………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slavnost mladých vín a Svatomartinské hody
10. – 13. 11. 2016
Svatý Martin přijíždí 11. 11. na bílém koni a svatomartinská vína se mohou rozlít do světa. A k tomu
výborná pravá svatomartinská husa.
Místo konání: Zaječí, Vinařství U Kapličky
www.vinarstviukaplicky.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinský košt v Brně
11. 11. 2016
Náměstí Svobody zaplní stánky s mladým Svatomartinským vínem, příjezd sv. Martina na koni se
svatomartinským průvodem. Pořádá Vinařský fond.
Místo konání: Brno, náměstí Svobody
www.winfeofczechrepublic.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svěcení vína ročníku 2016
11. 11. 2016
Obřad "Svěcení vína" pořádá místní vinařský spolek Moravín Mikulov již od roku 1990. Své vzorky
mladých vín zde prezentují hlavně malí ale i profesionální vinaři z Mikulova a blízkého okolí. Slavnostní
obřad svěcení vína provede probošt kolegiátní kapituly v Mikulově P. Mgr. Pavel Pacner.
Místo konání: Mikulov, zámek, Gajdošův sál
www.moravinmikulov.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svěcení Svatomartinského vína a Martinská husa
11. 11. 2016
Slavnostní svěcení vína s večerem u cimbálu s ochutnávkou mladých Svatomartinských vín a
Svatomartinské husy.
Místo konání: Bukovanský mlýn
www.bukovansky-mlyn.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bystrcký košt svatomartinských vín
11. 11. 2016
Přehlídka svatomartinských vín od vybraných vinařství z jižní Moravy. O zábavu se postará cimbálová
muzika DONAVA. Slavnostní zahájení bude v 11.00 a ukončení ve 20.00 hod.
Místo: Brno-Bystrc, Atrium OC MAX - spodní patro, Kubíčkova 8
www.facebook.com/transvin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bzenecké sklepy při svíčkách
11. 11. 2016
Zveme vás na ochutnávku mladých i ročníkových vín k vinařům do sklípků s nevšední atmosférou
sklepních prostor osvětlených svíčkami a lucernami. Akce se koná od 17.30 hod. do 24.00 hod.
Místo konání: Bzenecké sklepy
www.bzenec.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ochutnávka svatomartinských a mladých vín v Čejkovicích
11. 11. 2016
Ochutnávka svatomartinských a mladých vín ročníku 2016. Návštěvníci při této příležitosti mohou
ochutnat všechna svatomartinská a mladá vína vyrobená vinaři z Čejkovic z plodů místních vinic. Svá
vína představí 27 čejkovických vinařů.
Místo konání: Hotel Zámek Čejkovice
www.vinozcejkovic.cz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Otevírání svatomartinských vín
11. 11. 2016
Ochutnávka svatomartinských vín začíná v 11 hod. a 11 min. již tradičně před radnicí. Přibližně 35-40
vzorků od 12-15 vinařů z Kyjova a okolí. Zajištěné občerstvení i sklenička s logem sv. Martina.
Místo konání: Kyjov – před radnicí
www.ickyjov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinská a mladá vína 2016
11. 11. 2016
Vinotéka za kapličkou vás srdečně zve na ochutnávku svatomartinských a mladých vín ročníku 2016,
vína budou pro vás otevřená od 11.00 hod.
Místo konání: Mokrá-Horákov, Vinotéka za kapličkou
www.mokra-horakov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slavnosti mladého vína
11. 11. 2016
Ochutnávka mladých a svatomartinských vín, doprovodný hudební program
Místo konání: centrum Znojma
www.znojemskabeseda.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinské slavnosti Hodonín
11. 11. 2016
Sedmý ročník veřejné ochutnávky Svatomartinských vín od vinařů z obcí Podluží a Hodonínska, která
se uskuteční v rámci Svatomartinských slavností v pátek 11. 11. 2016 od 11 hodin a 11 minut
na Masarykově náměstí v Hodoníně. Ochutnat zajímavá mladá vína můžete mezi 11. a 21. hodinou.
Místo konání: Hodonín, Masarykovo náměstí
www.mas-dolnimorava.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinské lázeňské veselí
11. 11. 2016
Degustace mladých vín po „lázeňsku“.
Místo konání: Lázně Hodonín
www.laznehodonin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinské slavnosti Hotelu Kraví Hora Bořetice
11. 11. 2016
Již tradičně vás zveme 11. 11. v 11.11 hod. na slavnostní otevření první láhve svatomartinského vína za
přítomnosti prezidenta Svobodné spolkové republiky Kraví hora. V hotelové restauraci vám nabídneme
tradičně i netradičně připravenou svatomartinskou husičku. Martinské speciality v hotelové restauraci
do 27. 11.
Místo konání: Hotel Kraví Hora Bořetice
www.kravihora.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svěcení martinských vín Dobšice
11. 11. 2016
Příjezd sv. Martina na bílém koni, krátký kulturní program a scénka zakončená svěcením vín. Akce dále
pokračuje ochutnávkou mladých vín dobšických vinařů. Začátek v 17.00 hod. Koná se ve spolupráci s
obcí Dobšice a Spolkem hroznové kozy.
Místo konání: Dobšice
www.vinari.dobsice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinský přípitek v LVA
11. – 12. 11. 2016
Stylový a romantický přípitek na sv. Martina Svatomartinským vínem. Ochutnávky vín, cimbálová
muzika, svatomartinské husí a drůbeží lahůdky. Akce je součástí Svatomartinského přípitku Lednickovaltického areálu, jehož součástí jsou Svatomartinské slavnosti v zámecké jízdárně ve Valticích a
v Lednici. Tato místa budou propojena kyvadlovou dopravou historickým autobusem Praga RND.
Místo konání: Státní zámek Valtice - jízdárna
www.vinobezhranic.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Martinský hody
11. – 13. 11. 2016
V pátek rozmarýnová beseda u cimbálu, v sobotu krojovaný průvod, povolení hodů ke starostovi,
večerní taneční zábava s dechovou hudbou a cimbálovou muzikou. V neděli krojovaný průvod
zakončený mlácením káčera, taneční zábava s dechovou hudbou.
Místo konání: Kyjov
www.martinskyhody.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Husí hody
11. – 13. 11. 2016
Ke Svatému Martinu neodmyslitelně patří i Svatomartinská husa. Vychutnejte si tento tradiční pokrm
v restauraci Bukovanský mlýn.
Místo konání: Bukovanský mlýn
www.bukovansky-mlyn.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Blanenské vítání sv. Martina
11. – 13. 11. 2016
Historický průvod se sv. Martinem na bílém koni, jarmark s regionálními produkty a tradičními řemesly,
bohatý kulturní program v zámeckém parku, dětský světýlkový průvod městem, slavnostní mše v
kostele,
ohňostroj.
Místo
konání:
Blansko,
zámecký
park,
kostel
sv.
Martina
www.blansko.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinský Mikulov
11. – 20. 11. 2016
Svěcení vína ročníku 2016, příjezd svatého Martina s družinou, svatomartinský jarmark, ochutnávky
svatomartinských a mladých vín, gastronomické speciality, zpřístupnění památkových objektů, bohatý
program pro celou rodinu.
Místo konání: Mikulov
www.mikulov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Martinské Šidleny
12. 11. 2016
Ochutnávka mladých vín nového ročníku v areálu vinných sklepů Šidleny.
Místo konání: Milotice
www.zahradkari-milotice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bzenecké svatomartinské slavnosti
12. 11. 2016
Akce začíná ve 14 hodin u bzeneckého zámku, odkud vyjde průvod vojsk tří císařů. Po defilé na
náměstí se cca 130 vojáků společně s návštěvníky přemístí k zámku, kde bude zinscenovaná bitva.
Poté se účastníci přemístí do sklepení pod Sokolovnou, kde akce pokračuje ochutnávkou mladých i
ročníkových vín z regionu Bzenecké oblasti.
Místo konání: Bzenec
www.bzenec.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinské otevřené sklepy Velké Pavlovice
12. 11. 2016
Svatomartinské otevřené sklepy pro vás pořádají velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z Velkých
Pavlovic. Začátek je v 11.00 hodin a čekají na vás svatomartinská a mladá vína, svatomartinská husa,
zabíjačkové speciality a večerní beseda u cimbálu s folklórním souborem od 19. hod.
Místo konání: Velké Pavlovice
www.vinozvelkychpavlovic.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatokateřinské slavnosti vína
12. 11. 2016
Spolek vinařů Búdy Mutěnice pořádá V. ročník Svatokateřinských otevřených sklepů. Začátek v 10.00
hod., vstupné 550 Kč – zahrnuje skleničku, mapku, ochutnávku, oběd – kachna s knedlíkem a zelím,
odběrové kupóny v hodnotě 200 Kč.
Místo konání: Mutěnice – Búdy
www.vinozmutenic.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oslava svatomartinských vín a husí
12. 11. 2016
V 11.11 hod. zazní z oken hustopečské radnice slavnostní famfáry, které ohlásí příjezd sv. Martina s
družinou. Společně s ním pak návštěvníci slavností pozvednou své sklenky a letos poprvé si mladým
vínem přiťuknou.
Místo konání: Hustopeče – Dukelské nám.
www.hustopece.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatý Martin v Šaldorfských sklepech
12. 11. 2016
Od 16 hodin u historického lisu uprostřed novošaldorfských vinných sklepů proběhne martinská oslava
s požehnáním mladých vín, připomenutím martinské tradice a první ochutnávkou. Od 17 hodin
následuje ochutnávka vín v Obecním sále Nového Šaldorfa-Sedlešovic s občerstvením.
Místo konání: Nový Šaldorf-Sedlešovice
www.modre-sklepy.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody ve Valtickém Podzemí
12. 11. 2016
Na svatého Martina husa a džbánek vína! Svatomartinská husička a svatomartinská vína v unikátním
labyrintu historických vinných sklepů. Cimbálová muzika, losování privátního boxu, láhev
svatomartinského vína s sebou.
Místo konání: Valtice, Valtické Podzemí
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinské slavnosti a Mladá svatomartinská vína na zámku
12. 11. 2016
Areál slavkovského zámku bude patřit ušlechtilým koním, jídlu a vínu. Příjezd sv. Martina na bílém koni,
ukázky drezury koní či folklórní vystoupení, výstava mladých svatomartinských vín a malý jarmark.
Místo konání: Zámek Slavkov
www.zamek-slavkov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Festival otevřených sklepů na Hustopečsku
12. – 13. 11. 2016
Podzimní Festival otevřených sklepů se tentokrát odehraje na Hustopečsku. Pětice obcí otevře 30 svých
sklepů a nabídne k ochutnávkám vín i další doprovodný program.
Místo konání: Hustopeče, Rakvice, Zaječí, Přítluky, Starovice
www.vinarske.stezky.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Festival sv. Martin na Hovoransku
12. – 13. 11. 2016
Spolek hovoranských vinařů vás zve na 3. ročník Festivalu vína Sv. Martin na Hovoransku.
Sklepy otevře 13 nejlepších vinařů z Hovoran, v každém sklepě můžete ochutnat jak mladá vína, tak
výběr z minulého ročníku. U každého vinaře můžete ochutnat speciality k jídlu spojené s vínem.
Místo konání: Hovorany
www.vinozhovoran.cz

