


Bylo, nebylo, 

zhruba před dvanácti lety si jeden pojišťovák 

za veliké podpory své dcery usmyslel, že si 

otevře vinotéku. A jak si usmyslel, tak 

udělal. Podle svého vkusu zvelebil přízemní 

až   suterénní  prostor   v   domě   číslo   24  

v Obloukové  ulici,  provoněl  ho  levandulí 

a naplnil vínem. A začali mu tam chodit lidi. 

Hanka, Líba, Miki, Anakond, Michalové, 

Marcela, Jarda, Olina, Teplákový ředitel, 

Tomáš, několik Míš, Jirka, Radek, Ondřej, 

Robert, i Martinů několik (jeden z Polska), 

Dušan, Zdeněk, Pepa řečený Cyril, Vlastík, 

Eda, Laďas, Honzík, Kuba, Boban... Bylo 

jich nepočítaně. Narozdíl od Cimrmanova 

hospodského byl Ondra určitě rád, že si lidi 

vinotéku oblíbili, neboť začal pro své hosty 

vymýšlet všelijaké akce, aby jich přitáhl 

ještě víc. Hrálo se tu a zpívalo, vymýšlely 

se blbiny (co jiného je pyžamová párty, 

den s ufouny, africký rej), slavily se svátky 

i nesvátky (MDŽ, čarodějnice, halloween, 

Mikuláš, silvestr), nejrůznější kulatá a půl-

kulatá výročí narození významných hostů. 

Po prvním výletu za francouzskými 

víny do regionu Châteauneuf-du-pape 

a okolí (v sestavě Ondra, Honzík, 

Zdena) začal vycházet Milenecký 

zpravodaj,  který  dění   ve   vinotéce 

a s vinotékou související doku-

mentoval –  vyšlo kolem dvaceti čísel. 

A k nim i několik speciálních 

almanachů, to když se 21. března 

platilo za víno básní. 

Bylo veselo, ale nejen to, bylo i po-

učno: konaly se degustace, Zdenu 

pravidelné návštěvy vinotéky 

inspirovaly natolik, že absolovovala 

someliérský kurz, chodilo se na 

ochutnávky pořádané dodavateli vína, ještě jednou se vyjelo do Francie – tentokrát sestavu rozšířila 

kamarádka Pavlína zvaná Motýl. A pilo se, kromě vína byly k dispozici i pálenky – taková Adina 

(pálenka  mandlová,  na  Adinu  ji překřtil Cyril) upoutala polského Martina natolik, že za ní jezdil 

a pravidelně si jí odvážel několik lahví. A protože vína, která Ondra pro vinotéku pořizoval, se 

vyznačovala vynikající kvalitou, naučili se mnozí tuto kvalitu rozpoznávat a vyžadovat ji i jinde. 

Bohužel onoho „jinde“ není mnoho, takže až se v Obloukové zavře, nastane problém.  

Zavzpomínejme tedy s tímto speciálem na blažené časy U Milenky, neboť jak pravila kdysi Božena 

Němcová: „Kdyby nebylo vzpomínek, člověk by nevěřil, že byl někdy šťasten.“  

  



Babince U Milence 
Že se budeme scházet i my baby z naší party stejně jako naši partneři, i když jen jednou měsíčně, 

napadlo kamarádky na nějaké společné akci cca před cca 13 lety. Vymýšlely jsme místo, kam 

budeme chodit, abychom to měly všechny přibližně stejně daleko od bydliště, a hlavně aby nám tam 

chutnalo víno a některým vodka. Vystřídaly jsme několik vináren, nejčastěji jsme byly v Anglické 

ulici v Ne-vinném suterénu.  

Když  otevřel v květnu roku 2009 Ondra 

vinotéku v Obloukové, bylo jasné, že máme 

na další léta vystaráno. 
Začala jsem svolávat „holky“ každou druhou 

středu v měsíci maily, zpočátku to 

fungovalo,  dokonce    fungovaly    zpočátku 

i stránky, které nám Ondra vytvořil, a sice 

www.babinec.blbne.cz, kde jednak dosud  

visí tabulka se všemi našimi svátky a na-

rozeninami, abychom věděly, kdy které 

přinést kytičku, jednak i konverzace 

v kolonce „pavlač“. To ale kamarádkám 

vydrželo jen pár let a přestaly tam dávat 

příspěvky, takže sama jsem to vzdala 

v roce 2014 taky. Nakonec cca před 

třemi lety jsem pro nedostatek zpětné 

vazby při svolávání na každý babinec 

naštvaně požádala bráchu, aby mi 

vytvořil totéž, co mají chlapi před svojí 

hospodou, a sice automatický mail 

„sejdemse“, který všem přijde pokaždé 

druhé  pondělí v měsíci a tam se jen 

odklikne „přijdu/nepřijdu“, event. 

poznámka, proč nepřijdu. Už jsem tedy 

nepsala maily já, ale moc to nepomohlo, kdo 

dříve neodpovídal na maily, nenamáhal se ani 

zafajfkovat výše uvedené . No, nakonec jsme se 

vždycky nějak sešly. Chodilo nás sedm, přestože 

v partě je samozřejmě víc holek, jenže některé od 

začátku nejevily zájem a o některé jsme nejevily 

zájem my ☺..  

Zpočátku to bylo moc  fajn, protože se střídala 

obsluha – Ondra – Nikola – Michal, mladí tam 

přitáhli spoustu svých kamarádů a známých a ve 

vinotéce to doslova vřelo. Pravidelně tam chodily 

holky, které bydlely nad vinotékou, s těmi jsem si často zahrála třeba i Activity apod., akční Nikča 

vymýšlela s tátou akce, na které chodila spousta lidí – např. Halloweenská,  na  kterou  Nikča pekla 

i „krvavé prsty“, Mikulášská, kde  hosté soutěžili  o  nejlepší  kostým,  Vánoční, kde jsme soutěžili 

o nejlepší bramborový salát, různé pyžamové párty, 21. 12. 2012 jsme čekali do půlnoci na konec 

světa… a tak podobně. 



Taky pro nás kuřačky se až do 30. 5. 2017, 

kdy se uvnitř uskutečnil poslední kuřácký 

mejdan, nic  neřešilo,  kouřily jsme v části 

U Milence, zatímco nekuřáci seděli v části 

U Milenky a na nic si nestěžovali.. Velmi 

často tam chodili muzikanti a zpívalo se, od 

nás   Zubr   hrál   na   piano   nebo    kytaru 

a Vlastík na kytaru a občas přijela i parta 

z Palmovky se svými nástroji nebo i jiné 

party muzikantů a užívali jsme si to 

všichni… 
Když Niky otěhotněla a v září 

2012 porodila první dítě, naše 

druhé vnouče Lukáška, zůstalo to 

už jen na Ondrovi. Akce i ná-

vštěvnost, hlavně mladých lidí,  

postupně opadávaly, ale babince 

tam máme dosud a myslím, že 

jsme všechny spokojeny, hlavně 

když je teplo a můžeme sedět 

s cigáry venku a nemusíme se 

uvnitř oblékat a chodit kouřit ven. 

Ačkoli i to nám Ondra zpříjemnil 

„pultíkem“ na postavení sklenky… 

Každý měsíc nosíme kytičku těm, 

které v tom kterém měsíci slaví 

svátek nebo narozeniny, nejplodnější je měsíc srpen, kdy má Monika narozeniny a Míla, Alena a já 

svátek – tedy celkem ze sedmi čtyři oslavenkyně. To znamená, že nám vždy dal Ondra ven dva 

kyblíky s vodou a pokud jsme se sešly v plném počtu sedmi, měly jsme vždy  v nádobách 24 

kytiček (3x4 plus 4x3 ☺). 
S naší partou se ve vinotéce 

slavily během těch 11 let 

pravidelně Silvestry, 11. 11. 

probíhaly od 11:11 Svato-

martinské oslavy, odbyly se tam 

i mnohé kulatiny „holek i kluků“ 

z party a myslím, že  také 

všichni oslavenci i účastníci 

oslav odcházeli vždy velmi 

spokojeni. 
Určitě můžu zodpovědně tvrdit 

za většinu kamarádek, že 

vinotéka U Milence bude hodně 

chybět nejen mně…  
 

Hanka 

 

  



Přepít se dá nejen žal –  

jde to i s koncem světa 
Konců světa už mělo být 

bezpočet. Kdybychom věřili 

různým prorokům, jen ve 

dvacátém století by tato událost 

nastala asi patnáctkrát. Ovšem 

vždy se najde pár statečných 

jedinců, jejichž akce pohne 

přírodou – a vlastně i celým 

vesmírem – a konec světa od-

vrátí. 

Poslední známý konec světa měl 

nastat 21. prosince 2012. Toho 

dne totiž končil po třinácti 

několikasetletých cyklech may-

ský kalendář, zvaný také Velký 

počet. I když to vypadalo, že 

Mayové to prostě dál nedopsali 

(kamenné desky mají omezenou 

velikost, víc se tam prostě nevešlo), 

jeden nikdy neví. Když se navíc začaly 

objevovat i odkazy na starověké 

Egypťany, Maory, věštění Matky 

Shiptonové, indiány kmene Hopi, 

indické Védy, či věštce, orákulum, 

astrologa, ezoterika a okultistu 

Nostradama a někteří tvrdili, že toho 

dne má dojít k naprosto výjimečnému 

postavení planet ve vesmíru (o čemž 

nevěděli pouze astronomové), dospěli 

jsme k přesvědčení, že se konci 

světa musíme postavit čelem. 

Nezasvěcenému pozorovateli 

zvenčí se mohlo zdát, že se 21. 

prosince 2012 prostě ve vinotéce 

U Milenky sešlo pár přátel, kteří 

společně vypili pár desítek litrů 

bílého i červeného vína, 

zahulákali si nějaké písně a nad 

ránem se klidně rozešli. 

Ve skutečnosti se ovšem jednalo 

o poměrně složitý (a úspěšný!) 

astrologický obřad, jehož 

komplikovanost nelze laikovi 

vysvětlit, snad jen letmo 

přiblížit: množství vína bylo 

vypočteno podle tajných 

kabalistických tabulek z pozů-



stalosti tvůrce Golema Jehudy ben Becalela (známého též jako rabbi Löw, Jehuda Arje ben Becalel, 

Jehuda Löw ben Becalel čiמהר״ל – MaHaRaL). Druhy vína pak byly stanoveny komplikovaným 

výpočtem, vycházejícím z aktuálních efemerid a výšky jednotlivých planet nad obzorem 

v okamžiku zimního slunovratu, ovšem nikoli podle astronomie současné, ale podle Herma 

Trismegista. Počet přítomných (včetně jednoho psa) pak symbolizoval jednotlivé živly, a to včetně 

mystického živlu pátého. Numerologický součet jmen všech přítomných odpovídal páté odmocnině 

součtu délek všech stran velké pyramidy v Gíze. Pokud se ptáte, proč zrovna takto, neptejte se. Ti, 

kteří by odhalili naše tajemství odvrácení konce světa, vystavují se odsouzení ke strašnému trestu: 

abstinenci. 

Prostě se smiřte s tím, že díky našemu 

obrovskému úsilí, soustředěnému na 

okamžik zimního slunovratu roku 2012, 

jste pořád ještě tady. Poděkovat všem 

zúčastněným můžete pochopitelně i 

zpět-ně, a to prostřednictvím vrchního 

hermetika Andrea Ferinae, z jehož rukou 

přijmete (a zaplatíte) co největší 

množství libovolného vína. 
Jestliže je vám ovšem díky nám 

neproběhnuvší konec světa fuk, vězte, že 

v roce 2022 má Zemi zasáhnout 

obrovská sluneční bouře. Svět postihne 

katastrofa dosud nevídaných rozměrů, 

při níž mají zahynout stovky milionů lidí, z provozu budou vyřazeny systémy, na kterých jsme 

životně závislí, sluneční výboje uvrhnou Zemi na měsíce do temnoty. Pravděpodobnost je sice asi 

jen 12 procent, ale jeden nikdy neví. Je tedy namístě se i na tuto událost připravit.  
Vaši zachránci z roku 2012 jsou připraveni opět podstoupit riziko otravy alkoholem a obětovat se za 

lidstvo. Pro vás ostatní to ovšem znamená: Čím více toho ve vinotéce U Milenky do té doby 

vypijete, tím je jistější, že konec světa ani tentokrát nepřijde a budete moci pít vesele dále! 
Nestojí vám svět za to? STOJÍ!  

Petr 

 

Nestřílejte na pianistu! 

  



Plusy a minusy vinotéky U Milenky 
Už to bude pár let, co jsem objevil nedaleko 

svého bydliště docela příjemnou vinotéku, 

kde bylo oku milé prostředí a skvělé víno. 

Jen ten vinárník, kterému jsem (snad se 

neurazí) začal po několika návštěvách říkat 

Dědek, byl takový nevyzpytatelný. Když 

jsem přišel, samou laskavostí překypoval, 

nabízel a chválil své zboží i na kus řeči se 

posadil, když zrovna nepobíhal po lokále. 

Jakmile se ale přiblížila desátá, to jest 

zavírací hodina, měnil se z roztomilého 

veselého děduly v nesmlouvavého bručouna, 

dožadujícího se nekompromisně úhrady 

vypitého vína a následného odchodu 

dosud opečovávaného hosta. Trochu 

mě to na něj mrzelo, že tu příjemnou 

atmosféru utne takovým dost 

nešetrným způsobem. Ale záhy jsem 

přišel na to, že to má i své výhody. 

Ty se projevily tehdy, když jsem do 

vinárny nepřišel sám, ale v dámské 

(dívčí) společnosti. Dívčinu jsem 

k posezení nalákal příslibem dobrého 

vína a také zábavy s milou obsluhou, 

slíbil jsem ale i překvapení na závěr. 

Večer se pěkně odvíjel, moje partnerka 

uznala, že jsem měl s tím vínem i ob-

sluhou pravdu... až přišlo ono 

překvapení neboli desátá hodina. Radikální změna v chování pana vinárníka ji vyvedla z míry. „Ale 

vždyť jsme si ještě mohli dát sklenku... to je škoda, že už nás vyhazují,“ povzdychla smutně a já 

hned přispěchal s myšlenkou, že bychom mohli v popíjení pokračovat u mě, neboť tam mám nějaké 

zásoby... 

Buď to vyšlo a Dědkova nerudnost odstartovala příjemné pokračování započatého večera, nebo 

nevyšlo, ale takový už je život.  

Krásně se tedy na mém příkladu dokumentuje osvědčená pravda: všechno zlé je k něčemu dobré. 

Díky Dědkovi a jeho náladovosti a hlavně jeho skvělému vínu. 
  Jakub 

       



Jsem Vršovičák. Díky, Milenko 
Když jsem se zhruba před rokem a čtvrt začal usazovat ve Vršovicích, slyšel jsem od místních 

přátel často: Jdeme k Milence. 

Zprvu mi tento obrat, především 

z úst kamarádek, zněl zvláštně. 

Nakonec jsem se ale jednoho 

dne rozhodl, že u toho chci být. 

A vyrazil k Milence s nimi. 

Ač celoživotní pivař, útulnou 

vinárnu jsem si oblíbil na první 

dobrou. Ani ne tak kvůli vínu, 

jehož kvalitu jako totální vinař-

amatér nepoznám ani za třicet 

let. Víno jsem nikdy nepil a ani 

pravidelné návštěvy u Milenky 

na tom příliš nezměnily. Byť 

musím přiznat, že jsem se 

Merlotem nebo Veltlínským 

zeleným občas dostal do nálady. 

Majitel vinárny Ondra Zvěřina ale býval ze mě spíš v mdlobách. To když si osazenstvo podniku 

objednávalo jeden půllitr červeného nebo bílého za druhým a já po něm chtěl opakovaně colu 

s uzenými mandlemi... 

S tímto svérázným chlapíkem jsme pak následující měsíce hráli zábavnou hru. V době covidové se 

pořádaly večerní párty u Hašků v nedaleké Sportovní ulici. Míšou Rulíškovou, Milenčinou 

štamgastkou, jsem byl poměrně často (tedy vlastně každý den) požádán, jestli bych neskočil 

k Ondrovi pro litr a půl Merlota nebo Veltlína. 

„Nechcete spíš pět litrrrů, celou krrrabici?“ 

ptal se mi pokaždé Ondra se šibalským 

výrazem. „Nene, litr a půl bude stačit,“ 

odpovídal jsem mu vždy. Když jsem po dvou 

hodinách znovu rozrazil dveře vinárny, zpoza 

pultíku se na mě zubila jeho rozzářená tvář. 

„Já jsem vám to řřříkal,“ prohlásil Ondra se 

svým nezaměnitelným, roztomilým Ř. Vzápětí 

při placení kartou, kdy se na displeji terminálu 

objevila výzva k zadání PIN, pokaždé 

poznamenal: „Teď si zapindejte.“ 

U stolu ve vinárně jsem toho nikdy moc 

„nenapindal“. V téhle disciplíně nejsem silný, 

nechávám toto s radostí na jiných. Užíval jsem 

si Ondrových příběhů z cest po světě. Vyráží 

na ně  s  manželkou  tvrdošíjně  s   cestovkou, 

o čemž vedl legrační spor s Míšou. Do jejich 

debat měl tendenci se vmísit Cyril, postava 

z vesmíru. Vystupováním i vzezřením připo-

mínající disidenta docenta Fáberu z Pupenda. 

Neměl však šanci. Ti dva si jeli svou. Stejně 

jako sympatická Milenka. 

Škoda, že nepřežije rok 2021. Přestože jsem 

do ní nechodil kvůli vínu, bylo mi v ní fajn. 

I díky ní můžu říct: Jsem Vršovičák. 

Robert 



Zrození galerie 
Nápad se zrodil v hospodě U Švehlů 

při plzni. Ondra lamentoval, že se 

zákazem kouření v hospodách a vi-

nárnách přijde o hosty, kteří si rádi k 

dobrému vínku zapálili. A majitelka 

na nájmu nesleví. „Nejradši bych se 

na to celé vykašlal,“ zaznělo mu z úst 

a představa, že by vinotéka měla v ro-

ce 2017 zmizet ze světa, se mi ani 

trochu nelíbila. „Tak z té kuřácké 

části uděláme galerii, já ji budu 

provozovat a budu i přispívat na 

nájem,“ napadlo mě. Ondra 

vyhodnotil nápad jako přijatelný a já 

začala jednat. Od kamarádky, která 

právě rušila galerii, neboť odcházela na 

mateřskou, jsem koupila závěsný 

systém, Ondra s kamarádem opatřili 

stěny bílým nátěrem, další kamarád 

instaloval  lišty  k  zavěšování  obrazů, 

k názvu  vinotéky přibylo slovo galerie 

a mohlo se to celé spustit. 

Zpočátku jsem oslovovala své malující 

a fotografující přátele, brzy se ale začali 

ozývat zájemci o vystavování mně 

dosud zcela neznámí. A s nimi při-

cházeli další a další zajímaví lidé, buď to byli hudebníci, kteří obohacovali vernisáže svou hrou, 

nebo přátelé vystavujících, kteří přijížděli i druhého konce republiky, aby svého kamaráda umělce 

podpořili. Součástí vernisáží někdy bývala i odborná pojednání o využitých výtvarných technikách, 

o tématech, která si umělci vybrali jako ústřední (kupříkladu hudba, Beaudelairova Mršina, 

Erbenova Kytice, žena jako věčná inspirace). Zkrátka a dobře, galerie přinesla do vinotéky nová 

povyražení a zážitky.  

Čáru přes rozpočet vloni udělala pandemie 

covidu 19 a nařízení o uzavření restaurací, 

vináren a služeb. Obchod vínem sice probíhal 

dál, takže i obrazy na stěnách galerie bylo 



možné stále prohlížet, ale už to nebylo 

ono.  Kdo  si  přišel pro víno, nakoupila 

a běžel pryč, možná jen letmo pohlédl na 

vystavená díla. Chyběly vernisáže, 

nebyli hosté popíjející vínko a pro-

hlížející si obrazy či fotky. Jakmile se 

situace zlepšila, hned jsme se pustili 

znovu do tradiční galerijní činnosti, ale 

nová vlna covidu ji zase zastavila. 

Podobné to je i letos, byť se nám 

podařilo uspořádat vernisáží víc. Jen ti 

návštěvníci, sedící v galerii a při 

družném hovoru sledující, co kolem nich 

visí na stěnách, se jaksi nevrátili... 

Ať tak či tak, od srpna 2017 dnes, v lis-

topadu 2021, visí v galerii už 44. výstava 

a pokud covid dovolí, bude ještě taková menší 45. Na rozloučenou. 

Zdena 

 

  



Můj život U Milenky 
(dodatek k CV 2014–2021) 

V srpnu 2014 jsme se přestěhovali z Vinohrad do Vršovic. Převést elektřinu, plyn a telefon, zajistit 

dosílku pošty, změnit spoustu platebních příkazů… a najít podnik, kam zde budeme chodit na víno 

a pro víno!! Dcera pro nás ještě před stěhováním provedla rekognoskaci terénu. Hlásila, že 

Kozlovna je celkem příjemná restaurace, Pepíčkovi se vyhnula, protože to prý není podnik naší 

krevní skupiny, a popovídala si příjemně s Vietnamkou v rohovém mini-marketu. Co se vína týče – 

ač zásadně víno nepije – objevila hned vedle obchodu přátelské Vietnamky jakousi vinárničku 

s obskurním názvem a připravenou zahrádkou na chodníku, leč zavřenou. Působilo to na ni prý 

dojmem, že podnik právě skončil nebo končí. Druhá vinárnička v Žitomírské ulici se jakémukoliv 

hodnocení vymkla; prý jí 

při pokusu o vstup bylo 

dostatečně výrazně dáno 

najevo, že tam nemá 

chodit. Průzkum nepřinesl 

zrovna povzbudivý výsle-

dek. 
První dojmy po pře-

stěhování byly ještě bez-

nadějnější. Na dost ošun-

tělé Vršovické přímo proti 

našemu domu vykřičený 

nonstop s téměř každotý-

denními návštěvami poli-

cie. Kousek vedle knajpa 

nejhorší kategorie otevřená 

jen o málo kratčeji než 

nonstop. Několik vietnamských veče-

rek, ovšem k sortimentu vín v tomto 

typu obchodů jsme již dříve získali 

důvodnou nedůvěru. A bonusově nás 

již první víkend zaskočila expanze 

fanoušků Bohemians Praha 1905 a je-

jich hostů z FC Hradec Králové do 

celého okolí. Obsadili separovaně 

všechny blízké hospody, za asistence 

početných policejních sborů pořvávali 

do pozdního večera a občas se po 

skupinkách vzájemně naháněli po 

ulicích. Tak to teď budeme mít každý 

druhý víkend… Zlaté zcela nefotbalové 

Vinohrady! A co víno, bude ho kde 

pít??? 

Zpočátku jsem si kompromisně dával své vínko po odchodu z práce někde ve městě a pak 

pokračoval k domovu. Ale nebylo to ono. Brzy jsme zjistili, že ta vinárnička U Milenky (i když 

polohou byla spíše u Vietnamky) není vždy jen zavřená, a začali jsme ji příležitostně navštěvovat. 

Výběr tu byl rozhodně širší než v našem bývalém domovském podniku na Vinohradech, také 

kvalita svědčila výrazně pro Vršovice. I ceny tedy měly trochu vyšší úroveň, leč díky nabídce se to 

dalo pochopit a přežít. Definitivní rozhodnutí o našem dodavateli vína na příští dlouhé období 

nakonec rázně uspíšil švagr, když své sestře (a mé ženě) k narozeninám věnoval voucher na 

konzumaci v této vinárně: pokud mě paměť neklame, tak snad na 2 000 Kč. Takové vábničce těžko 

odolat, zvláště když čerpaná protihodnota většinou báječně chutnala. Podrobili jsme se osudu 



vlastně neuvěřitelně rychle. Už za necelý měsíc jsme pro své PF 2015 použili se svolením majitele 

fotografii plných regálů vinárny U Milenky. A tato péefka definitivně vytýčila naši vršovickou 

budoucnost. 

Léta plynula a my jsme zde poznávali 

mnohá zajímavá vína z bohaté a po-

stupně obměňované nabídky. Nemá 

cenu vyjmenovávat, ale určitě stojí za 

zmínku, že už na iniciační péefce 

vidíme Elise (druhá řada, druhý 

sloupec zleva, první lahvinka), 

největší stálici mezi našimi favority. 

Favoritů bylo postupně více a mnohé 

z nich provázely i zasvěcené 

komentáře či historky pana vinárníka. 

Erudovanou radu (a následně i zboží) 

poskytl vždy, když bylo třeba 

nakoupit něco lepšího jako dar či 

catering na větší oslavu. Samozřejmě 

jsme prožívali i každoroční vinařský 

rituální kalendář: burčák, Svato-

martinská vína, Beaujolais nouveau, Světový den Malbecu, později i JungerÖsterreicher. Zkrátka 

vždy bylo na co se těšit. Rozhodně ale ve výčtu přínosů nesmím zapomenout na svůj nejdůležitější 

objev, co se týče vína k běžné konzumaci, tedy vína všedního dne, vína s co možná nejlepším 

poměrem cena x výkon. V této kategorii se mi do paměti nesmazatelně zapsal Zweigelt od 

Neustifterů z rakouského Poysdorfu. To byl celé ty roky můj báječný Tageswein. 

Jak brzy správně postřehla má dcera, tahle vinárnička není jen gastronomickým zařízením, 

vyznačuje se do jisté míry i atributy komunitního centra. Přibližně dvakrát do roka zde vychází 

„Milenecký zpravodaj“, do něhož jsem dokonce dvakrát přispěl reflexemi z cest nebo z víkendu 

francouzské gastronomie na Kampě. Nejsme příliš hravé typy, takže různým tematickým večerům 

(pyžamový, čarodějnický, halloweenský, mikulášský apod.) jsme moc nedali. Ale debaty politické, 

literární, hudebně-dramatické aj. jsem si užíval. Komunitní centrum zafungovalo blahodárně i bě-

hem tvrdého lockdownu v rámci krizového vývoje, který nás trápí už rok a půl. Poučení z krizového 

vývoje? Víno je potravina a obchody s potravinami mají otevřeno i za lockdownu! 

Bylo to krásné … ale jak to bude dál? Co víno, bude ho kde pít??? 

Dušan 5.–25. října 2021 (s pomocí Neustifterovic Zweigeltu) 

 

 



Nikdy neříkej nikdy 
Člověk stále očekává, že věci, které 

fungují, se měnit nikdy nebudou. Čas 

nám však ukazuje, že nic není na 

věky. Nedá se nic dělat. Důležité je, 

když nám zůstanou hezké vzpomínky, 

ke kterým se lze vrátit a třeba si 

zlepšit zachmuřený den. Krásných 

vzpomínek, které mám spojeny s vi-

nárnou U Milenky, je nespočet. Ať už 

to byla samotná příprava před 

otevřením, Ondrou pořádané 

ochutnávky nebo večírky s přáteli. Já 

jsem si však nejraději jen přišel 

posedět s lahvinkou vína. Už samotný 

výběr byl tak trochu malý rituál. Od 

rána   jsem   ladil   chuťové  pohárky 

a přemýšlel,  co si  ve  čtyři hodiny  odpoledne  nechám  otevřít.  Pak  už  stačilo  zabalit  to v práci 

a vyrazit směr Oblouková. A co bylo vždy 

úžasné, že jsem u té lahvinky nikdy nezůstal 

sám. Dalším překvapením byl fakt, že nikdy 

nezůstalo jen u jedné. Čas ve společnosti 

úžasných   přátel   vždy  uháněl  jako  splašený 

a nebýt Ondry tak bych ani nenašel cestu domů.  

Jak jsem již uvedl, nic netrvá věčně. Jsem ale 

pevně přesvědčen, že toto určitě není konec.  

Tak znovu a znovu: Na zdraví! 

Honza 

 

  



Vinárníkův tajemný kufřík 
Vinárnu U Milenky jsem měl moc rád, ačkoli 

připouštím, že si rozhodně nehraju na znalce vína. 

Jako takový vinný amatér jsem se většinou uchyloval 

k popíjení vínečka z takzvaných bagin a většinou 

jsem ignoroval pohlednou výstavku lahví v poličkách 

nad bobrem. 

Musím poznamenat, že klíčovým zážitkem v oce-

ňování atmosféry podniku bylo poznání zdejšího 

vinárníka. Ondra na první pohled působil tak trochu, 

jako by nebyl zcela spokojený, že mu do podniku 

lezli cizí lidi. Jak se ale člověk usadil, s každou 

skleničkou víc oceňoval jeho osobitý přístup. 

Podporoval vždycky například odvážnou mysl a ne-

otřelá řešení, protože na dotazy o doporučení určitého 

vína většinou odpovídal: „Všechny jsou dobrý!“ 

Což nakonec byla pravda a vinný amatér se tak díky 

tomu náhodným výběrem dostal k lahvince, kterou by 

jinak neochutnal, což by byla škoda. 

Každá vinárna má jistě v sobě potenciál stát se tak 

trochu magickým místem. Milenka ho naplnila 

v neuvěřitelné koncentraci lidí, kteří se na víno 

scházeli zde, ačkoli jejich domovem jsou 

podkrušnohorské Karlovy Vary. Míša asi přišla na to, 

proč to tak bylo. Vršovice jsou, jak známo, v ďolíčku. 

A rodáci „z města v lese“ prostě k životu potřebují 

chodit   do  kopců,  jak  jsou na to odmalička zvyklí. 

A když mají k tomu rádi víno, kam jinam měli jít? 

V Karlových Varech jsme se ostatně během jednoho 

z filmových festivalů s vinárníkem, tamním rodákem, a jeho krásnou paní také sešli. Když jsme 

usedali na zahrádku našeho oblíbeného penzionu, zaujal mě Ondřejův luxusní kufřík. Mezi 

filmovými hosty ve Varech byl i Jean Reno, který v jedné ze svých nejslavnějších rolí ve filmu 

Leon hrál nájemného zabijáka a nosil taky takový… 

Díval jsem se hned na Ondřeje jinýma očima. Zvlášť když pak u kufříku odklapnul zámeček. 

Samozřejmě se objevily dvě lahve dobrého (jak jinak) vína i pár skleniček. Prostě všechno, co 

člověk k životu potřebuje, když dorazí nouze. 

A musím přiznat, že ač mě náchylnost k pohodovému popíjení baginového vína neopustila, občas si 

už vezmu i nějakou tu lahvinku a představuju si, že bude určitě tak dobrá jako ta kufříková. 

Martin 

  



Takový milý zapadáček 
Vinárny jsou veskrze odporná zařízení, která navštěvují jen psychicky narušená individua, převážně 

suchaři. To proto, že upjatý personál nutí návštěvníky chodit přidušené kravatou, z láhví 

s francouzskými etiketami nalévají italské patoky, za které vyžadují nekřesťanské peníze. Takové 

zacházení vydrží jen určitý typ homo sapiens. Ve vinárnách je povoleno jen šeptání a lehké 

přiťukávání sklenkami, protože normální hovor by rušil reprodukovanou hudbu, navíc přiťukávání 

snižuje  dobu   amortizace   nádob. 

A zabékat si? Zapomeňte. 

Kdo zvládne zatáčku v Obloukové 

ulici,  stále ještě narazí  na  podnik 

U Milenky, omšelé dveře a za nimi 

deset schodů dolů (?), vítaná šikmá 

plocha. Nízké stropy vytvářejí 

útulný prostor, zařízení podniku je 

zcela neformální. K tomu oceníte 

tichou atmosféru, kterou je příjemné 

porušit. „Pajzl nebo knajpa?“ otázal 

by se  návštěvník kojený ve vinárně 

a dal se na ústup. 

Nikoliv, jen blbec, neví nic a dobře 

že vysmáhl. Podnik U Milenky je 

sice veden na živnostenském úřadě 

jako vinárna, ale patří do kategorie 

„milý zapadáček“. Tady vás nikdo nebude buzerovat za oblečení, i když se jedná o prostředí vysoce 

kulturní. Slouží totiž i jako obrazová galerie, takže se člověk může opíjet s pohledem na zajímavý 

kumšt všeho druhu. A kde také uvidíte opravdového vycpaného bobra? Není opomenut ani vysoký 

standart ekologizace, na pisoárech je tříděna moč z bílého a červeného vína. 

Sudová vína výborné kvality a krvácí mi srdce, když 

majitel před naplněním džbánku nechá půl decky darmo 

odtéct.  Mohl  by  se vyvarovat té ztráty, ale odmítá prodat 

i jen kapku zvětralého vína z pípy. Pokud je zákazník 

náročnější, zmlsaný a po výplatě, má na výběr z regálu 

přetékajících exotickým mokem, včetně lahodných 

kořalek. 

A ještě jednu zvláštnost má tento podnik, a to rozdělení na 

část U Milence a U Milenky. Pokud si hodláte s nekalými 

úmysly přivést nerozhodného partnera, vaše úmysly se 

stanou zřejmými, a to považuji za velkou výhodu. Nač 

naznačovat v hádankách, když pravdu řekne jméno 

podniku.  

Ale dost chvály, jednou jsem klopýtl a pozval dámu 

dychtící i po umění. Vybrala si polovinu U Milence a vše 

se zdálo jít správným směrem. Ochutnala po sklenici z ce-

lého nabízeného sortimentu a tím došlo k hrubé 

matematické chybě, přestala se ovládat. Považovala se za 

znalce, protože ji dvakrát vyhodili z přijímaček na umprum, odsoudila vystavované malby jako 

mazaniny a nezvládla schody. Potřebovala doprovod a transport, jenže taxikář raději zabouchl 

dveře. Byla to hrozná cesta. Dáma se již víckrát neobjevila, ale dobře tak. Tím chci jen říct, že nelze 

podceňovat sílu U Milenky nabízeného sortimentu. 

Bohužel všeho už je jen dočasu. I sortimentu, i mazanin, i milého zapadáčku. Škoda. 

Zdeněk 

 



Naše Miriam 
Přicházívala „na decinku“, jak vždycky 

upozorňovala Ondru, ale u jednoho deci 

nikdy nezůstalo. Nesedávala totiž sama, 

přisedla si k již obsazenému stolku a ti, kdo 

u něj seděli, byli potěšeni, že dostali 

takovou vzácnou společnost. Miriam Kan-

torková, která bydlí od narození v domě 

naproti vinotéky a je jeho nejstarší 

obyvatelkou, nebyla skoupá na slovo a tak 

jsme se dovídali příběhy z jejího dlouhého 

hereckého  života při každém setkání. Kdo 

s ní působil v armádním uměleckém 

souboru Víta Nejedlého, jak točila s Ota-

karem  Vávrou   (Romanci  pro   křídlovku 

a Kladivo na čarodějnice – a třetí roli mi 

nedal, protože jsem mu nedala), s jakými 

osobnostmi stála na prknech jeviště v Déč-

ku, jak významné a oceňované bylo její 

působení v rozhlase. A taky co teď zrovna 

točí  (bylo  to zrovna Léto s genlemanem), 

s kým se potkává a koho z kolegů už 

dlouho neviděla (říkala jsem Hanzlíkovi, že 

bychom mohli udělat besedu o Romanci 

pro křídlovku, ale nechce – je nějaký 

namyšlený...), přiváděla i své kamarádky a jed-

nou i svého bratra, jaderného fyzika a mistra 

kresleného humoru Pavla, který přijel na 

návštěvu z Kanady. Občas se s ní ve vinotéce 

objevil její spolužák z gymnazia a současný 

ctitel Vladimír Hulpach, spisovatel a autor řady 

pohádek. „Zdeněk Troška mi slíbil, že pro mě 

ještě nějakou bábu na pařezu vymyslí,“ 

pochlubila se jednou. Jindy zase vyprávěla celá 

nadšená: „Jdu takhle po ulici a najednou přede 

mnou fešák, tak mezi čtyřiceti až padesáti, 

zastavil mě, slušně pozdravil, poptal se, jak se 

mi daří, je prý potěšen, že mě potkává, že zná 

moji  práci.  Pak se opět velmi slušně rozloučil 

a já se za ním ještě dívala celá zkoprnělá, jak 

odchází. A říkala jsem si v duchu – ty kluku 

krásnej, kdybych byla o třicet let mladší, byl 

bys můj!“ 

Byla i docela pravidelnou účastnicí vernisáží, 

při některých se dokonce stala jednou z hlav-

ních postav – to když se například z vernisáže 

stal  ponaučný  pořad  o poezii a sonetu zvláště 

a Miriam nám recitovala sonety své oblíbené 

básnířky Elizabeth Barrettové-Browningové. To ji tak nadchlo, že začala přemýšlet o tom, že by 

takové večery mohly být pravidelné (pozvu někoho z kolegů recitátorů, sestavíme program, ale to 

bychom museli udělat pořádnou propagaci – já klidně budu roznášet pozvánky). „V roce 2020 mi 



bude 85, to to U Milenky roztočíme,“ těšila se v roce 2019, ale pak přišel osudný listopad a ona po 

nahrávání ve studiu upadla a její návštěvy ve vinárně skončily. Ocitla se na nějaký čas i v LDN, 

kam jsme za ní chodili povzbudit ji a potěšit, k narozeninám jsme jí gratulovali u ní doma, ale to už 

byl počátek covidového šílenství, takže jsme s Henrym stáli ve dveřích a dárky předali její dceři, 

která ji opatruje. Celý rok si jen máváme, když počasí dovolí a ona se dívá z okna, nebo si 

telefonujeme – to mi volá, aby mi sdělila, že příští týden už určitě, docela určitě přijde na decinku... 

Tak čekáme a čekáme, ale nemohu se zbavit nepříjemného pocitu, že marně. 

Zdena 

 

 

  



Jsem vinárník, žádnej galerista! 
Vinárna U Milenky patřila od první vteřiny svého otevření k prostorům, které se označují jako 

místo pro nevěru. Všechno působilo nedbale 

francouzsky, všude  rohy, zákoutí, trocha prachu a 

příjemné šero. Tu a tam na povrch prosákl specifický 

smysl pro humor – ať už jde o heslo na wifi merlot 90-

60-90 nebo botník s označením Půjčovna lodiček. 

Figurka bobra coby nezbytná dekorace dámských nohou 

rozložených obkročmo na sudu vína u někoho probudila 

pochechtávání, u jiných děsně dospělé, nesouhlasné 

zakroucení hlavou. Prostě podnik, kde se člověk nebojí 

si dát o skleničku vína navíc – protože na řešení 

důsledků bude zítra času dost. 

Štamgasti se permanentně trumfují, kdo vinárnu objevil 

dřív – kdo byl na skleničce už den po otevření, kdo tam 

chodil, ještě když… Popravdě pro mě je to tak dávno, že 

ani nespekuluju, kolikáté číslo v pořadníku loajality 

mám. Vlastně si jen vůbec nepamatuju, že by svět 

existoval ještě před Milenkou. 

Ale jedno prvenství si držím: koupila jsem si tu obraz 

dávno předtím, než se z vinárny stala i prodejní galerie. 

Obraz je trošku tmavší. Možná i dost tmavě modrý. 

A není na něm úplně málo černé. No, v podstatě je 

hlavně tmavě modrý a černý. A uprostřed stojí 

světle šedá figurka zeměměřiče s typickou 

červenobílou zaměřovací tyčí. Za mě definice 

optimismu. Pro jiné koncentrovaná deprese. 

Obraz se mi líbil hned. Nejsem úplně tajemně 

introvertní povahy, takže jsem začala s vinárníkem 

vyjednávat. A déle než rok zažívala odpovědi: „Ne! 

Neprrrodám!“ anebo moji nejoblíbenější: „Ne, já 

jsem vinárrrník, žádnej galerrrista!“ Zhruba po roce 

měl Ondra buď dobrou náladu, nebo jsem ho prostě 

ukecala. A zazněla legendární věta: „Dáš mi litrrr?“  

Od té doby mi doma visí zeměměřič. A ve vinárně 

se nakonec otevřela i galerie. Mimochodem Ondřej 

trochu kecá, galerista by z něj byl skvělý. Po jeho 

slovech „Pojď se na ty obrrrazy podívat, je to 

čerrný, všechno je to na hřbitově – to se ti bude 

urrrčitě líbit“ jsem neodolala a jeden další si vážně 

koupila.   

Nevím, co mi bude chybět víc – velmi znělé er, 

nerudné brblání, praštěné obrazy na zdi nebo víno, 

které zlepší náladu za jakýchkoli okolností. 

Doufám, že ještě mockrát zajdeme alespoň na oběd 

– po monologu „Za tohle všechno může Pohlrrreich, 

předtím by nikoho nenapadlo položit řízek do kaše“ 

bych se totiž jinak ustejskala. 

Míša 

 

 



12 let s Milenkou  

ve 12 otázkách a odpovědích 
 

Jak jsme Milenku objevili? 

Nenápadného podniku s názvem Le--

vandulová vinotéka v Obloukové ulici si 

všiml Pavel náhodou, když touhle 

zastrčenou ulicí někdy před 12 lety 

procházel. A protože vinotéky máme rádi, 

zašli jsme tam jednou, dvakrát, třikrát… 

až se zkrátka stala jedním z našich 

oblíbených a často navštěvovaných 

podniků. Je totiž dost strategicky 

položená – nepříliš daleko našeho 

bydliště –, tak se sem dá zajít cestou 

z práce nebo z nákupu, nebo sem zaskočit 

o víkendu, když je doma nuda.  

 

Proč jsme si Milenku oblíbili? 

Vinotéku U Milenky si především nejprve oblíbila naše kamarádka (a moje kolegyně) umělkyně 

Zdena, které přirostla k srdci tak, že se stala zdejším štamgastem. Zřejmě jí zaujalo zajímavé 

prostředí a dobré červené víno (protože Zdena vínu opravdu rozumí) a taky si kápla do noty 

s panem vinárníkem Ondrou Zvěřinou. A stejně jako my to sem má z bydliště, co by kamenem 

dohodil. Takže jsme se tu s ní často mohli setkat a poklábosit. Podle nálady jsme se mohli usadit 

v pravém křídle podniku zvaném U Milenky nebo v levém zvaném U Milence. Při pěkném počasí 

jsme rádi poseděli venku a při vínku pozorovali cvrkot ulice. Protože my máme rádi bílé, naším 

favoritem se u Milenky stalo víno GrünerVeltliner z rakouského vinařství Poysdorf, které je vážně 

výborné. 

Co nás kromě vína na Milence bavilo? 

Originální interiér, humorná výzdoba – cedulky s nápisy na 

stěnách, figurína v okně a na židli u záchoda, klavír, vinárník 

pan Ondra a jeho originální trička s humornými obrázky… 

Však jsme navrhovali, aby je vydražil... Milenecký zpravodaj, 

samizdat, který jsme si u Milenky vždycky rádi přečetli a do 

nějž   jsme  někdy  i  nějakým  textíkem  či  fotkou  přispěli. 

A spousta dalších legračních situací, jako když Zdena zpívá 

nebo skáče na chodníku před vinotékou panáka, když se zjeví 

Zdenin přítel Cyril a zahraje na banjo… Často se nám od 

Milenky nechtělo domů. Mnohdy jsme si říkali, že si dáme 

jen sklenku nebo jeden džbánek a jdeme domů a pak jsme 

odcházeli až po zavíračce. 

 

Co bylo na Milence jedinečné? 

Když se z Milenky stala vinotéka s galerií a ze Zdeny paní 

galeristka. Výstavní prostory tu pravda nebyly velké, ale 

zažili jsme tu nespočet zajímavých vernisáží s hezkými obrazy, obrázky, fotografiemi, zajímavými 

lidmi, hezkou hudbou. Díky Milence jsme si mohli čas od času připadat jako kulturní lidé, a ne jen 

jako obyčejní pijáci ☺. Zdena uměla vernisáže pěkně zorganizovat a byla i zábavnou moderátorkou. 

Mohli jsme tu obdivovat i její vlastní krásné obrazy, stejně jako díla jejích kolegů ze Spolku 

podkrkonošských výtvarníků a Řádu chaosu.  

 



Co nás u Milenky štvalo? 

To se asi nehodí říkat…vzpomínat se má jen 

v dobrém… Ale vždycky nás naštvalo, když jsme 

se těšili na posezení u vínka a u Milenky bylo 

zavřeno. Taky nabídka občerstvení nebyla moc 

bohatá. Znáte to, když člověk pije, dostane hlad, 

nebo chuť...No, naštěstí to vždycky zachránil slaný 

preclík, těch měl pan Ondra na pultě plnou ošatku. 

A když člověk neměl náladu nebo byl naštvanej na 

celej svět, mohl si tu koupit stáčené nebo lahvinku 

sebou domů. 

 

Koho jsme k Milence přivedli? 

Skvělého chlapíka a našeho kamaráda George 

Jirku Lehkého, Čechoameričana z Chicaga. Byl tu 

vždycky moc spokojený s vínem i dalšími 

pochutinami. Před lety jsme tu společně popili 

úúúžasný levandulový likér a dali si fakt skvělé 

pečené kolínko. Jen Jiří mluvil trochu hlasitě, ale 

budiž mu to hulákání odpuštěno, neb to byl dobrý 

host. U Milenky se mu líbilo tak, že tam občas 

přišel i bez nás. 

K Milence jsme přivedli i naše kamarádky Zuzku a Romču. Jsou to maminky spolužáků našeho 

syna, které mají jako my rády víno a rády si poklábosí… Několikrát se u Milenky sešel i náš 

pracovní kolektiv z oddělení komunikace, do nějž jsme Zdena i já patřily. 

 

S kým jsme se u Milenky potkali?  

Díky vernisážím jsme se tu setkali se 

spoustou zajímavých lidí, hlavně umělců 

– malířů, fotografů, básníků i hudebníků. 

Mladá a milá fotografka Jana T. kromě 

svých úžasných fotografií uměla pobavit  

svými příhodami ze života. 

Pokud jde o štamgasty, Pavel se tu potkal 

s Marcelou, svou dávnou spolužačkou ze 

základky. Kupodivu se i po letech 

poznali. Marcelu s jejím manželem 

Jardou jsme u Milenky potkávali celkem 

často, stejně jako dalšího věrného 

návštěvníka zvaného Tepláka.  

Krásné bylo setkání s úžasnou herečkou 

Miriam Kantorkovou, zvanou Miri, která 

bydlí v protějším domě. Několikrát jsme 

měli tu čest s ní posedět a popovídat, dokonce nám podepsala fotku. Úžasná dáma!! 

 

Jak se to dalo tak dlouho s Milenkou vydržet? 

Občas jsme jí byli nevěrní – zaskočili si jinam, třeba do Barikády na Moskevské, k Paolovi do 

Slezské nebo do Dvou deci ve Strašnicích. Ale vždycky jsme se zase k Milence vrátili. Ono těch 12 

let tak rychle uteklo, že tomu člověk ani nechce uvěřit… V létě jsme většinou poseděli venku, pak 

v listopadu Svatomartinské, potom Beaujolais, v prosinci různé vánoční sedánky, mezitím vernisáže 

nebo akce jako dny Malbecu atd…  

 



Co jsme s Milenkou nepodnikli? 

Mrzí nás neuskutečněná expedice po francouzských vinicích, kterou jsme plánovali se souputníky 

od Milenky Zdenou, Ondrou a Honzou podniknout v dubnu 2020 a kterou nám k naší velké lítosti 

zhatila covidová pandemie. Moc jsme se na tuhle tour těšili a pečlivě ji plánovali… Stále se však 

úplně nevzdáváme naděje, že by to snad mohlo vyjít, navzdory tomu, že náš „štáb“ už bude plán 

cesty spřádat jinde než u Milenky. 

 

Bude nám Milenka chybět? 

Myslím, že tam určitě ještě několikrát ze 

zvyku zamíříme, i když už bude finito… Ale 

kdo ví, třeba se najde dobrodinec, který 

Milenku nenechá zaniknout a bude v le-

vandulové milenecké tradici pokračovat… 

Budoucnost může přinést různá pře-

kvapení… 

 

Poslední přání od Milenky? 

Pane Ondro, bude nějaký mejdan na 

rozloučenou? Spojený s vaší autogramiádou 

a rozdávačkou vína? Aby balónky, konfety, 

zpěv, šampaňské a hudba daly celé ulici 

najevo, že se Milenka loučí? 

 

Co si z Milenky odnášíme? 

Lásku k vínu, která nikdy nepomine... 

Renata a Pavel 

 

 

 

  



Bylo to krásné 
Nepamatuji si to již přesně, kdy se to stalo, že jsem poprvé vkročil skrz vrzající dveře do skryté 

vinotéky v ulici Obloukové. Byl jsem ale určitě ještě nervózní náplava, která teprve hledala svoje 

umístění ve velkém světě Prahy. Ale něco mne tam přeci jen zavedlo.  

Nevěřím na osud, ale věřím, že to nebyla náhoda, 

ale nějaké volání. Volání unikátního místa a spe-

ciálních návštěvníků, které mne dovedlo přes ty 

dva schody do lehce kouzelného království krále 

Ondry. Království skvělého vína, kterému vládne 

dobrotivý a moudrý Ondřej I. Vinný ze Skalky, 

zvaný Varák. Tuto přezdívku získal poté, co jsme 

se již po pár měsících dokázali sblížit a odhalit, že 

se ve svém dětstvím pohyboval ve varské čtvrti 

Rybáře, a najít tedy sbližující linku Karlových 

Varů. Tato náhoda by samozřejmě nestačila k to-

mu, abych zde nyní vypisoval své pocity. Kromě 

varské linky zde po celé roky totiž byly aspekty, 

které utvářely z vinotéky U Milenky přístav 

vytříbeného humoru, precizního rozboru politické 

situace, přátelství, zdravého rozumu a samozřejmě 

úžasného vína.  

V rámci let, kdy jsem měnil bydlení po Vršovicích, 

byla pro mne Milenka jako maják jistoty, kam se 

mohu vždy uchýlit a nasdílet své pocity. 

A ať už se radovat či si ulevit od 

nějakých nesnází. Během let 

pravidelných návštěv jsem poznal 

mnoho úžasných lidi, které mohu již 

považovat za přátele, spoustu zajímavých 

osobností, mnoho neopakovatelných 

zážitků. Prostor vinotéky má pro mne tak 

neuvěřitelný genius loci a mám ho již 

spojený s tolika svými zážitky a osobami, že se 

slzou v oku píšu tyto řádky a zároveň děkuji.  

Bylo to krasné.  

Tomáš 



12 let s vinotékou 

aneb 

Vstanou noví 

vinárníci 
Jmenuji se V..a Pe…vá a bydlím Minská 15. To 

byla první věta, kterou jsem hned po otevření 

slyšel. Ještě jsem netušil, proč je pro mě tato 

informace užitečná. Nebudu dále rozvádět všechny  

její eskapády. Jen jsem chtěl naznačit, jak jiná 

může být práce pojišťováka a vinárníka. Strávil 

jsem zde 12 vzrušujících let a nyní končím. Začínal 

jsem spolu s dcerou v době (tehdy jsme si mysleli) 

nejhorší hospodářské krize. Klaus s Kalouskem 

hřímali o utahování opasků a my jsme zahajovali 

plni elánu náš vršovický sen. Zpočátku šlo všechno 

tak nějak samo. Chodila k nám řada lidí, ze kterých 

se stávali naši noví kamarádi. Nikča s nimi pařila 

dlouho do noci. Pořádali jsme různé akce a ochut-

návky. Mezi nejzdařilejší patřily dny, 

kdy se tu hrálo a zpívalo, degustovala 

se španělská a francouzská vína, 

konaly se pyžamové večery, africký 

večer, oslavy MDŽ i VŘSR a mnohé 

další (fotky napoví). Mnoho známých 

a pozoruhodných lidí navštívilo naši vinotéku, 

někteří jsou podepsaní na naší „zdi slávy“. Na 

čestném místě se skví podpis Járy Cimrmana 

z doby, kdy vynalezl neviditelný inkoust. Jeho 

podpis tedy není vidět. Pozoruhodnou a pra-

videlnou návštěvnicí byla i herečka Miriam 

Kantorková,    kterou   pro    její   nezaměnitelný 

a zvučný hlas nešlo přeslechnout ani v nejzazších 

koutech vinotéky a její „Ondrášku, mám 

zaplaceno?“ se stalo téměř magickou formulí, 

kouzlící vždy úsměv na tvářích přítomných. 

Bohužel po několika úrazech již téměř nevychází 

z domu. 



Čas plynul, hosté se střídali, 

někteří se oženili, jiné vdaly, 

docházelo k úmrtím i narozením 

nových   lidí   jak   u  hostů,  tak 

i spolupracovníků a dodavatelů. 

Neustálé škatule, hejbejte se se 

odráželo i ve skladbě hostů. 

Nikča vzhledem k mateřským 

povinnostem také přestala 

s vinotékou spolupracovat, a tak 

jsem některé akce vynechával. 

Zvyšování nájmu mě ve 

spolupráci s galeristkou Zdenou 

dovedlo k tomu, že jsem zdi 

vinotéky pronajal a pořádáme 

zde každý měsíc výstavy 

různého umění.  

Veselo tady bylo vždy o vernisážích, narozeninách a jiných oslavách, ve Světový den Malbecu, při 

degustacích Svatomartinských vín a Beaujolais, ale i u „našeho Silvestra“. 

Několik perliček či rekordů: 

Anakond byl během 10 minut byl 2x na předzahrádce 

posranej holubem a do 14 dnů neVYHRÁL milion! 

Teplákový ředitel, který si nedávno při hraní šipek zlomil 

nohu, obdržel holubí hovno přímo na rukojeť své berle. 

Tomáš (do třetice všeho…) měl též o hovno postaráno, 

tentokráte to odnesl jeho Lap Top. (Po těchto incidentech 

jsem zakoupil markýzu a ta odchytává holubí nadělení již 

několik let.) 

Vinotéka  byla  také  jednou vykradena, vytopena vodou a 

došlo také k pádu regálu s vínem (zřejmě jeho 

přetížením) a následnému rozbití asi 

50 lahví.  

Prostě veselo. 

Vše se změnilo s tzv koronakrizí. 

Nejprve nám zakázali zpívat, zkrátili 

provozní dobu, pak nás zavřeli úplně, 

někteří prodávali přes okýnko, já jen 

víno s sebou. Vystrašili celý národ. Pak, když milostivě svolili, že můžeme otevřít, mohli  vcházet  

jen lidé s testem a očkovaní, ale jen 4 u stolu, na záchod už museli chodit s rouškou, později jenom 

s respirátorem. A všechna tato opatření vedla k tomu, že lidé raději seděli a dodnes sedí doma. 

V krizi jsem začal a v krizi končím. Vstanou noví vinárníci!  

Ondra  
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