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Na začátku října jste se přestěho-
vali do nového prostoru. Co vás 
k tomu vedlo?

Hlavním důvodem byla kapaci-
ta. Chápu, že to v dnešní době zní 
zvláštně, ale opravdu jsme měli pro-
blém s prostorem. Zvláště od čtvrt-
ka do soboty se nám naprosto běž-
ně stávalo, že jsme museli desítky 
zákazníků odmítnout, protože jsme 
pro ně neměli místo. A to jsme muse-
li změnit. Namísto 25 míst k sezení 
teď máme ve Whiskyhrádku 75 míst 
včetně salonku a dalších 50 míst ven-
ku. Navíc jsme na velmi dobrém mís-
tě a s možností parkování až patnácti 
aut. To nás v poslední době v Židov-
ské čtvrti hodně limitovalo. 

A proč jste si vybrali právě tento 
prostor?

Protože je pro náš účel perfekt-
ní a byl volný. Má dokonalý genius 
loci, který potřebujeme. My nejsme 
restaurace. Jsme bar, kam si chodí lidé 
posedět, popovídat si u sklenky whis-
ky, vína či piva, a prostředí kolem se-
be vnímají velmi intenzivně. Chtěli 
jsme místo, ve kterém bude kombi-
nace dřeva, cihel, kamene a přírod-
ních materiálů. A tohle všechno tady 
máme. Celá část objektu je dokonce 
vytesaná do skály a společně s dřevě-
nými trámy a samostatným privátním 
salonkem máme všechno, co jsme si 
vysnili.   

Jak plánujete salonek využívat?  
Salonek je vhodným místem pro 
komornější oslavy, firemní akce a pri-
vátní meetingy. Má kapacitu až 20 
míst, ale doporučujeme ho využívat 
pro max. 15 osob. Od ledna bude 
uvnitř navíc krásný kulečníkový stůl, 
takže je na co se těšit. 

Za poslední čtyři roky se 

Trebitsch bar stal vyhledávaným 
místem mezi místními i turisty. Jak 
tuto změnu vaši návštěvníci přija-
li?

Ještě nevíme, jak ji přijali turisté, ale 
místní jsou nadšeni. Bar jsme otevře-
li před pár týdny, takže na turistické 
hodnocení si budeme muset počkat 
až do příštího roku. Stálí i noví zákaz-
níci si pochvalují především místo 
jako takové a kapacitu, kterou jsme 
jim nyní schopni nabídnout. Větši-
nou se diví, že to tady opravdu vypa-
dá jako na fotkách a je jim tu tak 
příjemně, že domů odchází až po 
zavíračce. 

S notnou dávkou alkoholu v krvi.
To ani ne. My nejsme hospoda a 

nechceme, aby od nás lidé odcháze-
li opilí. Prodáváme kvalitní alkohol 
všeho druhu, kdy logicky tím nej-
vyhledávanějším je whisky. Kromě 
našeho standardně nabízeného sor-
timentu mají ale zákazníci možnost 
ochutnat dalších více než 15 druhů 
Trebitsch Whisky v síle 45, 51 % či 
dokonce v sudové síle 61,2 %. Velmi 
často k nám chodí lidé na pivo, a to 
konkrétně na značky Dalešice, Plzeň 
nebo Proud. Máme také vynikají-
cí vína, limonády, horké nápoje, ital-
skou kávu či dezerty. 

Takže chodí do baru na dezert? 
Ano. Otevíráme už v 9 hodin a kaž-

dý den se u nás zastavují zákazníci na 
kvalitní italskou kávu a domácí koláč. 

Posunuli jste se ale od centra 
dále. Není to problém?

Pro místní vůbec ne, a i dnes po 
sezoně k nám chodí turisté. Ti, kteří 
to mají dále, se alespoň projdou nebo 
si dojedou autem. Navíc ne každý 
pije alkohol a nezanedbatelná část li-
dí oceňuje, že tady může zaparkovat. 

Jak plánujete kapacitu Whis-
kyhrádku využít?

Díky tomuto prostoru se nám ote-
vírají úplně nové možnosti. Budeme 
pořádat firemní večírky, svatby, oslavy 
či rauty. Navíc máme kompletní záze-
mí profesionálně vybavené restau-
race, což nám umožňuje připravit 
kvalitní catering. Momentálně plánu-
jeme poslední adventní neděli, a rád 
bych tedy touto cestou pozval všech-
ny Třebíčáky a lidi z širokého okolí, 
aby se u nás zastavili a nasáli trochu 
té vánoční atmosféry.

Pokud vám nezkříží plány covid. 
Pořád máme velkou kapacitu i ven-

ku. Poradíme si a užít si vánoční čas 
naplno je potřeba. Stresu je za posled-
ní dobu už příliš. 

Zmínil jste, že chcete pořádat 
různé akce. Máte kuchaře a perso-
nál, který to zajistí? 

Myslím si, že je potřeba uvést na 
pravou míru jednu věc. My jsme, 
a i nadále budeme, především bar. 
Nemáme v plánu mít z Whiskyhrád-
ku restauraci, ve které bychom při-
pravovali dopolední menu. To oprav-
du ne. Naopak chceme jít cestou 
pravidelných gastronomických akcí a 
oslav, večírků, svateb apod. Je pocho-
pitelné, že si chce každý kromě drin-
ků dát i něco k jídlu. Proto nabízíme 
kvalitní bistro v podobě nakládaných 
steaků, drůbežích specialit, trhaných 
mas nebo nakládaných sýrů. S každo-
denní teplou kuchyní ale nyní nepo-
čítáme. Přesto jsme domluveni s pro-
fesionálním kuchařem, se kterým 
budeme spolupracovat. 

Na jakou gastronomii se mohou 
zákazníci těšit?

Všeho druhu. Plánujeme dělat kaž-
dý měsíc tematické akce. Hosté se 
tedy mohou těšit na středomořskou 
kuchyni, steakové večery, burger pár-
ty, řecké speciality, zabijačkové hody, 
sushi time atd. Whiskyhrádek je mís-
to, které je předurčené k tomu, aby to 
tady žilo. A my sem ten život chceme 
přivést. 

Daří se vám to?
Zatím jsme tady krátce, přesto 

míváme čtvrtky až soboty plno, a to 
navzdory pandemii. Na prosinec už 

máme domluvených několik firem-
ních akcí a jen stěží hledáme volné 
termíny. Myslím si proto, že zájem o 
Whiskyhrádek bude veliký. 

Kde se budou moci lidé dozvědět 
plánovaný gastro program?

Především prostřednictvím soci-
álních sítí, našeho webu a lokálních 
médií. Dále budeme chtít využívat 
veřejné prostory a cílené kampaně. 
Předpokládám, že ke spuštění těchto 
akcí dojde na jaře příštího roku. Jedi-
né, co by to mohlo překazit, je opět 
koronavirová pandemie, ale snad se 
ta situace uklidní a dostaneme se brzy 
do normálu. 

Jako provozní šéf máte letité zku-
šenosti s vedením baru. V čem je to 
ve Whiskyhrádku jiné? 

Je to jiné v tom, že máme třikrát vět-
ší kapacitu, než jsme měli v Židovské 
čtvrti. A nefungujeme pouze jako bar, 
ale také jako distillery shop s výdej-
ním místem i přímým doručováním. 
Denně rozvezeme desítky lahví a 
čím blíže jsme Vánocům, tím je ten 
nápor větší. Naštěstí funguje celý tým 
výborně, čehož si moc vážím.

Museli jste posilovat i personál-
ně? 

Museli, a hodně. Před rokem jsme 
v baru působili prakticky ve 2,5 
lidech, a dnes? Je nás skoro 10 a celý 
tým funguje na výbornou.

Jaká máte očekávání od roku 
2022?

Já bych byl především rád, kdyby-
chom už konečně začali žít normál-
ně. Jsou to skoro dva roky, co se stav 
normálnosti posunul do roviny per-
manentních obav. 

Chování hostů nám ale dává ener-
gii a je vidět, že si našich služeb cení. 
Proto jsme pro ně přichystali na příš-
tí rok spoustu novinek, a to jak v seg-
mentu produktů, tak i v akcích a služ-
bách, které jim chceme nabídnout. 

A vánoční přání Radka Hobzy na 
závěr zní?

Ať jsme všichni zdraví. Je to sice kli-
šé, ale význam této fráze má ve svět-
le toho, co se u nás i v zahraničí dě-
je, úplně jiný rozměr. A všem krásné 
Vánoce.    (PI-t12-trebD)

Třikrát větší TREBITSCH bar chystá řadu novinek

Proč měnit něco, co funguje? Ale co kdyby to něco mohlo fungo-
vat ještě lépe a ještě více zákazníků a hostů by bylo spokojených? 
Ano, přesně tohle dilema řešili v posledních měsících v Trebitsch 
Whisky, až se nakonec odhodlali a v říjnu se přestěhovali do býva-
lé restaurace Vinohrádek nad Babou – Whiskyhrádku. Díky více 
než trojnásobné kapacitě baru, privátnímu salonku, parkovacím 
místům či venkovnímu posezení dnes obslouží více hostů a v roce 
2022 pak nabídnou Třebíčským spoustu novinek. Na to, jaké 
to budou a co dalšího si přichystali, jsme se zeptali provozního 
manažera baru Radka Hobzy. 


