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Staroměstský den vína premiérově
Jak se nám pan Maňák svěřil, byl velmi mile
překvapen zájmem i počtem návštěvníků, ale také
kvalitou vzorků od staroměstských vinařů, které
po skončení řízené degustace na oplátku ochutnával on.
Po tom, co si návštěvníci měli možnost ochutnávaná vína zakoupit, pokračovala volná degustace nabízených vzorků a k dobré zábavě začala hrát
CM Jaroslava Čecha – Čechovci. Při zpěvu, tanci
a dobrém víně plyne čas rychle, a proto se poslední spokojení návštěvníci rozcházeli až po půlnoci,
idea „Dne vína“ byla tedy naplněna doslova.

Jezuitský sklep na náměstí Velké Moravy byl v sobotu 10. října
dějištěm prvního ročníku akce s názvem Staroměstský den vína.
Členové Klubu přátel vína Staré Město sklep otevírali už brzy
dopoledne, aby mohli přivítat účastníky akce Na kole vinohrady, kteří měli ve stylových prostorech sklepa zastávku už potřetí.
I letos bylo náměstí Velké Moravy s Jezuitským sklepem průsečíkem několika vinařských cyklostezek a i přes téměř zimní
počasí se stalo zastávkou velkého množství jak cyklo, tak pěších
účastníků, kteří symbolicky uzavírali vinařské stezky. Členové
KPV připravili na ochutnání jak svá vína, tak i burčák ze staroměstských vinohradů. Velmi vhod přišly také teplé nápoje
a bohatá nabídka občerstvení, o které se, již tradičně, svědomitě
starala Silvie Burešová.
V 17:00 hodin vstoupil Staroměstský den vína do své druhé
části, koštu vína staroměstských vinařů. Že je o podobné akce
mezi Staroměšťany zájem, avizovalo už staroměstské Infocentrum. To v rámci předprodeje prodalo všechny vstupenky, které
mělo k dispozici. Zbylá kapacita sklepa se pak návštěvníky zaplnila pár minut po oficiálním zahájení akce. Mezi sedmadvaceti
staroměstskými vinaři se sesbíralo celkem 76 vzorků vína, které
byly nabízeny k volné degustaci podle katalogu.
Na devatenáctou hodinu byl naplánován začátek řízené degustace Vinařství Štěpán Maňák ze Žádovic. Pan Maňák se mikrofonu ujal osobně a po následující hodinu představoval vína
svého vinařství, která obsluhující nalévačky roznášely všem návštěvníkům k ochutnání.

Členové pořádajícího KPV Staré Město by touto cestou rádi poděkovali městu Staré Město za
podporu akce, panu starostovi Josefu Bazalovi za
slavnostní zahájení, panu Radku Malinovi a Pavlu
Pluhařovi za pomoc s předprodejem a organizací,
panu Štěpánu Maňákovi za přípravu řízené degustace, MIC Uherské Hradiště jako pořadateli „Na kole vinohrady“ a v neposlední řadě staroměstským vinařům za poskytnuté
vzorky, jmenovitě to byli pánové: Jan Batůšek, Jaroslav Bilavčík,
Pavel Borek, Ing. Josef Caudr, Karel Čejka, Stanislav Dočkal, Jan
Drgáč, Ing. Květoslav Fryšták, Ing. Hulcký František a Ivan, Ing.
Miroslav Kašpar, Rostislav Mazáč, Ing. Jiří Omelka, Jaroslav
Pelka, Miroslav Rosůlek, Ing. Karel Svoboda, Stanislav Švec, Jaroslav Trňák, Ing. Josef Trňák, Pavel Trňák, Ing. Josef Vaculík,
Josef Vanda, Vávra Jaroslav a Luděk, Dalimil Vrána, Pavel Vrána
a Mgr. Martin Zábranský.
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