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Zdeněk Drla

In Vino Austria Rudolfa Penna je novým partnerem Dukly

Novým partnerem Dukly Jihlava se stala společnost In Vino Austria podnikatele
Rudolfa Penna. „Je to pro nás potěšující zpráva. Pana Penna si vážím. Vážím
si jeho ochoty podpořit Duklu. Pevně věřím, že naše vztahy se budou do
budoucna rozvíjet. Těším se na spolupráci,“ řekl po podpisu smlouvy jednatel
Dukly Jihlava Bedřich Ščerban.

Jak  již  jméno  firmy In  Vino  Austria  napovídá,  jde  o  společnost  obchodující  s  vínem  –
konkrétně  rakouským.  Její  jednatel  Rudolf  Penn,  majitel  jihlavské  firmy Mokov,  pochází  z
rakouského  Kremsu  ležícího  v kraji  Wachau  v Dolním  Rakousku.  Tato  oblast  je  proslulá
pěstováním vína. A protože je Rudolf Penn vínem jak se říká odkojen a vyzná se v něm, k
nápadu dovážet kvalitní rakouská vína do Čech nebylo daleko.

Jak ale vzniklo spojení  mezi  jeho formou In  Vino Austria  a  hokejovou Duklou
Jihlava? „Na osobním jednání s panem Ščerbanem bylo dohodnuto, že se
firma In Vino Austria stane partnerem Dukly Jihlava,“ říká Rudolf Penn, který
je velkým přítelem sportu,  zejména pak golfu. Čas od času si  udělá chvilku a
vyrazí  na hokej.  „Občas se zajdu podívat,  ale  mé pracovní  vytížení  mi to
dovolí  opravdu  jen  zřídka,“  přiznává  muž,  který,  ač  Rakušan,  spojil  svůj

pracovní  a  osobní  život  s  Českou  republikou.  Nyní  jeho  firma  In  Vino  Austria  navázala
spolupráci s Duklou Jihlava. Bude dlouhodobá? „Na tuto otázku je nyní předčasné nějak
konkrétně odpovídat. Uvidíme, jak se naše spolupráce do budoucna bude rozvíjet. Já
osobně věřím, že vzájemná spolupráce bude směřovat k oboustranné spokojenosti, ale
to vše nám ukáže až čas,“ komentuje Penn možnost prodloužení partnerské smlouvy.

Firma In Vino Austria se zaměřuje na přímý prodej  vín restauracím, hotelům, obchodům i
jednotlivcům  zejména pomocí  zásilkové služby.  Zájemci  si  mohou víno objednat  například
přes  formulář  na  internetových  stránkách  www.invinoaustria.com.  Zde najdou i  další  podrobné informace.
Nabízená vína jsou skladem v Jihlavě (skladování v chladícím boxu), to znamená, že objednávky jsou vyřizovány
okamžitě. K dispozici jsou Veltlínské zelené, Muškát žlutý, Rulandské bílé, Chardonnay, Ryzlink rýnský, Cabenet
Sauvignon Rosé, Pinot noir Reserve, Zweigeltrebe Reserve, Cabernet Sauvignon a Zweigelt.

Které víno by Rudolf Penn doporučil fanouškům Dukly Jihlava? „Těžko lze nějaké jednotlivě vyzdvihnout nad
ostatní. Každé víno má svoji jedinečnou chuť a zcela jistě si v naší široké nabídce každý najde to své
oblíbené,“ uzavírá.
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