Vážení kolegové,
dovolte, abychom Vás informovali o již čtvrtém setkání milovníků vybraných vín, kvalitního
jídla a dalších ušlechtilých neřestí. Stejně jako při předchozích třech úspěšných ročnících,
budou i letos jeho hlavním tématem sekty, tedy nejenom jejich degustace, ale i špičkový servis,
včetně netradičního otevírání lahví useknutím jejího hrdla. Pokud máte chuť předvést své
umění a pokusit se získat některou z hodnotných cen, přijměte naše pozvání na

4. ročník Mezinárodního mistrovství ČR v sekání sektů
Soutěž se uskuteční v sobotu 14. června na jižní Moravě, v srdci celého vinařství České
republiky. Jelikož ke koloritu jižní Moravy neodmyslitelně patří vinné sklepy, rozhodli jsme se
opět využít pohostinnost jednoho z největších - vinného sklepa U Jeňoura ve vyhlášené sklepní
lokalitě Nechory u Prušánek na Hodonínsku.
Vlastní soutěž bude „tradičně netradiční“ v tom, že se budou srovnávat jen praktické
dovednosti, jinak řečeno, nečeká Vás žádný písemný test. Disciplíny budou jen dvě

Program 4. ročníku Mezinárodního mistrovství ČR v sekání sektů
Sobota 14. června 2008
Vinný sklep U Jeňoura Prušánky - Nechory
9.30

Kvalifikační neveřejné kolo soutěže sommelierů

15.00 Welcome drink mezi vinohrady
15.30 Semifinále soutěže sommelierů v servisu a sekání sektů
16.00 Otevření sklepa:
Raut v moravském stylu
(dobroty vás budou lákat ještě dlouho po půlnoci)

Degustace šumivých vín
(Srovnání sektů vyrobených klasickou metodou kvašením v láhvi z České republiky a zahraničí
např. Slovensko, Rakousko, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Argentína, Brazílie, Moldávie…)

Ochutnávka vín ze všech čtyř moravských vinařských podoblastí
19.00 Ukázka degoržáže
19.15 Finále soutěže sommelierů
20.30 Pokus o zápisy do Guinnessovy knihy rekordů
21.00 Vyhlášení výsledků a vyhlášení divácké soutěže
21.30 Pokračování garden party, rautu, degustací…. při cimbálové muzice

Kontakt:

Libor Nazarčuk - 606 202 595, info@moravskysommelier.cz
Jan Ivičič - 602 780 358 , info@ujenoura.cz
www.moravskysommelier.cz, www.ujenoura.cz

Závazná přihláška
na
4. ročník Mezinárodního mistrovství ČR v sekání sektů
Sobota 14. června 2008
Vinný sklep U Jeňoura Prušánky - Nechory

Zašlete co nejdříve, nejpozději do 31. května na adresu:
Libor Nazarčuk, Kpt. Jaroše 14, 690 02 Břeclav
nebo e-mail:info@moravskysommelier.cz

Jméno a příjmení:
Adresa:
Tel./mobil:
E-mail:
Zaměstnání/škola:
Datum narození:
Datum příjezdu:

Na soutěži budu prezentovat sekt(y):
(název, výrobce, země původu, ročník…)

...................................
podpis/razítko

