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Slavnosti
`
^

OBSAH:
PLÁNEK FESTIVALU��������������������������������� 2
PROGRAM������������������������������������������ 5
ÚVODNÍ SLOVO�������������������������������������� 8
P/P/S VINAŘSTVÍ������������������������������ 12
PERLA VÍN����������������������������������� 14
RODINNÉ VINAŘSTVÍ PAVEL BINDER�������������� 16
VINAŘSTVÍ DAVID CHOCHOLATÝ������������������ 18
VINAŘSTVÍ DE VINO���������������������������� 20
VINAŘSTVÍ HRABAL���������������������������� 22
VINAŘSTVÍ KONEČNÝ��������������������������� 24
VINAŘSTVÍ KUBÍK����������������������������� 26
VINAŘSTVÍ LÍBAL������������������������������ 28
VINAŘSTVÍ MAĎEŘIČ��������������������������� 30
VINAŘSTVÍ MIKULICA�������������������������� 32
VINAŘSTVÍ POD CHLUMEM, S. R. O.��������������� 34
VINAŘSTVÍ RODINY MACHOVÝCH����������������� 36
VINAŘSTVÍ ŠABATA, S. R. O.��������������������� 38
VINAŘSTVÍ ŠALŠA����������������������������� 40
VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁN MAŇÁK��������������������� 42
VÍNAŘSTVÍ VAĎURA���������������������������� 44
VINAŘSTVÍ VAJBAR KOBYLÍ��������������������� 46
VINAŘSTVÍ VAJBAR RAKVICE�������������������� 48
VINAŘSTVÍ VYDAŘELÝ – Holomáč���������������� 50
VINAŘSTVÍ ŽŮREK����������������������������� 52
VÍNO HNIDÁK��������������������������������� 54
VÍNO HRUŠKA��������������������������������� 56
VÍNO PRŮDEK��������������������������������� 58
SVATOMARTINSKÁ GASTRONOMIE 2017����������� 60

A PECENa HUSA 2017
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Slavnostní zahájení
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Cimbálová muzika Vonička (CZ)
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Brass Avenue (CZ)
14:00 - 16:00
Aquajazz (CZ)
16:00 - 18:00
Atmasfera (UA)
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Sense of Fire (fireshow)
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Mladému vínu požehná
Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan Královské kolegiátní
kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
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Partneři festivalu

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
a radního MČ Praha 2 Jaroslava Šolce.

Mediální partneři
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Vážení hosté Svatomartinských slavností,
díky obnovení tradice Svatomartinského vína
zažíváme každoročně 11. listopadu svátek
českých a moravských milovníků vín. Již před
staletími byl dnem, kdy se mladá vína z nové
podzimní sklizně ochutnávala. Šlo o významnou
událost, protože pracemi na vinicích, ale i na dvoře a statku, kde již
byla celá úroda pod střechou, končil zemědělský rok.
Ke Svatomartinským slavnostem, které se staly celonárodním fenoménem a jsou pevně zapsané v kalendářích gurmánů a milovníků
vína, patří samozřejmě i pečená husa jako tradiční pokrm.
V obou případech, ať už vína nebo husy, jde o kvalitní domácí produkty,
které podporuji a vždy budu podporovat. Jsem totiž přesvědčen, že
by lidé měli dávat přednost potravinám, které vzešly ze země, z níž
sami pocházejí.
Spojit otevírání Svatomartinských vín z hroznů, které uzrály na
českých a moravských vinicích, a husí hody je správným trendem.
Slavnosti na Náplavce tak patří k akcím, které jsou v souladu s cíli
Ministerstva zemědělství zaměřenými na podporu typických produktů
České republiky. Proto jsem nad ní převzal záštitu.
Marian Jurečka
ministr zemědělství

Svatomartinské slavnosti a Rašínovo nábřeží
v Praze 2 k sobě patří již mnoho let. Na zdejší
Náplavce je v posledních letech sice živo
někdy až příliš, ale Svatomartinské slavnosti
i populární farmářské trhy naštěstí patří mezi
všemi oblíbené akce, které zde byly dávno před
některými plovoucími zábavními podniky. Na
slavnosti se těší nejen návštěvníci z celé Prahy a okolí, ale jistě
i sousedé z Prahy 2. Už jen proto, aby si se svými přáteli mohli v duchu
českých tradic ochutnat sklenku mladého vína, kousek pečené husy
a při tom si hezky poklábosit.
Je potěšující, že „Svatomartinské“ od domácích vinařů se nenechalo
přebít importem nového „Beaujolais“, že husa vyrostla na farmě za
humny, nikoliv na druhém konci Evropy. I když sv. Martin a jeho le
genda vlastně importem je. Naštěstí ze zemí, kde lidé i před více než
tisíci lety oceňovali dobré jídlo a pití. Biskup Martin Tourský, původní
profesí voják, je dnes nejen křesťanským patronem vinařů a hus,
ale také vojáků, koní a jezdců. Vztah Prahy 2 k vinařství a Grébovce
by zde bylo nošením dříví do lesa. Možná však stojí za zmínku, že
11. listopad je nejen dnem tradice svatého Martina, ale shodou
okolností i dnem válečných veteránů, jehož nedávno vzniklé tradici
se Praha 2 věnuje též.
A ještě spojitost s kulturou. Již básník (!) Homér napsal, že „k lidskému štěstí a úsměvné pohodě patří prostřený stůl, víno a přátelé“.
Přidáme-li k tomu trochu příjemné hudby, kterou Svatomartinské
slavnosti rovněž nabízejí, nezbývá než popřát hodně úsměvavých
přátel a příjemný, šťastný den na Náplavce.
Jaroslav Šolc
radní MČ Praha 2
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Vážení a milí hosté Svatomartinských slavností,


letos se ve společnosti svatého Martina a podle
něj pojmenovaných slavností scházíme
již posedmé. Jako obvykle budeme ochutnávat
mladá (Svatomartinská) vína, k nim konzumovat
všemožné husí dobroty a zajisté se dobře bavit
při poslechu nejen tradiční cimbálovky, ale i rocku nebo jazzu. Celodenní program pak završí ohnivá show.






S mladými (Svatomartinskými) víny tentokrát dorazí hned 24 českých
a moravských vinařů, z nichž mnozí budou nabízet i vína tichá a pro
zahřátí také vína svařená.




Svatomartinská vína jsou prvními víny nového ročníku, i přes své
mládí si však zakládají na kvalitě. Jsou to vína suchá, lehká, svěží,
ovocitá a příjemně pitelná. Stojí také za připomenutí, že značku
„Svatomartinské“ mohou nést jen vína vyrobená z omezeného počtu
odrůd révy vinné.
V případě bílých vín se jedná o odrůdy Müller Thurgau, Veltlínské
červené rané a Muškát moravský, k výrobě růžových vín jsou povoleny
odrůdy Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe, a červená
vína lze vyrábět z odrůd Modrý Portugal a Svatovavřinecké.







Abychom si víno náležitě vychutnali, budeme ho degustovat výhradně
ze sklenic, čímž také výrazně snížíme objem druhotného odpadu.
Přeji vám opravdový zážitek z dnešního dne, nezapomeňte však na
to, že pít se má s rozumem!





Jiří Sedláček
předseda Archetyp, z. s.
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P/P/S VINAŘST VÍ




P/P/S VINAŘSTVÍ
Adresa
Nová 161, 693 01 Strachotín
Telefon mobil
+420 774 906 042
E-mail
sedivy.ml@ppsvinarstvi.cz
Web
www.ppsvinarstvi.cz 







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

2

Modrý
Portugal

2017

zemské

suché

ano

3

Svatovavřinecké
rosé

2017

zemské

suché

ano

Ostatní vína:
Ryzlink vlašský, 2016, pozdní sběr, suché
Ryzlink rýnský, 2016, pozdní sběr, suché
Sauvignon, 2016, pozdní sběr, polosuché
Pálava, 2016, pozdní sběr, sladké
Tramín červený, 2016, pozdní sběr, polosuché
Frankovka rosé, 2016, pozdní sběr, suché
Modrý Portugal, 2016, pozdní sběr, suché
Rulandské modré, 2016, pozdní sběr, suché
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O vinařství:
PPS vinařství obhospodařuje 53 ha vinic v duchu integrované
produkce.

13 | katalog vín | svatomartinské slavnosti

VINAŘST VÍ PERLA VÍN




PERLA VÍN
Adresa
671 75 Jezeřany-Maršovice 238 
E-mail
janrozek@seznam.cz
Web
www.perlavin.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



01

Müller
Thurgau

2017

MZV

suché

ano

02

Frankovka
klaret

2017

MZV

suché

ano








Ostatní vína:
Irsai Oliver, 2017, MZV, polosladké
Svatovavřinecké rosé, 2017, MZV, polosladké
Rulandské šedé, 2017, MZV, polosladké
Sauvignon, 2017, MZV, polosladké
Chardonnay, 2015, pozdní sběr, polosuché
Rulandské modré frizzanté rosé, 2015, MZV, polosladké






O vinařství:
Rodinné vinařství Perla Vín. Moderní vinařství ze severního Znojemska. Krásné posezení a ubytování.
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RODINNÉ VINAŘSTVÍ PAVEL BINDER




RODINNÉ VINAŘSTVÍ PAVEL BINDER
Adresa
Hřbitovní 570, 691 03 Rakvice 
Telefon mobil
+420 704 400 998
E-mail
obchod.praha@pavelbinder.cz
Web
www.pavelbinder.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Irsai
Oliver

2017

zemské

polosladké

ne

2

Cabernet
Moravia rosé

2017

zemské

polosuché

ne








O vinařství:
Sídlí v obci Rakvice ve velkopavlovické podoblasti a nyní obhospodařuje
9 ha vinic. Všechny se nacházejí v katastru obcí Rakvice, Přítluky
a Velké Bílovice v těch nejvhodnějších viničních tratích, převážně
orientovaných na jižní stranu. Objem roční produkce činí cca 50–60
tis. litrů vína. Filozofií rodinného vinařství Pavla Bindera je vyrábět
vysoce kvalitní vína menších šarží se svěžím a výrazným ovocným
buketem, vysokým extraktem a mohutnou chutí. Vína z těchto malých
šarží budou vždy svým způsobem originální a žádaná, což dokazuje
stoupající zájem o tato vína z řad obchodníků, ale i milovníků vín.
Specialitou vinařství je výroba vzácných ledových vín.
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VINAŘST VÍ DAVID CHOCHOLATÝ




VINAŘSTVÍ DAVID CHOCHOLATÝ
Adresa
Dolní Vinice 42, 277 41 Kly
E-mail
d.chocholaty@winefest.cz
Web
www.chocholaty.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

2

Modrý
Portugal rosé

2017

zemské

suché

ano

3

Modrý
Portugal

2017

zemské

suché

ano




O vinařství:
Vinařství David Chocholatý je malé, české, expandující vinařství, které
se svým zaměřením řadí a i nadále míří do skupiny exkluzivních
vinařství. Vinař Chocholatý tradičně jako jeden z mála v Čechách
vyrábí certifikovaná Svatomartinská vína a např. v roce 2016 byla
z devíti českých uznaných vín tři z jeho produkce. David Chocholatý
započal svou kariéru jako technolog ve velké vinařské společnosti,
poté si prošel i různá menší a malá vinařství, kde působil jako vůdčí
osobnost (ředitel, vedoucí výzkumné stanice, sklepmistr). Určitý
čas se věnoval i obchodní činnosti jako tzv. létající technolog. Poté,
co profesně dozrál, spustil v roce 2015 svou produkci a následně se
rozhodl koupit starou vinařskou usedlost v obci Kly s velkým nádherným sklepem, který byl vykopán v letech 1803–1817.
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VINAŘST VÍ DE VINO




VINAŘSTVÍ DE VINO
Adresa
Sklepní ulice evidenční č. 9, 669 02 Chvalovice
Telefon mobil
+420 603 248 313
E-mail
ric@devino.cz
Web
www.devino.cz 







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

DeVino
NOUVEAU
Muškát
moravský

2017

zemské

suché

ne

DeVino
NOUVEAU
Cuvée

2017

2






zemské

polosladké

Ostatní vína:
DeLiker Orange, 2016, zemské, suché
Muškát moravský, 2016, kabinetní, suché
Cuvée Muscat, 2015, pozdní sběr, suché
Rulandské šedé, 2016, pozdní sběr, polosuché
Muškát Ottonel, 2016, pozdní sběr, polosuché
Tramín cuvée, 2015, výběr z hroznů, polosladké
Pálava, 2016, výběr z hroznů, polosladké
Cuvée Franon rosé, 2016, zemské, suché
Cuvée Cabtrebe, 2015, zemské, suché
Merlot, 2015, výběr z hroznů, suché
DeLiker rosé, 2015, likérové víno, sladké
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ne



O vinařství:
Jsme menší rodinné vinařství ze znojemské podoblasti. V roce 2012
jsme navázali na naše desetileté působení v tomto oboru a vyrobili
první vlastní víno, které mělo úspěch, a tak jsme v následujícím roce
založili vinařství. Specializujeme se na malé šarže vína nanejvýš
600 l. Maximální produkce je cca 12 000 lahví ročně. Červená vína
jsou vyrobena z hroznů, které nepochází ze znojemské podoblasti.
Nabídku doplňuje likérové víno (typ portského).
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VINAŘST VÍ HRABAL




VINAŘSTVÍ HRABAL
Adresa
Čejkovská 744, 691 02 Velké Bílovice 
Telefon mobil
+420 603 234 177
E-mail
hrabal@hrabal-vino.cz
Web
http://hrabal-vino.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

2

Svatovavřinecké
rosé

2017

zemské

suché

ano

3

Modrý
Portugal

2017

zemské

suché

ano











O vinařství:
Jednoho podzimního dne se u lahve výtečného Veltlínu bratři Stanislav
a Miroslav Hrabalovi rozhodli obnovit výrobu a prodej vín. Oprášili tak
dlouho trvající tradici zpracování vína rodinou Hrabalových, kterou
kdysi v roce 1966 zakládal otec Václav Hrabal.
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VINAŘST VÍ KONEČNÝ




VINAŘSTVÍ KONEČNÝ
Adresa
U Hazuzky 255, 696 15 Čejkovice
Telefon mobil
+420 777 001 463
E-mail
info@vinarstvi-konecny.cz
Web
www.vinarstvi-konecny.cz 







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

ano

2

Zweigeltrebe
rosé

2017

zemské

ano

3

Modrý
Portugal

2017

zemské

ano







O vinařství:

Ostatní vína:
Solaris, 2017, mladé zemské
Chardonnay, 2016, pozdní sběr
Rulandské šedé, 2016, pozdní sběr
Cuvée Davée bílé, 2016, zemské
Pálava, 2016, výběr z hroznů
Dornfelder, 2016, pozdní sběr
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Rodinné VINAŘSTVÍ KONEČNÝ obhospodařuje 4 ha vinic v duchu
integrované produkce.
Díky odbornému řezu, nízké zátěži keřů, precizním zeleným pracím,
probírce hroznů a pozdní sklizni produkujeme kvalitní hrozny, z nichž
vyrábíme vysoce kvalitní přívlastková a speciální vína.
Vína vyrábíme moderními technologiemi, jako je šetrné zpracování
hroznů, odkalení moštů, zakvášení ušlechtilými kvasinkami a řízená
teplota při kvašení. Odbourávání kyseliny jablečné u červených vín je
samozřejmostí. Všechna námi vyrobená vína jsou jedinečná a jsou
určena jak pro každodenní potěšení, tak pro slavnostní příležitosti.
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VINAŘST VÍ KUBÍK




VINAŘSTVÍ KUBÍK
Adresa
Ve Dvoře 671, 691 02 Velké Bílovice 
Telefon mobil
+420 777 659 935
E-mail
josef@vinarstvikubik.cz
Web
www.vinarstvikubik.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

2

Modrý
Portugal

2017

zemské

suché

ano

3

Modrý
Portugal klaret

2017

zemské

suché

ano

4

Svatovavřinecké
rosé

2017

zemské

suché

ano






O vinařství:
Jsme středně velké rodinné vinařství, které se nachází ve Velkých
Bílovicích, největší vinařské obci v ČR. Vyrábíme poctivá moravská
jakostní a přívlastková vína. Vína, která ve vás zanechají příjemný
pocit, vytvoří dobrou náladu. Výrobě vína i vinici věnujeme mnoho
péče a času, protože jen tak vyrobíme vína, za kterými se budete
rádi vracet a která si vychutnáte. Doplňkem k tomu jsou samozřejmě
moderní technologie, ale i již dávno osvědčené a vyzkoušené postupy.
Našimi odběrateli jsou především gastronomická zařízení, vinotéky,
ale také milovníci dobrých vín. Dále pak nabízíme ochutnávky, posezení a pronájem vinného keře.
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VINAŘST VÍ LÍBAL




VINAŘSTVÍ LÍBAL
Adresa
671 34 Horní Dunajovice 85
Telefon mobil
+420 736 225 204
E-mail
info@vinolibal.cz
Web
www.vinolibal.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

2

Muškát
moravský

2017

zemské

suché

ano

3

Svatovavřinecké
rosé

2017

zemské

suché

ano




O vinařství:

Ostatní vína:
Ryzlink rýnský, 2015, VOC, suché
Sauvignon, 2015, VOC, polosladké
Tramín červený, 2015, pozdní sběr, polosladké
Pálava, 2016, výběr z hroznů, polosladké
Chardonnay, 2014, pozdní sběr, suché
Cabernet Moravia barrique, 2015, jakostní, suché
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Tradice výroby vín v rodinném vinařství Líbal je předávána již po třetí
generaci. Postupně z koníčka, který sloužil nejprve jako produkce pro
vlastní potřebu, z lásky k vínu a vinohradům, vznikla podoba dnešní
firmy. Vinařství Líbal si za svoji patnáctiletou existenci získalo pevné
postavení na trhu malých vinařů. Pod vedením sklepmistra a jednatele
společnosti Marka Líbala získalo ceny, které žádné jiné vinařství
z České republiky nikdy nezískalo – vína Sauvignon Blanc VOC 2010
a Tramín Červený 2011 Výběr z hroznů se na San Francisco International Wine Competition 2× po sobě stala vítězem své kategorie.
Základní zásadou vinařství je rychlé a šetrné zpracování pouze těch
nejkvalitnějších a správně zralých hroznů. Pro výrobu vína využívá
moderní technologii řízeného kvašení.
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VINAŘST VÍ Maděřič




VINAŘSTVÍ MAĎEŘIČ
Adresa
Prušánská 318, 691 01 Moravský Žižkov
Telefon mobil
+420 730 529 557
E-mail
vino@vinarstvimaderic.cz
Web
www.vinarstvimaderic.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

2

Zweigeltrebe

2017

zemské

suché

ano



3

Modrý
Portugal

2017

zemské

suché

ano







O vinařství:

Ostatní:

Muškát moravský, 2017, zemské, polosladké
Modrý Portugal rosé, 2017, zemské, polosladké
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Moderní vinařství ležící uprostřed vinohradů. Zajímavostí je výroba
rosé na přírodním oxidu uhličitém, čímž se prodlužuje svěžest vína
na několik let. Raději než kabinet tu vyrobí poctivé jakostní víno, které
nedoslazují cukrem, ale zahuštěným moštem. Většina vín je v pozdním
sběru, s přiměřeným alkoholem i cukrem. Sladkých výběrů tu vyrobí
jen několik ročně.
„To nejlepší nikdy nenajdete u hlavní cesty“
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VINAŘST VÍ MIKULICA




VINAŘSTVÍ MIKULICA
Adresa
Hlavní 116, 691 06 Velké Pavlovice
Telefon mobil
+420 721 779 571
E-mail
obchod@vinarstvimikulica.cz
Web
www.vinarstvimikulica.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ne






Ostatní vína:
Rulandské šedé, 2016, pozdní sběr, polosuché
Pálava, 2016, výběr z hroznů, polosladké
Sauvignon, 2016, pozdní sběr, suché
Aurelius, 2016, pozdní sběr, suché
Rulandské modré rosé, 2016, pozdní sběr, polosuché
Zweigeltrebe, 2015, jakostní, suché







O vinařství:
Rodinné vinařství Mikulica se řadí mezi malé výrobce vín a sídlí ve
Velkých Pavlovicích. Hospodaří na 5 ha vinic, ze kterých vyrábí asi
35 000 lahví. Ochutnejte vína z vinařství, které sklízí úspěchy na
mezinárodních soutěžích. Vína můžete zakoupit na této akci, v našem
e-shopu či přímo ve vinařství.
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VINAŘST VÍ POD CHLUMEM, S. R. O.




VINAŘSTVÍ POD CHLUMEM, S. R. O.
Adresa
U Lesa 1324, 696 02 Ratíškovice
Telefon mobil
+420 725 430 884
E-mail
vinarstvi@podchlumem.cz
Web
www.podchlumem.cz 







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

2

Modrý
Portugal rosé

2017

zemské

suché

ano

3

Modrý
Portugal

2017

zemské

suché

ano

4

Muškát
moravský

2017

zemské

suché

ano









Ostatní vína:
Müller Thurgau, 2016, zemské, suché
Muškát moravský, 2016, zemské, suché
Muškát moravský, 2016, zemské, polosuché
Bílý Modrý Portugal, 2016, zemské, polosuché
Modrý Portugal rosé, 2016, zemské, suché
Modrý Portugal, 2016, zemské, suché
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O vinařství:
Vinařství Pod Chlumem je mladé, dynamické vinařství, jehož vinař
a sklepmistr Ing. Lubomír Bílík se rozhodl se svými partnery obnovit
pěstování vinné révy v trati Pod Chlumem, nacházející se v katastrech
obcí Chlumčany u Loun a Blšany u Loun. Specializací vinařství jsou cuvée, scelováním vín dosahuje vyšších harmonií konečného produktu.
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VINAŘST VÍ RODINY MACHOVÝCH




VINAŘSTVÍ RODINY MACHOVÝCH
Adresa
691 62 Uherčice 244
Telefon mobil
+420 602 324 210
E-mail
p.mach@cattuning.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

2

Muškát
moravský

2017

zemské

suché

ano

3

Veltlínské
červené rané

2017

zemské

suché

ano

4

Svatovavřinecké
rosé

2017

zemské

suché

ano

5

Zweigeltrebe
rosé

2017

zemské

suché

ano

6

Modrý
Portugal

2017

zemské

suché

ano





O vinařství:
Malé vinařství na pomezí vinařských podoblastí Mikulovska a Velkopavlovicka, v katastru vinařské obce Uherčice. Viniční tratě jsou
ve svažitém terénu (Lófar, Zórachtel, Strassberg a Stará Hora) situovány na jih, jihozápad a pro vybrané odrůdy na jihovýchod. Vinice
ošetřujeme tradičním ručním způsobem (s využitím drobné mechanizace), hrozny pak sbíráme ručně a stejným, tradičním způsobem je
pak zpracováváme. Např. pro dopravu moštu od lisu do fermentačních
nádob využíváme šetrného samospádu, což znamená, že mošt
nezatěžujeme dopravním čerpadlem, které by mohlo neodkalený
mošt chuťově poškodit.
S ohledem na klimatické podmínky pěstujeme převážně bílé odrůdy
révy vinné a z modrých odrůd připravujeme převážně vína růžová.
Svoji produkci vín a ovoce pak prodáváme hlavně na farmářských
trzích v Praze a Plzni.
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VINAŘST VÍ ŠABATA, S. R. O.




VINAŘSTVÍ ŠABATA, S. R. O.
Adresa
691 05 Zaječí 506
Telefon mobil
+420 602 282 240 
E-mail
vladimir.sabata@seznam.cz
Web
http://vinarstvisabata.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

kabinetní

suché

ano

2

Modrý Portugal
– bílé, klaret

2017

kabinetní

suché

ano

3

Svatovavřinecké
rosé

2017

kabinetní

suché

ano

4

Svatovavřinecké

2017

kabinetní

suché

ano







O vinařství:
Vinařství Šabata je malý rodinný podnik s vinnými sklepy v obci
Zaječí ve velkopavlovické vinařské podoblasti. Základním zdrojem pro
produkci vín jsou viniční tratě okolo Přítlucké hory (Zaječí, Přítluky
a Rakvice).
Specializujeme se na výrobu moravských přívlastkových vín, červených
a růžových (rosé) vín vyráběných technologií samotoků, na mladá
Svatomartinská vína, sekty kvašené tradiční metodou v láhvi, 100%
hroznové mošty i některé vlastní speciality, například: enologická
cuvée, nebo Sur-lie (čtěte syr li), kdy je délka zrání vín minimálně
9 měsíců na jemných kvasničných kalech.
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VINAŘST VÍ ŠALŠA




VINAŘSTVÍ ŠALŠA
Adresa
Koliba 2355, 697 01 Kyjov
Telefon mobil
+420 602 130 680
E-mail
libor@locaste.cz
Web
www.vinarstvi-salsa.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

2

Svatovavřinecké

2017

zemské

suché

ano



3

Zweigeltrebe
rosé

2017

zemské

suché

ano







O vinařství:
Ostatní vína:
Muškát moravský, 2016, pozdní sběr, suché
Ryzlink rýnský, 2016, pozdní sběr, suché
Hibernal, 2016, pozdní sběr, suché
Malverina, 2016, pozdní sběr, suché
Johanniter, 2015, pozdní sběr, polosuché
Pálava, 2016, pozdní sběr, polosladké
Rulandské šedé, 2016, výběr z hroznů, polosladké
Zweigeltrebe, 2016, pozdní sběr, suché
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Vinařství s rodinnou tradicí se nachází v obci Čeložnice u Kyjova.
Oblast je jako stvořená k pěstování vinné révy a tvorbě lahodného
moku, kterým víno bezesporu je. Navazuje na staré vinařské tradice
v rodině (první dochované zmínky sahají do roku 1796) a při výrobě
vína využívá moderních šetrných technologií. Snaží se produkovat
vysoce kvalitní odrůdová vína s typickým charakterem a svěžestí pro
vinařskou oblast Slovácko. Na celkem 16 ha vlastních vinic pěstuje
odrůdy Sauvignon, Chardonnay, André, Tramín, Hibernal, Malverinu,
Rulandské šedé, Muškát, Irsai Oliver, Pálavu, Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Solaris a Laurot.
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VINAŘST VÍ ŠTĚPÁN MAŇÁK




VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁN MAŇÁK
Adresa
696 49 Žádovice 54
Telefon mobil
+420 725 316 453
E-mail
vrtis@vinarstvi-manak.cz
Web
www.vinarstvi-manak.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

2

Veltlínské
červené

2017

zemské

suché

ano

3

Zweigeltrebe
rosé

2017

zemské

suché

ano










O vinařství:
Vinařství Štěpán Maňák bylo založeno v roce 1992. Vinařství produkuje pouze lahvová vína s přívlastkem: jakostní vína, kabinetní vína,
pozdní sběry, výběry z hroznů, výběr z bobulí, výběr z cibéb, slámová
vína a vína ledová. Doménou vinařství jsou vína z řady Terroir a Barrique. Tyto exklusivní řady se snaží nejdokonaleji zdůraznit odrůdové
charakteristiky vín.
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VÍNAŘST VÍ VAĎURA




VÍNAŘSTVÍ VAĎURA
Adresa
Míšky 677, 687 37 Polešovice
Telefon mobil
+420 777 594 105
E-mail
z.vadura@vinovadura.cz
Web
www.vinovadura.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Muškát
moravský

2017

zemské

suché

ano

2

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

3

Zweigeltrebe
rosé

2017

zemské

suché

ano

4

Modrý
Portugal

2017

zemské

suché

ano









O vinařství:
Ve výsadbách je kladen důraz na bílé odrůdy, kterým plně vyhovují
zdejší klimatické a půdní podmínky. Vinařství vlastní tři sklepy, které
jsou vybaveny špičkovou technologií, a moderní výrobní halu s ubytováním, umístěnou uprostřed vlastních vinic na vinařské cyklostezce.
Spojením terroiru, péče o hrozny, šikovnosti vinaře a výborné technologie vznikají moderní, příjemná a svěží vína určená většinou pro
firemní zákazníky. V posledních ročnících víno vždy dosáhlo na skvělé
hodnocení. Navazuje tak na skvělou tradici polešovických vín.
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VINAŘST VÍ VAJBAR KOBYLÍ




VINAŘSTVÍ VAJBAR KOBYLÍ
Adresa
691 10 Kobylí 509
Telefon mobil
+420 604 235 048
E-mail
petr.vajbar@seznam.cz
Web
www.vajbar.cz 







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ne

2

Rosé cuvée
Svatovavřinecké
a Modrý Portugal

2017

zemské

polosuché

ne





O vinařství:

Ostatní vína:

Klaret St. Laurent, 2016, polosuché
Rulandské šedé, 2016, polosuché
Ryzlink vlašský, 2015, suché
Chardonnay, 2016, polosuché
Tramín červený, 2016, polosladké
Pinot Noir 2013, suché
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Ve vinařské obci Kobylí, proslulé svými vynikajícími víny, sídlí velmi
netradičně pojaté rodinné vinařství bratrů Libora a Petra Vajbarových
– Vinařství Vajbar Kobylí. Vinařství, které již dokázalo nejen svými
lahodnými víny, ale i moderní architekturou vlastního vinařského
provozu oslovit spoustu milovníků a přátel vína. Prolíná se zde
příběh dvou bratrů, kteří v samém srdci obce Kobylí vytvořili unikátní
vinařskou stavbu několika propojených tradičních vinných sklepů
rodinných předků a obohatili ji o zcela nový architektonicky odvážný
prvek nadčasového moderního vinařského domu. Jejich vinařství,
které vzniklo na čtvrtině hektaru vlastních vinic a vzešlo ze starého
poloropadlého sklepa po jejich dědečkovi, určitě stojí za povšimnutí
a krátkou návštěvu. Vinařství Vajbar Kobylí v současnosti hospodaří na
7 ha vinic a je jedním z turistických lákadel mikroregionu Modré Hory.
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VINAŘST VÍ VAJBAR RAKVICE




VINAŘSTVÍ VAJBAR RAKVICE
Adresa
Nádražní 480, 691 03 Rakvice
Telefon mobil
+420 606 246 235
E-mail
info@vinarstvivajbar.cz
Web
www.vinarstvivajbar.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

2

Veltlínské
červené rané

2017

zemské

suché

ano

3

Muškát
moravský

2017

zemské

suché

ano

4

Svatovavřinecké
rosé

2017

zemské

suché

ano

5

Modrý
Portugal

2017

zemské

suché

ano









O vinařství:

Ostatní vína:

Pálava, 2016, výběr z hroznů, polosladké
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Vinařství Vajbar sídlí ve vinařské obci Rakvice, která je součástí
velkopavlovické vinařské podoblasti, vinařský provoz však najdete
v nedaleké obci Zaječí. Mezi firemní vinotékou v Rakvicích a výrobou
s vlastní vinotékou a degustačním sklepem vede krásná cyklostezka
mezi vinohrady.
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VINAŘST VÍ VYDAŘELÝ – Holomáč




VINAŘSTVÍ VYDAŘELÝ – Holomáč
Adresa
Průhonek 18, 696 15 Čejkovice
Telefon mobil
+420 603 217 104
E-mail
pavlina.maderycova@seznam.cz
Web
www.vydarely-holomac.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

2

Zweigeltrebe
rosé

2017

zemské

suché

ano

3

Svatovavřinecké

2017

zemské

suché

ano








O vinařství:
Láska k vínu se v naší rodině dědí již několik generací, které svůj život
zasvětily pěstování vinic a výrobě vína pro vlastní potěšení. V roce
1991 jsme se rozhodli podělit o dlouholeté zkušenosti a nabídnout
naše vína širší veřejnosti. Při výrobě vína využíváme tradiční postupy,
které společně se zkušenostmi a novými technologiemi umožňují vznik
nádherných odrůdových vín.






Ostatní vína:



Muškát moravský, 2017 mladé moravské zemské víno, polosladké
Modrý Portugal – rosé, 2017, mladé moravské zemské víno, polosladké
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VINAŘST VÍ ŽŮREK




VINAŘSTVÍ ŽŮREK
Adresa
696 47 Žeravice 327
Telefon mobil
+420 602 356 253
E-mail
vinozurek@seznam.cz
Web
www.vinozurek.cz 








poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Veltlínské
červené rané

2017

zemské

suché

ano

2

Muškát
moravský

2017

zemské

suché

ano

3

Zweigeltrebe
rosé

2017

zemské

suché

ano

4

Modrý
Portugal

2017

zemské

suché

ano

5

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

Ostatní vína:
Rulandské šedé, 2015, pozdní sběr, polosladké
Sauvignon, 2015, výběr z hroznů
Neronet, 2015, pozdní sběr, suché
Chardonnay, 2016, pozdní sběr
Ryzlink vlašský, 2015, pozdní sběr
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O vinařství:
Naše firma je rodinného charakteru – na Slovácku se vztah k vínu
a k vinohradu dědí spolu s jejich vlastnictvím z otce na syna již
několik generací.
Dnešní majitel firmy Stanislav Žůrek ml. si vzpomíná, jak ho jeho
děda František Žůrek zasvěcoval do tajů vinařství. Jeho otec Sta
nislav Žůrek rovněž vinařil, daleko více času však věnoval hudební
činnosti – dlouhá léta byl kapelníkem dechové kapely Podhoranka,
později založil a vedl vlastní kapelu Vinařinka. V obou kapelách rovněž
účinkovala jeho žena Eva coby zpěvačka. Tak byl mladý Stanislav
od malička zaučován dědou ve vinařství a otcem veden k ovládání
několika dechových nástrojů. Po absolvování základní školy byl přijat
na vinařskou školu v Bzenci. Během studia vyhrál dvakrát v soutěži
Zenit v kategorii do 18 let titul „mladý vinař“.
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Lukáš Továrek
obchodní zástupce

Okružní 849
ˇ
Cejkovice
696 15
facebook.com/vinohnidak

VÍNO HNIDÁK

T: +420 773 056 154
obchod@vinohnidak.cz

výroba a prodej lahvových vín
rízené
ˇ
degustace



posezení ve vinném sklepě

Okružní 849
ˇ
Cejkovice
696 15

+420 608 886 568

info@vinohnidak.cz

T: +420 608 886 568
info@vinohnidak.cz

www.vinohnidak.cz
facebook.com/vinohnidak

www.vinohnidak.cz


VÍNO HNIDÁK

facebook.com/vinohnidak

etiketa
40 x 60 mmAdresa
PVC mat

Okružní 849, 696 15 Čejkovice 
Telefon mobil
+420 608 886 568
E-mail
info@vinohnidak.cz
Web
www.vinohnidak.cz






poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

zemské

suché

ano

2

Zweigeltrebe
rosé

2017

zemské

suché

ano

3

Modrý
Portugal

2017

zemské

suché

ano







Ostatní vína:

O vinařství:

Rulandské šedé, 2016, pozdní sběr, suché
VeltRýn, 2016, pozdní sběr, polosuché
Ryzlink rýnský, 2016, pozdní sběr, polosuché
Sauvignon, 2016, pozdní sběr, polosladké
Tramín červený, 2016, pozdní sběr, polosladké
ToVíno, 2016, sladké
Modrý Portugal, 2016, suché

Vinařství vzniklo klasicky z koníčku – zahrádkářského vinaření, které
postupně přerostlo z demižónů do láhví. Vína dnes získávají medaile
z domácích soutěží. Ve vinařství vznikají moderní svěží vína na „roční“
vypití. Přes letní sezónu je vždy o víkendu otevřen degustační sklep.
Řízené degustace pro cca 15 osob doplňuje originální občerstvení
od maminky. Vína můžete zakoupit a ochutnat nejen ve vinařství, ale
i v dobrých vinotékách a restauracích.
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VÍNO HRUŠKA




VÍNO HRUŠKA
Adresa
Sázavská 24, 120 00 Praha 2
Telefon mobil
+420 702 551 819 
E-mail
vinohrady@vinohruska.cz
Web
www.vinohruskapraha.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

kabinetní

suché

ano

2

Svatovavřinecké
rosé

2017

kabinetní

suché

ano

3

Svatovavřinecké

2017

kabinetní

suché

ano











O vinařství:
Ve vinařství VÍNO HRUŠKA si již po osm generací v rodině předáváme
cenné zkušenosti a rady v oblasti pěstování vinic a výroby vína. Dnes
v obci Blatnička ve vinařské podoblasti slovácké obhospodařujeme
60 ha vinic, kde se snažíme využít místního „Terroir“ k výrobě kvalitních a odrůdově charakteristických vín z této oblasti.
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VÍNO PRŮDEK




VÍNO PRŮDEK
Adresa
Na Valtické 696/63, 691 41 Břeclav
Telefon mobil
+420 777 098 662
E-mail
vinoprudek@vinoprudek.cz
Web
www.vinoprudek.cz







poř. č.

odrůda

ročník

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne



1

Müller
Thurgau

2017

suché

ano

ano







O vinařství:

Ostatní vína:

Müller Thurgau frizzanté, 2017, polosuché
Tramín červený, 2017, polosuché
Chardonnay, 2017, polosladké
André rosé, 2017, polosladké
André rosé frizzanté, 2017, polosladké
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Vinařství Víno Průdek navazuje na tradici výroby vína v rodině Průdků,
především na bohužel již zesnulého Václava Průdka a Jožku Pilarčíka,
jež s výrobou vína začínali v padesátých letech. Dnes se vínu v rámci
vinařství Víno Průdek věnuje vnuk Václava Průdka a Jožky Pilarčíka
Jakub. Jakub Průdek celý život sdílel vášeň pro víno, a jelikož vyrůstal
na jižní Moravě, obklopen svými dědy, jež ho do tajů výroby vína
zasvěcovali od jeho raných let, odhodlal se i on k výrobě svého vlastního vína. Psal se rok 2015, kdy se Jakub po letech výroby vína pod
dohledem dědů rozhodl s vínem vyrazit na trh.
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SVATOMARTINSKÁ GASTRONOMIE 2017
SVATOMARTINSKÉ HODY

DOMÁCÍ LIKÉRY A LIHOVINY

* Pokrmy z pečených hus, uzená husí prsa, kaldoun, droby, stehna

* Staročeské likéry, krkonošská medovina

* Pečená husa se zelím a domácími noky
* Husí a kachní pastrami

LIMONÁDY A SVAŘENÉ VÍNO

* Trhané husí maso podávané na domácím karlovarském
knedlíku s červeným zelím na víně

* Limonády ze sirupů vyráběných českou rodinnou firmou,
s velkým podílem ovoce

* Husí játra a výrobky z husích jater

* Svařené víno na zahřátí

* Burger s husím konfitem a zelím
* Husí klobáska, kedlubnové zelí se slaninou, hruška, křenový
chips a husí šťáva v mléčné bagetce

Přejeme dobrou chuť a vychutnejte si Svatomartinské víno!

* Husí kaldoun
* Husí rillette na chlebu
* Pečená husa s těstovinami
* Bramborový lokš plněný trhaným husím masem s medovobalzamikovým chutney z červené cibule s chilli
* Grilovaná kachní játra v bagetce
* Brioška plněná husími rilettes s brusinkami
* Konfitovaná kachní játra v portském víně s tymiánem
* Husí výpek na krajíci kváskového chlebu sypaný čerstvou jarní
cibulkou
VÝBĚR SÝRŮ KE SVATOMARTINSKÉMU VÍNU
* Sýry ze severu Holandska z rodinné farmy KLAVERKAAS
a domácí sýrové sušenky
* Sýry kravské, kozí i ovčí, ochucené i neochucené, mladé
i staré, dipy k sýrům a slané pochutiny k zakousnutí

Slovník méně známých pojmů
Cuvée
[čtěte kyve; z francouzštiny]
– označení pro víno, které bylo vyrobeno ze dvou a více
odrůd hroznů nebo smíšením dvou a více již hotových
jednoodrůdových vín; cílem tohoto způsobu výroby je dosažení
harmonie konečného produktu
Sur lie
[čtěte syr li; v překladu z francouzštiny to znamená na kalech]
– způsob výroby vína, při kterém jeho zrání – na rozdíl od
klasické výroby – probíhá na kvasnicích, resp. jemných
kvasničných kalech; takto vyrobená vína vynikají osobitostí,
harmonickým tělem a vysoce rozmanitým aroma

ZAHRANIČNÍ SPECIALITY
* Pelmeně a vareniky (4 druhy masa, bramborová kaše s cibulkou,
losos, houby, bramborová kaše s houbami, tvaroh s meruňkami,
višeň) s omáčkami, smaženou cibulí a čerstvými bylinkami
* Výborné francouzské palačinky na sladko i slano
ZOBÁNÍ
* Tradiční pagáčky se škvarky, slaninou a zelím
* Škvarkové tyčinky

Terroir
[čtěte terwar; odvozeno z francouzského slova terre = půda,
země] – termín, který v sobě zahrnuje nejen místní geologické
podloží, složení půdy, vlhkost, srážky, nadmořskou výšku,
odrůdovou skladbu, tradici, historii či know-how vinaře, ale
také to, jak se tento komplex vlivů promítne do charakteru
určitého vína

Adaptováno dle Wikipedie a encyklopedie Znalecvin.cz











farmarsky trh

Hermanak
ŘEZÁČOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 7

18. 11., 2. 12.,
16. 12., 30. 12.












9-15 hodin

prvni trh bez igelitek
vratne obaly

české potraviny od masa po zeleninu, malé food koncepty,
občerstvení, biopotraviny, trh pro místní
www.farmarsketrziste.cz

www.facebook.com/ftpraha

www.svatomartinskeslavnosti.cz
www.farmarsketrziste.cz

