
„S vlajkou IPA za pohodou a vínem na jižní Moravu“ 

I letos bylo v plánu zopakovat naší akci v překrásném jihomoravském, vinařském městečku Šatov u 

Znojma a poctít svou návštěvou další z mnoha místních sklípků s lahodným vínem. Akce byla 

naplánována na poslední dubnový víkend, přestože nám koronavirus zamezil v tomto termínu odjet, 

nevzdali jsme to (ostatně jak je naším zvykem) a operativně jsme akci přeložili na poslední červnový 

víkend. 

Koronavirus již neřádil, tak mohlo v pátek 26. 6. vyrazit 16 statečných křimickým mikrobusem přímo 

z Křimic až do jmenovaného jihomoravského Šatova. Vzhledem ke stále ucpanější D1 jsme i letos zvolili 

prověřenou spodní cestu přes Tábor se zastávkou na oběd v restauraci Staré sedlo u Žďákovského 

mostu. Provoz i počasí nám přálo, a tak jsme po 15. hodině dorazili do šatovského penzionu Bohemia 

rodiny Lorenců, kde jsme s ubytováním byli spokojeni už v loňském roce. 

                  

Vzápětí za námi do penzionu dorazili i naši moravští přátelé z Boskovic i s kamarádem od Kolína      . 

Tak už nás bylo 19 a to je nějaká síla      .  

Rozpáleni z cesty jsme rádi využili bazénu v areálu penzionu a večer pozvání do sklípku pana Lorence. 

Ujal se nás sám majitel vinařství Laurent Tomáš Lorenc a nabídl nám ochutnávku pestré škály svých 

loňských vín, o kterých dokázal tak zasvěceně povídat, že jsme se ani nenadáli a bylo ráno.    

                                                                                          

Přesto bylo potřeba se alespoň trochu prospat a nabrat síly na další degustační večer. Po výborné 

snídani a při pohledu na krásně modrou oblohu jsme se rozhodli, že rádi poznáme i nějaké přírodní 

krásy této části naší země a vydali jsme se na známý 3 km vzdálený kopec Šobes. Krásnou procházkou 

Národním parkem Podyjí a po přechodu nové Šobeské lávky přes průzračnou, ale ledovou Dyji jsme 

dorazili na kopec Šobes, kde se rozkládá jedna z nejstarších a nejznámějších viničních tratí v České 

republice. Po kontrole vinic, někteří spíše po kontrole místního lahodného moku, jsme se vydali zpět 

do penzionu, kde většina zamířila rovnou do bazénu. 



             

Po skvělé večeři v penzionu jsme se společnou procházkou po Šatově vydali k vinařství Poppovi, kde 

jsme měli předem domluvenou degustaci vín. 

Po příchodu se nás ujal majitel a vinař pan Přemysl Popp, který nás nejprve provedl svým 300 let starým 

sklepním, pískovcovým a 200 metrů dlouhým labyrintem, který se nachází přímo pod vinohrady viniční 

tratě Na Skalkách. Poté jsme byli usazeni ke stolům se skvělým moravským občerstvením a všichni jsme 

se zaposlouchali do vyprávění o víně, jeho přípravě, výrobě a aby nezůstalo jenom u povídání tak nám 

u toho pan Popp naléval něco ze svých výborných, především bílých vín. I v tomto sklípku se nám tak 

líbilo, že jsme vydrželi poslouchat a pít až do ranního kuropění. 

       

Po vyspání do růžova a další skvělé snídani od paní Lorencové jsme se rozloučili a ač neradi jsme se 

z tohoto krásného městečka a hodných, pohodových lidiček vydali zpět na Plzeň. 

Věřím tomu, že každý z účastníků si z téhle akce odvezl nejen několik lahví skvělých vín, vzpomínek a 

nových vědomostí o víně a vinařství, ale i dobrý pocit z krásného víkendu se senzační partou naší IPA 

skupiny. 

A tak už se těšíme na viděnou příští rok opět v Šatově, ale jak je naším zvykem, navštívíme nějaký jiný 

sklípek, kterých je v Šatově pořád dost        

 

Za nádherný víkend děkují pořadatelé, kamarádi Láďa Plochý a Pavel Lór 



 


