Prušánky-Nechory

Slovácko Wine Region

Prušánky, the largest wine village of Podluží region, lies between two hills called Nechory and Jochy, approximately 15
km to the west of Hodonína, in the Prušánka stream valley.
The well-known wine hill Nechory gave its name to the
colony of cellars at the edge of vineyards, approximately
one kilometre from the village of Nechory – but this is not
thee original cellar lane in the village. In the past time, the
wine cellars were dug out of the village, close to the road
to Čejkovice. At that time, the nearest church was in the
village of Čejkovice and the people of Prušánky (mainly
men) frequently did not come to the Sunday church service. So as to avoid the „pagan church service in cellars”
the owners torn down the cellars and provided allotments
for construction of cellars in Nechory. And just to be sure,
they built a brand new church directly in Prušánky.
The unusual name of the cellar village (Ne chory = Not ill) is
explained by a legend of a drunk wine maker laying at the
road. The people going by asked him „Are you ill?“ and he responded: „Not ill (Ne chorý), just drunk.“ Another explanation
is that people drinking wine from Prušánky cellars are never
ill. Up to now, Nechory is an important social centre where
wine makers meet on business days as well as on Sundays.
The most important folk feasts are the feasts in garbs.
They are held in front of the municipality building at the
beginning of August and the entertainment lasts for three
days. The people from the village maintain even traditional wine habits, vineyards closing and vintage – all the
events are held in the beautiful environment of wine cellars in Nechory.
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Exhibition „The Cellars and Shelters in Nechory”

Village Cellar of gardeners No. 72
The visitors will see the largest wine growing and wine
making village of the Podluží Region and mainly an absolutely independent urban complex, i.e. the complex of
wine cellars in the village part called Nechory. The wine
growing and making exhibition will present to visitors the
habits connected with life and work in vineyards, they will
get to know what „hill closing“ is or who a „hotař“ is.
Events:
• Into Nechory Wine Cellar, June
• Sightseeing of cellar village, year-round
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The Cellars and Shelters
in Nechory

Prušánky-Nechory

Slovácká vinařská podoblast

Mezi dvěma vyvýšeninami Nechory a Jochy, asi 15 km západně
od Hodonína, leží v údolí potoka Prušánka největší vinařská
obec Podluží.
Proslulá viniční hora Nechory dala jméno i kolonii sklepů na
okraji vinohradů, asi kilometr za obcí Nechory však nejsou původní sklepní uličkou v obci, dříve byly vinné sklepy vyhloubeny
za vesnicí při cestě do Čejkovic. V sídle panství se tehdy nacházel
i nejbližší kostel a prušánečtí občané, zejména muži, na nedělní
bohoslužbu často vůbec nedorazili. Ve snaze zabránit „pohanským podzemním mším“ místních vinařů nechali majitelé sklepy
zbourat a poskytli pozemky k výstavbě sklepů v Nechorách.
A pro jistotu nechali postavit nový kostel přímo v Prušánkách.
Neobvyklý název sklepní vesnice vysvětluje pověst o nestřídmém vinaři, který cestou domů upadl a zůstal ležet u cesty. Na
otázku kolemjdoucích „Si chorý,“ odpověděl: „Ne chorý, opitý.“
Jiný výklad tvrdí, že ten, kdo pije víno z prušáneckých sklepů,
je zdravý a ne chorý. Nechory byly a dodnes jsou důležitým
společenským centrem, kde se vinaři scházejí nejen v neděli,
ale i ve všední den.
Největším folklorním svátkem jsou krojované hody. Pořádají
se začátkem srpna na prostranství u obecního úřadu a hodové
veselí trvá tři dny. V obci se udržují i tradiční zvyky vinařů, zarážání hory a vinobraní, které probíhají v příjemném prostředí
vinných sklepů u Nechor.

O nechorských sklepech a búdách

Prušánky-Nechory, Obecní sklep zahrádkářů č. 72
Návštěvník výstavy se zde seznámí s největší vinohradnickou
a vinařskou obcí Podluží a především se zcela svébytným urbanistickým útvarem tj. s areálem vinných sklepů v části obce
zvané Nechory. Ve vinařské expozici se návštěvník seznámí se

zvyky, které provázely život a práci ve vinohradu, zjistí, co bylo
„zarážání hory“ nebo kdo te je „hotař“.
Akce pořádané ve sklepní uličce:
• K Nechorám do sklepa, červen
• Prohlídka sklepní uličky, celoročně
•
Další informace: ZO ČZS Prušánky – www.nechory.cz

mal nach Hause und an der Straße fiel er zum Boden und
blieb liegen. Auf die Frage der Passanten „Si chorý,“ (Bist du
krank?) hat er geantwortet: „Ne chorý, opitý“ (Nicht krank,
betrunken.). Nechory war und ist bis heute ein wichtiges
gesellschaftliches Zentrum, in dem sich Winzer nicht nur
sonntags, aber auch am Alltag treffen.
Das größte Folklorefest ist Kirtag in Trachten. Dieses Fest
findet anfangs August auf dem freien Gelände vor dem Gemeindeamt statt und dauert drei Tage lang. In der Gemeinde werden auch traditionelle Bräuche der Winzer gepflegt,
wie Weinbergverschließen und Weinlese, die in der angenehmen Atmosphäre der Weinkeller von Nechory veranstaltet werden.

Ausstellung Über Keller und Buden von Nechory

Prušánky-Nechory

Weinregion Slovácko

Zwischen zwei Anhöhen Nechor und Jochy, etwa 15 km westlich
von der Stadt Hodonín, liegt im Tal des Baches Prušánka die
größte Weinbaugemeinde der Region Podluží.
Die berühmte Weinbauriede Nechory verlieh ihren Namen auch
der Kellertrift am Rande der Weinberge, etwa ein Kilometer von
der Gemeinde entfernt. Die Kellertrift Nechory ist jedoch keine
ursprüngliche Kellergasse, früher wurden die Weinkeller hinter
dem Dorf an der Straße nach Čejkovice errichtet. Am Sitz der
Herrschaft befand sich damals auch die nächste Kirche, die Einwohner von Prušánky, meistens Männer, konnten jedoch zum
Gottesdienst sonntags oft gar nicht eintreffen. Mit Vorhaben,
„heidnische unterirdische Messen“ der hiesigen Winzer zu verhindern, ließen die Inhaber ihre Keller demolieren und stellten
die Grundstücke in Nechory zum Kelleraufbau zur Verfügung.
Und der Sicherheit halber ließen sie eine neue Kirche direkt in
Prušánky aufbauen.
Der ungewöhnliche Name des Kellerdorfes, wird in der Sage
über einen unmäßigen Winzer erläutert. Der Winzer ging ein-

Gemeindekeller (Nr. 72)
Besucher werden hier mit der größten Weinbau- und Winzergemeinde im Gebiet Podluží –mit Prušánky bekannt
gemacht und vor allem mit einer ganz eigenständigen
städtebaulichen Gestaltung, d.h. mit einer Kellertrift im
Gemeindeteil mit dem Namen Nechory. Nechory war und
ist bis heute noch ein bedeutendes gesellschaftliches Zentrum, wo sich anlässlich zahlreicher Folkloreveranstaltungen
Leute von hier und aus der Gegend treffen. In der Weinexposition können die Besucher verschiedene Bräuche, die
mit dem Leben und der Arbeit im Weinberg eng verbunden
sind, kennenlernen, man erfährt, was „Weinbergverschliessen“ bedeutet oder wer ein „Hiata“ ist.
Veranstaltungen in der Kellergasse:
• Zu Nechory in den Keller, Juni
• Kellergasseführung, ganzjährig
Weitere Infos: www.nechory.cz

