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Vážení zákazníci, 

dovolte, abychom vás opět krátce seznámili s novinkami v nabídce našeho e-shopu Pálavská vína, tentokráte 

s novinkami, které jsme pro vás připravili na PROSINEC 2022. V našem Newsletteru jako obvykle nechybí 

informace o nových vínech a vinařstvích v nabídce našeho e-shopu, ale samozřejmě také nesmí chybět nabídka 

vín na Vánoce a Silvestra v podobě cenově zvýhodněných vánočních balíčků vín a jako bonus jedna dále 

uvedená exkluzivní nabídka vín.   

Vánoční nabídka vín 

Jako každoročně v době Adventu nesmí v nabídce našeho eshopu chybět nabídka vín na Vánoce a Silvestra. 

Proto jsme pro vás, naše zákazníky, připravili dva cenově zvýhodněné VÁNOČNÍ BALÍČKY VÍN určené pro 

zpříjemnění Vašeho adventního času, Vánoc a Nového roku. Vína ve vánočních balíčcích 

vín STANDARD a EXCLUSIVE byla vybrána tak, abyste si mohli ke každé sváteční chvíli vybrat to správné víno 

nebo aby každý člen rodiny si mohl vybrat víno dle svých preferencí. Oba vánoční balíčky vín obsahují vína 

odrůdy Riesling a Sauvignon k rybě, Pálavu se zbytkovým cukrem k cukroví, červená vína na zimní večery 

a sekt na Silvestra. 

Nová vína v naší nabídce 

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA: V souvislosti s novým vydáním Průvodce nejlepšími víny České republiky 2022-

2023  jsme pro naše zákazníky připravili exkluzivní nabídku cenově zvýhodněného Balíčku vín TOP 3 

Průvodce nejlepší vína ČR, který obsahuje vína z nabízená na našem eshopu zařazená do TOP 3 v jednotlivých 

odrůdách a kategoriích tohoto průvodce vína. Máte tak možnost ochutnat opravdu jedinečná vína za 

zvýhodněnou cenu. Vedle vín zařazených do tohoto balíčku máme v nabídce i další vína, která se dostala do TOP 

3 nebo získala v hodnocení 90 a více bodů jako např. Sekt rosé 2018 extra brut Vinařství Gala, Ryzlink 

vlašský 21 Goldhamer II Vinařství Peřina nebo Ryzlink rýnský 2019 Za cihelnou Traditional line 

Mikrosvín. Vína z balíčku a další vína ohodnocená 85 a více body v průvodci víny najdete v sekci Oceněná vína 

nebo je lze vyfiltrovat u jednotlivých vinařství.   
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Naši nabídku jsme rozšířili o nová vína Vinařství Volařík, konkrétně o vína jejich nejvyšší řady Terroir Ryzlink 

vlašský 2021 Železná Terroir, Veltlínské zelené 2021 Věstonsko Terroir a Ryzlink rýnský 2020 

Purmice Terroir a dále o jedno sladké víno z jejich portfolia Veltlínské zelené 2021 výběr z bobulí 

Věstonsko.  

Rovněž můžete vyzkoušet nová vína z malého rodinného Vinařství Náprava z Nového Šaldorfu u Znojma, 

konkrétně Dornfelder 2018, polosuché Rulandské šedé 2021 a polosladký Tramín červený 2021.  

Dalšími novinkami na našem e-shopu jsou vína z Vinařství Tanzberg, konkrétně Ryzlink vlašský 2019 

Železná, Cuvée Maharal 2017 Red Label a Merlot 2017 Black Label a dvě vína z Vinařství Glos, konkrétně 

Cabernet Moravia 2018 barrique a Syrah 2019.  

V polovině prosince bychom ještě měli naši nabídku rozšířit o další červené víno B\V vinařství, konkrétně o André 

2019, které zrálo v sudu, a o nová vína Oulehla vinařství (dříve Vinařství Trpělka a Oulehla), konkrétně o Pinot 

Gris 2021, Veltlínské zelené 2021 Staré keře a červené Cuvée 30, které vzniklo u příležitosti 30. výročí založení 

Vinařství Trpělka & Oulehla, a to blendováním vín ročníku 2019 z odrůd Frankovka, Pinot Noir, Svatovavřinecké a 

Merlot. 

Nově také můžete vyzkoušet skvělá suchá vína VOC Znojmo z Vinařství Thaya, konkrétně Veltlínské zelené 

2021 VOC a Sauvignon 2021 VOC. Dalšími novinkami z tohoto vinařství jsou Svatovavřinecké 2020 

premium a Veltlínské zelené 2021 Pozdravy z NP Podyjí. 

Co možná nevíte … 

V aktuálním Newsletteru navážeme na náš poslední Newsletter 11/22, ve kterém jsme popisovali, co znamená 

označení VOC na vínech a jaká VOC sdružení jsou aktuálně registrována v České republice. Dnes se 

tedy dozvíte něco o jednotlivých 13 VOC sdruženích registrovaných v České republice.  

Oblast Čechy zastupuje pouze 1 VOC sdružení: VOC Mělník, registrované v roce 2015. V tomto VOC mohou být 

vyráběna vína z odrůd Ryzlink rýnský, Muller Thurgau a Rulandské modré. 

Znojemská podoblast: VOC Znojmo, které bylo registrováno již v roce 2009 jako první v České republice. 

Aktuálně má sdružení 17 členů. V tomto VOC mohou být vyráběna a uváděna na trh vína z odrůd typických pro 

Znojemsko: Veltlínské zelené, Sauvignon a Ryzlink rýnský. 

V Mikulovské podoblasti jsou 3 VOC sdružení, největší a nejstarší VOC Mikulov registrované v roce 2011 

(odrůdy Pálava, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Rulandské modré), VOC Pálava 

registrovaná v roce 2021, které se zaměřuje výhradně na odrůdu Ryzlink vlašský a nejmladší VOC Valtice, 
registrované v roce 2015 s odrůdami Ryzlink rýnský a Sylvánské zelené. 

Velkopavlovická podoblast: VOC Modré hory, registrované v roce 2011 (odrůdy Frankovka, Svatovavřinecké 

a Modrý Portugal), VOC Hustopečsko registrované v roce 2016 (odrůdy Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, 

Tramín červený a Rulandské modré), VOC Kraví hora registrované v roce 2017 s odrůdou André a VOC vinice 

Velké Pavlovice registrované v roce 2019 (odrůdy Neuburské, Veltlínské zelené, Tramín červený, André, 

Frankovka a Rulandské modré). 

Slovácká podoblast: VOC Blatnice, registrované v roce 2013 (odrůdy Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Rulandské 

šedé a Chardonnay), VOC Mutěnice, registrované v roce 2018 (odrůdy Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené a Tramín 

červený), VOC Slovácko, registrované v roce 2016 (odrůdy Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Rulandské modré, 

Rulandské bílé, Muškát moravský a Frankovka) a VOC Bzenec, registrované v roce 2017 (odrůdy Ryzlink rýnský 

a Rulandské bílé). 

Poděkování a přání do roku 2023 

Jelikož se jedná o poslední NEWSLETTER v roce 2022, tak bychom tímto rádi poděkovali vám, našim 

zákazníkům, za vaše objednávky a důvěru v náš eshop, DĚKUJEME. Přejeme našim zákazníkům, šťastné 

a veselé Vánoce a hodně zdraví a dobrého vína v roce 2023. 
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