
     

      

 
Český Krumlov uspořádá svůj první Festival vína 

Český Krumlov 10. září 2013 

Po loňském úspěchu prvního ročníku Svatomartinského hodování letos Český Krumlov tuto slavnost rozšíří a 
prodlouží až do konce listopadu. Založí tím tradici nového Festivalu vína, který začne příjezdem svatého Martina a 
propojí víno, gastronomii a kulturu. Bude to hostina pro všechny smysly, včetně originálních programů, jako je třeba 
téma Víno ve filmu či ochutnávka košer vína v kavárně synagogy. 

„Loni jsme uspořádali první nesmělý pokus, jak oživit poklidný listopad ve městě něčím, co potěší turisty i místní 
obyvatele. Reakce návštěvníků i podnikatelů nás příjemně překvapily a povzbudily k tomu, abychom si s tématem 
vinařství ještě více pohráli,“ vysvětlil Miroslav Reitinger, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu, který akci 
pořádá spolu se Sdružením cestovního ruchu v Českém Krumlově. 

Upozornil, že Krumlov sice neleží ve vinařském kraji, ale dosud zde na některých místech vinná réva roste. Na Jižních 
zámeckých terasách se ho pokoušeli pěstovat už Rožmberkové. Město má tedy nač navázat a může přilákat touto 
formou další návštěvníky a prodloužit turistickou sezonu. „Gastronomie je stále důležitější součástí nabídky 
cestovního ruchu a víno v ní zaujímá významnou pozici,“ upozornil Reitinger. 

Otevření festivalu obstará přípitek Svatomartinským vínem v den svátku sv. Martina. Lidé si společně připijí 
v symbolickém čase: v pondělí 11. 11. v 11 hodin a 11 minut, a to přímo na českokrumlovském náměstí Svornosti.  

K největším akcím bude tak jako loni patřit Zahradní slavnost vína, degustační a prodejní přehlídka vín, při níž se 
tento nápoj bude snoubit mimo jiné i se sýry z Madety. Dále bude možno využít k občerstvení i bohaté nabídky 
gastronomických služeb. „Oproti loňsku přibude zastoupených vinařů, poprvé zde návštěvníci budou moci ochutnat i 
vína z Itálie, Německa a Rakouska,“ upřesnil Pavel Fučík ze Sdružení cestovního ruchu.  

Zahradní slavnost se uskuteční v sobotu 16. listopadu od 14 hodin do večera v Pivovarské zahradě. Zahrají dvě 
českokrumlovské kapely – rockoví Chlapi v sobě a moderní cimbálovka Medicimbal. Lidé budou ochutnávat vína od 
14 tuzemských i evropských vinařů, celkem bude připraveno okolo 100 vzorků. Ta vína, která návštěvníky zaujmou, si 
mohou koupit za zvýhodněné ceny. Během celého odpoledne vinaři se zájemci rádi pohovoří a poodhalí tajemství 
svých produktů.  

Podzimní oslava vína i sezónní gastronomie, což znamená nejen degustační menu a svatomartinskou husu, ale také 
zaměření na místní potraviny, potrvá až do konce měsíce. Zapojí se do ní 13 českokrumlovských restaurací a dalších 
míst. Lidé tak budou moci ochutnat třeba toskánská a burgundská vína, posoudit moravské vlašské ryzlinky nebo se 
dozvědět zajímavosti o vinařských oblastech, které v historii zásobovaly českokrumlovský zámek. Bude to i 
slavnost dobrého a neobvyklého jídla – například Café & Bistrot v synagoze návštěvníkům naservíruje kosher vína 
spolu s konfitovaným husím stehnem se šouletem. 

Zajímavé spojení čeká ve čtvrtek 14. listopadu diváky v kině Luna, kde známá sommelierka Klára Kollárová přiveze 
komponovaný pořad o víně ve filmu. „Lidé uvidí ukázky filmů, v nichž hraje víno větší roli, a pak budou moci vybrané 
druhy vín ochutnat v kavárně kina,“ upřesnil Reitinger, podle něhož je spojení vína se světem filmu velmi inspirativní 
i pro budoucí ročníky Festivalu vína. 

Bližší informace: 
Ing. Pavel Fučík, Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, o. s.: e-mail: pavel.fucik@kamen-ck.cz,  
tel.: 602 494 183 
Ing. Miroslav Reitinger, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.: e-mail: miroslav.reitinger@ckrf.ckrumlov.cz, 
tel.: 602 270 483 
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Výběr z programu: 

Pondělí 11. 11., 11.11 hod., náměstí Svornosti 

Slavnostní otevření Svatomartinského vína 
Slavnostní příjezd sv. Martina se Svatomartinským vínem, ochutnávky svatomartinského vína 
Po celý týden na náměstí prodej a ochutnávka svatomartinských vín  
 
Pondělí - neděle 11. 11. -17. 11. 

Svatomartinské víno a menu v partnerských restauracích 
Pizzerie Latrán, Restaurace Tenis-Centrum, Restaurace Konvice, Restaurace hotelu Old Inn, Restaurace hotelu Růže, 
hospůdka Láb, Krčma Šatlava, Restaurace Maštal, Hotýlek a hospoda U Malého Vítka, Papa’s Living Restaurant, 
Hospoda 99, Jakub restaurant, Vinotéka svatého Kryštofa (pouze 11. 11.) 
 
Sobota 16. 11., 14.00 - 22.00 hod., Pivovarská zahrada - vyhřívaný stan 

Zahradní slavnost vína - degustační a prodejní přehlídka vín 
Představení českých a zahraničních vín 

Vinařství: 
Habánské sklepy, Znovín - Znojmo, Lahofer - Znojmo, Marcinčák - Mikulov, Nové vinařství - Drnholec, 
Kadrnka/Volařík - Mikulov, Kubík - V. Bílovice, Zapletal - V. Bílovice, Maleňák - Bzenec, Pavel Springer - 
Bořetice,  Rakouská vína.com - Rakousko, Vinařství SAX - Kamptall, Rakousko , H.Muller - Pfalz, Německo, 
Cesani - Toskánsko, Itálie 

Kulturní program  
Českokrumlovská rocková hudební skupina Chlapi v sobě 
Hudební skupina Medicimbál – modern cimbal music 

Bohaté studené i teplé gastro občerstvení 
 
11. 11. - 30. 11.     

Víno & Gastronomie & Kultura 
čtvrtek 14. 11., Kino Luna 
Víno ve filmu – Klára Kollárová: komponovaný pořád 
o víně ve filmu + ochutnávky vín v kavárně kina 
 

pátek 15. 11., Sklepy Vodotrysk 
Snoubení vín a sýrů + sýry z produkce firmy MADETA  
 

pátek 15. 11., Vinotéka svatého Kryštofa  
Představení vinařského domu rodiny Sax s tradicí 
vinařství od roku 1660 
 

neděle 17. 11., Synagoga Café & Bistrot 
Kosher vína v synagoze: autorská prezentace vinařství 
Dvořáček LTM + menu: Kosher konfitované husí 
stehno se šouletem 
 

čtvrtek 21. 11., Pizzerie Latrán 
Italská vína a gastronomie: sommeliér Jaroslav Tesař 
a šéfkuchař Otakar Müller, tradiční italská kuchyně 
doplněná kvalitními italskými víny 
 

pátek 22. 11., Hospoda 99 
Vlašské ryzlinky z Moravy: představení moravských 
vlašských ryzlinků + degustační menu 
 

 
pátek 22. 11.,  Papa’s Living Restaurant  
Burgundské menu: 3 chodové degustační menu + 
burgundská vína a přednáška JUDr. Miroslava Hrabala 
na téma "Vína s rodokmenem" spojená s degustací vín 
 

čtvrtek 28. 11., Tenis-Centrum Český Krumlov 
Vinařství Sonberk + René Vrba:  „Podzimní tóny - 
Food+Wine Composition“: 5chodové podzimní 
degustační menu propojené s prezentací vín ze 
Sonberku 
 
pátek 29. 11., Schwarzenberské archivní sklepy – 
Zámek Český Krumlov 
Víno na zámku Český Krumlov: povídání vážné i 
nevážné o vínu i krmi na zámku Český Krumlov v běhu 
časů, degustace vín ze 4 vinařství z vinařských oblastí, 
které historicky vínem zásobovaly zámek Český 
Krumlov, včetně představení archivních vín  
 
sobota 30. 11., Kavárna Kolektiv 
Kolektivní Itálie: řízená degustace italských vín, 
3chodové degustační menu 



     

      

 

  
 
Svatý Martin přiveze na náměstí Svornosti první víno roku a přesně v 11 hodin a 11 minut bude 
Svatomartinské víno otevřeno. © Ing. Libor Sváček 
 

 

 

  
 
Návštěvníci Zahradní slavnosti mohou ochutnat více než 100 vzorků vína z českých a moravských, ale 
také zahraničních vinařství. Zástupci jednotlivých vinařství představí své podniky a poskytnou zájemcům 
podrobnější informace k prezentovaným vínům. © Ing. Libor Sváček 
 

 

 

  
 
Příjemnou atmosféru ve vyhřívaném stanu během Zahradní slavnosti vína dokreslí duo kapel - 
českokrumlovští Chlapi v sobě a "rocková" cimbálovka Medicimbal. © Ing. Libor Sváček 

 


