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

Letos konečně po covidových letech se nám bez jakýchkoliv problémů vydařil IV. 

ročník naší oblíbené akce v překrásném jihomoravském, vinařském městečku 

Šatov u Znojma, kde jsme poctili svou návštěvou další z mnoha místních sklípků 

s lahodným vínem. Akce byla naplánována na poslední květnový víkend, a 

přestože se nám v předchozích dvou ročnících v naplánovaných termínech 

nebylo dáno akci uskutečnit, tak letos opět konečně vše klaplo na 1*. 

Žádná omezení již nařízena nebyla, tak mohlo v pátek 27. 5. vyrazit 15 milovníků 

moravského vína křimickým mikrobusem přímo z Křimic až do 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 se po 15. hodině již občerstvovali v 

šatovském penzionu Bohemia rodiny Lorenců, kde jsme byli při předchozích 

ročnících spokojeni. 

 

Vzápětí za námi do penzionu dorazili i naši skvělí moravští přátelé z Boskovic i 

s kamarádem od Kolína a jeho báječnou přítelkyní      . Tak už nás bylo 19 a to je 

nějaká síla      .  



Už jsme se nemohli dočkat večera, kdy jsme byli pozvání do sklípku pana Lorence. 

Ujal se nás sám majitel vinařství Laurent, Tomáš Lorenc a provedl nás svým 

vinařstvím, poté nabídl ochutnávku pestré škály svých loňských vín, o kterých 

dokázal velmi zasvěceně povídat. A co teprve když se chopil svého saxíku 

kamarád Jiřík a Tomáš kytary, tak už nám nic nechybělo. Měli jsme vše, co 

potřebujeme „výborné víno, krásné ženy a zpěv“, takže jsme ve skvělé náladě 

vydrželi do pozdních nočních hodin.   

    

                                                                                

Přesto bylo potřeba se alespoň trochu prospat a nabrat síly na další degustační 

večer. Po výborné snídani jsme všichni společně naším mikrobusem vyrazili do 

Znojma, ne pro okurky      , ale navštívit historické znojemské podzemí, kde jsme 

měli rezervovanou prohlídku. Přestože bylo podzemí opravdu strašidelné a se 

spoustou chodeb, nikdo se neztratil ani se strachy nepo…..Je vidět, že jsme již 

dostatečně otrlí vinaři       

      



Po prohlídce podzemí, vzhledem ke krásnému jarnímu počasí jsme si ještě všichni 

podle svého prohlédli, někteří i projeli místním vláčkem toto krásní moravské, 

vinařské město. 

    

Po nádherném výletě a skvělé večeři v penzionu jsme se společnou procházkou 

po Šatově vydali k vinařství Šušlák, kde jsme měli předem domluvenou degustaci 

vín a prohlídku sklepního labyrintu. Nejprve jsme zavítali do sklepení, kde nás 

provedl syn vinaře a osvětlil nám, že tento největší sklepní labyrint v Šatově 

vznikl vyklizením a spojením několika zasypaných sklepů. Na všem pracoval 

s kamarády několik let a rozhodně ještě nekončí a labyrint budou dále rozšiřovat.  

    

Po východu z labyrintu se nás ujal sám majitel vinařství pan Šušlák, uvedl nás ke 

stolu se skvělými moravskými dobrotami a začal vyprávět příběh svého vinařství, 

přičemž nezapomněl nalévat své výborné bílé, růžové i červené víno. 

Nezapomněl ani na takové lahůdky jako výběr z cibéb nebo domácí třešňovici. 

Během vyprávění jsme se dokonce dozvěděli, že pan Šušlák byl dříve naším 

kolegou. Není tedy divu, že mnozí z nás si s „kolegou“ vydrželi při víně povídat až 

do brzkých ranních hodin.          



         

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

a ač neradi jsme se z tohoto krásného městečka plných 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 

 


