„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 víkend v polovině května. Přestože
nám koronavirus zamezil v tomto termínu odjet, nevzdali jsme to a operativně
jsme akci přeložili na první možný volný víkend, a to bohužel až na začátku října.
To však ještě nebyl poslední problém, který nám tuto skvělou akci chtěl
znemožnit. Pár dní před plánovaným odjezdem jsme se dozvěděli, že nějakým
nedopatřením a překládáním termínů došlo k tomu, že naše již tradiční
ubytování v penzionu Bohemia v Šatově není možné. Ale ani toto jsme nevzdali
(ostatně jak je naším zvykem) a závislost na skvělém šatovském víně a na
pohostinnosti místních vinařů nás donutila sehnat ubytování za každou cenu.
Nakonec se vše podařilo, a tak mohlo v pátek 1. 10. vyrazit 12 „závisláků“
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 kolem 16 hodiny dorazili do
penzionu Šatovské lípy, kde se nám na poslední chvíli podařilo zajistit ubytování
pro celý náš zájezd
.

Tradičně za námi do penzionu dorazili i naši moravští přátelé z Boskovic
s kamarádem od Kolína i s jeho sympatickou přítelkyní
. Tak už nás bylo 16 a
to už je síla, která něco vypije
.
Po ubytování, krátké procházce po tomto malebném městečku a večeři, kterou
jsme měli zajištěnou v penzionu jsme vyrazili za první degustací do sklípku „U
Šimečků“. Ujal se nás sám pan Šimeček, nabídl drobné občerstvení a samozřejmě
skvělé víno. Při degustaci a příjemném povídání a skvělé náladě čas rychle utíkal,
a tak, než jsme se nadáli byl čas jít na kutě.

Bylo totiž potřeba se alespoň trochu prospat a nabrat síly na další degustační
večer. Po předchozí společné domluvě a po snídani jsme všichni společně vyrazili
naším mikrobusem na výlet do Znojma, kde jsme si prohlédli historické centrum
a navštívili místní zámek. Mnozí z nás neopomněli navštívit i zdejší kavárny,
cukrárny, a kromě kávy a lahodných zákusků ochutnat i místní burčák.

Po večeři v penzionu jsme se společnou procházkou po Šatově vydali k vinařství
Halkoci, kde jsme měli domluvenou další degustaci vín. Po příchodu se nás ujal
otec mladého vinaře Lukáše Halkociho, který nás provedl sklepem a poté jsme
byli usazeni ke stolům se skvělým moravským občerstvením a všichni jsme se
zaposlouchali do vyprávění nejen o víně, jeho přípravě, výrobě a aby nezůstalo
jenom u povídání tak nám u toho pan Halkoci naléval něco ze synových
výborných, přírodních a především bílých vín. I v tomto sklípku se nám tak líbilo,
že jsme vydrželi poslouchat a pít až téměř do ranního kuropění
.

Po vyspání do růžova a snídani v penzionu 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 a jak je již naším zvykem, navštívíme nějaký další
sklípek, kterých je v Šatově pořád dost
Tentokrát jme nenechali nic náhodě a rovnou jsme osobně zarezervovali
ubytování opět v námi oblíbeném penzionu Bohemia na poslední květnový
víkend (27.–29. 5. 2022). Takže si všichni milovníci vína, skvělé nálady a naší fajn
party tento termín zapište do kalendáře a snad nám již žádný Covid ani vládní
opatření cestu nezkomplikují.
Za nádherný víkend děkují pořadatelé, kamarádi Láďa Plochý a Pavel Lór

Další fotografie najdete na našem Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/IPA.Plzen

