy pokřtili roztomilého medvídka na Zuzanku, jejíž adoptivními rodiči se poté stali  
Bohumil Vurm a Zuzana Foffová za společnost Praga Mystica. 

 
Po hlavním programu se hosté v doprovodu autora výstavy, pana Bohumila Vurma,  

odebrali do rozsáhlých barokních sklepů zámku Troja, aby si výstavu prohlédli  
a se zaujetím vyslechli autorův komentář. 

 

 

Program večera byl opravdu pestrý. Jeho  
součástí se stal další ročník ochutnávky nejlepších 
oceněných českých a moravských vín  
„To nejlepší z Valtických vinných trhů“.  
Nový ročník uvedl ředitel Společnosti Valtické  
vinné trhy, pan Antonín Šťastný. 

Slavnostní večer byl vedle zahájení výstavy také 
večerem dvou křtů. Jako první se křtila dlouho 

očekávaná kniha „Nová encyklopedie českého  
a moravského vína – 1. díl“. Křtu byli přítomni  

tři ze spoluautorů – Bohumil Vurm, 
Dáša Krausová a Zuzana Foffová. 

Na druhý křest přišel ředitel ZOO Praha,  
pan Petr Fejk v doprovodu své roztomilé  
dcerky. Ke křtu přinesl v elegantním košíku  
malé chlupaté překvapení. 

Z košíku se „vyklubalo“ několikatýdenní mládě medvídka 
nosála červeného, který díky svému dlouhému čumáčku 

má k ušlechtilému nápoji, vínu, bezpochyby nejblíže ze 
všech obyvatel zoologické zahrady.  



K přátelské atmosféře večera přispěli členové cimbálové muziky Karla Martiše  
a soubor renesanční hudby Kvinterna. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Orientální salonky zámku Troja se proměnily v orientální čajovnu s nabídkou lahodných čajů.  

Tento jedinečný zážitek hostům připravila Dobrá čajovna z Pardubic.  
 

     
 

Renesanční hudba doprovázela rovněž soubor 
historického tance Chorea Historica. 

Potěchu ducha doplnila bohatým rautem  
společnost Gastro Žofín. 



Velký Barokní sál i rozsáhlé podzemní sklepy zámku Troja se ten večer těšily  
vinařskému umění českých i moravských vinařů, mezi nimiž byli: 
 
České vinařství Chrámce 
Lobkowiczké zámecké vinařství, Roudnice n. L. 
Luděk Vondrák, Mělník 
Školní zemědělský podnik, Mělník 
ČZU Mělník-Chloumek, ŠZP Lány 
Vinné sklepy Kutná Hora 
Moravíno 
Střední vinařská škola Valtice 
Vinařství Vojtěch Pazderka 
Vinařství Kovacs 
Vinné sklepy Valtice 
ZD Sedlec 
Víno Blatel 
Réva Rakvice 
Vinařství Josef Valihrach 
Vinařství Vladimír Tetur 
Vinium Velké Pavlovice 
Vinselekt Michlovský 
Zemědělská a.s. Čejkovice 
Forman & Forman 
Vinařství Hort 
Vinařství Trpělka a Oulehla 
Znovín Znojmo 
Saveli 
Soare Sekt a Víno Valtice 
Víno Mikulov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


