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Vinařský týdeník
Prešov - Dvěma tituly Championa se z mezinárodní soutěže Muvina Prešov pod 
patronací OIV (Mezinárodní organizace pro révu a víno) mohou pochlubit vinaři  
z České republiky. Navíc získali celkem 53 medailí a 70 diplomů.
Osmnáctý ročník se konal 13. a 14. června. Kategorii bílá suchá vína ovládlo Vi-
nařství Valihrach s Hibernalem, výběrem z hroznů 2012, mezi šumivými víny trium-
fovalo Chateau Radyně extra brut od Bohemia Sektu. “Vinařství Valihrach, které si 
odvezlo čtyři zlaté medaile, získalo rovněž ocenění za nejlepší kolekci vín. Další 
čtyři zlaté obdrželo Vinařství Dufek,” píše wineofczechrepublic.cz.
Další českou stopu najdeme mezi degustátory. Vína hodnotili například Radomil 
Baloun, Josef Valihrach, Božena Valihrachová, Michal Rovenský, Pavel Lacina, 
Vladimíra Seidlová nebo Vlastislav Páleník.
„Atmosféra soutěže Muvina v Prešově byla jako vždy velmi přátelská. Naše vína jsou 
obecně u našich sousedů oblíbená zejména díky své vysoké kvalitě a charakterem 
blízkým slovenským vínům. Vinaře vždy potěší, když jejich práci oceňu-
jí nejen zákazníci, ale také vinařští odborníci v hodnoticích komisích,“ 
uvedl hlavní sommeliér Národního vinařského centra Marek Babisz.
Z Česka dorazilo na Slovensko celkem 205 vzorků. Jejich bilance je 
dva tituly Champion, 50 zlatých a tři stříbrné medaile a 70 diplomů. 
Soutěže se zúčastnil 436 vín, porotci rozdělili sedm titulů Champion, 
117 zlatých a 10 stříbrných medailí a 145 diplomů. Jak je vidět, něja-
kou tu cenu má více než polovina všech přihlášených.
Loňský ročník byl podobně úspěšný. Vinaři z České republiky obdr-
želi titul Championa, jednu velkou zlatou medaili a 56 zlatých medailí. 
Své úspěchy z roku 2011 tak rozšířili o více než polovinu. Nejlep-
ší hodnocení (92,67 bodu ze 100 možných) získala Pálava, výběr 
z hroznů, 2011 z Vinařství Lahofer a patřila jí také velká zlatá me-
daile. Vinařství Krist se mohlo pochlubit titulem Championa, a to za 
Chardonnay, pozdní sběr, 2011. Ve žni zlatých ocenění se dařilo také 
Vinařství U Kapličky a Vinařství Volařík, obě společnosti mohly do 
svých vitrín vystavit pět medailí se zlatým leskem. 

VÍNA Z ČESKA VEZOU Z MUVINY PREŠOV DVA CHAMPIONY A 50 ZLATÝCH MEDAILÍ

Velké Bílovice - Lucie Klukavá se ve Velkých Bílovicíh v konkurenci dal-
ších devíti dívek stala Miss víno 2013. Na druhém místě se umístila Adéla 
Kadlecová, třetí skončila původně náhradnice Hana Hegarová.
Diváci viděli promenádu v plavkách, vystoupení v kraji, ukázky sommelier-
ských dovedností soutěžících a pochopitelně i volnou disciplínu.
Novinkou letošního ročníku byli vinařští patroni, kteří dívky před vyvrcho-
lením soutěže zasvětili do tajů vinařství a vinohradnictví. Porotcům ukáza-
ly své dovednosti a půvaby Anita Štěrbová z Vrbic (jako patron Vinařství 
U Kapličky), Hana Hegarová (Vinařství Ludwig), Iveta Janíková z Březové 
u Uherského Brodu (Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice), Kris-
týna Tuzová z Brna (Vinařství Maděrič), 
Nikola Reissová z Velkých Bílovic (Vin-
selekt Michlovský), Veronika Thielová 
z Ostravy (Vinařství Petra Skoupila), 
Christina Marcinčáková z Mikulova 
(Vinařství Františka Zapletala), Adéla 

Kadlecová z Vrbic (Patria Kobylí), Lucie Klukavá z Ostravy (Vinařství Vajbar) a Klára Tělecká z Frýdku-
-Místku (Vinařství Dvořáček LTM).
Finálový galavečer ve Velkých Bílovicích moderoval Leoš Mareš a kromě něj se návštěvníci mohli těšit 
na vystoupení Václava Noida Bárty s Gabrielou Demeterovou. Součástí programu bylo i vyhlášení 
Miss Sympatie, kterou vybrala široká veřejnost prostřednictvím SMS zpráv. Hlasy porotců i diváků se 
tentokrát shodli a vítězkou této kategorie se stala Miss víno Lucie Klukavá.
Vítězka Miss víno dostala pronájem automobilu na jeden rok, postup do světového finále Miss Inter-
national Tourism nebo garážová vrata, první vicemiss získala pronájem bytu 2+1 v Břeclavi či seda-
cí soupravu a třetí v pořadí se dočkala například televize. Miss sympatie se může chlubit skútrem  
a všechny finalistky byly odměněny poukázkami na víno, kosmetikou a plavkami.
V loňském roce soutěž vyhrála Barbora Pleskačová, první  vicemiss se stala Kateřina Jeroušková, třetí 
příčku obsadila Monika Vrágová. Pleskačová pak na 16. ročníku soutěže Miss Tourism Queen Of The 
Year International 2012 postoupila mezi deset nejkrásnějších dívek. 

MISS VÍNO 2013 SE STALA LUCIE KLUKAVÁ Z OSTRAVY



Ingredience - 400 g kuřecích prsou, sojová omáčka, chilli omáčka, mletý bílý pepř, 1 lžička citronové šťávy, 1 lžíce oleje, 4 vejce, 200 g 
hladké mouky, 0,5 dl bílého vína, čerstvý ananas nebo 1 konzervu ananasových kostek, 1 konzervu sojových klíčků, 1 pórek, škorobová 
moučka, 1 dl zeleninového vývaru

Postup - Kuřecí prsa pokrájíme na větší nudličky. V misce smícháme sojovou omáčku, chilli omáčku, citronovou šťávu, mletý bílý pepř  
a olej. Maso vložíme do marinády a necháme odstát, nejlépe do druhého dne. Z vajec, mouky a bílého vína vymícháme těsto do poloteku-
té konzistence. Jednotlivé kousky kuřete namočíme do těsta a osmažíme v rozpáleném oleji. Na druhé pánvi zpěníme na oleji nakrájený 
pórek, podlijeme vývarem, přidáme ananas a sojové klíčky. Zahustíme škrobovou moučkou rozmíchanou v malém množstvím vody. Do 
omáčky dáme kuřecí maso a zlehka promícháme.  

RECEPT S VÍNEM - NETRADIČNÁ KUŘECÍ PRSA

Turecké přísloví
Dobré víno a krásná žena - dva sladké jedy. 

CITÁT O VÍNĚ

INZERCE

Brno - Herec Karel Roden představil v jihomoravské metropoli už čtvr-
tou vlastní kolekci vín, jež se bude prodávat pod jeho jménem. Vyrobi-
lo ji Adámkovo vinařství ve Višňové na Znojemsku, které ve spolupráci  
s uznávaným umělcem vsadilo na čtyři vína.
K zákazníkům tak putuje Pálava, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský a Ruland-
ské modré. Jak upozornil Tomáš Vican z Vinné galerie v Brně, která produkt 
distribuuje, vín nebude moc a zájemci je nekoupí v supermarketech. Lahve 
budou k dispozici právě ve Vinné galerii a vybraných restauracích.
“Z právě uváděného ročníku bych podtrhnul Ryzlink vlašský přímo z Viš-
ňového, z trati Nová hora. V této severní části naší vinařské oblasti tato 
odrůda těžko dozrává, loni měla ale při sběru cukernatost 23 stupňů,” 
doplnil Vican.
Loni byly v lahvích s Rodenovým jménem Aurelius, Pálava, Ryzlink rýn-
ský, Rulandské bílé, Modrý Portugal a Tramín červený. 

Starý Plzenec - Zisk ve výši 190,5 milionu korun při tržbách ve výši 1,2 miliardy korun zaznamenala loni firma Bohemia Sekt. Vyplývá  
z dokumentů ve Sbírce listin.
V roce 2011 přitom činily tržby 1,19 miliardy korun a zisk byl 169,1 milionu korun.
Společnost loni dodala na trh 24 milionu lahví všech svých výrobků. V roce 2013 chce prodat stejný počet a plánuje dosažení zisku před 
zdaněním přesahující 200 milionů korun.
Do skupiny Bohemia Sekt patří kromě výroby šumivých vín také značky Víno Mikulov, Habánské sklepy, Chateau Bzenec, Českomorav-
ská vína, Vinařství Pavlov, Dynybyl nebo Pražská vodka. 

KAREL RODEN UVEDL NA TRH DALŠÍ KOLEKCI VÍN POD SVÝM JMÉNEM

SPOLEČNOST BOHEMIA SEKT ZVÝŠILA ZISK NA 190 MILIONŮ KORUN

www.obudoucnosti.cz
http://www.oblazek.cz
http://www.zahradkaruvsvet.cz


Brno - Tentokrát uvízly v sítích Potravin na pranýři velmi zajímavé ryby. Hned tří vína plněná od Tomáše Krista, zlatě oceněného ze za-
hraničních soutěží, a jedno u něj přímo prodávané. Rekordmanem je ale víno Veselý verbíř, které obsahovalo 65 procent vody! K dostání 
bylo u společnosti Vinacz v Kosticích. A s nadměrných množstvím vody rozhodně nebylo samo. Více v našem přehledu.

André, víno B.Z.O., suché, alk.11,5%obj., plastový barel
Problém: Chuť a vůně vína byly silně po těkavých látkách.
Kontrola:  Plzeň, Gerská 1916/30c, Vilém Studnička, 18. března
Výrobce: B AQUA, Brno

SVATOVAVŘINECKÉ - víno polosladké, sudové alk. 10,5 % obj., KEG sud
Problém: V chuti a vůni vína byly patrné nežádoucí biologické procesy.
Kontrola:  Český Krumlov, Domoradická 299, Jana Sukdolová, 15. března
Plněno v: Tomáš Krist, Milotice

Frankovka, jakostní víno s přívlastkem POZDNÍ SBĚR, ročník 2010, alk. 12,5 % obj. víno červené suché, skleněná lahev
Problém: Ve víně byl zjištěn obsah oxidu siřičitého trojnásobně vyšší, než je povolený limit.
Kontrola:  Písek, U Hřebčince 2538, Holidays, 23. února
Výrobce:  Vinařství Černý Valtice

VESELÝ VERBÍŘ Originál - víno bílé, suché, alk. 10,5 % obj., PET lahev
Problém: Ve víně byl zjištěn nadlimitní obsah etanolu z přidaného cukru a přídavek vody v množství 65 %.
Kontrola: Kostice, Vinacz, 9. dubna
Plněno v: Vinacz, Dolní Bojanovice

VESELÝ VERBÍŘ Originál - víno červené, suché, alk. 11 % obj., PET lahev
Problém: Ve víně byl zjištěn nepovolený přídavek barviv - azorubin, patentní modř V a tartrazin. Do vína bylo přídáno 34 % vody.
Kontrola: Kostice, Vinacz, 9. dubna
Plněno v: Vinacz, Dolní Bojanovice

Rulandské šedé, víno BZO, Slovensko, suché, alkohol 11,5% obj., KEG sud
Problém: Do vína byla přidána voda. Přídavek vody byl 25 %.
Kontrola:  Jihlava, Sokolovská , Vinné sklepy Vinoma
Výrobce: Vinné sklepy Vinoma, Jihlava

Cuvé (Kagor + Cab. Frank), sladké, alk. 12,5% obj., KEG sud + PET lahev
Problém: V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza.
Kontrola:  Orlová, Masarykova třída 1333, David Třaska, 16. dubna
Výrobce: Vinařství Pavel Mikulica, Vrbice 

Původní sklepmistr, víno polosladké bílé, alk.10,0%obj., skleněná lahev
Problém: V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza. Kontrolovaná osoba nedoložila původ výrobku  - nepředložila 
žádné nabývací doklady k výrobku.
Kontrola: Plzeň, Koperníkova 1522/44, Trung Hau Pham, 8. března
Prodejce: České vinařské závody, Praha

Tramín červený, víno bílé, polosuché, původ Slovensko, alk.11,5%obj.,KEG sud
Problém: Ve víně byl zjištěn nepovolený přídavek syntetického glycerolu.
Kontrola: Brno, Lazaretní 610/11, Krobelus, 20. února
Plněno: BULK WINE TRADE, Strachotín

Pálava, víno bez CHOP bílé, polosladké,alk.11,5% obj., sudové, původem:Slovensko BZO
Problém: Ve víně bylo zjištěno dvojnásobné překročení maximálního povoleného množství konzervační látky kyseliny sorbové. Do vína 
bylo přidáno 25 % vody a syntetický glycerol.
Kontrola: Brno, Lazaretní 610/11, Krobelus, 20. února
Plněno: Veronika Berková, Polešovice

Pálava, víno bez CHOP bílé, polosladké, sudové, alk. 11 % obj., víno původem: Slovensko BZO, KEG sud
Problém: Ve víně byl překročen limit pro obsah konzervační látky kyseliny sorbové. Ve víně byl zjištěn přídavek sacharózy.
Kontrola: Brno, Lazaretní 610/11, Krobelus, 20. března
Plněno: VINOP, Polešovice

Víno Bílé á 2 l, PET lahev 
Problém: Ve víně byl zjištěn vyšší obsah kyseliny citrónové, než je stanovená mezní hodnota.
Kontrola:  Ostrava - Plesná, Opavská 326/90, GLOBUS ČR, 8. dubna
Stáčírna: Vinařství Mutěnice

Dornfelder, polosuché, alk. 12%, Mor. zem., KEG sud + PET lahev
Problém: Chuť i vůně vína byly neodpovídající, oxidativní.
Kontrola: Opava, Vrchní 1556/43, Martin Borák, 23. dubna
Plněno: Pfeffer Jan, Rakvice 

NA PRANÝŘI SE BLYŠTÍ TŘI VÍNA OD KRISTA A VZOREK S 65 PROCENTY VODY
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Pálava, alk. 12,5%, polosuché, Mor. zemské, KEG sud + PET lahev
Problém: Chuť i vůně vína byly neodpovídající, po nežádoucích biologických procesech.
Kontrola: Opava, Nákladní 388/20, Zuzana Melicherová, 23. dubna
Výrobce: Selské rodinné vinařství Tomáš Jedlička, Moutnice

Modrý Portugal, alk. 12,5%, polosuché, Mor. zemské, KEG sud + PET lahev
Problém: Chuť i vůně vína byly neodpovídající, po nežádoucích biologických procesech.
Kontrola: Opava, Vrchní 1556/43, Martin Borák, 23. dubna
Výrobce: Selské rodinné vinařství Tomáš Jedlička, Moutnice

Víno bílé klasik 10 % obj., z.p. Srbsko, Tetra Pak
Problém: Do vína byl přidán syntetický glycerol a 20 % vody.
Kontrola: Hradec Králové, Bratří Štefanů 994, Jednota, 4. dubna
Stáčírna: VINO ŽUPA, Srbsko

Víno červené klasik 10 % obj., z.p. Srbsko, Tetra Pak
Problém: Do vína byl přidán syntetický glycerol.
Kontrola: Hradec Králové, Bratří Štefanů 994, Jednota, 4. dubna
Stáčírna: VINO ŽUPA, Srbsko

BARONOVA PEČEŤ víno červené 9,5 % obj., z.p. Srbsko, PET lahev
Problém: Ve víně byl zjištěn nadlimitní obsah kyseliny citronové a nepovolený přídavek syntetického glycerolu.
Kontrola: Hradec Králové, Bratří Štefanů 994, Jednota, 4. dubna
Stáčírna: VINO ŽUPA, Srbsko

Pálava, moravské zemské víno, polosuché, alk.11,5%obj., KEG sud
Problém: Víno nevyhovělo smyslovým požadavkům pro jakost zemského vína ve znaku chuť a vůně. Víno bylo označeno názvem odrůdy 
a jeho vůně a chuť měly být výrazné a typické pro danou odrůdu, což v tomto případě nebyly.
Kontrola: Plzeň, Havlíčkova 16, Hynek Macák, 5. března
Plněno: Réva Rakvice

Sauvignon, moravské zemské víno, ročník 2011, alk. 12,0 %obj., polosladké, skleněná lahev
Problém: Do vína bylo přidáno 12 % vody. 
Kontrola: Tomáš Jurák, Nedakonice, 26. března
Výrobce: Tomáš Jurák, Nedakonice

Müller Thurgau odrůdové víno bílé suché, z.p. Maďarsko, skleněná lahev
Problém: Chuť a vůně vína byly po nežádoucích biologických procesech.
Kontrola:  Ústí nad Orlicí, Dukelská 332, Hruška, 29. března

Rulandské šedé, víno s přívlastkem pozdní sběr, polosladké, alk. 11,0 %obj., 2010, skleněná lahev
Problém: Chuť a vůně vína byly neodpovídající, po oxidu siřičitém.
Kontrola: Milotice, Tomáš Krist, 11. dubna
Plněno vinohradníkem: Tomáš Krist, Milotice

Veltlínské zelené, suché, č.š. 66 04 2013, alk. 10,0% obj., Maďarsko, KEG sud + PET lahev
Problém: Vůně vína byla po nežádoucích biologických procesech, chuť vína po něžádoucích biologických procesech a po myšině.
Kontrola: Ostrava - Zábřeh, Břenkova 7, Michal Trkovský, 10. května
Plněno: Víno Morava, Hodonín

ZEMSKÉ VÍNO Pálava r. 2011 polosuché alk. 12% obj., (sudové)
Problém: Do vína bylo přidáno 26 % vody. Chuť a vůně vína byly neodpovídající označení, netypické a po nežádoucích biologických 
procesech.
Kontrola: Dražice, Phuong Hoang Minh, 26. března
Výrobce: Mikulovské víno VIKTORIE, Mikulov

Pálava, víno-sladké, alk.11,5%obj., KEG sud
Problém: Do vína byl přidán syntetický glycerol.
Kontrola: Plzeň, Lochotínská 1108/18, VD Vinotéka, 2. dubna
Plněno v: Tomáš Krist, Milotice

ZEMSKÉ VÍNO Frankovka r. 2011, suché alk. 12 % obj., (sudové)
Problém: Víno mělo neodpovídající a oxidativní chuť i vůni.
Kontrola: Dražice, Phuong Hoang Minh, 26. března
Výrobce: Mikulovské víno VIKTORIE, Mikulov

Uvedená vína pocházejí z internetových stránek Potraviny na pranýři. Musíme ale upozornit, že ze webu není jasné, kdo je viník prohřeš-
ku, jestli výrobce nebo prodejce. Rovněž na nich chybí vývoj případu. Nedočteme se tak ani to, zda mohli výrobci či prodejci nedostatky 
odstranit.
Stránky www.potravinynapranyri.cz spustila SZPI a ministerstvo zemědělství. Jejich cílem je zpřístupnit zjištění o nejakostních, falšova-
ných a nebezpečných potravinách českým i evropským spotřebitelům, a poskytnout tak nástroj usnadňující orientaci na nepřehledném 
trhu s potravinami. V souvislosti s vínem je na seznamu nevyhovujících výrobků v současné době 88 položek. 
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Vinařský týdeník

Moravský večer s cimbálovou muzikou, grilováním a ochut-
návkou vín
Datum: 4. července
Místo: Zaječí, Vinařská 479
Podrobnosti: Tradiční moravský večer s cimbálovou muzikou  
a ochutnávkou vín – pravidelná letní akce probíhající každý čtvrtek 
ve venkovních prostorách Vinařství Nosreti s cimbálovou muzikou, 
grilováním a ochutnávkou vín. Začátky vždy v 18:00.
Info: www.vinarstvinosreti.cz, Ivan Kleiber, k
leiber@vinarstvinosreti.cz, 724 918 570

Prázdniny s vinařem
Datum: 4. července
Místo: Mikulov, historická lisovna, Brněnská 26
Podrobnosti: Řízená degustace s výkladem od 19:00 hodin, pro 
zájemce po předchozí domluvě ukázka sezonních prací ve vinici. 
Představení typických odrůd vinařské podoblasti mikulovské.
Info: www.dionysos.breclavsko.com, Vojtěch Pazderka, 519 510 005

Tour de vinohrad
Datum: 4. července
Místo: Mikulčice, Turistické informační centrum
Podrobnosti: Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními ulič-
kami Mikulčic a blízkého okolí spojený s řízenou degustací v archiv-
ním sklepě.
Info: www.vinobartonik.cz, penzionmikulcice@seznam.cz, 
731 159 010, 731 490 390

Den otevřených sklepů Moravská Nová Ves
Datum: 5. července
Místo: Moravská Nová Ves, sklepní uličky Výmol, Zátiší, U Dráhy  
a sklepy vyznačené v obci
Podrobnosti: Tradiční vinařská akce s ochutnávkou vína přímo  
u vinařů ve sklepních uličkách Výmol, Zátiší, U Dráhy (u nádraží)  
a sklepích vyznačených v obci Moravská Nová Ves. Hrát bude cim-
bálová muzika. Akce se koná za každého počasí, občerstvení za-
jištěno! Konání akce od 10:00 do 22:00 hodin. Vstupné 300,- Kč.
Info: www.vinarimnves.cz, info@vinarimnves.cz

Kolem-Horem-Dolem
Datum: 5. července
Místo: Velké Pavlovice, radnice
Podrobnosti: Začátek v 11 hod.
Info: Karel Reichman, 602 504 991

Putování nejen za vínem po křížové cestě na sv. Kopečku
Datum: 5. - 7. července
Místo: Mikulov, vinný sklep U Konšelů
Podrobnosti: Putování s místními průvodci po křížové cestě na sv. 
Kopečku v Mikulově. Dozvíte se nejen poznatky o vinohradnictví a 
místních vinařstvích, ale také spoustu zajímavostí. V průběhu říze-
ná ochutnávka vín ve sklípku přímo pod. sv. Kopečkem.
Info: www.ukonselu.cz, Jana Pirogovová, info@ukonselu.cz, 
607 537 784

Putování vinařstvím od historie po současnost
Datum: 5. července
Místo: Mikulčice, TIC
Podrobnosti: Propojení návštěvy expozic vinařského muzea v Mi-
kulčicích s výrobními prostory Rodinného vinařství Bartoníkovi včet-
ně ochutnávky vín.
Info: www.infomikulcice.cz, Radek Bartoník, 
infomikulcice@seznam.cz, 731 159 010

Slavnosti vína ve Vinařství Kovacs
Datum: 6. a 7. července
Místo: Novosedly na Moravě, Vinařství Kovacs
Podrobnosti: Ochutnávka vín z ročníku 2012, prohlídka vinic, pro-
hlídka výrobních prostor, ochutnávka skvělé gastronomie vinného 
restaurantu Vinařského dvora Kovacs.
Info: www.vinarstvi-kovacs.cz, info@vinarstvi-kovacs.cz, 775 127 730

Den otevřených sklepů
Datum: 6. července
Místo: Terezín, areál vinných sklepů
Podrobnosti: Spolek Terezínských vinařů společně s místními vinaři 
nabízí jedinečnou příležitost ochutnat kvalitní vína přímo ve svých 
vinných sklepech.
Info: www.vinariterezin.cz, Zdeněk Hradil, hradil.zd@gmail.com, 
776 464 379

Den otevřených sklepů a červencová noc
Datum: 6. července
Místo: Horní Věstonice, vinné sklepy v Horních a Dolních Věsto-
nicích, červencová noc v kulturně-sportovním areálu obce Horní 
Věstonice
Podrobnosti: Vinaři z 13 sklepů nabídnou svá vína. Sklepy otevřeny 
od 9:00 do 19:00 hod. Červencová noc začátek ve 20:00 hod. Ná-
vštěvníci mohou využít příjemného posezení ve vinném sklípku a 
projít se CHKO Pálava.
Info: www.horni-vestonice.cz, Vladislav Moravčík, 
horni-vestonice@quick.cz, 724 808 619

Otevřené sklepy Přítluky
Datum: 6. července
Místo: Přítluky, vinařsko-turistický areál
Podrobnosti: Vinařská vesnička Přítluky po loňském velkém úspě-
chu otevírá své sklepy a zve všechny návštěvníky na jejich pro-
hlídku s ochutnávkou vín dne 6.7.2013 od 10:00 do 20:00. Mimo 
prohlídku na Vás v odpoledních hodinách čeká živá hudba v areálu 
VTA Přítluky a mnoho dalšího
Info: www.vinopritluky.cz, Petr Kružík, obchod@vinarstvipritluky.cz, 
605 366 215, 731 460 943

Víno v oranžovém aneb Noční otevřené sklepy
Datum: 6. července
Místo: Velké Pavlovice, vinné sklepy
Podrobnosti: Čekají na Vás otevřené sklepy v nezvyklou dobu - od 
17.00 do 24.00 hod. a půlnoční ohňostroj.
Info: www.vinozvelkychpavlovic.cz, Lucie Prokešová, info@vino-
zvelkychpavlovic.cz, 605 886 640

X. Den otevřených sklepů
Datum: 6. července
Místo: Hrušky, okr. Břeclav, areál sklepů U hřiště, ulice Sklepní  
a Záhumenní
Podrobnosti: Již podesáté Vám organizátoři společně s místními vi-
naři umožní ochutnat kvalitní vína přímo ve svých sklepích v areálu 
sklepů U hřiště. Svoje sklepy je připraveno otevřít až 20 vinařů, od 
těch nejmenších hobby vinařů až po profesionální lahvující vinaře.
Info: www.hrusky.cz, Hana Rozbořilová, czshrusky@seznam.cz, 
607 730 109

Prázdniny s vinařem
Datum: 11. července
Místo: Mikulov, historická lisovna, Brněnská 26
Podrobnosti: Řízená degustace s výkladem od 19:00 hodin, pro 
zájemce po předchozí domluvě ukázka sezonních prací ve vinici. 
Představení typických odrůd vinařské podoblasti mikulovské.
Info: www.dionysos.breclavsko.com, Vojtěch Pazderka, 519 510 005

Tour de vinohrad
Datum:11. července
Místo: Mikulčice, Turistické informační centrum
Podrobnosti: Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními ulič-
kami Mikulčic a blízkého okolí spojený s řízenou degustací v archiv-
ním sklepě.
Info: www.vinobartonik.cz, penzionmikulcice@seznam.cz, 
731 159 010, 731 490 390 
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Za vinařem do Velkých Bílovic
Datum: do 5. září
Místo: Velké Bílovice, vinné sklepy
Podrobnosti: Každý týden otevřena 3 až 4 vinařství, od čtvrtka do středy, 
ve vedlejší sezóně po dobu 9 týdnů od 15:00 – 19:00 hod a v hlavní 
sezoně po dobu 10 týdnů od 13:00 do 19:00 hodin.
Info: www.velkebilovice.com, Michal Tetur, info@velkebilovice.com, 775 
595 561

Letní otevřené vinné sklepy
Datum: do 10. listopadu 2013
Místo: Nový Šaldorf-Sedlešovice, vinné sklepy
Podrobnosti: Možnost posezení ve vinném sklepě bez předchozího objed-
nání každý den v týdnu, a to v čase od 17 do 21 hodin. Po individuální do-
hodě možné i déle. Info: www.modre-sklepy.cz, saldorf@modre-sklepy.cz

Do Blatnice k vinařovi
Datum: do 8. září 2013
Místo: Blatnice pod Svatým Antonínkem, areál vinných sklepů
Podrobnosti: Putovní štafeta otevřených sklepů, každý víkend otevřené 
dva jiné sklepy. Možnost ochutnat minimálně 6 vzorků vín za 100 Kč. 
Detailní rozpis na webu nebo na informačním panelu v centru obce. 
Info: www.vinariblatnice.cz, Cech blatnických vinařů, 
info@vinariblatnice.cz, 606 633 699

K Šidlenám za vinařem!
Datum: do 11. října 2013
Místo: Milotice, osada vinných sklepů Šidleny
Podrobnosti: V sezoně vždy od pátku do neděle budete mít možnost 
navštívit Šidleny s tím, že vždy bude otevřen nejméně jeden sklep ně-
kterého z malovinařů s možností prohlídky sklepa, posezení, degustace 
a koupě vína. Info: www.sidleny.cz, Jaroslav Grufík, 
k.Sidlenam@seznam.cz, 777 434 740, 777 276 825

Kraj kvetoucí révy
Datum: do 31. srpna 2012
Místo: Velké Němčice, Starovice, Uherčice, Křepice
Podrobnosti: Otevřené sklepy ve čtyřech obcích, putování kvetoucími 
vinicemi.
Info: www.krajkvetoucirevy.cz, Lukáš Polívka, Jaroslav Samson, 
lukas@polivkawinery.cz, 777 080 589, 777 673 601

Svobodná republika Kravihorských vinařů
Datum: do 31. října 2013
Místo: Bořetice, Spolkový sklep, sklepní ulička Bořetice 199
Podrobnosti: Nikde jinde na Moravě v souvislosti s vínem totiž nenarazíte 
na pasovou povinnost při překračování hranic vinařského okrsku, na nut-
ná razítka, o ústavě republiky a hymně nemluvě. O tom všem a mnohem 
více pojednává tato výstavní expozice přímo ve sklepní uličce Bořetic.
Info: www.sklepni-ulicky.cz, info@ccrjm.cz, 542 210 088

O nechorských sklepech a búdách
Datum: do 31. října 2013
Místo: Prušánky, Obecní sklep zahrádkářů, sklepní areál Nechory 72
Podrobnosti: Ve vinařské expozici se návštěvník seznámí se zvyky, kte-
ré provázely život a práci ve vinohradu, zjistí, co bylo 'zarážání hory' 
nebo kdo te je 'hotař'. O tom všem a mnohem více pojednává tato vý-
stavní expozice přímo v areálu sklepů Nechory.
Info: www.sklepni-ulicky.cz, info@ccrjm.cz, 542 210 088

Jak se víno dělá
Datum: do 31. října 2013
Místo: Pavlov, Na Cimbuří 159
Podrobnosti: Výstava ve sklepní uličce v Pavlově. V malebné vinařské 
vesničce pod Pálavskými kopci návštěvníka upoutá především architek-
tura nadsklepí.V rámci expozice v Pavlově se návštěvníci navíc sezná-
mí se sklepním hospodářstvím, tj. s tím, co se s vínem děje ve sklepě. 
Zjistí, kdo byli a kde žili habáni i jak stará je odrůda Aurelius či Pálava.
Info: www.sklepni-ulicky.cz, info@ccrjm.cz, 542 210 088

Léto otevřených sklepů v Pavlově
Datum: do 8. září
Místo: Pavlov, vinné sklepy
Podrobnosti: V letní sezonu bude mít každý týden otevřeno jedno vinař-
ství. Otevírací doba je pátek odpoledne (16–20 hodin), sobota (10–18 
hodin) a neděle (10–14 hodin) Při návštěvě budete mít možnost pro-
hlédnout si historické sklepy, poznat osobně jednotlivé vinaře, ochutnat 
skvělá pavlovská vína a samozřejmě si je také nakoupit s sebou do 
svého vinného archivu. K ochutnání bude zpravidla 10–12 vzorků. 
Info: www.otevrene-sklepy-pavlov.cz, pavel@krska.com

O víně a písku z Modrých sklepů
Datum: do 31. října
Místo: Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf 47/s
Podrobnosti: Výstava ve sklepní uličce v Novém Šaldorfu - Sedlešovi-
cích. Od ostatních vinařských areálů je odlišuje technika jejich zbudová-
ní, tj. vyhloubení v pískovci. Kopáním v měkkém písku vznikly rozlehlé 
sklepy, jejichž stěny lákaly místní neprofesionální adepty výtvarného 
umění k realizaci cyklů obrazů čerpajících jak z historie, tak i z každo-
denního života.
Info: www.sklepni-ulicky.cz, info@ccrjm.cz, 542 210 088

Sklepní uličky vyprávějí příběhy
Datum: do 31. října
Místo: Znojmo, Loucký klášter, Loucká 3622/29
Podrobnosti: Expozice v prostorách Louckého kláštera obsáhne historii 
pěstování révy a výroby vína na jižní Moravě i Weinviertelu s důrazem 
na jednotlivé podoblasti a funkci sklepních uliček.
Info: www.sklepni-ulicky.cz, info@ccrjm.cz, 542 210 088

Letní otevřené sklepy - Dolní Dunajovice
Datum: do 31. srpna
Místo: Dolní Dunajovice, vinné sklepy a vinařství
Podrobnosti: Vinaři v Dolních Dunajovicích si pro návštěvníky a milov-
níky vín připravili možnost posezení a ochutnání ve vinném sklepě bez 
předchozího objednání každý den v týdnu. Aktuální kalendář otevře-
ných sklepů a otevírací dobu naleznete na webových stránkách a na 
informačních tabulích v obci.
Info: www.czsdd.cz, zahradkari.dunajovice@seznam.cz

Na skok k mikuleckému vinaři
Datum: do 30. srpna
Místo: Mikulčice, sklepy
Podrobnosti: Prázdninové každodenní otevření sklepů v Mikulčicích. 
Harmonogram otevírací doby a seznam vinařství naleznete na Infor-
mačním centru v Mikulčicích nebo na webu.
Info: www.infomikulcice.cz, infomikulcice@seznam.cz, 731 159 010, 
603 338 483 
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