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Vážení zákazníci, 

dovolte, abychom vás krátce seznámili s novinkami v nabídce našeho e-shopu Pálavská vína, které jsme pro 

vás připravili na podzimní večery. Nikdy neleníme a neustále se snažíme pro naše zákazníky vyhledávat ta nejlepší 

velká i malá moravská vinařství či vinařství ze sousedních zemí a jejich úžasná vína. A k tomu vám vždy přidáme 

nějaké další informace ze světa vín. 

Nová česká vína v nabídce 

Na konci srpna jsme se jednoho dne vydali na cestu na severozápad naší republiky, abychom doplnili naší nabídku 

na e-shopu Pálavská vína o nová vína z českých vinařství Školní statek Mělník a Žernosecké vinařství, 

protože máme rádi vína z Čech. Velice rádi bychom o tom přesvědčili i vás, naše zákazníky. Proto jsme naši nabídku 

z těchto vinařství rozšířili například o Kerner 2020 ze Školního statku Mělník či Ryzlink rýnský 2020 a Muller 

Thurgau 2021 z Žernoseckého vinařství. 

K tomu jsme pro vás, naše zákazníky, připravili cenově zvýhodněný SPECIÁLNÍ balíček VÍN Z ČECH, abyste 

měli možnost ochutnat vína z různých českých vinařství za zvýhodněné ceny. 

Další vína nově v nabídce 

Naši nabídku jsme rovněž doplnili o nová vína našich oblíbených malých rodinných vinařství, konkrétně o vína 

z Vinařství Tichý z Dolních Dunajovic a Vinařství Entrée z Mikulova, která obě byla velmi úspěšná na soutěži 

Král vín 2022. Konkrétně Vinařství Entrée se svým Ryzlinkem Vlašským 2021 z viniční tratě Mlýnská, 

které získalo titul Championa Krále vín 2022, a Vinařství Tichý, které získalo velkou zlatou medaili za Ryzlink 

rýnský 2021, který máme v naší nabídce. Dále vám z těchto vinařství nabízíme například Rulandské šedé 2020 

z Vinařství Tichý, které bylo školeno na použitém barikovém sudu a které jsme zařadili do našeho výběru 

"nejlepších" vín na našem eshopu TOP 30 VÍN, či typický zástupce odrůdy Sauvignon 2021 z Vinařství Entrée. 

Nově z nabídky vín ze Zámeckého vinařství Bzenec můžete ochutnat Ryzlink vlašský 2021 řady EGO, které 

získalo zlatou medaili na Valtických vinných trzích 2022 a je šampionem  Mikulovské podoblasti Národní 

soutěže vín 2022, která je součástí výběru vín do Salónu vín České republiky 2023 (100 nejlepších vín České 

republiky). Toto víno jsme rovněž zařadili do našeho výběru "nejlepších" vín na našem e-shopu TOP 30 VÍN. 



Už tak bohatá nabídka moravských sektů byla doplněna o nový sekt Vinařství Kadrnka z Březí, konkrétně o 

Sekt Ryzlink vlašský 2020 extra brut. 

Akce Letní vína 

Pro období konce léta a "babího léta" jsme pro vás rovněž připravili akci Letní vína, ve které naleznete zejména 

perlivá vína řady FreshSecco z Vinařství Baláž a perlivá vína řady Frizzanté z Vinařství Sedlák, ale také další 

letní vína za zvýhodněné ceny, zejména v akci 6 lahví. 

Nová vinařství v nabídce 

Ačkoliv již nechceme naši nabídku vín příliš rozšiřovat o nová vinařství, tak jsme neodolali možnosti v našem e-shopu 

nově přivítat vína ze dvou vyhlášených vinařství, jedno z Moravy a druhé z oblasti Kremstal v Rakousku.  

Konkrétně nově můžete vybírat vína z moravského rodinného Vinařství Gala z vinařské obce Bavory u Mikulova. 

V nabídce nechybí vína z nejvyšší řady vín Hermes, základní řady vesnice Perná Bavory a rovněž tak i klasicky 

vyráběné moravské sekty.  

Nabídku rakouských vín jsme doplnili o dva vynikající Rieslingy z vyhlášeného rodinného vinařství Weingut 

Proidl z vinařské obce Senftenberg v oblasti Kremstal hospodařící v BIO režimu.  

Nabídka cenově zvýhodněných balíčků vín  

Chcete ochutnat a porovnat vína jednotlivých odrůd, vinařství, ročníků či porovnat vína z České republiky a 

z Rakouska a navíc ušetřit? Jak víte, tak nabízíme možnost zakoupit si námi vybraná vína v cenově zvýhodněných 

balíčcích po 6 lahvích, jejichž nabídku jsme v září aktualizovali. 

Poslední lahve vybraných vín v nabídce 

Každé víno se jednou vypije, a proto i v naší nabídce je pár zajímavých vín, u kterých zbývá posledních pár lahví (méně 

než 10 lahví). Mezi ta zajímavá vína, u kterých zbývají poslední lahve a které určitě stojí za to ještě 

ochutnat, náleží například: Rulandské bílé 2019 z Vinařství Baláž, Pinot Blanc 2019 z Vinařství Thaya, Pinot Blanc 

či Sauvignon 2019 z Vinařství Václav, Gruner Sylvaner 2019 z Vinařství Taubenschuss, Rulandské bílé a Rulandské 

šedé 2019 či Muller Thurgau 2020 z Žernoseckého vinařství, Ryzlink vlašský 2020 z Vinařství Tichý, Ryzlink 

vlašský 2020 a Sauvignon 2019 z Vinařství Entrée, Ryzlink rýnský 2019 Jindřich z Vinařství Kadrnka, Rulandské 

bílé 2019 Maidenburg Vinařství Reisten a dále mnoho vín řady Traditional Line z Vinařství Mikrosvín.  

Mnoho z nich můžete navíc získat v akci se slevou. Určitě vyzkoušejte některá z těchto vín, ale i další vína, která 

naleznete v sekci Poslední lahve nebo Vína v akci.  

Co možná nevíte … 

Víte, jaké odrůdy révy vinné jsou určené pro výrobu jakostních vín v České republice?  

Jakostní vína se v České republice vyrábí z celkem 61 moštových odrůd révy vinné, a to z 35 bílých moštových 

odrůd a 26 modrých moštových odrůd, které jsou zapsány ve Státní odrůdové knize (v této knize jsou 

zapsány jak odrůdy révy vinné, tak i ostatních zemědělských plodin, chmele, zeleniny, ovoce atd.).  

Víte, že některé moštové odrůdy révy vinné byly vyšlechtěny v České republice? 

Mezi nejznámější moštové odrůdy vyšlechtěné v České republice náleží z bílých odrůd Pálava (kříženec odrůd 

Tramín červený a Muller Thurgau zapsaný do státní odrůdové knihy v roce 1977) a Muškát moravský (kříženec 

odrůd Muškát Ottonel x Prachttraube zapsaný do státní odrůdové knihy v roce 1987 nejdříve jako MOPR, v r. 1991 

jako Moravský muškát a v r. 1993 jako Muškát moravský) a z modrých odrůd André (kříženec odrůd 

Svatovavřinecké a Frankovka zapsaný do státní odrůdové knihy v roce 1980) a Cabernet Moravia (kříženec 

odrůd Cabernet Franc a Zweigeltrebe zapsaný do státní odrůdové knihy v roce 2001). Vedle těchto nejznámějších i 

bílá moštová odrůda Aurelius (kříženec odrůd Neuburské a Ryzlink rýnský) a modrá moštová odrůda Neronet 

(kříženec odrůd Alibernet s klonem B3-27, který vznikl křížením odrůd Svatovavřinecké a Modrý Portugal). 
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