
Podzimní šenkování: Přijďte ochutnat Svatomartinská 

a mladá vína do Centra Olympia Plzeň 

Plzeň, 11. listopadu 2013 – Jedinečná přehlídka Svatomartinských a mladých vín se uskuteční 
v sobotu 16. listopadu v obchodním centru Olympia Plzeň. Akce s názvem Podzimní 
šenkování se zúčastní desítka českých a moravských vinařů, kteří do západočeské metropole 
osobně přijedou představit svá první letošní vína. Zájemci je budou moci nejen ochutnat, ale
i zakoupit.

Vína pod značkou „Svatomartinské“ mají v České republice tradici od roku 2005, kdy vznikla tato 
ochranná známka. Každým rokem roste jejich kvalita a i zájem ze strany milovníků vín. Není se co 
divit, vždyť pochází z vynikajících odrůd, jakými jsou Müller-Thurgau, Veltlínské červené rané, 
Muškát moravský, Modrý Portugal nebo Svatovavřinecké. Letošní ročník je navíc obohacen
o růžová vína z odrůdy Zweigeltrebe. 

„Již několik let jsme svědky toho, že naše Svatomartinská či mladá vína jsou mnohdy lahodnější než 
například mladá vína francouzská, celosvětově známá jako Beaujolais. Jsme tedy zvědaví, jaký 
bude letošní ročník, jehož vína poprvé ochutnáme v Plzni,“ říká Zuzana Foffová ze společnosti 
Praga Mystica, s. r. o., která Podzimní šenkování spolupořádá. „Vedle ochutnávky vín se uskuteční 
také ochutnávka nealkoholických moštů, kterou jistě ocení děti, ale i třeba řidiči. Perličkou bude 
ochutnávka vín slámových,“ doplnila Zuzana Foffová. 

Pro návštěvníky obchodního centra Olympia bude připraven pestrý program. „V průběhu celého 
dne budeme jednotlivé vinaře představovat, budeme si s nimi povídat a promítneme i fotografie
z jejich vinic či sklepů,“ upřesnil další z organizátorů, Bohumil Vurm. Podzimní šenkování se sice 
bude točit hlavně kolem vína, ale to neznamená, že by rodiče museli nechat své děti doma. „Rodiny 
s dětmi jsou vítány, připravili jsme pro ně zábavný program s vinařskou tematikou a potěší je také 
hudební či taneční vystoupení,“ uzavřela Lucie Juhászová, marketingová manažerka Centra 
Olympia Plzeň. 

O hudební program se postarají kapely Le čhavendar & Pavlína Matiová, Malá dudácká muzika 
z Plzně a Meteláček.



Vinařství, která se zúčastní Podzimního šenkování v Plzni: 

Bettina Lobkowicz Vinařství Mělník 

Rodinné vinařství Pavel Binder 

Vinařství Oldřich Drápal starší 

Vinařství Ondřej Brdečko 

Vinařství Josef Valihrach 

Vinařství Kovacs s.r.o. 

Vinařství Štěpán Maňák 

Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. 

Vinné sklepy Valtice, a.s. 

Víno Svoboda Mikulov 

PODZIMNÍ ŠEKNOVÁNÍ V CENTRU OLYMPIA V SOBOTU 16. 11. OD 11 DO 18 HOD.

Zleva: moderátor Šimánek, Bohumil Vurm ze spolupořadatelské společnosti Praga Mystica, Martin 
Zrzavecký – ekonomický náměstek primátora města Plzně, Lucie Juhászová  - marketingová 
ředitelka Centra Olympia Plzeň, Martin Vobruba – tiskový mluvčí ZOO Plzeň a Zuzana Foffová 
(Praga Mystica)
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