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Edice Krajem vína

kalendář

Vinařských akcí
Vážení příznivci vína,
tento kalendář vám usnadní orientaci v pestré nabídce vinařských akcí, které proběhnou po celé České republice v roce 2022. Na následujících stránkách jich najdete 496 a jsou řazeny podle data konání. Jejich výčet
vychází z kalendáře vinařských akcí na portálu www.vinazmoravyvinazcech.cz a jsou zde uvedeny ty, které
byly pořadateli či organizátory zadány do uzávěrky tištěného kalendáře koncem listopadu 2021. Během roku
se nicméně počet zadaných degustací, výstav, kurzů a dalších vinařských akcí postupně navyšuje (někdy
až na dvojnásobek), proto je vhodné při plánování cest za vínem navštívit i výše uvedené webové stránky.
Ať už si však akci vyberete v tištěném kalendáři nebo na internetu, doporučujeme vám si údaje před návštěvou ověřit na kontaktech pořadatelů, uvedených u jednotlivých akcí.

Už to bude jen chvíle, než hrozny
dozrají, ale dočkáme se. Každoroční
dřina stojí za to. Pro každého vinaře
z Moravy i z Čech je největší radostí,
když vám naše víno chutná.

Na život jako víno!

Podporujte
vína v národních
barvách

Obsah Kalendáře
Pĳte zodpovědně

Na náš další
skvělý ročník!

Přejeme vám mnoho krásných chvil strávených s přáteli při sklence dobrého vína!

Služby otevřených sklepů .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Červenec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Leden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Srpen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Únor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Září .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Březen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Říjen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Duben .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Listopad. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

Květen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Prosinec . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

Červen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

www.vinazmoravyvinazcech.cz | 1

služby otevřených sklepů

Služby otevřených sklepů
Fenoménem posledních let jsou v řadě vinařských obcí služby otevřených sklepů. V hlavní sezoně je pořádají místní vinařská sdružení a v zásadě jde o to, aby turisté a milovníci vína vždy našli otevřený alespoň
jeden sklep a nezůstali tak stát před zavřenými dveřmi.
Do služeb otevřených sklepů se zapojuje nejméně šest vinařství po dobu (alespoň) dvou měsíců s pevnou
otevírací dobou v pátek, sobotu a v neděli, během zbývajících dnů pak můžete po předchozí telefonické domluvě navštívit alespoň jedno vinařství. V roce 2022 vám tyto služby nabídnou vinařské obce Blatnice pod
Svatým Antonínkem, Bořetice, Hustopeče, Milotice, Moravská Nová Ves, Mutěnice, Pavlov, Rakvice,
Velké Bílovice a Vrbice.
Podrobné informace o otevřených sklepech získáte na kontaktech pořadatelů jednotlivých služeb otevřených sklepů, na nichž doporučujeme i dále uvedené údaje před návštěvou ověřit.

Služby otevřených sklepů dle termínu konání

Termín Vinařská obec

Název akce

21. 04.–24. 08. 2022

Velké Bílovice

Za vinařem do Velkých Bílovic

27. 05.–25. 09. 2022

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Do Blatnice k vinařovi

27. 05.–04. 09. 2022

Moravská Nová Ves

Za vínem do sklepa

01. 06.–30. 09. 2022

Hustopeče

Letní otevřené sklepy Hustopeče

03. 06.–27. 08. 2022

Vrbice

Na Vrbicu pro opicu

03. 06.–27. 08. 2022

Bořetice

Letní víkendy u vinaře

09. 06.–28. 09. 2022

Rakvice

Letní služby vinařů – za vínem do Rakvic

11. 06.–09. 10. 2022

Milotice

K Šidlenám za vinařem!

17. 06.–28. 08. 2022

Pavlov

Léto otevřených sklepů v Pavlově

30. 06.–31. 08. 2022

Mutěnice

Okoštujte u vinařa

27. 5.–25. 9. 2022
DO BLATNICE K VINAŘOVI
Blatnice pod Svatým Antonínkem, celá obec a areál sklepů Stará hora
Navštivte o víkendu v Blatnici vinaře přímo u něho ve sklepě a ochutnejte jeho vína. Pátek od 17.00 do 20.00
hod., sobota od 13.00 do 20.00 hod. a neděle od 13.00 do 17.00 hod. Vstupné 100 Kč za minimálně 6 vzorků.
Putovní štafeta otevřených sklepů, celé léto vždy někde otevřeno. Skleničku Vám vinař půjčí a ty vína, které
Vám budou chutnat, si můžete koupit domů.

Rozpis Do Blatnice k vinařovi

21. 4.–24. 8. 2022
ZA VINAŘEM DO VELKÝCH BÍLOVIC
Velké Bílovice, vinařství a vinné sklepy
Vinařská akce, která začíná 21. dubna a končí 24. srpna. Po dobu 18 týdnů postupně otevře své dveře 50 vinařství. Každý týden 3 až 5 vinařství, od čtvrtka do středy, ve vedlejší sezóně po dobu 9 týdnů od 15.00 do 19.00
hod. a v hlavní sezoně po dobu 19 týdnů od 13.00 do 19.00 hod. Budete mít možnost degustovat min. 8 druhů
vín za 200 Kč na osobu. Po zaplacení degustačního poplatku vám vinař zapůjčí skleničku a po ukončení ochutnávky si skleničku vezme zpět. V infocentru na náměstí Osvoboditelů ve Velkých Bílovicích zjistíte, kdo má
daný termín otevřený sklep. Pokud si vytipujete vinaře, doporučujeme si vzít mapu sklepních uliček ze stojanu,
který najdete na všech informačních tabulích. Velkobílovičtí vinaři se snaží svými víny lidi co nejvíc propojovat a taky se s nimi co nejčastěji setkávat přímo ve svých vinných sklepech. A protože drží prst na tepu doby,
mají moc užitečnou aplikaci Velkobílovičtí vinaři. Dozvíte se z ní všechno podstatné včetně přehledné mapy,
otevřených sklepů, ubytování a řízených degustacích. Bezplatně si ji stáhněte na Google Play nebo App Store.
kontakt: Velkobílovičtí vinaři
e-mail: info@velkobilovictivinari.cz
www.velkobilovictivinari.cz
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Termín

Číslo

Vinařství

Telefon

27.–29. 5. 2022

11.
38.

Vinařství Vyskočil
Bílé Karpaty vinařství

608 861 146
777 585 282

3.–5. 6. 2022

7.
34.

Vinařství Antonín Hanák
Vinařství Václav Hanák

608 764 995
604 777 152

10.–12. 6. 2022

26.
14.

Vinařství Milan Bogar
Vinařství Aleš Ratajský

602 727 546
602 562 437

17.–19. 6. 2022

15.
10.

Vinařství Staňkovi
Víno Petratur

604 205 827
777 666 980

24.–26. 6. 2022

42.
40.

Vinařství Konopný kopec
Rodinné vinařství Janásovi

777 625 414
608 748 459

1.–3. 7. 2022

23.
35.

Vino Masarik
Víno Jan Polehňa

602 723 182
724 982 943

8.–10. 7. 2022

4.
16.

Vinařství Jan Cícha
Vinařství Smějsík

777 625 414
737 315 966

15.–17. 7. 2022

7.
3.

Vinařství Antonín Hanák
Vinařství Cícha

608 764 995
737 450 678

22.–24. 7. 2022

26.
14.

Vinařství Milan Bogar
Vinařství Aleš Ratajský

602 727 546
602 562 437

29. 7.–31. 8. 2022

11.
34.

Vinařství Vyskočil
Vinařství Václav Hanák

608 861 146
604 777 152

5.–7. 8. 2022

38.
19.

Bílé Karpaty vinařství
Vinařství Těthal

777 585 282
777 696 635

12.–14. 8. 2022

20.
5.

Vinařství MVDr. Hanačík
Rodinné vinařství Hanákovi

777 707 205
606 633 699

19.–21. 8. 2022

42.
18.

Vinařství Konopný kopec
Vinařství Mezuliáník

777 625 414
607 119 611
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Termín

Číslo

Vinařství

Telefon

26.–28. 8. 2022

10.
15.

Víno Petratur
Vinařství Staňkovi

777 666 980
604 205 827

2.–4. 9. 2022

4.
32.

Vinařství Jan Cícha
Vinařství Petratur

777 625 414
724 286 367

9.–11. 9. 2022

12.
1.

Vinařství Truskovi
Mladé vinařství

703 142 924
732 356 730

16.–18. 9. 2022

28.
19.

Vinařství Pavel Hruška
Vinařství Těthal

777 706 871
777 696 635

23.–25. 9. 2022

21.
20.

Víno Blatel – vinotéka
Vinařství MVDr. Hanačík

775 707 264
777 707 205

Termín

Vinařství

Telefon

19.–21. 8. 2022

Vinařství Krutákovi

606 558 414

26.–28. 8. 2022

Vinařství Fila

777 062 129

Vinařství Jakub Vája

777 014 419

2.–4. 9. 2022

tel.: 777 062 129, 777 561 535
kontakt: Vinaříček o.s.
e-mail: info@vinaricek.cz
www.vinaricek.cz

1. 6.–30. 9. 2022
LETNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY HUSTOPEČE

kontakt: Cech blatnických vinařů
e-mail: info@vinariblatnice.cz
www.vinariblatnice.cz

Hustopeče, ulice Vinařská a Na Hradbách

27. 5.–4. 9. 2022
ZA VÍNEM DO SKLEPA

tel.: 775 095 526
kontakt: Město Hustopeče
e-mail: hrncirikova@hustopece.cz
www.hustopece.cz

Od června do září se můžete v Hustopečích těšit na festival otevřených sklepů. Každý den (v červnu a září
pouze o víkendu) otevřou minimálně dva místní vinaři v ulici Na Hradbách či Vinařská.

Moravská Nová Ves, sklepní uličky Výmol a Zátiší
V letní sezóně nabízí vinaři ochutnávku vín i bez předchozí objednávky, vždy od pátku do neděle od 17.00
do 21.00 hod., v jiný den po dohodě. Otevřený sklep bude označen. Krajové občerstvení zajištěno. Degustace
vedené přímo vinařem.

Vrbice, vinné sklepy

Rozpis Za vínem do sklepa
Termín
27.–29. 5. 2022
3.–5. 6. 2022

3. 6.–27. 8. 2022
NA VRBICU PRO OPICU

Vinařství

Telefon

Vinařství Tomanovi

777 561 535

Vinařství Mackových

607 845 504

Vinaři Vrbice připravili letní služby otevřených sklepů od 3. června do 27. srpna s rozverným názvem Na Vrbicu
pro opicu.
tel.: 776 823 694
kontakt: Lenka Machovská / Vinaři Vrbice, z.s.
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz, www.vinarivrbice.cz

10.–12. 6. 2022

Vinařství Krutákovi

606 558 414

17.–19. 6. 2022

Vinařství Fila

777 062 129

24.–26. 6. 2022

Vinařství Jakub Vája

777 014 419

Vinařstv Fila

777 062 129

3. 6.–27. 8. 2022
LETNÍ VÍKENDY U VINAŘE

Vinařství Mackových

607 845 504

Bořetice, areál vinných sklepů pod Kraví horou

15.–17. 7. 2022

Vinařství Krutákovi

606 558 414

22.–24. 7. 2022

Vinařství Tomanovi

777 561 535

29.–31. 7. 2022

Vinařství Jakub Vája

777 014 419

Každý letní víkend bude v Bořeticích otevřený sklep. Akce je určena pro každého, kdo půjde zrovna kolem. Zastavte se za vinařem na pohárek! Vstupné není, přímo u vinaře se platí za vypité vzorky. Otevírací doba: pátek
17.00–22.00 hod. sobota 15.00–22.00 hod.

Vinařství Tomanovi

777 561 535

Vinařství Mackových

607 845 504

1.–3. 7. 2022
8.–10. 7. 2022

5.–7. 8. 2022
12.–14. 8. 2022

4 | Česká republika

tel.: 724 964 250
kontakt: Karel Pilař / Republika Kraví hora, z.s.
e-mail: info@republikakravihora.cz, www.republikakravihora.cz
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9. 6.–28. 9. 2022
LETNÍ SLUŽBY VINAŘŮ – ZA VÍNEM DO RAKVIC

Termín

Číslo

Vinařství

Telefon

Web

8.–10. 7. 2022

4

Vinařství Garčic

728 746 500

www.vinarstvigarcic.cz

Rakvice, vinné sklepy

15.–17. 7. 2022

5

Vilém Topolanský

724 263 561

www.vinarstvitopolansky.cz

V letním období od 9. června do 28. září můžete osobně navštívit 20 vinařství z Rakvic a ochutnat moravská
vína. Otevírací doba je čtvrtek až středa 17.00–21.00 hod., v neděli 10.00–12.00 hod., v jiný termín po dohodě.
Cena degustace vín je u vinařů jednotná, 6 druhů vín za 150 Kč na osobu. Více informací a rozpisy služeb otevřených vinných sklepů naleznete na našich webových stránkách a na informačních cedulích v obci.

22.–24. 7. 2022

6

Milan Zatloukal

603 483 614

www.zatloukalpavlov.cz

29.–31. 7. 2022

7

Přátelé Pavlova

602 500 266

www.pratelepavlova.cz

5.–7. 8. 2022

8

Reisten s.r.o.

724 793 429

www.reisten.net

12.–14. 8. 2022

9

Vinařství Pavlov

519 504 244

www.vinarstvipavlov.cz

19.–21. 8. 2022

10

Ing. Zdeněk Mikulský

608 717 231

26.–28. 8. 2022

11

Roman Antoš

739 429 431

tel.: 602 450 053
kontakt: Vladimír Minařík / Vinaři z Rakvic
e-mail: vinarizrakvic@seznam.cz
www.vinari-rakvice.cz

Kromě vinařství uvedených v rozpisu služeb můžete navštívit po domluvě
také další vinařství členů spolku:

11. 6.–09. 10. 2022
K ŠIDLENÁM ZA VINAŘEM!
Milotice, vinné sklepy Šidleny
V sezoně vždy od pátku do neděle budete mít možnost navštívit Šidleny s tím, že vždy bude otevřen nejméně
jeden sklep některého z malovinařů s možností prohlídky sklepa, posezení, degustace a koupě vína. Začínáme
v červnu a končíme slavným Burčákovým pochodem. Více informací a rozpisy otevřených vinných sklepů
najdete na webu.
tel.: 777 276 825
kontakt: Jaroslav Grufík
e-mail: jaroslavgrufik@seznam.cz
www.sidleny.cz

Budete trávit letní dovolenou na jižní Moravě? Pak určitě navštivte pavlovské sklepy na akci „Léto otevřených
sklepů“! Pavlovští vinaři již několik let zvou milovníky vína, aby poznali pavlovská vína přímo v místě jejich
vzniku – historických vinných sklepích. V turistické sezoně naleznete v Pavlově vždy otevřený sklep k degustaci vína a prohlídce. Některé sklepy mají stálou otevírací dobu, jiné můžete navštívit po telefonické domluvě.

Rozpis Léto otevřených sklepů v Pavlově

17.–19. 6. 2022

Vinařství

Telefon

Web

1

Vinařství NEPRAŠ
& Co. s.r.o.

775 605 783

www.vinarstvinepras.cz

24.–26. 6. 2022

2

Vladimír Foltýn

736 541 267

www.vinarstvi-foltyn-pavlov.cz

1.–3. 7. 2022

3

Jaroslav Gracl
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tel.: 776 128 893, www.palavia.cz

tel.: 721 414 575
kontakt: Pavel Krška / Vinaři Pavlov
e-mail: info@vinaripavlov.cz
www.vinaripavlov.cz

Mutěnice, areál vinných sklepů Pod Búdama

Pavlov, vinné sklepy

Číslo

•	Vinařství Jiří Šilinek – Jirkův Sklep – přes letní sezonu stálá otevírací doba.
tel.: 606 700 786, www.jirkuvsklep.cz
	
• Georgios Ilias – prodej a ochutnávka vín po telefonické domluvě.
tel.: 602 510 952, www.ilias.cz
•	Ing. Pavel Krška – PALAVIA VINUM – prodej a ochutnávka vín po telefonické domluvě.

30. 6.–31. 8. 2022
OKOŠTUJTE U VINAŘA

17. 6.–28. 8. 2022
LÉTO OTEVŘENÝCH SKLEPŮ V PAVLOVĚ

Termín

www.vinarstviantos.cz

www.podpalavou.eu

Léto 2022 ve vinařské obci Mutěnie. Akci za poznáním Moravského Slovácka pro vás připravil vinařský spolek
Búdy Mutěnice, z.s. s ochutnávkou mutěnických vín, ze Slovácké vinařské podoblasti, přímo u vinaře. Zveme
všechny, cyklisty a ostatní návštěvníky Mutěnic na prohlídku malebných vinných sklepů, seznámit se nejen
s víny tohoto regionu ale také prostřednictvím jednotlivých vinařů se dozvědět něco více o vinné révě, jejím
pěstování a výrobě vína. Po dobu 10 týdnů, každý týden vám otevřou své dveře 2 vinařství, po celý týden
po telefonické domluvě a od pátku do neděle od 18.00 do 21.00 hod. Budete mít možnost degustovat s pozorným výkladem vinaře. Po zaplacení degustačního poplatku vám vinař zapůjčí skleničku a po ukončení
ochutnávky si skleničku vezme zpět.
tel.: 728 974 666, 605 443 839
kontakt: Vladimír Trávník
e-mail: info@vinozmutenic.cz
www.vinozmutenic.cz
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leden
15. 1. 2022
Zimní otevřené sklepy
a kopání písku
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Vinné
sklepy Nového Šaldorfa

Putování po otevřených vinných sklepech
s ochutnávkou vín

stitutu a po jeho absolvování získáte základní
přehled v oblasti vína a vinné kultury. Jedná
se o intenzivní celodenní kurz (9.00–18.00
hod.) vinařství pod vedením některého z tuzemských špičkových sommelierů.
tel.: 725 424 423, kontakt: Pavel Uretšlégr
/ Vinařský Institut s.r.o.
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

tel.: 732 945 953
kontakt: Šaldorfské sklepy z.s.
e-mail: info@saldorfske-sklepy.cz
www.saldorfske-sklepy.cz

22. 1. 2022
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR

15. 1. 2022
Královský košt
Hustopeče

Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského Institutu a po jeho absolvování získáte základní
přehled v oblasti vína a vinné kultury. Jedná
se o intenzivní celodenní kurz (9.00–18.00
hod.) vinařství pod vedením některého z tuzemských špičkových sommelierů.

Hustopeče, Hotel Amandé

Velká pultová degustace nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2021. Všechna
prezentovaná vína získala medaile v jedné
z největších soutěží v ČR. Bez nadsázky lze
říci, že na Královském koštu ochutnáte aktuálně nejlepší vína České republiky. Vstupné
již od 500 Kč
tel.: 608 131 013, kontakt: Branko Černý
e-mail: branko@kralvin.cz
www.kralvin.cz

19. 1. 2022
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Praha, Rezidence Regina,
Konojedská 36

Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského Institutu a po jeho absolvování získáte základní
přehled v oblasti vína a vinné kultury. Jedná
se o intenzivní celodenní kurz (9.00–18.00
hod.) vinařství pod vedením některého z tuzemských špičkových sommelierů.
tel.: 725 424 423, kontakt: Pavel Uretšlégr
/ Vinařský Institut s.r.o.
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

21. 1. 2022
Úspěšná prezentace
vína
Valtice, Národní vinařské centrum,
Centrum Excelence, Sobotní 1029

Seminář na téma úspěšné prezentace vína.
Pokud vinař stvoří dobré víno, je škoda ho
nepochválit! Seminář vhodný pro vinaře,
obchodní zástupce, sommeliery, pracovníky
ve vinotékách, vinných barech nebo restauracích, kde se víno podává.
tel.: 519 352 072
kontakt: Národní vinařské centrum, o.p.s.
e-mail: seminare@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

22. 1. 2022
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Brno, Školící centrum Nadace
Partnerství, Údolní 33

Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského In-
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Velké Pavlovice, Penzion André,
Pod břehy 565

tel.: 725 424 423, kontakt: Vinařský
Institut s.r.o. / Pavel Uretšlégr
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

22. 1. 2022
Ochutnávka mladých
vín z Miroslavska
Miroslav, Kulturní dům

Sobota – 22. ledna Ochutnávka mladých vín
z Miroslavska – 14. ročník začátek v 16.00
hod. v kulturním domě, hraje cimbálová muzika DONAVA. Pořádá Spolek miroslavských
vinařů a město Miroslav.
tel.: 735 173 155, 607 505 276
kontakt: Michal Klejdus
e-mail: vinari.miroslav@seznam.cz

22. 1. 2022
Fašank ve Vinografu
Praha, Vinograf, Senovážné
náměstí 23

Fašank anebo zabijačka na Senovážném. Vinograf & spolek Senovážné žije! si vás dovolují
pozvat na fašank neboli zabijačku. Akce plná
dobrého jídla, vína muziky proběhne ve vnitrobloku budovy Smosk na Senovážném nám.,
hned vedle vchodu do Vinografu. Na Fašnanku
bude probíhat degustace vlašáků.
tel.: 721 934 884
kontakt: Vinograf
e-mail: vladka@vinograf.cz
www.radostsvinem.cz

22. 1. 2022
Úvod do degustace vína
Valtice, Národní vinařské centrum,
Centrum Excelence, Sobotní 1029

Další termín oblíbeného kurzu věnovaného
degustaci vína, tentokrát v žádaném sobotním termínu. Toto školení je určeno milovníkům vína, kteří chtějí získat širší obzor
a orientaci v praktické degustaci vína.
tel.: 519 352 072, 602 769 743, kontakt:
Národní vinařské centrum, o.p.s.
/ Šárka Nádvorníková
e-mail: seminare@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

leden – únor
23. 1. 2022
Réva vinná a víno
Velké Pavlovice, Penzion André,
Pod břehy 565

Druhý stupeň Studijního programu SOMMELIER. Kurz doporučujeme jako návazný na kurz
„Základy sommelierství, vína a vinařství ČR“.
Kurz se zabývá problematikou pěstování révy
vinné a výroby vína. Součástí kurzu je návštěva vinařství a ukázka révy vinné.
tel.: 725 424 423, kontakt: Vinařský
Institut s.r.o. / Pavel Uretšlégr
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

29. 1. 2022
Zimní festival vína
Němčičky
Němčičky (okres Břeclav), vinné
sklepy v celé obci a kulturní dům

Spolek Vinaři Němčičky zve všechny milovníky vína a pohody na zimní otevřené sklepy
v Němčičkách s večerní (Ne)vinnou after
párty v kulturním domě s nejlepšími DJs jižní
Moravy.
tel.: 777 255 842, 603 534 595
kontakt: Ing. David Ludín, Ph.D.
e-mail: info@vinarinemcicky.cz
www.modrehory.cz

31. 1.–3. 2. 2022
Kurz Sommelier – I. část
Valtice, nám. Svobody 13

Dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení
“Sommelier”, určený specializovaným pracovníkům gastronomie, vinoték a obchodníkům
vinařských firem, ale i konzumentům, kteří
chtějí být v tomto oboru vzdělaní.
tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: info@vinarska-akademie.cz
www.vinarska-akademie.cz

Únor
3.–4. 2. 2022
Sommelier junior –
praktická část
Valtice, Národní vinařské centrum,
Centrum Excelence, Sobotní 1029

Praktické dvoudenní školení navazující na e-learningovou část studia na www.sommelier-junior.cz. Zúčastnit se mohou pouze její
úspěšní absolventi. Pod vedením zkušených
lektorů si doplníte praktické dovednosti,
zejména v degustaci vín a jejich správném
servisu.
tel.: 519 352 072, 602 769 74
kontakt: Šárka Nádvorníková,
Lenka Luňáková
e-mail: seminare@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

4. 2. 2022
Otevření 22. ročníku
Salonu vín ČR
Valtice, Salon vín ČR, Zámek 1

22. ročník Salonu vín České republiky bude
poprvé otevřen široké veřejnosti první úno-

rový pátek od 10.30 do 18.00 hod. V tento den
můžete poprvé ochutnat novou kolekci 100
vín oceněných zlatou medailí Salon vín České
republiky 2022.
tel.: 519 352 744, 602 470 262
kontakt: Ing. Marek Babisz
/ Národní vinařské centrum, o.p.s.
e-mail: salonvin@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz

7. 2. 2022
Problematika kyslíku
ve výrobě vína
Valtice, Národní vinařské centrum,
Centrum Excelence, Sobotní 1029

Přednáška na téma managementu kyslíku ve vinařství, a to od zpracování hroznů
po lahvování vína. Doplněno o ochutnávku
vybraných vzorků vín. Vhodné zejména pro
vinaře a ty, kteří se zajímají hlouběji o procesy
ovlivňující víno.
tel.: 519 352 072
kontakt: Národní vinařské centrum, o.p.s.
e-mail: seminare@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

11. 2. 2022
Degustace, senzorické
hodnocení vína
Blatnička, Sklep Víno Hruška

Kurz degustace je zaměřen především
na správné hodnocení vína metodikou 100
bodového hodnocení. Začátek kurzu je v 15.00
hodin. V ceně kurzu: večeře, občerstvení, degustované vína, prohlídka sklepního hospodářství. Cena kurzu je 1 990 Kč.
tel.: 775 239 684
kontakt: Marek Jestřabík
e-mail: marek.jestrabik@vinohruska.cz
www.gastrowine.cz

11. 02. 2022
Snoubení vín a pokrmů
Valtice, Národní vinařské centrum,
Centrum Excelence, Sobotní 1029

Víno a jídlo k sobě patří od nepaměti a když
se ke skvělému jídlu přidá vynikající víno, tak
se tyto zážitky nesčítají, ale násobí. Chcete-li umění správného párování ovládnout,
je kurz Snoubení vín a pokrmů určen právě
vám! Teoretické principy si budete moci ověřit
na spoustě praktických příkladů.
tel.: 519 352 072, 602 769 743
kontakt: mNárodní vinařské centrum,
o.p.s. / Šárka Nádvorníková
e-mail: seminare@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

12. 2. 2022
Valtický Fašank
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Přijeďte si užít jedinečnou atmosféru VALTICKÉHO FAŠANKU, ochutnat masopustní a zabíjačkové speciality a vína z vinařství Annovino.
Cimbálová muzika Vám zpříjemní večer
ve Valtickém Podzemí.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

12. 2. 2022
Vinařská zabíjačka
Němčičky 176 (okres Břeclav)

Kurz se zabývá problematikou pěstování révy
vinné a výroby vína. Součástí kurzu je návštěva vinařství a ukázka révy vinné.

Vinařství Víno J. Stávek v Němčičkách Vás
srdečně zve na Vinařskou zabíjačku, která
se koná v sobotu 12. února 2022 od 10.00
do 18.00 hod. na Vinařském dvoře.

tel.: 725 424 423, kontakt: Pavel Uretšlégr
/ Vinařský Institut s.r.o.
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

tel.: 774 430 739, 777 906 991
kontakt: VÍNO J.STÁVEK
e-mail: info@jstavek.cz
www.jstavek.cz

19. 2. 2022
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR

12. 2. 2022
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Brno, Školící centrum Nadace
Partnerství, Údolní 33

Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského Institutu a po jeho absolvování získáte základní
přehled v oblasti vína a vinné kultury. Jedná
se o intenzivní celodenní kurz (9.00–18.00
hod.) vinařství pod vedením některého z tuzemských špičkových sommelierů.

Kurdějov 88,
Hotel Kurdějov

Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského Institutu a po jeho absolvování získáte základní
přehled v oblasti vína a vinné kultury. Jedná
se o intenzivní celodenní kurz (9.00–18.00
hod.) vinařství pod vedením některého z tuzemských špičkových sommelierů.
tel.: 725 424 423, kontakt: Vinařský
Institut s.r.o. / Pavel Uretšlégr
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

tel.: 725 424 423, kontakt: Vinařský
Institut s.r.o. / Pavel Uretšlégr
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

19. 2. 2022
Jazzový večer
ve Valtickém Podzemí

12.–13. 2. 2022
Víkend svařeného vína

Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Praha 7-Troja,
Vinotéka sv. Kláry,
Pod Havránkou 34/7

Víno nemusíte brát vždy vážně a s tím svařeným jsou experimenty ještě lákavější. V trojské vinotéce sv. Kláry jsme pro vás vybrali
kombinace jemné, lahodné a při pravidelném
užívání až blahodárné.
tel.: 234 148 153
kontakt: Botanická zahrada hl. m. Prahy
– Vinotéka sv. Kláry
e-mail: vinoteka@botanicka.cz
www.botanicka.cz

12. 2. 2022
Valentýnská zabíjačka
ve vinařství Annovino
Lednice,
ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE,
Nejdecká 714

Pozvánka do vinařství na zabíjačkové speciality, výborný gulášek, ovar i něco navíc.
Blíže se můžete seznámit s naším vinařstvím
během komentovaných prohlídek spojených
s degustací vín. Začátek akce od 10.00 hod.
Aktuální informace naleznete na našich
webových stránkách a na fcb.
tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz

16. 2. 2022
Réva vinná a víno
Praha, Hotel Troja,
Trojská 2232/1

Druhý stupeň Studijního programu SOMMELIER. Kurz doporučujeme jako návazný na kurz
„Základy sommelierství, vína a vinařství ČR“.

Jazzový večer aneb zahřejte se ve sklepě!
Nejlépe při tanci za doprovodu jazzové kapely
nebo u pohárku dobrého vína ve Valtickém
Podzemí. Za hudebního doprovodu, k tanci
i poslechu můžete ochutnat speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství Annovino.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

20. 2. 2022
Réva vinná a víno
Kurdějov 88,
Hotel Kurdějov,

Druhý stupeň Studijního programu SOMMELIER. Kurz doporučujeme jako návazný na kurz
„Základy sommelierství, vína a vinařství ČR“.
Kurz se zabývá problematikou pěstování révy
vinné a výroby vína. Součástí kurzu je návštěva vinařství a ukázka révy vinné.
tel.: 725 424 423, kontakt: Vinařský
Institut s.r.o. / Pavel Uretšlégr
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

25. 2. 2022
Snoubení vína a sýrů
Blatnička,
Sklep Víno Hruška

Teoretická prezentace s degustací sýrů a vín.
Začátek akce: 15.00 hod. V ceně kurzu: sýry
a jejich kombinace, občerstvení, degustovaná
vína, prohlídka sklepního hospodářství. Cena
kurzu: 1 990 Kč
tel.: 775 239 684
kontakt: Marek Jestřabík
e-mail: marek.jestrabik@vinohruska.cz
www.gastrowine.cz
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kalendář vinařských akcí

Žeravice, Sál „Sokolovny“

Soutěžní výstava vín spojená s ochutnáváním. Začátek ve 14.00 ukončení 24.00 hod.
Od 19.00 hod. hraje cimbálová muzika „Prameň“. Podávány budou zabijačkové speciality.
tel.: 605 252 099, kontakt: Ing. Petr Poizl
e-mail: czs.zo.zeravice@seznam.cz
www.obeczeravice.cz

26. 2. 2022
Sud za sudem
Slaný Kvíc, Vinařství Kvíc

Řízená ochutnávka mladých vín z naší slánské
vinice. Sobota 15.00–18.00 hodin, vstupné
260 Kč zahrnuje ochutnávku 12 vzorků, chléb
a pečivo, Dobrou vodu 0,5l a sladkou tečku
na konec. Doporučujeme rezervaci míst. Studené občerstvení možno zakoupit na místě.
tel.: 606 620 682, 723 860 217
kontakt: Petr Rychtařík
e-mail: petr.rychtarik@vinastvikvic.cz
www.vinarstvikvic.cz

26. 2. 2022
44. Jihomoravská
regionální výstava vín
s mezinárodní účastí
Brno,
Dělnický dům Jundrov

Spolek Vinaři brněnské oblasti vás zve na 44.
Jihomoravskou regionální výstavu vín s mezinárodní účastí, hlavně ze Slovenska. K volnému ochutnání bude okolo 750 chlazených
vzorků vín. Hraje cimbálová muzika. Výstava
se koná od 9.00 do 17.00 hod. v Dělnickém
domě v Jundrově. Jste srdečně vítáni.
tel.: 605 036 209, 602 755 413
kontakt: Ing. Bc. Miroslav Musil, Ph.D.,
předseda Rudolf Kapp
e-mail: miroslav.musilbrno@seznam.cz

26. 2. 2022
Open that bottle night
Praha 7 – Troja,
Vinotéka sv. Kláry,
Pod Havránkou 34/7

Otevřete „TU“ láhev, co si dlouho šetříte,
a zvlášť letos! Proč čekat až přijde Ježíšek
nebo zahřmí? Dneska bude veškerá pozornost věnovaná jenom tomu speciálnímu
vínu. Celosvětová akce nabádá, abychom
si nejlepší vína neschovávali na potom, ale
užili je právě teď.
tel.: 234 148 153, kontakt: Botanická
zahrada hl. m. Prahy – Vinotéka sv. Kláry
e-mail: vinoteka@botanicka.cz
www.botanicka.cz

26. 2. 2022
Jazzový večer
ve Valtickém Podzemí
Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Jazzový večer aneb zahřejte se ve sklepě!
Nejlépe při tanci za doprovodu jazzové kapely
nebo u pohárku dobrého vína ve Valtickém
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Podzemí. Za hudebního doprovodu, k tanci
i poslechu můžete ochutnat speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství Annovino.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

28. 2.–4. 3. 2022
Kurz Sommelier – II. část
Valtice, nám. Svobody 13

Dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení
„Sommelier“, určený specializovaným pracovníkům gastronomie, vinoték a obchodníkům
vinařských firem, ale i konzumentům, kteří
chtějí být v tomto oboru vzdělaní.
tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: info@vinarska-akademie.cz
www.vinarska-akademie.cz

Březen
3.–4. 3. 2022
Moderní vinař –
praktická část
Valtice, Národní vinařské centrum,
Centrum Excelence,
Sobotní 1029

Praktické dvoudenní školení navazující na e-learningovou část studia na www.modernivinar.cz. Zúčastnit se mohou pouze její
úspěšní absolventi.
tel.: 519 352 072, 602 769 743, kontakt:
Šárka Nádvorníková, Lenka Luňáková
e-mail: seminare@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

4.–5. 3. 2022
Znovínský košt vín
Znojmo,
Loucký klášter

Ochutnávka znovínských ročníkových vín,
pozdních sběrů, výběrů, ledových vín, úspěšných vín na tuzemských i světových výstavách,
archivních i unikátních vín se koná v pátek 4.
března od 16.00 do 21.00 hod. a v sobotu 5.
března od 14.00 do 21.00 hod. ve štukových
sálech Louckého kláštera ve Znojmě.
tel.: 515 266 620, 606 712 231
kontakt: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
e-mail: info@znovin.cz

5. 3. 2022
Regionální výstava vín
Kobylí
Kobylí,
Sokolovna

Regionální výstava mladých vín v Kobylí
od malopěstitelů až po velkovýrobce, která
probíhá v příjemném prostředí zrekonstruované sokolovny od 10.00 hod. Výstava začíná
předáním cen vítězným vinařům. U dobrého
vínka můžete při poslechu cimbálky ochutnat
různé regionální speciality.
tel.: 602 733 057, 606 752 690
kontakt: ZO ČZS Kobylí , Vladimír Čotek
e-mail: zahradkarikobyli@seznam.cz
www.zahradkari.cz

5. 3. 2022
Promenáda
červených vín
Velké Pavlovice,
Hlavní 583/1 – sokolovna

Vinaři ze spolku VOC vinice Velké Pavlovice
pořádají specializovanou soutěžní přehlídku
červených vín. Přijďte si užít pěkné odpoledne
u skvělých červených vín.
tel.: 737 087 156, kontakt: Libor Jestřáb
/ VOC Vinice Velké Pavlovice
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

5. 3. 2022
Místní výstava vín
Brod nad Dyjí,
Sál kulturního domu

Výstava vín vinařů z Brodu nad Dyjí a nejbližšího okolí.
tel.: 724 993 764, kontakt: Luboš Sýkora
e-mail: lubos.sykora@email.cz

5. 3. 2022
Sud za sudem
Slaný Kvíc, Vinařství Kvíc

Řízená ochutnávka mladých vín z naší slánské
vinice. Sobota 15.00–18.00 hodin, vstupné
260 Kč zahrnuje ochutnávku 12 vzorků, chléb
a pečivo, Dobrou vodu 0,5l a sladkou tečku
na konec. Doporučujeme rezervaci míst. Studené občerstvení možno zakoupit na místě.
tel.: 606 620 682, 723 860 217
kontakt: Petr Rychtařík
e-mail: petr.rychtarik@vinastvikvic.cz
www.vinarstvikvic.cz

5. 3. 2022
Sokolnický koš
Sokolnice, sokolovna,
Masarykova 370

Spolek přátel dobrého vína Sokolnice pořádá
v sobotu 5. března od 14.00 hod. v místní
sokolovně Sokolnický košt 2022, ochutnáte
výborná moravská vína. K příjemné náladě
přispěje cimbálová muzika Sylván.
tel.: 604 233 878, kontakt: Zdeněk Zmrzlý
e-mail: zzmrzly@gmail.com

5. 3. 2022
Jazzový večer
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Jazzový večer aneb zahřejte se ve sklepě!
Nejlépe při tanci za doprovodu jazzové kapely
nebo u pohárku dobrého vína ve Valtickém
Podzemí. Za hudebního doprovodu, k tanci
i poslechu můžete ochutnat speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství Annovino.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

11. 3. 2022
Den vinaře, kouzlo
sommelierství
Blatnička, Sklep Víno Hruška

Interaktivní odpoledne plné enologie, technologie výroby vína, servisu vína, senzoric-

Zámecký sklep

Tři ochutnávkové programy
a prohlídka historického sklepa

květen - červen, sobota - neděle od 1000 - 1800
červenec - srpen, denně od 1000 - 1800
září, sobota - neděle od 1000 - 1800
říjen, sobota - neděle
(dle domluvy na 606 309 959)

CHÂTEAU VALTICE
Vinné sklepy Valtice
Vinařská stodola

pondělí - sobota od 1000 - 1800
neděle od 1000 - 1500

Degustační a prohlídkový program

zahrnuje okruh Křížový sklep A.D. 1640
a chrám vína pod Vinařskou stodolou
pátek 1700, sobota 1500 a 1700

Posezení u cimbálu

cca duben – listopad, sobota 2000 – 2400

Vinařská pohotovost

prodej vybraných lahvových a sudových vín
pondělí – čtvrtek 800 –2000
pátek - sobota 800 – 2400
neděle 800 – 2000

Kolonáda Reistna

duben, sobota - neděle od 1000 - 1700
květen - červen, pátek - neděle od 1000 - 1700
červenec - srpen, úterý - neděle od 1000- 1800
září, sobota - neděle od 1000 - 1700

Vinařské akce

květen - Slavnosti vína a jídla
červen - S vínem pěšky i na kole,

Zámecký košt vín
září - Slavnosti vína a jídla,
RETRO VINOBRANÍ a Mistrovství
světa ve sběru hroznů, Zámecký košt vín
říjen - Valtické vinobraní - II. podium
listopad – Svatomartinská degustace

www.vsvaltice.cz
CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.,
Vinařská 407, Valtice.Tel.: 606 309 959

změny vyhrazeny

26. 2. 2022
50. výstava vín
Žeravice

kalendář vinařských akcí
kého hodnocení vín. Začátek kurzu: 14.30 hod.
V ceně kurzu: večeře – tři chody včetně kombinace s víny, občerstvení (nealko, káva, čaj
atd.), degustovaná vína, odborné tiskoviny.
Cena kurzu: 2 990 Kč.
tel.: 775 239 684, kontakt: Marek Jestřabík
e-mail: marek.jestrabik@vinohruska.cz
www.gastrowine.cz

12. 3. 2022
Tradiční výstava vín
s profesionální sekcí
Židlochovice, Masarykův kulturní
dům

Začátek 9.00 hod. Konec 19.00 hod. Masarykův kulturní dům asi 200 m od autobusového
a vlakového nádraží. Bohaté občerstvení.
Tombola, cimbál pana Farkaše. Vstupné 250 Kč
včetně otištěné skleničky, katalog 50 Kč
tel.: 721 796 090, 776 211 329
kontakt: Jan Šotnar
e-mail: p.wendsche@email.cz
www.zidlochovice.cz

12. 3. 2022
Výstava vína
mikulovské vinařské
podoblasti
Mikulov, zámek – zámecký sál

Výstava vín od producentů z Mikulova a okolí.
Začátek je v 10.00 hodin, 10.15 vyhlášení vítězných vín, od 14.00 hodin cimbálová muzika
Kasanica pod vedením primášky Věry Kunovové. V lednu 2022 bude zahájen předprodej
vstupenek v TIC Mikulov, náměstí 1, tel.:
519 510 855.
tel.: 602 567 640, 721 153 049
kontakt: Místní vinařský spolek Moravín
Mikulov/ ing. Vjtěch Pazderka
e-mail: info@moravinmikulov.eu
www.moravinmikulov.eu

12. 3. 2022
Miroslavský košt
Miroslav, Kulturní dům

Sobota – 12. března Miroslavský košt –
25. ročník výstavy vín ze tří vinařských podoblastí a Slovenska. Koná se v kulturním domě,
začátek ve 14.00 hodin, hraje Cimbálová muzika DONAVA. Pořádají – Spolek miroslavských
vinařů a město Miroslav.
tel.: 735 173 155, 607 505 276
kontakt: Michal Klejdus
e-mail: vinari.miroslav@seznam.cz

12. 3. 2022
Jazzový večer
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Jazzový večer aneb zahřejte se ve sklepě!
Nejlépe při tanci za doprovodu jazzové kapely
nebo u pohárku dobrého vína ve Valtickém
Podzemí. Za hudebního doprovodu, k tanci
i poslechu můžete ochutnat speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství Annovino.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
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13. 3. 2022
Den Ryzlinku
Praha 7, Botanická zahrada hl. m.
Prahy – Vinotéka sv. Kláry

Ryzlink rýnský je jedno z našich osvědčených
vín. Tuto klasickou odrůdu v Praze najdete
na většině vinic, v místních podmínkách se
mu prostě daří. Jestli vás baví vína minerální
a uznáváte vyšší kyseliny, místní Ryzlinky určitě vyzkoušejte.
tel.: 234 148 153
kontakt: Botanická zahrada hl. m. Prahy
– Vinotéka sv. Kláry
e-mail: vinoteka@botanicka.cz
www.botanicka.cz

16. 3. 2022
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Praha, Rezidence Regina,
Konojedská 36

Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského Institutu a po jeho absolvování získáte základní
přehled v oblasti vína a vinné kultury. Jedná
se o intenzivní celodenní kurz (9.00–18.00
hod.) vinařství pod vedením některého z tuzemských špičkových sommelierů.
tel.: 725 424 423
kontakt: Pavel Uretšlégr
/ Vinařský Institut s.r.o.
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

19. 3. 2022
Výstava vín Hovorany
Hovorany, Sál Sokolovny

Vinařský spolek z Hovoran Vás srdečně zve
na Tradiční Josefský košt spolu s Celostátní
výstavou málo pěstovaných odrůd révy vinné
konaný 19. března ve 13.00 hod. na sokolovně
v Hovoranech. Od 17.00 hod. bude hrát cimbálová muzika.
tel.: 724 265 791
kontakt: Spolek hovoranských vinařů
e-mail: vinozhovoran@seznam.cz
www.vinozhovoran.cz

19. 3. 2022
Josefovský košt vína

březen – duben
19. 3. 2022
Základy
sommelierství,
vína a vinařství ČR
Velké Pavlovice,
Penzion André,
Pod břehy 565

Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského Institutu a po jeho absolvování získáte základní
přehled v oblasti vína a vinné kultury. Jedná
se o intenzivní celodenní kurz (9.00–18.00
hod.) vinařství pod vedením některého z tuzemských špičkových sommelierů.
tel.: 725 424 423
kontakt: Vinařský Institut s.r.o.
/ Pavel Uretšlégr
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

19.–20. 3. 2022
XXVI. ročník Ochutnávky
jihomoravských vín
Moravské Budějovice,
Sály MKS Beseda

V sobotu 19. března a v neděli 20. března se
uskuteční v Moravských Budějovicích tradiční
Ochutnávka jihomoravských vín. V sobotu
bude otevřeno od 10.00 hod. do 22.00 hod.,
od 17.00 hod. do 21.00 hod. hraje CM. V neděli
otevřeno od 14.00 hod. do 18.00 h. Aktuální
informace najdete na www.vsmb.wz.cz

25. 3. 2022
Kurz snoubení vína
a sýrů
Blatnička,
Sklep Víno Hruška

Teoretická prezentace s degustací sýrů a vín.
Začátek kurzu: 15.00 hodin. V ceně kurzu:
Sýry a jejich kombinace, občerstvení, degustovaná vína, prohlídka sklepního hospodářství (několik desítek kombinací vína a sýrů).
Cena kurzu: 1 990 Kč.
tel.: 775 239 684
kontakt: Marek Jestřabík
e-mail: marek.jestrabik@vinohruska.cz
www.gastrowine.cz

Přijďte strávit páteční večer degustací malých
partií vín z výjimečných viničních tratí z východních a středních Čech.

Horní Bojanovice,
sál kulturního domu

Tradiční výstavu vín připravuje Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní
Bojanovice na sobotu 19. března. Na výstavě
spojené s ochutnáváním se představí vzorky
vín nejen z Horních Bojanovic, ale i z okolních
obcí. Výstava začne ve 13.00 hod. v sále kulturního domu.

19. 3. 2022
Jarní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

19. 3. 2022
Znojemský košt

Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

tel.: 515 213 145, 721 520 856
kontakt: Sdružení znojemských vinařů,
Ing. Jaromír Čepička, předseda spolku
e-mail: jaromír.cepicka@gmail.com
www.znojkost.estranky.cz

tel.: 725 424 423
kontakt: Pavel Uretšlégr
/ Vinařský Institut s.r.o.
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

19. 3. 2022
Tradiční výstava vín

tel.: 606 714 637, 777 567 866
kontakt: Ivan Janošek, Marčík Lubomír
e-mail: vinari.josefov@seznam.cz
www.josefov.eu

Přehlídka je spojena se soutěží „Král vín Znojemského koštu“ a soutěží rosé vín „Pečeť znojemských měšťanů“.

Druhý stupeň Studijního programu SOMMELIER. Kurz doporučujeme jako návazný na kurz
„Základy sommelierství, vína a vinařství ČR“.
Kurz se zabývá problematikou pěstování révy
vinné a výroby vína. Součástí kurzu je návštěva vinařství a ukázka révy vinné.

25. 3. 2022
Degustace vín
malovinařů středních
a východních Čech

Prezentace vín místních vinařů a vinařů
z okolních vinařských obcí.

Znojmo, Štukové sály
Louckého kláštera

Velké Pavlovice, Penzion André,
Pod břehy 565

tel.: 732 273 686
kontakt: Vinařský spolek
Moravské Budějovice
e-mail: vsmb@email.cz
www.vsmb.wz.cz

tel.: 602 696 702, 724 570 772
kontakt: ČZS ZO Horní Bojanovice
e-mail: zahradkarihb@seznam.cz
www.zahradkarihornibojanovice.cz

Josefov, Sál Kulturního domu

20. 3. 2022
Réva vinná a víno

Srdečně Vás zveme na tradiční víkendový večer do unikátního labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte speciality Valtického
Podzemí a vína z našeho vinařství ANNOVINO
a to vše za doprovodu cimbálové muziky
k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Kutná Hora, Vinné sklepy Kutná
Hora – Klášter svaté Voršily

tel.: 736 536 489, 737 660 731
kontakt: Lukáš Rudolfský
e-mail: petr.javurek@vinokutnahora.cz
www.vinokutnahora.cz

25.–27. 3. 2022
Slavnosti mandloní
a vína

26. 3. 2022
Místní výstava vín Dolní
Bojanovice

26. 3. 2022
Tradiční výstava vín
Rakvice

Dolní Bojanovice, Obecní dům

Rakvice, sál sokolovny

Výstava vín místních vinařů. Sobota 26.
března 2022 od 14.00 hod. Cimbálová muzika
Zádruha od 16.00 hod. Slavnostní vyhlášení
šampionů v 17.00 hod. Vstupné 300 Kč (sklenička, katalog, volná degustace)

Spolek Vinaři z Rakvic srdečně zve na tradiční
košt, který se koná v sále sokolovny v sobotu
od 13.00 hod. Ochutnat můžete stovky vzorků
vín. K poslechu zahraje od 14.00 hod. cimbálová muzika. Soutěž v tahání koštýřem.
Bodování vzorků proběhne v pátek 18. března
od 17.00 hod. tamtéž.

tel.: 777 564 280, 723 865 157
kontakt: Pavel Líčeník
e-mail: vsdb@vsdolnibojanovice.cz
www.vsdolnibojanovice.cz

26. 3. 2022
Jarní otevřené sklepy
Českého středohoří
Třebívlice, Chrámce, Březno
a Vičice, České středohoří –
západní část zvaná též Milešovské
středohoří

S příchodem jara se uskuteční další ročník
unikátní vinařské akce, kdy budou moci návštěvníci ochutnat česká vína z okolí Třebívlic,
Chrámců, Vičic nebo Loun.
tel.: 777 185 788, 601 595 009
kontakt: Michal Závada/Destinační agentura České středohoří o.p.s.
e-mail: Kubickova@stredohori.cz
www.facebook.com

tel.: 602 450 053, kontakt: Vladimír
Minařík / Vinaři z Rakvic
e-mail: vinarizrakvic@seznam.cz
www.vinari-rakvice.cz

26. 3. 2022
Jarní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Srdečně Vás zveme na tradiční víkendový večer do unikátního labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte speciality Valtického
Podzemí a vína z našeho vinařství ANNOVINO
a to vše za doprovodu cimbálové muziky
k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

26. 3. 2022
Festival vína Jihlava

26. 3. 2022
Přehlídka vín a sýrů

Jihlava, DKO, Tolstého 1455/2

Hrušky, nová multifunkční hala
základní školy

26. března proběhne v čase 13.00–20.00 hod.
Festival vína v Jihlavě. Jde o propagaci vína
a kultury s ním spojenou. Podporujeme především menší výrobce a rodinná vinařství,
kteří představují velmi kvalitní vína z domácí
produkce. Snažíme se šířit slávu domácího
vinařství mezi naše návštěvníky.
tel.: 734 335 343, kontakt: Bauerová Leona
e-mail: produkce@dko.cz
www.festival-vina-jihlava.cz

26. 3. 2022
39. Výstava vín Přibice
Přibice, KC Přibice

Již podevatenácté bude od 10.00 do 22.00
hod. výstava koncipována jako přehlídka
vín (vína nejsou bodována) a bude spojena
s ochutnávkou sýrů z malých českých mlékáren. Přehlídka vín z Podluží a další.
tel.: 607 946 301, 602 470 262
kontakt: Jan Nešpor
e-mail: czshrusky@seznam.cz
www.hrusky.net

Duben

Tradiční 39. výstava vín s ochutnávkou. Začátek v sobotu 26. března 2022 v 10.00 hod.
v novém Kulturním centru v Přibicích.

Oblíbený mandlový foodfestival v srdci mandloní a vína nabídne nově program na celý
víkend. Nenechte si to ujít!

1. 4. 2022
Vlkova věž VOC Znojmo –
zahájení sezóny

tel.: 603 476 262, kontakt: Ing. Jan Boček
e-mail: info@vinobocek.cz

Znojmo, Kollárova ulice

tel.: 530 351 419, 530 351 418
kontakt: Město Hustopeče
e-mail: tic@hustopece.cz
www.slavnosti-mandloni.cz

26. 3. 2022
Jarní Víno z blízka
v Brně

26. 3. 2022
50. Výstava vín spojená
s ochutnáváním
Všichni jste srdečně zváni do Syrovic na tradiční výstavu vín, která proběhne v sobotu
26. března od 9.00 hod.

Krásná vína v krásném městě. Degustace vín
12 vinařů z Moravy v restauracích pod hradem a ve věžích hradu Špilberk. Exkluzivní
procházka historickým centrem a expozicemi
Muzea města Brna se skleničkou v ruce. Víno,
kultura a gastronomie. Nákup vín s dovozem
domů.

tel.: 724 054 563
kontakt: Jan Prokeš
e-mail: vinari.syrovice@seznam.cz
www.facebook.com

tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: vinozblizka@nap.cz
www.vinozblizka.cz

Hustopeče, Dukelské náměstí
a mandloňové sady

Syrovice, sokolovna

Brno, centrum Brna a hrad
Špilberk

Degustace vín VOC Znojmo z vinného baru,
prodej vín VOC Znojmo, od začátku dubna
do konce října.
tel.: 777 323 136, kontakt: VOC Znojmo z.s.
e-mail: provozni@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz

2. 4. 2022
48. Košt vín ve Vlčnově
Vlčnov, Klub sportu a kultury

Tradiční výstava vín s ochutnávkou. Začátek
ve 14.00 hod. Vstupné 100 Kč. Součástí akce
je ochutnávka vín různých vinařství České
republiky i ze zahraničí. Vstupné zahrnuje
ochutnávku všech vystavených vzorků!
tel.: 604 284 185, kontakt: Josef Pavelčík
e-mail: posilac@email.cz
www.vlcnov-vinari.eu
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kalendář vinařských akcí
2. 4. 2022
Ochutnávka vín

2. 4. 2022
Tradiční 46. výstava vín

Moravské Bránice, sokolovna

Újezd u Brna, Sportovní hala
základní školy, Palackého 972

Ochutnávka vín je tradiční prezentací vín především z dolnokounické oblasti, ale i z širšího
okolí. K degustaci bývá připraveno cca 400
bodovaných vzorků vín. K poslechu i tanci
hraje cimbálka. Akce proběhne 2. ubna 2022
v místní sokolovně a to od 14.00 hod. Jste srdečně zváni!
tel.: 737 109 064
kontakt: ZO ČZS Moravské Bránice
e-mail: zahradkari@moravskebranice.cz

2. 4. 2022
Ze sklepa do sklepa
2022

Tradiční 46. výstava vín s ochutnávkou a XIV.
ročník soutěže o nejlepší Neuburg. Začátek
v sobotu 2. dubna 2022 ve 13.00 hod. ve sportovní hale základní školy. Připravena bude
teplá i studená kuchyně, od 16.00 hod. zahraje cimbálová muzika.
tel.: 777 063 005, 603 420 764
kontakt: Anna Eliášová,
Spolek Vinaři Újezd
e-mail: any.eliasova@seznam.cz
www.vinari-ujezd.cz

2. 4. 2022
Jarní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Velké Bílovice, celá obec

15. ročník akce putování Ze sklepa do sklepa
v největší vinařské obci České republiky. Ze
sklepa do sklepa je největší vinařská akce
v ČR zaměřená na putování po sklepech
a degustace v jednotlivých vinařstvích.
V ceně vstupenky je zahrnuta sklenička,
propagační materiály a kupóny k nákupu
vín. Na akci je možné vyhrát kolekci 50 špičkových vín velkobílovických vinařů v hodnotě 10 000 Kč. Po celou dobu akce jsou
k dispozici zdarma autobusy, káva, voda
a druhý den bude zase nějaké to překvapení. Koná se od 11.00 do 19.00 hod. Na setkání s vámi se těší Velkobílovičtí vinaři. Více
informací naleznete na webu.

Srdečně Vás zveme na tradiční víkendový večer do unikátního labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte speciality Valtického
Podzemí a vína z našeho vinařství ANNOVINO
a to vše za doprovodu cimbálové muziky
k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

9. 4. 2022
Výstava vín Vrbice
Vrbice 89 – kulturní dům

Vážení přátelé, rádi bychom Vás pozvali k nám
na Vrbici, na již tradiční výstavu vín v sále kulturního domu.
tel.: 776 823 694
kontakt: Lenka Machovská
/ Vinaři Vrbice, z.s.
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

9. 4. 2022
Jarní otvírání sklepů
v Šardicích
Šardice, Sklepy

kontakt: Velkobílovičtí vinaři, spolek
e-mail: info@velkobilovictivinari.cz
www.velkobilovictivinari.cz

2. 4. 2022
Tradiční košt vín
na Bukovanském mlýně
Bukovany, Bukovanský mlýn

Všechny milovníky moravských vín zveme
na košt vín, který se na Bukovanském mlýně
stal již tradiční akcí. Svá vína zde prezentují
výhradně profesionální vinařství spolupracující s Mlynářskou restaurací.
tel.: 518 618 011
kontakt: Bukovanský mlýn
e-mail: info@bukovansky-mlyn.cz
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9. dubna 2022 – druhý ročník vinařské akce,
která navazuje na tradiční letní otevřené
sklepy a umožní návštěvu nejen těm milovníkům vína, jimž letní termín nevyhovuje, ale
i všem ostatním, kteří mají rádi dobrá moravská vína.
tel.: 607 908 134
kontakt: Ing. Z Buštík
e-mail: zdenek.bustik@seznam.cz
www.vinozesardic.cz

9. 4. 2022
O Hustopečskou pečeť
Hustopeče,
celá obec

Vína tradičních odrůd pro hustopečský region
se utkají v soutěžní přehlídce vín O Hustopečskou pečeť v sobotu 9. dubna.
tel.: 775 095 526
kontakt: Město Hustopeče
e-mail: hrncirikova@hustopece.cz
www.hustopece.cz

9. 4. 2022
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Hnanice 132,
Hotel Vinice Hnanice

Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského Institutu a po jeho absolvování získáte základní
přehled v oblasti vína a vinné kultury. Jedná
se o intenzivní celodenní kurz (9.00–18.00
hod.) vinařství pod vedením některého z tuzemských špičkových sommelierů.
tel.: 725 424 423, kontakt: Pavel Uretšlégr
/ Vinařský Institut s.r.o.
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

9. 4. 2022
Jarní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Srdečně Vás zveme na tradiční víkendový večer do unikátního labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte speciality Valtického
Podzemí a vína z našeho vinařství ANNOVINO
a to vše za doprovodu cimbálové muziky
k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

9. 4. 2022
Výstava vín
Blučina,
Lidový dům

Členové ČZS ZO Blučina vás srdečně zvou
na tradiční výstavu místních vín, která se koná
9. dubna od 13.00 hod. v sále Lidového domu
v Blučině. Občerstvení zajištěno. K poslechu
zahraje cimbálová muzika.
tel.: 603 214 414
kontakt: František Šťastný
e-mail: nerez@nerezblucina.cz

9. 04. 2022
20. Výstava vín
v Dambořicích
Dambořice, Katolický dům

„Spolek vinařů Dambořice uspořádá v sobotu
9. dubna 2022 ve 13.00 hodin20. Výstavu vín,
kde bude prezentováno cca 600 vzorků bílých,
červených a ostatních vín místních a okolních
vinařů. Srdečně zvou pořadatelé.“
tel.: 721 817 008, 608 901 079
kontakt: Vlastimil Matula/Spolek vinařů
Dambořice
e-mail: MatulaVlast@seznam.cz

14. 4. 2022
Velikonoční
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Přijďte si užít velikonoční večer s cimbálovou
kapelou do podzemí! A co na Vás čeká? Tajuplná podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů.

kalendář vinařských akcí
Za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu ochutnáte nejen speciality Valtického
Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

15. 4. 2022
Velikonoční večer
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Přijměte pozvánku na Velký pátek 15. 4.,
který si tentokráte užijete sice bez muziky, ale
v rámci tradic velikonočních svátků ochutnáte
bezmasé speciality Valtického Podzemí a nebudou chybět ani výborná vína z vinařství
ANNOVINO.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

15. 4. 2022
Velikonoce
na Fuzgruntech
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Krom našeho vínka budete moci ochutnat
i nějaké ty velikonoční speciality, k poslechu
i tanci zahraje cimbálová muzika a hlavně
společně uvítáme jaro.
tel.: 606 082 252, kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

16. 4. 2022
Po kobylských uličkách
za vínem
Kobylí, celá obec

Vinaři z Kobylí Vás zvou na 12. ročník otevřených sklepů. Po kobylských uličkách za vínem
2022. Akce se uskuteční v sobotu 16. dubna
od 10.00 hod. V neděli 17. dubna bude probíhat prodej vín v jednotlivých vinařstvích. Další
informace k akci naleznete na stránkách nebo
sociálních sítích vinařů.
tel.: 720 281 946
kontakt: Sabina Hradská
e-mail: info@vinarizkobyli.cz
www.vinarizkobyli.cz

16. 4. 2022
Velikonoční otevřené
sklepy Valtice
Valtice, vybraní vinaři a vinařství

Srdečně zveme všechny milovníky vín a vinařské turistiky na putování za vínem po vybraných sklepech a vinotékách v hlavním městě
vína – Valticích. Degustace a nákup vín přímo
u vinaře / ve vinařství, ochutnávka specialit
k vínu, doprovodný program na jednotlivých
zastávkách. Změny vyhrazeny.
tel.: 606 712 128
kontakt: Dana Hradilová
e-mail: d.hradilova@centrum.cz
www.facebook.com

16. 4. 2022
Den Znovín Walkingu

16. 4. 2022
Tradiční výstava
pálavských vín
v Pavlově

Hnanice, Národní park Podyjí

Pavlov, kulturní dům

Sobotu 16. dubna můžete prožít na turistických trasách s holemi při Znovín Walkingu
v nádherné vinorodé krajině a samozřejmě
i při víně. Registrace mezi 9.00 a 11.00 hod.
na fotbalovém hřišti v Hnanicích.

Výstava vín za účasti cimbálové muziky začíná
v sobotu v 10.00 hod. Bude zde vystaveno cca
600 vzorků vín z Pálavy i širšího okolí, vč. zahraničních vzorků.

tel.: 515 266 620, 606 712 231
kontakt: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
e-mail: info@znovin.cz

16. 4. 2022
Jarní festival vína
Němčičky
Němčičky 74 (okres Břeclav),
kulturní dům

Všichni jste srdečně zváni do Němčiček
na Jarní festival vína v sobotu 16. dubna 2022.
tel.: 777 255 842, kontakt: Ing. David
Ludín, Ph.D. / Vinaři Němčičky z.s.
e-mail: vinari.nemcicky@gmail.com
www.vinarinemcicky.cz

16. 4. 2022
Tradiční výstava vín
Vlasatice, sál Obecního úřadu

Vinaři z Vlasatic si vás dovolují pozvat na tradiční výstavu vín, která se bude konat na Bílou
sobotu od 12.00 hod., na sále obecního úřadu
ve Vlasaticích. Vína jsou uchovávána v chladicích boxech. K tanci a poslechu zahraje
cimbálová muzika. Předpokládané ukončení
ve 24.00 hod.
tel.: 606 738 268, kontakt: Marek Sendler
e-mail: vinarizvlasatic@gmail.com
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tel.: 721 414 575
kontakt: Pavel Krška / Vinaři Pavlov
e-mail: info@vinaripavlov.cz
www.vinaripavlov.cz

16. 4. 2022
Velikonoce a víno
Moravská Nová Ves,
sklepní uličky Výmol a Zátiší

Akce typu komorních otevřených sklepů se
bude konat do 11.00 do 19.00 hod., bude otevřeno 6 vinných sklepů, rodinná atmosféra
zaručena. Akci doprovází cimbálová muzika,
nebudou chybět krajové speciality a teplé
občerstvení.
tel.: 777 062 129, 777 561 535
kontakt: Vinaříček o.s.
e-mail: info@vinaricek.cz
www.vinaricek.cz

16. 4. 2022
Velikonoční
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Přijďte si užít velikonoční večer s cimbálovou
kapelou do podzemí! A co na Vás čeká? Tajuplná podzemní zážitková turistika v unikát-

duben
ním labyrintu historických vinných sklepů.
Za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu ochutnáte nejen speciality Valtického
Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO.

17. 4. 2022
Košt vín Milotice

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Tradiční a hojně navštěvovaný košt vín. Každoročně zde bývá přes 1 000 vzorků. K poslechu zahraje cimbálová muzika a večer
pokračuje taneční zábava s dechovou hudbou.
Občerstvení zajištěno. Začátek ve 13.00 hod.

16. 4. 2022
Lednické vinné trhy
Lednice,
Nejdecká 714

Návštěvníci se mohou těšit na ochutnání typických moravských vín, ale také vinařských
rarit od sousedů. Koná se 10.00–20.00 hod.
Ochutnávka vín je doplněna nabídkou místních gastronomických a regionálních specialit. Bohatý kulturní program s posezením
u cimbálky.
tel.: 734 418 136
kontakt: Ing. Zuzana Pacáková
e-mail: pacakova@annovino.cz
www.lednickevinnetrhy.cz

17. 4. 2022
Velikonoční výstava
vín Bořetice
Bořetice 39 – kulturní dům

Vláda Svobodné spolkové Republiky Kraví
Hora spolu s vinaři vás srdečně zvou na tradiční Velikonoční výstavu vín do kulturního
domu v Bořeticích, kde ochutnáte vína místních i okolních vinařů.

Milotice,
kulturní dům

tel.: 603 836 752, 608 619 108
kontakt: Petr Krist
e-mail: krist68@seznam.cz
www.sidleny.cz

21. 4.–24. 8. 2022
Za vinařem
do Velkých Bílovic
Velké Bílovice,
vinařství a vinné sklepy

Vinařská akce, která začíná 21. dubna a končí
24. srpna. Po dobu 18 týdnů postupně otevře
své dveře 50 vinařství. Každý týden 3 až 5
vinařství, od čtvrtka do středy, ve vedlejší sezóně po dobu 9 týdnů od 15.00 do 19.00 hod.
a v hlavní sezoně po dobu 19 týdnů od 13.00
do 19.00 hod.
kontakt: Velkobílovičtí vinaři, spolek
e-mail: info@velkobilovictivinari.cz
www.velkobilovictivinari.cz

22.–23. 4. 2022
20. Vinařské Litoměřice

tel.: 724 964 250, kontakt: Pilař Karel
/ Republika Kraví hora, z.s.
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

17. 4. 2022
XXIII. Velikonoční
výstava vín
Boleradice, obecní sál

XXIII. Velikonoční výstava vín v Boleradicích
bude tradičně na Boží hod velikonoční v neděli
17. dubna od 11.00 do 23.00 hod. v obecním
sále. Většinu vzorků lze očekávát, jako vždy,
z Boleradic a okolních obcí Velkopavlovické
vinařské podoblasti.
tel.: 776 488 972, 602 142 119
kontakt: Libor Hřib
/ Vinařský spolek Boleradice
e-mail: libor.hrib@email.cz

17. 4. 2022
Velikonoční
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Litoměřice,
Dům kultury a hrad

Vinařské Litoměřice je výstava českých
a moravských vín s mezinárodní účastí.
Jde o nejprestižnější výstavu českých vín.
Součástí výstavy je soutěž vín, která se
koná 30. 3.–31. 3. 2022 v hotelu Koliba
v Litoměřicích. Pořadatel výstavy je ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., Ústí nad Labem
(www.ortopedicke-centrum.cz). Program
jubilejního dvacátého ročníku Vinařských
Litoměřic: Pátek 22. 4. 2022 13.00–22.00
hod. Sobota 23. 4. 2022 10.00–19.00 hod.
V pátek 22 .4. 2022 proběhne od 15.:00
hod. slavnostní zahájení dvacátého ročníku
Vinařských Litoměřic, v 16.00 hod. předání
zlatých a stříbrných medailí ze soutěže,
v 17.00 hod. se bude konat slavnostní ceremoniál, společenský večer v pátek od 20.00
hod. na gotickém hradě Litoměřice.

tel.: 602 441 392, 739 630 748
kontakt: MUDr. Pavel Kacerovský
e-mail: kacerovsky.pavel@seznam.cz
www.ortopedicke-centrum.cz

23. 4. 2022
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Kurdějov 88,
Hotel Kurdějov

Základy sommelierství, vína a vinařství ČR
je nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského
Institutu a po jeho absolvování získáte základní přehled v oblasti vína a vinné kultury.
Jedná se o intenzivní celodenní kurz (9.00–
18.00 hod.) vinařství pod vedením některého
z tuzemských špičkových sommelierů.
tel.: 725 424 423
kontakt: Vinařský Institut s.r.o.
/ Pavel Uretšlégr
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

23. 4. 2022
Radyňské slavnosti vína
Starý Plzenec,
předhradí hradu Radyně

Veřejně-kulturní akce s prezentací vín a vinařství v České republice s bohatým kulturním
programem. V ceně vstupenky je originální
sklenka pro degustaci vín. Vstupenka platí
i pro prohlídku hradu Radyně. Pro nezletilé
návštěvníky je vstup zdarma se zábavným
programem.
tel.: 377 183 662, 721 981 526
kontakt: Město Starý Plzenec
e-mail: vlachova@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz

Strážnice, Petrov, Kozojídky,
Blatnice pod Sv. Antonínkem

29. Festival otevřených sklepů míří na Slovácko, do kraje malebných sklepních uliček
a šťavnatých vín! Ze všech pohlednic znáte
ty bílé sklepy s modrou obrovnávkou v Petrově-Plžích nebo vinné búdy na Staré hoře
v Blatnici. Tradičně i moderně vyráběná
vína malých i větších vinařství vás nadchnou
svojí plností a extraktností. To jsou přesně
ona – moravská vína sluncem slazená a nocí
kořeněná. K tomu tradičně skvělá organizace vinařského, kulturního i gastronomického programu a kyvadlové dopravy. V ceně
dvoudenní vstupenky je vstup do všech
sklepů s degustací nejméně 300 festivalových vín, tištěný i digitální průvodce,
degustační sklenička, stylová textilní taška
a neomezené jízdy festivalovými autobusy.
Začátek je v sobotu 23. dubna v Strážnici,
sklepy se otevřou od 10.00 do 21.00 hod.,
v neděli pak od 10.00 do 15.00 hod. Po oba
dva dny výhodný nákup vín jak u vinařů,
tak i ve festivalovém e-shopu, s doručením
domů. Registrační místo s prodejem vstupenek na místě je ve Strážnici otevřeno
v pátek 22. dubna od 17.00 do 20.00 hod.,
v sobotu od 8.00 do 15.00 hod. a v neděli
od 10.00 do 12.00 hod. Kyvadlová doprava
jezdí mezi obcemi po celou dobu akce.
Předprodej už běží v e-shopu na stránkách
festivalu.

Vlkoš,
místní sokolovna

Výstava vín s ochutnávkou, bufet, hudba.
Pořádá spolek vinařů Přátelé Achtele Vlkoš,
začátek ve 14.00 hod.
tel.: 606 231 642, 724 078 951
kontakt: ing. Bohumil Vardan
e-mail: varbo@centrum.cz
www.pratele-achtele.cz

23. 4. 2022
Festival vína (Ne)vinné
Lány 2022
6. ročník prestižního Festivalu vína (Ne)vinné
Lány 2022 konaný v noblesních prostorách
Muzea TGM v Lánech za účasti všech čtyř
moravských a obou českých vinařských podoblastí.

Doprovodné programy probíhají v sobotu
23. 4. 2022, program „Víno a pokrmy“
po celý den, program „Víno a zdraví“

23.–24. 4. 2022
Festival otevřených
sklepů – Jaro
na Strážnicku

23. 4. 2022
Košt vín ve Vlkoši
u Kyjova

Lány, Muzeum TGM Lány,
Zámecká 197

Přijďte si užít velikonoční večer s cimbálovou
kapelou do podzemí! A co na Vás čeká? Tajuplná podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu ochutnáte nejen speciality Valtického
Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

od 14.00 hod. do 16.00 hod. Řízené degustace po oba dva dny výstavy dle harmonogramu.

tel.: 313 511 209
kontakt: (Ne)vinné Lány s.r.o.
e-mail: info@nevinnelany.cz
www.nevinnelany.cz

tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: otevrene.sklepy@nap.cz
www.otevrenesklepy.cz

23. 4. 2022
Místní výstava vín
Ratíškovice, Sportovní
a kulturní areál Baníku

Výstava s ochutnávkou se koná na travnaté
ploše. Ke snížení vlivu počasí slouží velké
partystany, popř. jsou k dispozici prostory
Spolkového domu v sousedství. Tradičně je
připraveno na 1000 soutěžních vzorků plus
prezentace profivinařství. Začátek v 14.00
hod. Samozřejmostí je cimbálová muzika.
tel.: 723 128 202
kontakt: Ing. Jiří Hubáček
/ ZO ČZS Ratíškovice
e-mail: hubacek.ann@tiscali.cz
www.vinazmoravyvinazcech.cz | 17
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23. 4. 2022
Den otevřených sklepů
v Mutěnicích
Mutěnice, areál vinných sklepů
Pod Búdama

Přijďte se seznámit s Mutěnicemi právě
na den otevřených sklepů a nenechte si utéct
příležitost projít se a ochutnat vína ve více
jak čtyřiceti sklípcích v jednom areálu. Datum
a čas konání: 23. dubna od 10.00 do 19.00
hod. Výběr a nákup vín také 24. dubna od 9.00
do 12.00 hod.
tel.: 728 974 666, 605 443 839
kontakt: Vladimír Trávník
e-mail: info@vinozmutenic.cz
www.vinozmutenic.cz

23. 4. 2022
Otevřené sklepy
Velké Němčice
Velké Němčice,
místní vinařské sklípky

Putování ze sklípku do sklípku místních malovinařů. Jednotné vstupné, volná degustace.
Začínáme ve 14.00 hod.
tel.: 792 321 383, 727 817 770
kontakt: Veronika Šťastná
e-mail: veronika.stastna@centrum.cz
www.nocsklepu.cz

23. 4. 2022
Annovinofest
Lednice,
ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE,
Nejdecká 714

Od 11.00 hod. jsme pro vás připravili bohatý
kulturní a hudební program pro celou rodinu!
Vše zahájí zpěvačka DASHA, po ní se můžete
těšit na kapelu ŽÍZEŇ nebo hudební skupinu
LA BANDE. Překvapením dne bude určitě kapela KABÁT Revival a závěr bude patřit heavy
rockové skupině SARAH.
tel.: 724 165 961, 724 331 563
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: pekajova@annovino.cz
www.annovino.cz

23. 4. 2022
Jarní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Srdečně Vás zveme na tradiční víkendový večer do unikátního labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte speciality Valtického
Podzemí a vína z našeho vinařství ANNOVINO
a to vše za doprovodu cimbálové muziky
k tanci i poslechu.

Kurz se zabývá problematikou pěstování révy
vinné a výroby vína. Součástí kurzu je návštěva vinařství a ukázka révy vinné.
tel.: 725 424 423, kontakt: Vinařský
Institut s.r.o. / Pavel Uretšlégr
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

28. 4. 2022
Cuvée 2022 Ostrava
Ostrava – Zábřeh, Zámek Zábřeh,
U Zámku 42/1

XX. ročník mezinárodní soutěže kupáží, asambláží a známkových vín. Doprovodný program
pro veřejnost od 17 hodin.
tel.: 603 240 661, kontakt: MUDr. M. Křístek
e-mail: info@cuvee.cz, www.cuvee.cz

29. 4.–1. 5. 2022
Vinařská akademie I –
Kadet
Valtice, nám. Svobody 13

Základní informace o víně během víkendu
stráveného v hlavním městě vína. Určeno
všem milovníkům tohoto ušlechtilého nápoje,
zejména začátečníkům a mírně pokročilým.
Termín: pátek 29. dubna 2022 (15.00 hod.) –
neděle 1. května 2022 (13.00 hod.)
tel.: 777 743 496, 519 352 083, kontakt:
Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: info@vinarska-akademie.cz
www.vinarska-akademie.cz

30. 4. 2022
28. výstava vín
ve Ždánicích
Ždánice, Kulturní dům

Klentnice, Sál nad obecní hospodou

Jubilejní 20. přehlídka toho nejlepšího, co
se urodilo na vinicích okolo Pálavy. Na 450
vzorků. Začátek od 13.00 hod. Dobrou zábavu
podpoří cimbálová muzika. Vstupné zahrnuje
volnou degustaci, sklenici a katalog. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou vinaři z Klentnice.
tel.: 603 162 568, kontakt: Milan Rampáček
e-mail: milan.rampacek@tiscali.cz

24. 4. 2022
Réva vinná a víno

Velké Bílovice, Kulturní dům

kontakt: Velkobílovičtí vinaři, spolek
e-mail: info@velkobilovictivinari.cz
www.velkobilovictivinari.cz

Vinařský

Stellplatz

30. 4. 2022
Krajem vína –
Na kole vinohrady
Uherskohradišťska –
otevírání cyklostezek

Vlastním karavanem
přímo ve vinařství.

Uherské Hradiště,
Masarykovo nám.

Další ročník symbolického otevírání cyklostezek Uherskohradišťska s cílem podpořit
lokální vinaře. Vybrat si můžete ze čtyř cyklistických tras a jedné pěší trasy, které jsou
pojmenovány po odrůdách vína a vedou regionem Slovácko. Akce začíná na Masarykově
náměstí v Uherském Hradišti od 8.30 hod.
tel.: 572 525 525
kontakt: Region Slovácko
a Městské IC Uherské Hradiště
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.slovacko.cz

Spolek Vinaři z Rakvic srdečně zve všechny
milovníky moravského vína do vinařské obce
Rakvice na již 16. ročník akce Den otevřených
sklepů. Rádi bychom vás provedli po místních
vinných sklepech. Přijďte se i vy podívat v sobotu od 11.00 do 19.00 hod. a strávit příjemný
jarní den s místními vinaři.

30. 4. 2022
20. Košt vín v Klentnici

Rodinné vinařství • ochutnávky vín • prohlídky
vinařství • pikniky v zahradě a pod pergolou

tel.: 602 567 640, 721 153 049
kontakt: Místní vinařský spolek Moravín
Mikulov/ Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: info@moravinmikulov.eu
www.moravinmikulov.eu

tel.: 604 205 387, kontakt: Spolek zahrádkářů Palánek, Ždánice, Zdeněk Punčochář
e-mail: vinarizdanice@seznam.cz

Tradiční ochutnávka vín v největší vinařské
obci ČR. Vstupné je 300 Kč. V ceně vstupenky
je zahrnuta neomezená degustace všech vystavovaných vzorků vín, degustační sklenička
a katalog výstavy s propiskou pro poznámky.

18 | Česká republika

Představí se asi 80 vín z 6 vinařství z Mikulova a blízkého okolí. Vína budou nabízet
samotní vinaři. Tím bude zajištěna kvalitní
prezentace jednotlivých vín. Začátek je
v 10.00 hodin, předpokládané ukončení akce
v 17.00 hodin.

30. 4. 2022
Den otevřených sklepů –
za vínem do Rakvic

30. 4. 2022
Výstava vína Velké
Bílovice

Druhý stupeň Studijního programu SOMMELIER. Kurz doporučujeme jako návazný na kurz
„Základy sommelierství, vína a vinařství ČR“.

Mikulov,
historické náměstí

Tradiční výstava vín začne ve 13.00 hod.
K tanci a poslechu bude hrát cimbálová muzika. K ochutnání bude přes 600 vzorků bílých,
červených a růžových vín. Součástí výstavy
bude také velká prezentace vinařských firem.

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Kurdějov 88,
Hotel Kurdějov

30. 4. 2022
Mikulovská
přehlídka vína

Vinařská

Stodola
Cimbálka
Tradiční večery
ve Valtickém
Podzemí.

Rakvice,
vinné sklepy

tel.: 602 450 053
kontakt: Vladimír Minařík / Vinaři z Rakvic
e-mail: vinarizrakvic@seznam.cz
www.vinari-rakvice.cz

Vinařské

Bistro

Speciality k vínu.

30. 4. 2022
Jarní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Srdečně Vás zveme na tradiční víkendový večer do unikátního labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte speciality Valtického
Podzemí a vína z našeho vinařství ANNOVINO
a to vše za doprovodu cimbálové muziky
k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

DEGUSTAČNÍ SKLEPY
ANNOVINO

ANNOVINO
LEDNICE
Nejdecká 714, Lednice
www.annovino.cz

VALTICKÉ
PODZEMÍ
Vinařská č. ev. 47, Valtice
www.valtickepodzemi.cz

kalendář vinařských akcí
Květen

6.–7. 5. 2022
55. Valtické vinné trhy

1. 5. 2022
Svátek růžových vín
Praha, Villa Richter
a Svatováclavská vinice

Vinařský fond pořádá každoročně 1. května
v Praze Svátek růžových vín. Zažijte romantickou atmosféru spojenou s růžovým vínem
a s jedním z nejhezčích výhledů na Prahu.
Dvanáctý ročník této úspěšné a stále více
oblíbené degustace růžových vín se koná
1. května v atraktivní lokalitě Villy Richter
a na přilehlé Svatováclavské vinici na Pražském hradě od 10.00 do 18.00 hod. Letos
již po dvanácté bude pro návštěvníky akce
připraveno k ochutnání na sto moravských
a českých růžových vín a klaretů. Od přítomných vinařů bude možné si zakoupit také
celé lahve. Na místě bude také možnost
zakoupit občerstvení k ideálnímu párování
s růžovými víny.

tel.: 702 205 108
kontakt: Villa Richter
e-mail: info@villarichter.cz
www.villarichter.cz

1. 5. 2022
42. ročník tradiční
výstavy vín
Uherské Hradiště, Klub kultury

42. ročník tradiční prvomájové výstavy vín
konané 1. května. Začátek v 9.00 hod., ukončení akce v 16.00 hod. Akce se tentokrát koná
v Kulturním domě v Uherském Hradišti a nikoli na Zimním stadionu jak bylo předchozí
ročníky zvykem!
tel.: 724 057 468, kontakt: Martin Jež
e-mail: marti.jez@egd.cz
www.vinarimaratice.cz

5.–6. 5. 2022
Dny vína 2022
Most, Sportovní a vzdělávací
centrum Benedikt, Rekreační 1048

Prezentační degustace Dny vína na Beneditku v Mostě se stala tradiční součástí
města Mostu a oslavou dobrého vína. Dvoudenní akce je každoročně pořádána v jarních
měsících již od roku 2011. Širokou paletu vín
můžete přijít ochutnat 5.–6. května 2022
od 15.00 do 20.30 hod.
tel.: 602 484 920, 476 106 666
kontakt: Jiří Puc
e-mail: puc@belamost.cz
www.belamost.cz
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Valtice, výstavní areál
valtického zámku

Novodobé Valtické vinné trhy, nejstarší
celostátní soutěž vín s mezinárodní účastí
v ČR, navazují na více než stopadesátiletou
historii vinných trhů ve Valticích. Na 150
vinařských firem a společností přiveze každoročně do soutěže téměř tisícovku vín.
Hodnocení vín provádí profesionální degustátoři. Valtické vinné trhy se významně liší
od jiných vinařských výstav.

květen
7.–8. 5. 2022
Hovoranskými
vinohrady za vínem

7. 5. 2022
Den otevřených dveří –
ochutnávka vín

Hovorany, Hovoranské louky

Bošovice, Domek vinařů

Dne 7. května od 11.00 hod. pro Vás máme
připravenou akci „Hovoranskými vinohrady
za vínem“. Pro milovníky vína, jídla a přírody bude opět připraven okruh okolo Hovoran, na kterém budou rozmístěny stánky
dvacítky vinařů s nabídkou nejlepších vín
a mnoha lahodných pokrmů. Více na www.
vinozhovoran.cz

Klub vinařů Bošovice vás zve na ochutnávku
vín v prostorách domku vinařů od 10.00–
13.00 hod.

tel.: 724 265 791
kontakt: Spolek hovoranských vinařů
e-mail: vinozhovoran@seznam.cz
www.vinozhovoran.cz

7. 5. 2022
Svátek růžových vín
Karlštejn,
sál restaurace U Janů

Máj je lásky čas a růžových vín. Podruhé
v Karlštejně. Přijďte ochutnat vybranou kolekci růžových vín o něco dříve než nám začne
rozkvetlý květen, máj to lásky čas. Nezapomenutelný zážitek s růžovým vínem v doprovodu
milované osoby. Začátek v 11.00 hod.

Mezi hlavní znaky patří originální pojetí
a náplň výstavy, vhodně zvolený termín pro
vinaře i návštěvníky, historické prostory renovované jízdárny a Španělské konírny
s technickým zázemím valtického zámku
s ideálním prostředím pro několik tisíc návštěvníků a vysoce objektivní odborné hodnocení vín renomovanými degustátory.
Vedle medailí a diplomů získávají nejlepší
vína také zvláštní ceny nebo titul CHAMPION. Získat ocenění na Valtických vinných
trzích je TOP snem každého vinaře. Akce
slouží nejenom profesionálům a milovníkům vín, ale také významně ovlivňuje vinařský marketing a trh s vínem v České
republice.
tel.: 731 246 612
kontakt: Společnost Valtické vinné trhy
e-mail: info@vinnetrhy.cz
www.vinnetrhy.cz

6. 5. 2022
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Tradiční víkendový večer v tajemném labyrintu historických vinných sklepů v celkové
délce přes 900 metrů. Nabídneme vám gastronomické speciality Valtického Podzemí,
vína z našeho vinařství ANNOVINO a libé tóny
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

tel.: 608 826 255, 608 411 227
kontakt: Kulhánek František
e-mail: klubvinarubosovice@seznam.cz

7. 5. 2022
Výstava vín
Svatobořice-Mistřín,
Areál Vinařství Dufek,
Pod Sokolovnou 1185/17

Klub vinařů ve spolupráci s Vinařstvím Dufek,
pořádá 8. ročník výstavy vín drobných vinařů
spojený s přehlídkou 50 profesionálních vinařství. Začátek ve 13.00 hod. K dobré pohodě
zahraje cimbálová muzika. Připraveno bohaté
občerstvení včetně regionálních specialit.
tel.: 602 540 500, 724 009 904
kontakt: Josef Dufek
e-mail: obchod@vinarstvi-dufek.cz
www.vinarstvi-dufek.cz

tel.: 773 784 213, 777 284 133, kontakt:
Karlštejnské kulturní sdružení, z.s.
e-mail: richardkolek@seznam.cz
www.karlstejnskevinobrani.cz

7. 5. 2022
Festival vína VOC
Znojmo

7. 5. 2022
Výstava vín 2022
Brno-Vinohrady

Ochutnávka nově zatříděných vín VOC Znojmo,
gastronomické speciality a bohatý kulturní
program.

Brno-Vinohrady, společenský sál
Pálava,Bzenecká 23, 628 00

Zveme vás na Výstavu vín Brno-Vinohrady
2022. Tradiční akce proběhne v sobotu
7. května 2022 od 10.00 hodin v prostorách
nového společenského sálu Pálava v objektu
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady.
tel.: 737 259 478, 544 216 529, 731 876 471
kontakt: Kulturní, vzdělávací a informační
centrum městské části Brno-Vinohrady,
příspěvková organizace Sídlo: Bzenecká
4226/23, Židenice, 628 00 Brno
e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz
www.kvicvinohradybrno.cz

7. 5. 2022
Májové otevřené sklepy
Velké Pavlovice, vinné sklepy

Neomezená degustace vín v 21 otevřených
sklepech.
tel.: 607 676 739
kontakt: Víno z Velkých Pavlovic
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

7. 5. 2022
Košt vína Staré Město
Staré Město, SKC (sokolovna)

měníme. Nebude chybět cimbálová muzika
či výborné krajové občerstvení. Akce se koná
za každého počasí od 11.00 do 19.00 hod.
tel.: 777 062 129, 777 561 535
kontakt: Vinaříček o.s.
e-mail: info@vinaricek.cz
www.vinaricek.cz

7. 5. 2022
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Tradiční víkendový večer v tajemném labyrintu historických vinných sklepů v celkové
délce přes 900 metrů. Nabídneme vám gastronomické speciality Valtického Podzemí,
vína z našeho vinařství ANNOVINO a libé tóny
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

10.–11. 5. 2022
Wine Prague 2022
Praha , Výstaviště PVA EXPO
Letňany

Znojmo, Horní náměstí, Václavské
náměstí, Slepičí trh

tel.: 737 815 402, 777 323 136
kontakt: Mgr. František Koudela
e-mail: provozni@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz

7. 5. 2022
Víno (je) ve skle
Bzenec,
Zámecké vinařství Bzenec

Víte, kde je vínu dobře? Přeci ve vaší skleničce.
Nabídneme vám úžasnou příležitost k ochutnání VŠEHO NEJNOVĚJŠÍHO z našeho sklepa.
tel.: 731 454 541
kontakt: Zamecke vinarstvi Bzenec s.r.o.
e-mail: karasova@zameckevinarstvi.cz
www.zameckevinarstvi.cz

Mezinárodní veletrh vína Wine Prague si
dal za cíl každoročně přinést do Prahy profesionální prostředí a podmínky pro obchod
s vínem a navazování odborných kontaktů.
Základem úspěšného veletrhu s vínem, tak
jak je známe ze zahraničí, jsou moderní
a dobře dostupné veletržní prostory s dokonalým servisem a všemi potřebnými službami, stejně tak jako rozsáhlá marketingová
podpora akce i zúčastněných firem. Mediální podpora veletrhu partnerským časopisem WINE & Degustation a dalšími médii
je zárukou kvalitní informovanosti návštěvníků i dobré prezentace vystavovatelů.

Výstava vín vinařů z Petrova a okolí. Začátek
akce od 14.00 hodin.

tel.: 774 524 242, kontakt: Dalimil Vrána
e-mail: dall@seznam.cz
www.vinaristaremesto.cz

Komorní otevřené sklepy spojené s oslavou
svěžích růžových vín. Vezměte si s sebou
růžový doplněk či oděv, nejlepší kousky od-

Lechovice,
ViaWine hotel Weiss

Kurz vinných vědomostí.
tel.: 728 250 291, 602 222 360
kontakt: ViaWine hotel
Weiss Lechovice, Hana Weissová
e-mail: weisshotel@gmail.com
www.hotelweiss.cz

13. 5. 2022
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Tradiční víkendový večer v tajemném labyrintu historických vinných sklepů v celkové
délce přes 900 metrů. Nabídneme vám gastronomické speciality Valtického Podzemí,
vína z našeho vinařství ANNOVINO a libé tóny
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

14.–15. 5. 2022
Z kopca do kopca
Vrbice 89, vinné sklepy

Vinaři Vrbice otevřou své vinné sklepy návštěvníkům při pravidelné akci s názvem Z kopca
do kopca od 10.00 hodin. Čeká Vás asi 20 otevřených sklepů, závody na koloběžkách a večerní
program v podobě posezení u cimbálu.

14.–15. 5. 2022
18. ročník Ochutnávky
českých vín ve Slaném

tel.: 602 517 191
kontakt: Pavel Tomanovský
e-mail: p.tomanovsky@tiscali.cz
www.facebook.com

Moravská Nová Ves, sklepní uličky
Výmol a Zátiší

13.–15. 5. 2022
Kurz vinných vědomostí

tel.: 776 823 694
kontakt: Lenka Machovská
/ Vinaři Vrbice, z.s.
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

Petrov (okres Hodonín), Kulturní
centrum (za základní školou)

7. 5. 2022
Moravská v růžovém

tel.: 777 722 134, 777 722 133
kontakt: Jana Ježková / YACHT, s.r.o.
e-mail: jana@wineprague.com
www.wineprague.com

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

7. 5. 2022
Výstava vín Petrov

Klub přátel vína Staré Město z.s. pořádá tradiční výstavu vín. Začátek v 16.00 hod. Hraje
cimbálová muzika Bálešáci. Cca 600 vzorků ze
Slovácka a celé jižní Moravy.

stavovatelů i návštěvníků především z řad
profesionálů v obchodě s vínem a množství
uzavřených kontraktů napovídají, že veletrh
Wine Prague potvrdil své výsadní postavení
největší a nejdůležitější vinařské akce v ČR
a současně významného veletrhu vína
i ve střední Evropě. Veletrh Wine Prague je
událost, kterou by si žádný profesionál
z oboru ani milovník vína neměl nechat ujít.
Otevírací doba: 10.00–18.00 hod.

Slaný Kvíc,
Vinařství Kvíc

Doprovodný program v degustačních a prezentačních sálech dává možnost sofistikovaně prezentovat vína domácím i zahraničním zájemcům při horizontálních či
vertikálních degustacích. Spokojenost vy-

Ochutnávka vín vinařů České vinařské podoblasti. Cca 100 vzorků, sobota 10.00–18.00
hodin, neděle 10.00–16.00hodin. Teplé i studené občerstvení. Vstupné 280 Kč.
tel.: 606 620 682, 723 860 217
kontakt: Petr Rychtařík
e-mail: petr.rychtarik@vinastvikvic.cz
www.vinarstvikvic.cz
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kalendář vinařských akcí
14. 5. 2022
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

21.–22. 5. 2022
Grand Prix
Vinex – veřejná
ochutnávka vín

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Tradiční víkendový večer v tajemném labyrintu historických vinných sklepů v celkové
délce přes 900 metrů. Nabídneme vám gastronomické speciality Valtického Podzemí,
vína z našeho vinařství ANNOVINO a libé tóny
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

19. 5. 2022
Víno z blízka
v Otevřené zahradě
Brno, Otevřená zahrada, Údolní 33

Někdy volná, jindy řízená ochutnávka vín v zahradě plné bylin, stromů a květin. Pod nebem
a pod hvězdami setkání s vinaři z celé Moravy.
Od 17.30 do 22.00 hod. degustace, občerstvení i decentní živá hudba. Elegantní zážitek
pro vás a vaše přátele.
tel.: 515 903 121, kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: vinozblizka@nap.cz
www.vinozblizka.cz

Brno, výstaviště,
galerie pavilonu B

Ochutnávka vín z mezinárodní soutěže
GRAND PRIX VINEX 2022. K degustaci
nabídne nejlepších cca 500 vín, která dosáhnou stanoveného bodového limitu.
V sobotu od 14.00 hod. cimbálová muzika.
To vše v atraktivním spojení s výstavou
minerálů, šperků a drahých kamenů Minerály Brno. Ochutnávka probíhá bločkovým
systémem.
Základní vstupné 100 Kč. Sklenice 50 Kč
– vratná záloha, 1 bloček 5 Kč, katalog
zdarma. Degustační množství – cca 0,2 dl
(20 ml):

• víno bez medaile a stříbrná medaile
– 1 kupon

• zlatá medaile – 2 kupony
• velká zlatá medaile – 3 kupony
• Champion a vína kat. D (sladká) – 4 kupony

20.–22. 5. 2022
Vinařská akademie III –
Vinařství světa
Kurz je součástí vzdělávacího cyklu Vinařská
akademie tentokrát zaměřený na nejvýznamnější světové oblasti a typické odrůdy. Termín:
pátek 20. května 2022 (15.00 hod.) – neděle
22. května 2022 (13.00 hod.)

Tradiční víkendový večer v tajemném labyrintu historických vinných sklepů v celkové
délce přes 900 metrů. Nabídneme vám gastronomické speciality Valtického Podzemí,
vína z našeho vinařství ANNOVINO a libé tóny
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

21. 5. 2022
Festival vinařů VOC
Modré hory 2022

Vstupenky k dostání na místě. Součástí
vstupného je možnost návštěvy prodejní
výstavy Minerály Brno.
tel.: 602 769 743
kontakt: Národní vinařské centrum, o.p.s.
/ Ing. Šárka Nádvorníková
e-mail:
sarka.nadvornikova@vinarskecentrum.cz
www.grand-prix-vinex.cz

21. 5. 2022
Přehlídka PIWI odrůd
a Hibernal-Fórum
Šardice, Obecní hala U Orla

Festival bude mít formu pikniku v mikroregionu Modré Hory, kde se potkají návštěvníci jak
z odborné, tak i z laické veřejnosti.
tel.: 777 255 842
kontakt: VOC Modré hory z.s.
e-mail: david@vocmodrehory.cz
www.modrehory.cz

tel.: 607 908 134, 603 332 416
kontakt: Ing. Zdeněk Buštík
e-mail: zdenek.bustik@seznam.cz
www.vinozesardic.cz
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tel.: 777 255 842, 603 534 595
kontakt: Ing. David Ludín, Ph.D.
/ VOC Modré hory, z.s.
e-mail: david@modrehory.cz
www.modrehory.cz

21. 5. 2022
Krajem vína – Májové
putování okolím
Modrých Hor
Velké Pavlovice,
u Sokolovny

Na kole nebo pěšky budete moci putovat zvlněnou vinařskou krajinou s dalekými výhledy,
zažít atmosféru jara mezi vinicemi a ochutnat
vína přímo z rukou vinařů v tradičních vinných
sklípcích. Připraveny jsou 2 trasy pro cyklisty
a jedna pro pěší. Registrace účastníků od 9.00
do 11.00 hod.

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Na přehlídce jsou vystavena nejenom vína
z České republiky, jak z vinařské oblasti Morava tak i Čechy, ale i ze Slovenska, Rakouska,
Polska, příp. Německa. Účastníci akce tak mají
možnost na jedno místě ochutnat vín těchto
odrůd. Akci doprovází hudební vystoupení
cimbálové muziky.

Velké Pavlovice, Sokolovna

Svazek obcí Modré Hory a Spolek VOC Modré
hory vás srdečně zvou na VII. ročník certifikované soutěžní přehlídky vín tradičních
odrůd mikroregionu Modré Hory od 13.00
hod. do 19.00 hod. na nádvoří sokolovny
ve Velkých Pavlovicích, vyhlášení vítězů
v 16.30 hod.

21. 5. 2022
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: info@vinarska-akademie.cz
www.vinarska-akademie.cz

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Velké Pavlovice,
Hlavní 583/1

tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz
www.vinarske.stezky.cz

Valtice, nám. Svobody 13

20. 5. 2022
Májový večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

21. 5. 2022
30 vín Modrých Hor

Tradiční víkendový večer v tajemném labyrintu historických vinných sklepů v celkové
délce přes 900 metrů. Nabídneme vám gastronomické speciality Valtického Podzemí,
vína z našeho vinařství ANNOVINO a libé tóny
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

21. 5. 2022
Putování
po blatnických
búdách
Blatnice pod Svatým Antonínkem,
celá obec Blatnice a areál sklepů
Stará hora

Při akci bude otevřeno asi 40 sklepů od 10.00
do 19.00 hod. Vstupné zahrnuje volnou degustaci ve všech búdách, degustační set
s katalogem vinařů, poukazy na odběr vína,
cimbálové muziky a další bohatý doprovodný
program. Zvýhodněný předprodej vstupenek
a více informací na www.vinariblatnice.cz.
tel.: 602 562 437
kontakt: Cech blatnických vinařů
e-mail: info@vinariblatnice.cz
www.vinariblatnice.cz

kalendář vinařských akcí
21.–22. 5. 2022
Otevřené sklepy
Dubňanská hora
Mutěnice, Dubňanská hora

10. ročník Otevřených sklepů začíná v 10.00
hod. Otevřeno bude 25 sklepů a k poslechu
hraje cimbálová muzika a zpívají mužáci
v krojích. Vstupenky budou na místě v přední
a zadní pokladně.
tel.: 724 214 126, kontakt: Jiří Hartman
e-mail: vinarstvihartman@seznam.cz
www.osdubnanskahora.cz

21.–22. 5. 2022
Fresh festival Plzeň
Plzeň

Festival dobrého jídla a pití, svátek kvalitní
gastronomie. Kuchařské show a workshopy
Zdeňka Pohlreicha a dalších známých osobností. Prezentace vinařství a řízené degustace, TOP restaurace, zážitková gastronomie,
pivovary, farmářské trhy. Sobota 10.00–20.00
hod., neděle 10.00–17.00 hod.
tel.: 608 837 575
kontakt: Petr Jirásek
e-mail: petr@freshfestival.cz
www.freshfestival.cz

21. 5. 2022
Růžový máj
Praha 2, náplavka
Rašínova nábřeží

27. 5.–4. 9. 2022
Za vínem do sklepa
Moravská Nová Ves,
sklepní uličky Výmol a Zátiší

V letní sezóně nabízí vinaři ochutnávku vín
i bez předchozí objednávky, vždy od pátku
do neděle od 17.00 do 21.00 hod., v jiný den
po dohodě. Otevřený sklep bude označen. Krajové občerstvení zajištěno. Degustace vedené
přímo vinařem.
tel.: 777 062 129, 777 561 535
kontakt: Vinaříček o.s.
e-mail: info@vinaricek.cz
www.vinaricek.cz

27. 5. 2022
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Tradiční víkendový večer v tajemném labyrintu historických vinných sklepů v celkové
délce přes 900 metrů. Nabídneme vám gastronomické speciality Valtického Podzemí,
vína z našeho vinařství ANNOVINO a libé tóny
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Růžová vína a klarety. Degustace výhradně ze
skla. Teplá i studená gastronomie, míchané
nápoje, jazz a swing. 10.00–21.00 hod.

28. 5. 2022
Den otevřených
sklepů ve Bzenci

tel.: 774 453 153
kontakt: Archetyp, zapsaný spolek
e-mail: sedlacek.archetyp@gmail.com
www.ruzovymaj.cz

Bzenec,
vinné sklepy

27. 5. 2022
Novohradecké
slavnosti
mladých vín
Hradec Králové,
Svatováclavské náměstí

Prezentace, ochutnávky a prodej mladých vín.
Představí se 4 vinařství , která nabídnou návštěvníků mladá vína a vína, která v roce 2022
uvádí na trh. Součástí akce i gastro nabídka
a hudební doprovodný program.

Přijeďte do Bzence za vínem a vinaři. Dvě desítky vinařů jsou připraveny nabídnout Vám
vína z bzenecké oblasti v místech, kde se víno
zpracovává a zraje. Akce začíná v 10.00 hodin
na nádvoří bzeneckého zámku. Je připraven
doprovodný program s cimbálovou muzikou
a nabídky gastro pochutin.
tel.: 737 557 040, 722 183 283
kontakt: Bzenečtí vinaři – Ing. Jan Bezchleb
e-mail: jan@vinummoravicum.cz
www.bzenectivinari.cz

28. 5. 2022
Den otevřených sklepů

tel.: 775 715 979, kontakt: Markéta
Chroboková/ WAMAK CZ s.r.o.
e-mail: marketa@wamak.cz
www.akcenanovym.cz

Bořetice,
sklepní lokalita Kraví hora

27. 5.–25. 9. 2022
Do Blatnice k vinařovi

tel.: 724 964 250)
kontakt: Karel Pilař
/ Republika Kraví hora, z.s.
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

Blatnice pod Svatým
Antonínkem, celá obec a areál
sklepů Stará hora

Zveme Vás na tradiční akci – Den otevřených
sklepů v areálu vinných sklepů pod Kraví horou v Bořeticích.

Navštivte o víkendu v Blatnici vinaře přímo
u něho ve sklepě a ochutnejte jeho vína. Pátek od 17.00 do 20.00 hod., sobota od 13.00
do 20.00 hod. a neděle od 13.00 do 17.00 hod.
Vstupné 100 Kč za minimálně 6 vzorků.

28. 5. 2022
Letní slavnosti
vína a jídla

tel.: 602 562 437
kontakt: Cech blatnických vinařů
e-mail: info@vinariblatnice.cz
www.vinariblatnice.cz

Degustace vín v areálu Cháteau Valtice spojené s kulturním programem, moravskými
dobrotami, prohlídkami historického Křížo-
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Valtice, Vinařská 407 (areál
vinařství CHÂTEAU VALTICE)

květen – červen
vého sklepa z roku 1640 a chrámem vína pod
Vinařskou stodolou. Bohatá vinařská tombola
a večerní vystoupení hudebních hostů.
tel.: 606 309 959, 519 361 314
kontakt: Silvie Kiclová
e-mail: sekretariat@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

28. 5. 2022
Gastro festival
v Kutné Hoře
Kutná Hora,
Okolí chrámu sv. Barbory

Gastro festival je jednou z nejvýznamnějších
gastronomických slavností v regionu. Je to
oslava dobrého jídla i nápojů – plodů naší
země.
tel.: 737 660 731, 736 536 488
kontakt: Lucie Kounická
e-mail: lucie.kounicka@vinokutnahora.cz
www.gastrofestival-kh.cz

28. 5. 2022
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Tradiční víkendový večer v tajemném labyrintu historických vinných sklepů v celkové
délce přes 900 metrů. Nabídneme vám gastronomické speciality Valtického Podzemí,
vína z našeho vinařství ANNOVINO a libé tóny
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Červen
1. 6.–30. 9. 2022
Letní otevřené sklepy
Hustopeče
Hustopeče,
ulice Vinařská a Na Hradbách

Od června do září se můžete v Hustopečích
těšit na festival otevřených sklepů. Každý den
(v červnu a září pouze o víkendu) otevřou minimálně dva místní vinaři v ulici Na Hradbách
či Vinařská.
tel.: 775 095 526, kontakt: Město Hustopeče
e-mail: hrncirikova@hustopece.cz
www.hustopece.cz

2. 6. 2022
Víno z blízka
v Otevřené zahradě
Brno, Otevřená zahrada, Údolní 33

3. 6. 2022
Putování
za Znojemským
Veltlínem (PZV)
Znojmo, BUS nádraží

13. ročník Autobusem za znojemským veltlínem po vinicích a sklepích Znojemska, vinařskými obcemi Hrušovany nad Jevišovkou,
Dobšice, Popice a Nový Šaldorf.
tel.: 515 213 145, 721 520 856
kontakt: Sdružení znojemských vinařů,
Ing. Jaromír Čepička, předseda spolku
e-mail: jaromír.cepicka@gmail.com
www.szv.estranky.cz

3. 6.–27. 8. 2022
Na Vrbicu pro opicu
Vrbice, vinné sklepy

Vinaři Vrbice připravili letní služby otevřených
sklepů od 3. června do 27. srpna 2022 s rozverným názvem NA VRBICU PRO OPICU.
tel.: 776 823 694
kontakt: Lenka Machovská
/ Vinaři Vrbice, z.s.
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

3. 6.–27. 8. 2022
Letní víkendy u vinaře
Bořetice, areál vinných sklepů
pod Kraví horou

Každý letní víkend bude v Bořeticích otevřený
sklep. Akce je určena pro každého, kdo půjde
zrovna kolem. Zastavte se za vinařem na pohárek!
tel.: 724 964 250, kontakt: Karel Pilař
/ Republika Kraví hora, z.s.
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

3.–4. 6. 2022
Fresh festival Liberec
Liberec, park Budyšínská

Festival dobrého jídla a pití, svátek kvalitní
gastronomie. Kuchařské show a workshopy
Zdeňka Pohlreicha a dalších známých osobností. Prezentace vinařství a řízené degustace,
TOP restaurace, zážitková gastronomie, pivovary, farmářské trhy. Pátek 14.00–20.00 hod.,
sobota 10.00–20.00 hod.
tel.: 608 837 575
kontakt: Petr Jirásek
e-mail: petr@freshfestival.cz
www.freshfestival.cz

3. 6. 2022
Letní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Někdy volná, jindy řízená ochutnávka vín v zahradě plné bylin, stromů a květin. Pod nebem
a pod hvězdami setkání s vinaři z celé Moravy.
Od 17.30 do 22.00 hod. degustace, občerstvení i decentní živá hudba. Elegantní zážitek
pro vás a vaše přátele.

Přijeďte si užít tradiční víkendový večer a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte
speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.

tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: vinozblizka@nap.cz
www.vinozblizka.cz

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

4. 6. 2022
Degustace
a otevírání Kvevri
Kutná Hora, Vinné sklepy Kutná
Hora – klášter svaté Voršily

Vinné sklepy Kutná Hora se opět otevřou
široké veřejnosti, a to v sobotu 4. června
od 14.00 do 19.00 hodin.
tel.: 736 536 488, 736 536 489
kontakt: Lukáš Rudolfský
e-mail: petr.javurek@vinokutnahora.cz
www.vinokutnahora.cz

4. 6. 2022
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Kurdějov 88, Hotel Kurdějov

Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského Institutu a po jeho absolvování získáte základní
přehled v oblasti vína a vinné kultury. Jedná
se o intenzivní celodenní kurz (9.00–18.00
hod.) vinařství pod vedením některého z tuzemských špičkových sommelierů.
tel.: 725 424 423, kontakt: Vinařský
Institut s.r.o. / Pavel Uretšlégr
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

4. 6. 2022
Putování
po hlohoveckých
sklepech
Hlohovec, kulturní dům

Spolek Hlohovečtí vinaři vás zvou na 3. ročník
Putování po sklepech.
Sklepy se otevřou ve 12.00 hod. a budou pro
vás otevřené do 18.00 hod. Degustace vzorků
bude připravena v 16 vinných sklepech.
tel.: 777 001 628
kontakt: Zbyněk Radkovič
e-mail: zbynek.radkovic@email.cz
hlohoveckesklepy.webnode.cz

4. 6. 2022
Otevřené sklepy Dolní
Bojanovice
Dolní Bojanovice,
Areál vinných sklepů

25 otevřených sklepů. 4. června 2022 od 10.00
hod. Během odpoledne pochůzková kapela
mezi sklepy složená z místních muzikantů,
od 18.00 hod. CM Malina v degustačním
stanu. Koňské taxi, skákací hrad pro děti.
Vstupné 600 kč (mapka, sklenička, volná degustace, 2 x 100 kč kupon na nákup vín)
tel.: 723 865 157, 777 564 280
kontakt: Ing. Mgr. Jakub Čevela
e-mail: vsdb@vsdolnibojanovice.cz
www.vsdolnibojanovice.cz

4. 6. 2022
Krajem vína – Putování
po vinařských stezkách
Strážnicka
Strážnice,
náměstí Svobody

Na kole nebo pěšky budete moci objevit krásy
slovácké přírody mezi vinohrady a ochutnat
místní speciality i vína přímo z rukou vinařů

v tradičních vinných sklípcích. Připraveny
jsou trasy s razítkovacími místy, dvě trasy pro
cyklisty a jedna pro pěší. Registrace účastníků
od 9.00 do 11.00 hod.
tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz
www.vinarske.stezky.cz

4. 6. 2022
Litoměřický Hrozen
Litoměřice, Hrad

Již 10. ročník jednodenní prezentační a prodejní výstavy vína z Čech a Moravy se uskuteční dne 4. června v době od 13.00 hod.
v prostorách litoměřického Hradu. Vína lze
ochutnávat až do 22.00 hod. Součástí výstavy
bude příjemný hudební program a předání
cen vítězům soutěže Litoměřický Hrozen.
tel.: 739 394 400
kontakt: PhDr. Venuše Hlaváčková
e-mail: venuse.hlavackova@mkz-ltm.cz
www.mkz-ltm.cz

4. 6. 2022
Otevřené sklepy
Skoronice
Skoronice, sklepní ulička

Jedná se akci typu otevřených sklepů, která
vám nabízí nejen ochutnávku velmi zajímavých vín místních vinařů, ale i příjemnou
atmosféru naší malebné sklepní kolonie a přiblížení života v naší folklórní obci. Vstupné
pouze 80 Kč. Akce se koná za každého počasí.
tel.: 605 206 541, kontakt: Aleš Rajsigl
/ Vinařský spolek Skoronice
e-mail: ales.rajsigl@seznam.cz
www.skoronice.cz

4. 6. 2022
Open Air Degustace
Bzenec, Vinný bar
Široko Daleko u kaple
sv. Floriána a Šebestiána

Vinný bar “Široko daleko” vám pod širákem
nabídne vína pro letní dny. Čekají vás mladá,
svěží, ale i aromatická vína, sekty, skvělá káva
a živá muzika z ulice. Víno a atmosféru si můžete vychutnat ve stoje, v sedě na paletách
a nebo na piknikové dece (rádi zapůjčíme).
Zkrátka letní pohoda se vším.
tel.: 731 454 541
kontakt: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
e-mail: karasova@zameckevinarstvi.cz
www.zameckevinarstvi.cz

4. 6. 2022
Hudba ve vinařství
Annovino
Lednice,
ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE,
Nejdecká 714

Hudební podvečery ve vinařství. Těšit se můžete nejen na hudbu k tanci i poslechu, ale
i na výborná vína, regionální produkty a gurmánské speciality třeba na zahradě Amonit či
pod pergolou nebo ve Vinařské stodole.
tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz
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kalendář vinařských akcí
4. 6. 2022
Letní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijeďte si užít tradiční víkendový večer a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte
speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

5. 6. 2022
Réva vinná a víno
Kurdějov 88, Hotel Kurdějov

Druhý stupeň Studijního programu SOMMELIER. Kurz doporučujeme jako návazný na kurz
„Základy sommelierství, vína a vinařství ČR“.
Kurz se zabývá problematikou pěstování révy
vinné a výroby vína. Součástí kurzu je návštěva vinařství a ukázka révy vinné.
tel.: 725 424 423, kontakt: Vinařský
Institut s.r.o. / Pavel Uretšlégr
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

9. 6. 2022
Riesling Rock
Praha – Nové Město,
Senovážné náměstí

NEJVĚTŠÍ RIESLINGOVÝ FESTIVAL POD ŠIRÝM
NEBEM. Senovážné náměstí od 17ti hodin.
Vstupné je zdarma. Přijďte na jedinečnou
OPEN AIR party v centru Prahy na Senovážném náměstí na Praze 1. Čeká na vás zábava
a nabídka více než 30 druhů skvělých ryzlinků
z celého světa od Vinografu.

10. 6. 2022
Svátek vína Silénos

11. 6.–9. 10. 2022
K Šidlenám za vinařem!

Hradec Králové, Velké náměstí
(Rokitanského ulice)

Milotice, vinné sklepy Šidleny

Na této akci má široká veřejnost možnost
ochutnat soutěžní vzorky z mezinárodní soutěže Hradecký pohár vína, setkat se s degustátory, vinaři, someliéry a dalšími odborníky.
Součastí programu je i kulturní vystoupení.
Začátek ve 14.00 hodin.
tel.: 775 450 450, kontakt: Karel Tomášek
e-mail: poharvina@seznam.cz
www.silenos.cz

10. 6. 2022
Letní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijeďte si užít tradiční víkendový večer a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte
speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

11. 6. 2022
Otevřené sklepy
Věstonice Jaro
Horní Věstonice, Dolní Věstonice

Podnadpis: Vinaři z podpálaví otevřou celkem
15 sklepů z Horních a Dolních Věstonic, aby
nabídli k degustaci svá vína. Letos poprvé
v novém termínu s kyvadlovou autobusovou
dopravou. V ceně je degustace ve sklepích,
sklenička, poukázky na 300 Kč na nákup vína,
katalog a další.

tel.: 734 492 160, kontakt: Vinograf, s.r.o.
e-mail: marketing@vinograf.cz
www.radostsvinem.cz

kontakt: Beneš
e-mail: info@sklepyvestonice.cz
www.sklepyvestonice.cz

9.–10. 6. 2022
Hradecký pohár vína

11. 6. 2022
Roudnický košt

Hradec Králové, Hotel Černigov

Roudnice nad Labem, Roudnický
lobkowiczký zámek

Již 16. ročník tradiční mezinárodní akce v hodnocení vín se koná 9.–10. června v hotelu Černigov v Hradci Králové. Do soutěže je tradičně
přihlášeno na 500 vzorků.
tel.: 775 450 450, kontakt: Karel Tomášek
e-mail: poharvina@seznam.cz
www.poharvina.cz

9. 6.–28. 9. 2022
Letní služby vinařů –
za vínem do Rakvic
Rakvice, vinné sklepy

V letním období od 9. června do 28. září můžete osobně navštívit 20 vinařství z Rakvic
a ochutnat moravská vína. Otevírací doba je
čtvrtek až středa 17.00–21.00 hod., v neděli
10.00–12.00 hod., v jiný termín po dohodě.
Cena degustace vín je u vinařů jednotná,
6 druhů vín za 150 Kč na osobu.
tel.: 602 450 053
kontakt: Vladimír Minařík / Vinaři z Rakvic
e-mail: vinarizrakvic@seznam.cz
www.vinari-rakvice.cz
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Unikátní možnost setkání s vinařstvími, vinaři
a malovinaři z Litoměřické a Mělnické podoblasti. Každý návštěvník degustace obdrží
katalog vinařů a degustační skleničku s logem
akce. Doprovodný program zajištěn. Akce se
koná od 10.00 do 18.00 hod. s následnou after
party s hudebním programem.
tel.: 412 871 149, 412 871 501
kontakt: Říp, o.p.s.
e-mail: krupova@ripops.cz
www.roudnicky-kost.cz

11. 6. 2022
Vinařský triatlon
Němčičky (okres Břeclav),
areál koupaliště

V Němčičkách můžete prokázat své zdatnosti
v cyklistice, plavání a běhu.
tel.: 608 434 805
kontakt: Ing. Renata Podešťová
e-mail: tj@sportnemcicky.cz
www.sportnemcicky.cz

V sezoně vždy od pátku do neděle budete
mít možnost navštívit Šidleny s tím, že vždy
bude otevřen nejméně jeden sklep některého
z malovinařů s možností prohlídky sklepa,
posezení, degustace a koupě vína. Začínáme
v červnu a končíme slavným Burčákovým pochodem.
tel.: 777 276 825,
kontakt: Jaroslav Grufík
e-mail: jaroslavgrufik@seznam.cz
www.sidleny.cz

11.–12. 6. 2022
Fresh festival
Pardubice
Pardubice, Dostihové závodiště

Festival dobrého jídla a pití, svátek kvalitní
gastronomie. Kuchařské show a workshopy
Zdeňka Pohlreicha a dalších známých osobností. Prezentace vinařství a řízené degustace, TOP restaurace, zážitková gastronomie,
pivovary, farmářské trhy. Sobota 10.00–20.00
hod., ne 10.00–17.00 hod.
tel.: 608 837 575,
kontakt: Petr Jirásek
e-mail: petr@freshfestival.cz
www.freshfestival.cz

11. 6. 2022
Prezentační výstava vín
ČR – 11. ročník
Horní Cerekev,
Městský kulturní dům

Ochutnávat se budou vína z Moravy i Čech.
Vstupné 100 Kč. Kvůli COVID 19 je limit 100
místenek ke stolům. Košt probíhá od 14.00
do 17.30 hodin. Uzavření KD v 18.00 hodin.
Nutná rezervace místenek se vstupenkou předem na e-mail: medlin.josef@email.cz
tel.: 724 827 162
kontakt: Josef Medlín
e-mail: medlin.josef@email.cz

11. 6. 2022
Krajem vína – Hudba
na kole

Přijďte prožít nevšední zážitek s našimi nejlepšími víny

SALON VÍN ČESKÉ REPUBLIKY
Národní soutěž vín a stálá degustační expozice
na zámku ve Valticích
Degustační programy pro individuální návštěvníky i cestovní kanceláře
Prodej vín a sommelierských potřeb
Exkluzivní prostory a nabídka firemních akcí
Školení a semináře o víně

Valtice, náměstí Svobody

V rámci ČR ojedinělý projekt spojující hudbu
různých žánrů, cykloturistiku a poznávání atraktivních turistických zajímavostí a místní gastronomie regionů Jižní Moravy. Projekt je vhodný
pro všechny věkové kategorie, vstup na koncerty
zdarma, trasu si účastníci vyberou sami.
tel.: 734 728 752, kontakt: Concentus
Moraviae /Zdenka Kachlová
e-mail:
zdenka.kachlova@concentus-moraviae.cz
www.hudbanakole.cz

11. 6. 2022
Hudba ve vinařství
Annovino
Lednice, ANNOVINO VINAŘSTVÍ
LEDNICE, Nejdecká 714

Hudební podvečery ve vinařství. Těšit se můžete nejen na hudbu k tanci i poslechu, ale
i na výborná vína, regionální produkty a gur-

Zámek 1, 691 42 Valtice, tel.: +420 519 352 744
salonvin@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz, www.vinarskecentrum.cz

kalendář vinařských akcí
mánské speciality třeba na zahradě Amonit či
pod pergolou nebo ve Vinařské stodole.
tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz

11. 6. 2022
Letní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijeďte si užít tradiční víkendový večer a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte
speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

16. 6. 2022
Festival vína VOC
Znojmo v Praze
Praha, Villa Grébovka
a Havlíčkovy sady

Ochutnávka nově zatříděných vín VOC Znojmo
tel.: 737 815 402, 777 323 136
kontakt: Mgr.František Koudela
e-mail: provozni@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz

16. 6. 2022
Víno z blízka v Otevřené
zahradě
Brno, Otevřená zahrada, Údolní 33

Někdy volná, jindy řízená ochutnávka vín v zahradě plné bylin, stromů a květin. Pod nebem
a pod hvězdami setkání s vinaři z celé Moravy.
Od 17.30 do 22.00 degustace, občerstvení
i decentní živá hudba. Elegantní zážitek pro
vás a vaše přátele.
tel.: 515 903 121, kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: vinozblizka@nap.cz
www.vinozblizka.cz

17.–19. 6. 2022
Kurz vinných vědomostí
Lechovice, ViaWine hotel Weiss

Kurz vinných vědomostí o víně
tel.: 728 250 291, 602 222 360
kontakt: ViaWine hotel Weiss Lechovice,
Hana Weissová
e-mail: weisshotel@gmail.com
www.hotelweiss.cz

17. 6. 2022
Letní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijeďte si užít tradiční víkendový večer a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte
speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství
ANNOVINO za doprovodu cimbálové muziky.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
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červen

17.–18. 6. 2022
Vinařská akademie IV –
Speciální technologie,
inovace a vize

18. 6. 2022
Slunovrat & Gurmánský
večer ve Valtickém
Podzemí

18. 6. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 1

24. 6. 2022
Večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

Znojmo, BALANCE coffee & wine

Valtice, nám. Svobody 13

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.

Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Volné pokračování vzdělávacího cyklu „Vinařská akademie“. Kurz je zaměřený na speciální
technologie, např. tokajské víno, portské,
retsina, sherry apod. Informuje o speciálních
technologiích: dlouhé ležení na kvasničných
kalech s promícháváním nebo kachetinská
metoda výroby vína.
tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: info@vinarska-akademie.cz
www.vinarska-akademie.cz

17.–18. 6. 2022
Festival Mezi Sklepy
Mutěnice, Sklepní areál Búdy

V pátek 17. června bude od 19.30 hod. hudební
produkce. V sobotu 18. června bude v 10.00
hod. otevřeno 40 sklepů v mutěnickém
sklepním areálu Búdy, do kterých se jen tak
nedostanete – otevřou i vinaři, kteří se jiných
akcí nezúčastní. Od 17.00 hod. bude hudební
produkce v místním amfiteátru.
tel.: 602 437 068, 736 674 958
kontakt: Marek Ištvánek
e-mail: info@festivalmezisklepy.cz
www.festivalmezisklepy.cz

17. 6.–28. 8. 2022
Léto otevřených sklepů
v Pavlově
Pavlov, vinné sklepy

Budete trávit letní dovolenou na jižní Moravě?
Pak určitě navštivte pavlovské sklepy na akci
„Léto otevřených sklepů“! Pavlovští vinaři již
několik let zvou milovníky vína, aby poznali
pavlovská vína přímo v místě jejich vzniku –
v historických vinných sklepích.
tel.: 721 414 575
kontakt: Pavel Krška / Vinaři Pavlov
e-mail: info@vinaripavlov.cz
www.vinaripavlov.cz

18. 6. 2022
Otevřené sklepy
Chvalovice
Chvalovice, sklepní ulička

Jako každý rok Vám vinaři otevřou sklepy a nabídnou vína z vlastní produkce.
tel.: 777 336 088
kontakt: Vinařský spolek Chvalovice
e-mail: petr.adamek@gmail.com
www.vinarichvalovice.cz

18. 6. 2022
XV. roč. Sklepy dokořán
ve Vlkoši u Kyjova
Vlkoš, vlkošská sklepní
ulička Búdy

Akce otevřené sklepy pro návštěvníky lokality
vlkošské Búdy. Pořádá spolek Přátelé Achtele
již po patnácté.
tel.: 606 231 642, 724 078 951
kontakt: ing.Bohumil Vardan
e-mail: varbo@centrum.cz
www.pratele-achtele.cz

Nenechte si ujít jedinečnou vinařskou pařbu
na Moravě ve Valtickém Podzemí! Nabízíme
nejen podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů, ale
také se můžete těšit na vybrané pokrmy a speciality Valtického Podzemí. Proudem potečou
vína z vinařství ANNOVINO.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

18. 6. 2022
S vínem pěšky i na kole
Valtice,
start u Zámeckého sklepa
(levé křídlo zámku Valtice)

Přijeďte si do Valtic – hlavního města vína –
udělat cyklo či pěší výlet po krásách Lednicko-valtického areálu, a to vše s chutí skvělých
moravských vín Cháteau Valtice. Start v 9.30
hod. Nutná rezervace předem na webu (přibližně od května).
tel.: 606 538 317, 519 361 331
kontakt: Martina Horníková
/ obchodní oddělení
e-mail: martina.hornikova@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

18. 6. 2022
Zámecký košt vín
Valtice, Zámecký sklep v levém
křídle zámku Valtice (poblíž
bylinkové zahrádky)

Ochutnávka vín z produkce rodinného vinařství Cháteau Valtice a Vinařství Kovacs
Novosedly pro všechny milovníky špičkových
moravských vín. Rezervace míst doporučena
(rezervace možné na webu www.vsvaltice.cz
cca od května). Změny vyhrazeny.
tel.: 606 538 317, 519 361 331
kontakt: Martina Horníková
/ obchodní oddělení
e-mail: martina.hornikova@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

18. 6. 2022
Klatovský
festival vína
Klatovy,
Mercandinovy sady,
Kolonáda

Klatovský festival vína 2022 nabídne
od 13.00 hod. svým účastníkům možnost
degustace vín 10 vinařství z Moravy a Čech.
Vystoupí folklorní i jiné taneční soubory, atmosféru dokreslí cimbálová muzika, kterou
ve večerních hodinách vystřídá jazz-rocková
kapela. Vše bude doplněno vhodným občerstvením.
tel.: 721 977 839
kontakt: Klatovský spolek vinařů, z.s.
e-mail: info@ktfv.cz
www.ktfv.cz

tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

18. 6. 2022
Putování po vinicích
Malých Žernosek
Malé Žernoseky, České středohoří
– Porta Bohemica

Putování po vinicích je kombinací turistické
akce v krajině Českého středohoří s ochutnávkou a návštěvou vinařů v oblasti Malých
Žernosek, Lovoše a Lovosic.
tel.: 777 185 788, 601 595 009
kontakt: Michal Závada / Destinační
agentura České středohoří o.p.s.
e-mail: Kubickova@stredohori.cz
www.facebook.com

18. 6. 2022
Slunovrat
na Fuzgruntech
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Akce k výročí našeho přestěhování do areálu
vinařského dvora, a zahájení letní sezóny.
Opět zahraje cimbálová muzika, na rožni se
bude točit nějaké to masíčko a vína bude myslím taky dost.
tel.: 606 082 252
kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

18. 6. 2022
Hudba ve vinařství
Annovino
Lednice, ANNOVINO VINAŘSTVÍ
LEDNICE, Nejdecká 714

Hudební podvečery ve vinařství. Těšit se můžete nejen na hudbu k tanci i poslechu, ale
i na výborná vína, regionální produkty a gurmánské speciality třeba na zahradě Amonit či
pod pergolou nebo ve Vinařské stodole.
tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz

24. 6. 2022
Hustopečský
slunovrat s vínem
Hustopeče,
ulice Na Hradbách a Vinařská

vína velkých vinařství, oceněná na nejrůznějších výstavách, ale i vína malých vinařů, kteří
při výrobě dodržují tradiční výrobní postupy.
Otevřeno je od 10.00 do 19.00.
tel.: 777 666 611, 773 595 989
kontakt: Bořivoj Čech
/ Spolek Nechorští vinaři
e-mail: info@nechorstivinari.cz
www.nechorstivinari.cz

Přijďte se pobavit na tradiční víkendový večer
v unikátním labyrintu historických vinných
sklepů. Vína z vinařství ANNOVINO a speciality
Valtického Podzemí můžete ochutnat za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Valtické Podzemí je degustačními sklepy vinařství ANNOVINO Lednice.

25. 6. 2022
Krajem vína – Expedice
krajem André

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Hustopeče, Starovičky,
Velké Pavlovice, Vrbice,
Bořetice, Němčičky, Kobylí,
Horní Bojanovice a Kurdějov

25. 6. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 2
Znojmo, BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

25. 6. 2022
Amatérský cyklistický
závod Vinařská 50 –
AUTHOR ZNOVÍN Cup
Šatov,
SK Tatran

Podél vinic a kolem malebných sklípků, přes
vřesoviště a lesy, po venkovských silničkách
i kolem klikatého toku hraniční řeky Dyje vede
trasa cyklistického závodu, který si v minulých
letech získal nebývalou popularitu. Start je
v 9.30 hod.
tel.: 515 266 620, 602 346 500
kontakt: Agentura Viva
e-mail: info@znovin.cz
www.vinarska50.cz

25. 6. 2022
Ochutnávka
ždánických vín
Ždánice, Zámecký park Ždánice
– areál pod pergolami

Ochutnávka vín ždánických vinařů, vstup volný.
Ždáničtí vinaři prezentují svá vína v krásném
venkovním prostranství u zámeckého parku –
areál pod pergolami. Přijďte ochutnat výborná
vína ze Ždánic.
tel.: 604 205 387
kontakt: Spolek zahrádkářů Palánek,
Ždánice, Zdeněk Punčochář
e-mail: vinarizdanice@seznam.cz

Místní vinaři návštěvníky pobaví svou rivalitou v soutěži o trofej slunovratu a v nočních
otevřených sklepech nabídnou to nejlepší ze
svých vín.

25. 6. 2022
K Nechorám do sklepa

tel.: 775 095 526
kontakt: Město Hustopeče
e-mail: hrncirikova@hustopece.cz
www.hustopece.cz

Členové spolku zvou všechny přátele výborného vína do Nechor k ochutnávce vín nejrůznějších ročníků. K degustaci budou připravená

Prušánky, Vesnička vinných
sklepů Nechory

Cyklistické putování obcemi Hustopeče, Starovičky, Velké Pavlovice, Vrbice, Bořetice, Němčičky, Kobylí, Horní Bojanovice a Kurdějov.
tel.: 774 240 425
kontakt: Mikroregion Hustopečsko
e-mail: bauerova@hustopecsko.net
www.hustopecsko.net

25. 6. 2022
Sklepní ulička
v Damnicích
Damnice,
sklepní ulička

Degustace vín místních vinařů, hudba, zpěv,
zábava, dobré jídlo, správný život. Vstupné,
katalog, degustační sklenička.
tel.: 776 184 965
kontakt: Vinařský spolek v Damnicích
e-mail: josef.krob@gmail.com
www.facebook.com

25. 6. 2022
Hudba ve vinařství
Annovino
Lednice,
ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE,
Nejdecká 714

Hudební podvečery ve vinařství. Těšit se můžete nejen na hudbu k tanci i poslechu, ale
i na výborná vína, regionální produkty a gurmánské speciality třeba na zahradě Amonit či
pod pergolou nebo ve Vinařské stodole.
tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz

25. 6. 2022
Večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte se pobavit na tradiční víkendový večer
v unikátním labyrintu historických vinných
sklepů. Vína z vinařství ANNOVINO a speciality
Valtického Podzemí můžete ochutnat za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Valtické Podzemí je degustačními sklepy vinařství ANNOVINO Lednice.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

www.vinazmoravyvinazcech.cz | 29

kalendář vinařských akcí
25. 6. 2022
Letní slavnosti vína –
Cuvée Cup Skalka
Skalka, sklepní ulička Drahy

Prezentace místních vinařů v jedinečné lokalitě vinných sklepů v Drahách. Připravena je
i ochutnávka místních vinařských firem a profesionálních vinařů. Součástí akce je 2. ročník
soutěže Cuvée Cup Skalka určené pro cuvée,
kupáže a známková vína. Hraje CM. Občerstvení zajištěno. Začátek ve 14.00 hod.
tel.: 777 687 999
kontakt: Stanislav Kozlík / ZO ČZS Skalka
e-mail: czs.zoskalka@seznam.cz
www.zahradkari.cz

30. 6.–31. 8. 2022
Okoštujte u vinařa
Mutěnice, areál vinných
sklepů Pod Búdama

Léto 2022 ve vinařské obci Mutěnice. Akci
za poznáním Moravského Slovácka pro vás
připravil vinařský spolek Búdy Mutěnice, z.s.
s ochutnávkou mutěnických vín, ze Slovácké
vinařské podoblasti, přímo u vinaře. Zveme
všechny, cyklisty a ostatní návštěvníky Mutěnic na prohlídku malebných vinných sklepů.
tel.: 728 974 666, 605 443 839
kontakt: Vladimír Trávník
e-mail: info@vinozmutenic.cz
www.vinozmutenic.cz

30. 6. 2022
Víno z blízka
v Otevřené zahradě
Brno, Otevřená zahrada, Údolní 33

Někdy volná, jindy řízená ochutnávka vín v zahradě plné bylin, stromů a květin. Pod nebem
a pod hvězdami setkání s vinaři z celé Moravy.
Od 17.30 do 22.00 degustace, občerstvení
i decentní živá hudba. Elegantní zážitek pro
vás a vaše přátele.
tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: vinozblizka@nap.cz
www.vinozblizka.cz

Červenec
1. 7. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 3
Znojmo, BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

1. 7. 2022
Vinobus VOC Znojmo –
zahájení sezóny
Znojmo, Horní náměstí

Máte rádi víno a chcete degustovat? Chcete
poznat sklepní uličky? Máte zájem vidět
známé vinice Znojemska? Chcete vyzkoušet
30 | Česká republika

jediný projekt svého druhu v Česku? Pokud
jste odpověděli alespoň na část těchto otázek
ANO, pak je pro vás připraven Vinobus.
tel.: 737 815 402, 777 323 136
kontakt: VOC Znojmo z.s.
e-mail: provozni@vocznojmo.cz
www.vinobus.cz

1. 7. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

2. 7. 2022
Den otevřených sklepů
v Terezíně
Terezín, areál vinných sklepů

Terezínští vinaři vám nabídnou ochutnávku
kvalitních vín ve svých vinných sklepech, které
jsou soustředěny do areálu tří svérázných kaskádovitých uliček, bez nutnosti přejíždění
na větší vzdálenosti. Otevřené sklepy od 11.00
hod. Posezení u cimbálu s ochutnávkou místních vín a doprovodný program.
tel.: 775 268 833, 728 313 911
kontakt: Tomáš Slabý
e-mail: SLATOM1@seznam.cz
www.vinariterezin.cz

2. 7. 2022
Putování po vinicích
Velkých Žernosek
a Žalhostic
Velké Žernoseky a Žalhostice,
České středohoří – Porta Bohemica

Putování po vinicích nabídne krásné výhledy
na vinice v oblasti kaňonu Labe – Porta Bohemica u Žernosek, procházku po vinicích,
seznámení s vinaři a ochutnávku jejich vína.
tel.: 777 185 788, 601 595 009
kontakt: Michal Závada / Destinační
agentura České středohoří o.p.s.
e-mail: Kubickova@stredohori.cz
www.facebook.com

2. 7. 2022
XVI. Den otevřených
sklepů Hrušky
Hrušky, ulice Sklepní a Záhumenní

červenec
2. 7. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 4
Znojmo,
BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

2. 7. 2022
Víno v oranžovém
Velké Pavlovice

Přijďte ochutnat a prožít velkopavlovická vína,
k ochutnání budou nejen krásně vychlazená
rose a bílé vína, ale i vynikající červená vína
ve 21 vinných sklepech včetně Šlechtitelské
stanice Velké Pavlovice a VINIUM a.s., a to
v nezvyklou dobu od 17 hod. do půlnoci!
tel.: 607 676 739
kontakt: Víno z Velkých Pavlovic
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

2. 7. 2022
Otevřené sklepy
Vítonice, sklepní ulička

Na naší akci najdete nejen 17 otevřených sklepů
a v nich cca 170 vzorků vín různých odrůd, ale
k poslechu vám bude hrát cimbálová muzika
a bluegrassová kapela, ale i pěvecký sbor, který
vám bude zpívat v každém sklepě. Těšíme se
na vás v sobotu 2. července 2022 od 14.00 hod.
tel.: 724 583 939
kontakt: Vítoničtí vinaři, z.s.
e-mail: vinari@vitonictivinari.cz
www.vitonictivinari.cz

2. 7. 2022
Noc pod Mutěnsků horů
Mutěnice, sklepní areál Búdy

Vinařský spolek Mutěnská hora pořádá 7. ročník akce Noc pod Mutěnskou horou. Svá vína
bude nalévat 12 vinařství, chybět nebudou
stánky s občerstvením i bohatý hudební program až do pozdních nočních hodin v místním
amfiteátru.
tel.: 721 412 888, 736 674 958
kontakt: Radim Holešinský
e-mail: holes.radim@gmail.com
www.mutenskahora.cz

2. 7. 2022
Hudba ve vinařství
Annovino
Lednice, ANNOVINO VINAŘSTVÍ
LEDNICE, Nejdecká 714

Již pošestnácté organizátoři společně s místními vinaři umožní ochutnat kvalitní vína
přímo ve svých sklepích. Svoje sklepy je připraveno otevřít až 20 vinařů, od těch nejmenších hobby vinařů až po profesionály.

Hudební podvečery ve vinařství. Těšit se můžete nejen na hudbu k tanci i poslechu, ale
i na výborná vína, regionální produkty a gurmánské speciality třeba na zahradě Amonit či
pod pergolou nebo ve Vinařské stodole.

tel.: 607 946 301, 602 470 262
kontakt: Jan Nešpor
e-mail: czshrusky@seznam.cz
www.hrusky.net

tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz
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2. 7. 2022
Grilování s rosé víny
Němčičky 176 (okres Břeclav)

Sobotní odpoledne stvořené pro letní grilování. Těšit se můžete na speciální menu, sestavené nejen k našim rosé vínům.
tel.: 774 430 739, 777 906 991
kontakt: Ing. Jan Stávek, Ph.D.
/ VÍNO J.STÁVEK
e-mail: info@jstavek.cz, www.jstavek.cz

2. 7. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.

5. 7. 2022
Cimbálové úterky
na Fuzgruntech
Bulhary,
Vinařský dvůr Fuzgrunty

Vinařský dvůr Fuzgrunty vás opět zve na pravidelné prázdninové večery s cimbálem.
Každé úterý, od 18.00 do 22.00 hod., hraje
k poslechu i tanci cimbálová muzika. K zakousnutí naše dobrůtky, studené i z grilu.
A samozřejmě víno z našeho vinařství. Rezervace nutná.
tel.: 606 082 252, kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

6. 7. 2022
Večerní řízená
degustace vín
na nádvoří
Znojemského podzemí
Znojmo, nádvoří
Znojemského podzemí

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Přijďte si vychutnat tajemnou a romantickou
atmosféru historické části města, nádvoří
Znojemského podzemí, s víny od znojemských
vinařů.

5. 7. 2022
Festival Sedleckých vín

tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

Sedlec u Mikulova,
Areál vinařství u Nesytu

14. ročník Festivalu Sedleckých vín, který je
příležitostí pro setkání všech fanoušků Sedleckých vín. Filozofií festivalu je to, aby návštěvník neplatil žádné vstupné a platil pouze
za ochutnání vína, které si sám vybere.
tel.: 777 719 110, 777 719 116
kontakt: Ctirad Králík
e-mail: objednavky@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz

5. 7. 2022
Noční otevřené sklepy
v Šardicích
Šardice,
Sklepy v Šardicích

Srdečně vás zveme na noční otevřené sklepy
do Šardic od 17.00 do 24.00 hod.
tel.: 607 908 134
kontakt: Ing. Zdeněk Buštík
e-mail: zdenek.bustik@seznam.cz

5. 7. 2022
Letní Hudbobraní
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Nenechte si ujít oblíbenou akci v novém
letním termínu! S atraktivním kulturním
programem, cimbálkami a kapelami z Lednicko-valtického areálu zažijete nezapomenutelnou atmosféru Moravy. Ochutnáte
krajové a sezónní speciality, vína z vinařství
ANNOVINO a užijete si nevšední vinařskou
turistiku.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
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7. 7. 2022
Prázdniny s vinařem
Mikulov, historická lisovna z roku
1848, Brněnská 26

Návštěvníky Mikulova vyhledávaná akce,
která se dle tradice koná každý prázdninový
čtvrtek od 19.00 hodin. Řízená degustace
s výkladem, představení typických i méně
známých odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.
tel.: 602 567 640, 721 153 049
kontakt: Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: dionysos@breclavsko.com
www.dionysos.breclavsko.com

8. 7. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 5
Znojmo,
BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

8. 7. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme

červenec
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

9. 7. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 6
Znojmo,
BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

9. 7. 2022
S Túfarankú při víně –
za vínem do Rakvic
Rakvice,
dvůr sokolovny

9. 7. 2022
Hudba ve vinařství
Annovino

14. 7. 2022
Piknik pod širým nebem
s degustací vín

16. 07. 2022
Ochutnávka vín při
Festivalu národů Podyjí

Lednice, ANNOVINO VINAŘSTVÍ
LEDNICE, Nejdecká 714

Znojmo, BALANCE coffee & wine

Mikulov, Městský úřad Mikulov
– dvorní trakt

Hudební podvečery ve vinařství. Těšit se můžete nejen na hudbu k tanci i poslechu, ale
i na výborná vína, regionální produkty a gurmánské speciality třeba na zahradě Amonit či
pod pergolou nebo ve Vinařské stodole.
tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz

9. 7. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.

Spolek Vinaři z Rakvic srdečně zve všechny
příznivce a milovníky vína a dechové hudby
do vinařské obce Rakvice na akci S Túfarankú
při víně, od 16.00 do 21.00 hod. Pozvolna
u skleničky dobrého vína a poslechu dechových hudeb „Túfarankfest” bude prezentace
vinařů a jejich vín přímo pod májů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

tel.: 602 450 053
kontakt: Vladimír Minařík / Vinaři z Rakvic
e-mail: vinarizrakvic@seznam.cz
www.vinari-rakvice.cz

Kelčany, Kelčanské búdy

9. 7. 2022
Košt českých vín
v Třeboni
Třeboň,
Náměstí T. G. Masaryka

Srdečně zveme na 3. ročník Koštu českých vín
v Třeboni, který proběhne v sobotu 9. července 2022 od 10.00 do 20.00 hod. na náměstí
T. G. Masaryka v Třeboni. Ochutnat budete
moci skvělá česká vína z oblastí Mělníka,
Prahy, Litoměřicka, Kutnohorska, ale také
z nedalekého Chlumu u Třeboně.
tel.: 608 572 259
kontakt: Jana Kočová
e-mail: kocova@jhk.cz
www.jhk.cz

9. 7. 2022
Buchtafest ve vinařství
Annovino
Lednice,
ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE,
Nejdecká 714

Příjemné odpoledne v unikátním prostředí
vinařství a ve společnosti domácích buchet
a bublanin všeho druhu. Přijďte pomoci vybrat ty nejlepší. Začínáme ve 14.00 hod.
tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: fibingr@annovino.cz
www.annovino.cz

9. 07. 2022
Otevřené sklepy
Od 14.00 hodin v areálu kelčanských búd,
k poslechu zahraje cimbálová muzika, občerstvení zajištěno.
tel.:603 576 309
kontakt: Štěpán Němec
e-mail: stepan.nemec55@seznam.cz
www.kelcany.cz

12. 7. 2022
Cimbálové večery
na Fuzgruntech
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Srdečně vás zveme na již tradiční úterní večery s cimbálem. Krom vína z našeho vinařství
můžete ochutnat i dobrůtky naší kuchyně,
studené, i grilované. Rezervace nutná.
tel.: 606 082 252
kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

14. 7. 2022
Prázdniny s vinařem
Mikulov,
historická lisovna z roku 1848,
Brněnská 26

Návštěvníky Mikulova vyhledávaná akce,
která se dle tradice koná každý prázdninový
čtvrtek od 19.00 hodin. Řízená degustace s výkladem, představení typických i méně známých odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.
tel.: 602 567 640, 721 153 049
kontakt: Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: dionysos@breclavsko.com
www.dionysos.breclavsko.com

Přijďte si užít řízenou degustaci trošku jinak
a načerpat nádhernou atmosféru přírody s výhledem na panorama Znojma.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

14. 7. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 7
Znojmo, BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

14. 7. 2022
Víno z blízka v Otevřené
zahradě
Brno, Otevřená zahrada, Údolní 33

Někdy volná, jindy řízená ochutnávka vín v zahradě plné bylin, stromů a květin. Pod nebem
a pod hvězdami setkání s vinaři z celé Moravy.
Od 17.30 do 22.00 degustace, občerstvení
i decentní živá hudba. Elegantní zážitek pro
vás a vaše přátele.
tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: vinozblizka@nap.cz
www.vinozblizka.cz

15. 7. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 8
Znojmo, BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

15. 7. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Tradiční ochutnávka moravských a rakouských
vín z oblasti Podyjí. Od 13.00 do 22.00 hodin
bude k ochutnání přes 150 vzorků od více než
30 vinařů. Vstup volný, platí se za vzorek.
tel.: 602 470 261, kontakt: Petr Gondáš
e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz
www.narodypodyji.cz

16. 7. 2022
IV. roč. U vína při
měsíčku
Vlkoš, vlkošská sklepní ulička Búdy

Další akce spolku vlkošských vinařů Přátelé
Achtele, tentokrát při měsíčku, kdy je všechno
jinak a tajemné, zejména mezi vinnými sklepy.
Začátek v 18.00 hod. konec v 24.00 hod.
tel.: 606 231 642, 724 078 951
kontakt: ing.Bohumil Vardan
e-mail: varbo@centrum.cz
www.pratele-achtele.cz

16.–17. 7. 2022
Den otevřených sklepů
Hovorany
Hovorany

Spolek vinařů Hovorany Vás zve na již 14.
ročník otevřených sklepů v Hovoranech. Akce
se koná od 11.00–19.00 hod. Od 20.00 hod.
cimbálová muzika v areálu tenisových kurtů.
V neděli od 9.00 do 12.00 možnost zakoupení
vína ve vinných sklepech.
tel.: 724 265 791
kontakt: Spolek hovoranských vinařů
e-mail: vinozhovoran@seznam.cz
www.vinozhovoran.cz

16. 7. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 9
Znojmo, BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

16. 7. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
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kalendář vinařských akcí
16. 7. 2022
Krajem vína – Letní
putování po vinařských
stezkách Mikulovska
Mikulov, venkovní areál GSS
Mikulov, na hřišti vedle křižovatky
ulic Vídeňská a Zlámalova

Znojemského podzemí, s víny od znojemských vinařů.

letních nealko nápojů. Součástí akce i gastro
nabídka a hudební doprovodný program.

23. 7. 2022
Sklepy pod hvězdami

tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

tel.: 775 715 979
kontakt: Markéta Chroboková
/ WAMAK CZ s.r.o.
e-mail: marketa@wamak.cz
www.akcenanovym.cz

Vrbice – vinné sklepy

Třetí červencovou sobotu vás v Mikulově
a okolí čeká další z výletů po vinařských
stezkách, který je určený pro cyklisty i pěší,
pro zdatné turisty i rodiny s dětmi! Objevte
tajemství vinných sklepů, ochutnejte místní
speciality a vyhrajte zajímavé ceny. Registrace
účastníků od 9.00 do 11.00 hod.

21. 7. 2022
Piknik pod širým nebem
s degustací vín

tel.: 515 903 121, kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz
www.vinarske.stezky.cz

tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

16. 7. 2022
Hudba ve vinařství
Annovino
Lednice, ANNOVINO VINAŘSTVÍ
LEDNICE, Nejdecká 714

Hudební podvečery ve vinařství. Těšit se můžete nejen na hudbu k tanci i poslechu, ale
i na výborná vína, regionální produkty a gurmánské speciality třeba na zahradě Amonit či
pod pergolou nebo ve Vinařské stodole.
tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz

18. 7. 2022
Country večer
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Zažijte známý labyrint vinných sklepů trochu
jinak! Za libých tónů country kapely k tanci
i poslechu ochutnáte chutné speciality Valtického Podzemí a vína vinařství ANNOVINO.
Valtické Podzemí je degustačními sklepy vinařství ANNOVINO Lednice.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

19. 7. 2022
Cimbálové večery
na Fuzgruntech
Bulhary,
Vinařský dvůr Fuzgrunty

Srdečně Vás zveme, na již tradiční, úterní večery s cimbálem. Krom vína z našeho vinařství
můžete ochutnat i dobrůtky naší kuchyně,
studené, i grilované. Rezervace nutná.
tel.: 606 082 252, kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

20. 7. 2022
Večerní řízená degustace vín na nádvoří Znojemského podzemí
Znojmo, nádvoří
Znojemského podzemí

Přijďte si vychutnat tajemnou a romantickou
atmosféru historické části města, nádvoří
34 | Česká republika

červenec

Znojmo, BALANCE coffee & wine

Přijďte si užít řízenou degustaci trošku jinak
a načerpat nádhernou atmosféru přírody s výhledem na panorama Znojma.

21. 7. 2022
Prázdniny s vinařem
Mikulov,
historická lisovna z roku 1848,
Brněnská 26

Návštěvníky Mikulova vyhledávaná akce,
která se dle tradice koná každý prázdninový
čtvrtek od 19.00 hodin. Řízená degustace
s výkladem, představení typických i méně
známých odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.
tel.: 602 567 640, 721 153 049
kontakt: Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: dionysos@breclavsko.com
www.dionysos.breclavsko.com

22. 7. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 10
Znojmo, BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

22.–24. 7. 2022
Vinařská akademie I –
Kadet
Valtice, nám. Svobody 13

Základní informace o víně během víkendu
stráveného v hlavním městě vína. Určeno
všem milovníkům tohoto ušlechtilého nápoje,
zejména začátečníkům a mírně pokročilým.
Termín: pátek 22. července 2022 (15.00 hod.)
– neděle 24. července 2022 (13.00 hod.)
tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: info@vinarska-akademie.cz
www.vinarska-akademie.cz

22. 7. 2022
Novohradecké
slavnosti šumivých vín
Hradec Králové,
Svatováclavské náměstí

Prezentace, ochutnávky a prodej šumivých
a růžových vín, sektů a pro děti i nabídka

22. 7. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.

28. 7. 2022
Piknik pod širým nebem
s degustací vín

29. 7. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 13

Teplá letní noc, přátelská nálada, skvělé víno
a vy budete moci putovat mezi malebnými vrbeckými sklepy za svitu hvězd a zpěvu cvrčků.
Vítejte na Vrbici.

Znojmo, BALANCE coffee & wine

Znojmo, BALANCE coffee & wine

Přijďte si užít řízenou degustaci trošku jinak
a načerpat nádhernou atmosféru přírody s výhledem na panorama Znojma.

tel.: 776 823 694
kontakt: Lenka Machovská
/ Vinaři Vrbice, z.s.
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.

23. 7. 2022
Hudba ve vinařství
Annovino
Lednice, ANNOVINO VINAŘSTVÍ
LEDNICE, Nejdecká 714

tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Hudební podvečery ve vinařství. Těšit se můžete nejen na hudbu k tanci i poslechu, ale
i na výborná vína, regionální produkty a gurmánské speciality třeba na zahradě Amonit či
pod pergolou nebo ve Vinařské stodole.

23. 7. 2022
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR

tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz

Kurdějov 88, Hotel Kurdějov

Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského Institutu a po jeho absolvování získáte základní
přehled v oblasti vína a vinné kultury. Jedná
se o intenzivní celodenní kurz (9.00–18.00
hod.) vinařství pod vedením některého z tuzemských špičkových sommelierů.
tel.: 725 424 423
kontakt: Vinařský Institut s.r.o.
/ Pavel Uretšlégr
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

23. 7. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 11
Znojmo,
BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

23. 7. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

24. 7. 2022
Réva vinná a víno
Kurdějov 88, Hotel Kurdějov

Druhý stupeň Studijního programu SOMMELIER. Kurz doporučujeme jako návazný na kurz
„Základy sommelierství, vína a vinařství ČR“.
Kurz se zabývá problematikou pěstování révy
vinné a výroby vína. Součástí kurzu je návštěva vinařství a ukázka révy vinné.
tel.: 725 424 423
kontakt: Vinařský Institut s.r.o.
/ Pavel Uretšlégr
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz

26. 7. 2022
Hudba ve Valtickém
Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Zažijte známý labyrint vinných sklepů trochu jinak! Za libých tónů k tanci i poslechu
ochutnáte gurmánské speciality Valtického
Podzemí a vína vinařství ANNOVINO. Valtické
Podzemí je degustačními sklepy vinařství
ANNOVINO Lednice.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

26. 7. 2022
Cimbálové večery
na Fuzgruntech

28. 7. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 12
Znojmo, BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

28. 7. 2022
Prázdniny s vinařem
Mikulov, historická lisovna z roku
1848 ,Brněnská 26

Návštěvníky Mikulova vyhledávaná akce,
která se dle tradice koná každý prázdninový
čtvrtek od 19.00 hodin. Řízená degustace s výkladem, představení typických i méně známých odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.
tel.: 602 567 640, 721 153 049
kontakt: Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: dionysos@breclavsko.com
www.dionysos.breclavsko.com

28. 7. 2022
Víno z blízka v Otevřené
zahradě
Brno, Otevřená zahrada, Údolní 33

Někdy volná, jindy řízená ochutnávka vín v zahradě plné bylin, stromů a květin. Pod nebem
a pod hvězdami setkání s vinaři z celé Moravy.
Od 17.30 do 22.00 degustace, občerstvení
i decentní živá hudba. Elegantní zážitek pro
vás a vaše přátele.

29.–30. 7. 2022
Letní slavnost
autentických vín
Velké Bílovice,
Areál sklepů

Otevřené sklepy autentistů a jejich příznivců v pátek 29. července (odpoledne), v sobotu 30.
července (odpoledne) a neděli 31. července
od 9.00 do 11.00 hod. (určeno pouze na prodej
vína). Návštěvníci budou moci nejen ochutnat,
ale také si budou moci s vinaři popovídat.
tel.: 777 565 599
kontakt: Milan Damborský
e-mail: milan.damborsky@gmail.com
www.julyrendezvous.com

30. 7. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

30. 7. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 14

tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: vinozblizka@nap.cz
www.vinozblizka.cz

Znojmo, BALANCE coffee & wine

29. 7. 2022
Prázdninový
Gurmánský večer
ve Valtickém Podzemí

tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.

Srdečně Vás zveme, na již tradiční, úterní večery s cimbálem. Krom vína z našeho vinařství
můžete ochutnat i dobrůtky naší kuchyně,
studené, i grilované. Hudba hraje od 18.00
do 22.00 hod. Rezervace nutná.

Nenechte si ujít jedinečnou vinařskou pařbu
na Moravě ve Valtickém Podzemí! Nabízíme
nejen podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů, ale
také se můžete těšit na vybrané pokrmy a speciality Valtického Podzemí. Proudem potečou
vína z vinařství ANNOVINO.

tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

tel.: 606 082 252, kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.

30. 7. 2022
Šardické sklepy
dokořán
Šardice, Šardické sklepy

Šardičtí vinaři zvou všechny příznivce dobrého
vína dne 30. července 2022 na akci Šardické
sklepy dokořán.
tel.: 607 908 134
kontakt: Ing. Zdeněk Buštík
e-mail: zdenek.bustik@seznam.cz
www.vinozesardic.cz
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30. 7. 2022
Swing
ve Vinařském dvoře
Němčičky 176

Tradiční škola swingu v režii brněnské taneční
skupiny Swing Wings se představí za doprovodu kapely Django Jet. Přijďte si zatančit
na dynamickou, energickou hudbu plnou života, která vás pohltí a už nepustí.
tel.: 777 906 991
kontakt: Ing. Alena Šmídová
/ VÍNO J.STÁVEK
e-mail: alena@jstavek.cz
www.jstavek.cz

30. 7. 2022
Vinařská benátská noc
Sedlec, areál vinařství u Nesytu

Po celý den zde bude nabízeno rozšířené
občerstvení v podobě pečeného masa, grilovaných specialit apod. Od 17.00 hod. zahajujeme taneční zábavu za doprovodu hudební
skupiny Apollo Lednice. Vrcholem akce bude
tradiční zakončení benátské noci s ohňostrojem. Vstup zdarma.
tel.: 777 719 116
kontakt: Monika Ježová
e-mail: objednavky@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz

30. 7. 2022
Hudba ve vinařství
Annovino

atmosféru historické části města, nádvoří
Znojemského podzemí, s víny od znojemských
vinařů.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

4. 8. 2022
Prázdniny s vinařem
Mikulov, historická lisovna z roku
1848, Brněnská 26

Návštěvníky Mikulova vyhledávaná akce,
která se dle tradice koná každý prázdninový
čtvrtek od 19.00 hodin. Řízená degustace s výkladem, představení typických i méně známých odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.
tel.: 602 567 640, 721 153 049
kontakt: Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: dionysos@breclavsko.com
www.dionysos.breclavsko.com

5. 8. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 15
Znojmo,
BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.

Lednice, ANNOVINO VINAŘSTVÍ
LEDNICE, Nejdecká 714

tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

Hudební podvečery ve vinařství. Těšit se můžete nejen na hudbu k tanci i poslechu, ale
i na výborná vína, regionální produkty a gurmánské speciality třeba na zahradě Amonit či
pod pergolou nebo ve Vinařské stodole.

5. 8. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz

Srpen
2. 8. 2022
Cimbálové večery
na Fuzgruntech
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Srdečně Vás zveme, na již tradiční, úterní večery s cimbálem. Krom vína z našeho vinařství
můžete ochutnat i dobrůtky naší kuchyně,
studené, i grilované. Hudba hraje od 18.00
do 22.00 hod. Rezervace nutná.
tel.: 606 082 252
kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

3. 8. 2022
Večerní řízená
degustace vín
na nádvoří
Znojemského podzemí
Znojmo, nádvoří
Znojemského podzemí

Přijďte si vychutnat tajemnou a romantickou
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Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

6. 8. 2022
Představení vín Volařík
ročníku 2021
Mikulov,
Vinařství Volařík

Tradiční představení vín přímo ve Vinařství
Volařík v Mikulově. Volná degustace probíhá
za účasti celého týmu vinařství od 16 do 20
hodin. Možnost zakoupení vín na místě.
Vstupné 600 Kč zahrnuje neomezenou konzumaci vín, degustační sousto a skleničku
s logem vinařství.
tel.: 736 472 074
kontakt: M. Sojková / Vinařství Volařík
e-mail: sojkova@vinarstvivolarik.cz
www.vinarstvivolarik.cz

červenec
6. 8. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 16
Znojmo,
BALANCE coffee & wine

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

6. 8. 2022
Noční otevřené sklepy
Bořetice, sklepní lokalita
Kraví hora

Srdečně Vás zveme na noční otevřené sklepy
do Bořetic...
tel.: 724 964 250, 731 475 822
kontakt: Karel Pilař
/ Republika Kraví hora, z.s.
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

6. 8. 2022
Den vinařů
v Petrově
Petrov (okres Hodonín),
areál historických vinných sklepů
v Petrovských Plžích

Začátek od 15.00 hodin. Odpoledne hraje
cimbálová muzika, večer pak rocková kapela.
Bohaté občerstvení regionálních specialit.
Můžete ochutnat více než 150 vzorků vín
od drobných i profesionálních vinařů.
tel.: 602 517 191
kontakt: P. Tomanovský
e-mail: p.tomanovsky@tiscali.cz
www.facebook.com

6. 8. 2022
Hradecké
nábřeží vína
Hradec Králové,
náměstí 5. května

Letní vinařská akce spojená se 14. ročníkem
Nábřežní jazzové pouti.
tel.: 702 000 966, 728 355 110
kontakt: Veronika Bergrová
e-mail: marketa@butterfly-agency.cz
www.agentura-butterfly.cz

6. 8. 2022
Hudba ve vinařství
Annovino
Lednice,
ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE,
Nejdecká 714

Hudební podvečery ve vinařství. Těšit se můžete nejen na hudbu k tanci i poslechu, ale
i na výborná vína, regionální produkty a gurmánské speciality třeba na zahradě Amonit či
pod pergolou nebo ve Vinařské stodole.
tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz

NAVŠTIVTE
HABÁNSKÉ
SKLEPY
VE VELKÝCH
BÍLOVICÍCH
Otevřeno celoročně.
www.habanskesklepy.cz
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6. 8. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

11. 8. 2022
Víno z blízka v Otevřené
zahradě

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Někdy volná, jindy řízená ochutnávka vín v zahradě plné bylin, stromů a květin. Pod nebem
a pod hvězdami setkání s vinaři z celé Moravy.
Od 17.30 do 22.00 hod. degustace, občerstvení i decentní živá hudba. Elegantní zážitek
pro vás a vaše přátele.

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

8. 8. 2022
Country večer
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Zažijte známý labyrint vinných sklepů trochu
jinak! Za libých tónů country kapely k tanci
i poslechu ochutnáte chutné speciality Valtického Podzemí a vína vinařství ANNOVINO.
Valtické Podzemí je degustačními sklepy vinařství ANNOVINO Lednice.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

9. 8. 2022
Cimbálové večery
na Fuzgruntech
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Srdečně Vás zveme, na již tradiční, úterní večery s cimbálem. Krom vína z našeho vinařství
můžete ochutnat i dobrůtky naší kuchyně,
studené, i grilované. Hudba hraje od 18.00
do 22.00 hod. Rezervace nutná.
tel.: 606 082 252, kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

11. 8. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 17
Znojmo, BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

11. 8. 2022
Prázdniny s vinařem
Mikulov, historická lisovna z roku
1848, Brněnská 26

Návštěvníky Mikulova vyhledávaná akce,
která se dle tradice koná každý prázdninový
čtvrtek od 19.00 hodin. Řízená degustace s výkladem, představení typických i méně známých odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.
tel.: 602 567 640, 721 153 049
kontakt: Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: dionysos@breclavsko.com
www.dionysos.breclavsko.com
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Brno, Otevřená zahrada, Údolní 33

tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: vinozblizka@nap.cz
www.vinozblizka.cz

12. 8. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 18
Znojmo, BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

12. 8. 2022
Počítání hvězd
ve vinicích
Němčičky (okres Břeclav), Kaplička
sv. Antonína Paduánského
– Vyhlídka u větřáka

Pojďte s námi spočítat hvězdy mezi vinohrady
a prožijte večer, kdy komety padají k zemi
a plní naše přání. V pátek 12. srpna, který je
ideálním dnem pro pozorování perseid, se
s námi můžete vydat na piknik ke Kapličce,
nejvyššímu místu v Němčičkách.
tel.: 777 906 991
kontakt: Alena Šmídová / VÍNO J.STÁVEK
e-mail: alena@jstavek.cz
www.jstavek.cz

12.–13. 8. 2022
Zarážení hory
a degustace vín pod
širým nebem
Mikulov, historické náměstí

Nesoutěžní přehlídka vín od vinařů z Mikulova a okolí. V pátek 12. srpna degustace vín
od 18.00 hodin, od 20.00 hodin zarážení hory
ve spolupráci s národopisným souborem Pálava Mikulov. Vystoupení cimbálové muziky
k tanci a poslechu. V sobotu 13. srpna degustace vín od 13.00 hodin.
tel.: 602 567 640, 721 153 049
kontakt: Místní vinařský spolek Moravín
Mikulov / Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: info@moravinmikulov.eu
www.moravinmikulov.eu

12. 8. 2022
Klára má svátek
Praha 7, Vinotéka sv. Kláry,
Pod Havránkou 34/7, 171 00
Praha-Troja

Patronka trojské Vinice sv. Kláry slaví svátek,
tak si přijďte připít a oslavit její velký den

srpen
v piknikovém duchu. Čím jiným si při takové
příležitosti připíjet, než vínem z naší historické pražské vinice.
tel.: 234 148 153, kontakt: Botanická
zahrada hl. m. Prahy – Vinotéka sv. Kláry
e-mail: vinoteka@botanicka.cz
www.botanicka.cz

12. 8. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

13. 8. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 19
Znojmo,
BALANCE coffee & wine

13. 8. 2022
Slavnostní vyhlášení
výsledků Národní
soutěže vín vinařské
oblasti Čechy

2022
Praha, Aula České zemědělské
univerzity v Praze, Kamýcká 129,
165 00 Praha-Suchdol

Prezentace vín vinařské oblasti Čechy spojená s vyhlášením výsledků národní soutěže
vín 16.00–21.00 hodin. Program: V 16.00
slavnostní zahájení profesorem Petrem
Skleničkou, rektorem ČZU, a panem Stanislavem Rudolfským, předsedou Cechu ČV.
Vyhlášení výsledků a předání cen Národní
soutěže vín VO Čechy. Degustace soutěžních
vzorků Doprovodný program: Prezentace
jednotlivých českých vinorodých měst
a obcí, řízená degustace oceněných vín.
Těšíme se na setkání! Stanislav Rudolfský
a prof. Petr Sklenička předseda Cechu českých vinařů rektor ČZU

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

13. 8. 2022
Vína ze zámků
Bzenec, Zámecký park

V příjemném prostředí bzeneckého parku
na vás čekají krásná vína z Moravy i z Čech,
známé i méně známé odrůdy ze Slovenska.
Úžasná vína z italského Toskánska, ojedinělé
rakouské veltlíny z Wachau a typické ryzlinky
z Rheingau. Zkrátka na 100 vín z 11 zemí vinařského světa.
tel.: 731 454 541
kontakt: Zamecke vinarstvi Bzenec s.r.o.
e-mail: karasova@zameckevinarstvi.cz
www.zameckevinarstvi.cz

13. 8. 2022
Blatnické búdy pod
Hvězdami
Blatnice pod Svatým Antonínkem,
areál sklepů Stará hora

Při akci bude otevřeno asi 40 sklepů od 18.00
do 24.00 hod. Vstupné zahrnuje volnou
degustaci ve všech búdách, degustační set
s katalogem vinařů, poukazy na odběr vína,
cimbálové muziky a další bohatý doprovodný
program. Zvýhodněný předprodej vstupenek
a více informací na www.vinariblatnice.cz
tel.: 602 562 437
kontakt: Cech blatnických vinařů
e-mail: info@vinariblatnice.cz
www.vinariblatnice.cz

13. 8. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.

13. 8. 2022
Grand Prix Austerlitz –
19. ročník mezinárodní
výstavy vín
Brno, Křížová chodba, Nové
radnice, Dominikánské náměstí 1

Mezinárodní výstava vín v Brně začátek akce
14.00 hodin, konec akce 20.00 hodin.
tel.: 602 515 861, kontakt: Stanislav Šida
/ Moravská banka vín
e-mail: stanislav.sida@bankavin.cz
www.bankavin.cz

13. 8. 2022
Hudba ve vinařství
Annovino
Lednice, ANNOVINO VINAŘSTVÍ
LEDNICE, Nejdecká 714

Hudební podvečery ve vinařství. Těšit se můžete nejen na hudbu k tanci i poslechu, ale
i na výborná vína, regionální produkty a gurmánské speciality třeba na zahradě Amonit či
pod pergolou nebo ve Vinařské stodole.
tel.: 724 165 961, kontakt: ANNOVINO
VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz

tel.: 602 567 640, 721 153 049
kontakt: Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: dionysos@breclavsko.com
www.dionysos.breclavsko.com

18. 8. 2022
Den Rulandského
modrého
Praha 7, Vinotéka sv. Kláry,
Pod Havránkou 34/7

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

18. srpna se po celém vinorodém světě slaví
den Rulandského modrého, které je také
klíčovou a nejoblíbenější odrůdou na trojské
Vinici sv. Kláry. Ochutnejte jaký rozsah chutí
umí nabídnout jedna odrůda na jedné vinici.

16. 8. 2022
Cimbálové večery
na Fuzgruntech

tel.: 234 148 153, kontakt: Botanický
zahrada hl. m. Prahy – Vinice sv. Kláry
e-mail: vinoteka@botanicka.cz
www.botanicka.cz

Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Srdečně Vás zveme, na již tradiční, úterní večery s cimbálem. Krom vína z našeho vinařství
můžete ochutnat i dobrůtky naší kuchyně,
studené, i grilované. Hudba hraje od 18.00
do 22.00 hod. Rezervace nutná.

19. 8. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 20

tel.: 606 082 252
kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.

16. 8. 2022
Hudba ve Valtickém
Podzemí

tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

tel.: 603 383 846
kontakt: Kateřina Kreisigner,
Cech českých vinařů
e-mail: info@ceske-vinarstvi.cz
www.cechcv.cz

kladem, představení typických i méně známých odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.

Zažijte známý labyrint vinných sklepů trochu jinak! Za libých tónů k tanci i poslechu
ochutnáte gurmánské speciality Valtického
Podzemí a vína vinařství ANNOVINO. Valtické
Podzemí je degustačními sklepy vinařství
ANNOVINO Lednice.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

17. 8. 2022
Večerní řízená
degustace vín
na nádvoří
Znojemského podzemí

Znojmo, BALANCE coffee & wine

19. 8. 2022
Festival vína
Poděbrady – 2. ročník
Poděbrady, Lázeňská kolonáda

V překrásném prostředí se Vám představí 30
vinařů a dovozců vín. Vše doplněno o kulturní
a gastronomické zážitky. Začínáme od 13.00
do 24.00 hod.
tel.: 777 270 165
kontakt: Jiří Lejhanec
e-mail: jiri@lejhanec.com
www.festivalvinapodebrady.cz

19. 8. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

Znojmo, nádvoří
Znojemského podzemí

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si vychutnat tajemnou a romantickou
atmosféru historické části města, nádvoří
Znojemského podzemí, s víny od znojemských
vinařů.

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.

tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

18. 8. 2022
Prázdniny s vinařem
Mikulov, historická lisovna z roku
1848, Brněnská 26

Návštěvníky Mikulova vyhledávaná akce,
která se dle tradice koná každý prázdninový
čtvrtek od 19.00 hodin. Řízená degustace s vý-

tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

20. 8. 2022
XVI. roč. Zarážání hory
ve Vlkoši u Kyjova
Vlkoš, vlkošská sklepní ulička Búdy

Zarazíme vinnou horu a to již po XVI. slavnostně se zpěvy a programem, grilováním,
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kalendář vinařských akcí
bufetem, vinotékou a večerní zábavou. Začátek od 17.00 hod., program od 18.00 hod.
Pořádá spolek Přátelé Achtele Vlkoš.
tel.: 606 231 642, 724 078 951
kontakt: ing.Bohumil Vardan
e-mail: varbo@centrum.cz
www.pratele-achtele.cz

20. 8. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 21
Znojmo, BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

20. 8. 2022
Den otevřených sklepů
Ratíškovice,
Sklepní ulička Slavín

Vinné sklepy na Slavíně tvoří jedna ulice cca
800 m dlouhá. Tradičně je otevřeno na 20
sklepů, včetně 5ti profesionálních vinařství.
Nechybí cimbálová muzika, tadiční občerstvení a speciality jednotlivých vinařů. Začátek
v 13.00 hod, oficiální ukončení v 21.00 hod.
tel.: 723 128 202
kontakt: Ing. Jiří Hubáček
/ ZO ČZS Ratíškovice
e-mail: hubacek.ann@tiscali.cz

20. 8. 2022
Den otevřených sklepů
Vinařství Dufek
Svatobořice-Mistřín,
Areál Vinařství Dufek,
Pod Sokolovnou 1185/17

Začátek je v 10.00 hod. Návštěvníci budou
moci ochutnat více jak 100 druhů vín včetně
archivů a sektů, prohlédnout si vinařství,
historický sklep z roku 1540 včetně projížďky
vinicemi. Dobrou atmosféru navodí cimbálová
muzika. K tomu moravské speciality z naší restaurace, zákusky a špičkové sýry.
tel.: 602 540 500, 603 275 655
kontakt: Josef Dufek
e-mail: obchod@vinarstvi-dufek.cz
www.vinarstvi-dufek.cz

20. 8. 2022
Krajem vína – Expedice
za sousedy
Kubšice, Sportovní areál
u sokolovny

10. ročník cykloakce Expedice za sousedy
pořádá obec Kubšice ve spolupráci s okolními
obcemi. Připraveny budou trasy pro cyklisty
i pěší. Vydejte se po zajímavostech a vinařstvích severního Znojemska a doputujte
s námi kolem rybníků až téměř k Novomlýnským nádržím. Startuje se 08.30–9.30 hod.
tel.: 777 276 888
kontakt: obec Kubšice
e-mail: kubsice@seznam.cz
www.vinarske.stezky.cz
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20. 8. 2022
Top víno Slovácka
Polešovice, Multifunkční zařízení
v areálu školního hřiště

Slavnostní vyhlášení výsledků XIII. ročníku
soutěže TOP Víno Slovácka 2022. Jedná se
o regionální ocenění nejlepších vín vybrané
oblasti Slovácka. Soutěž se koná pod záštitou MZe a hejtmana Zlínského kraje. Začátek
ve 14.00 hod.
tel.: 572 551 219, 778 151 679
kontakt: Agrární komora Uherské
Hradiště, Ludmila Holíková
e-mail: oak-uh@uh.cz
www.agro-zk.cz

20. 8. 2022
Hudba ve vinařství
Annovino
Lednice, ANNOVINO VINAŘSTVÍ
LEDNICE, Nejdecká 714

Hudební podvečery ve vinařství. Těšit se můžete nejen na hudbu k tanci i poslechu, ale
i na výborná vína, regionální produkty a gurmánské speciality třeba na zahradě Amonit či
pod pergolou nebo ve Vinařské stodole.
tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz

20. 8. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

srpen – září
Od 17.30 do 22.00 hod. degustace, občerstvení i decentní živá hudba. Elegantní zážitek
pro vás a vaše přátele.
tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: vinozblizka@nap.cz
www.vinozblizka.cz

25.–30. 08. 2022
48. ročník Země
živitelky
České Budějovice,
Výstaviště České Budějovice a.s.

Výstava Země živitelka je jedinou výstavou
v republice, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor. Mezinárodní agrosalon
s dlouholetou tradicí a každoročním počtem
100 000 návštěvníků patří mezi nejnavštěvovanější výstavy u nás. Součástí je prezentace
vín a vinařské turistiky v ČR.
tel.: 770 165 901
kontakt: Výstaviště České Budějovice a.s.
e-mail: info@vcb.cz
www.zemezivitelka.cz

26. 8. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 22
Znojmo,
BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

26. 8. 2022
Letní festival vína
Němčičky – zarážení
hory
Němčičky (okres Břeclav),
nádvoří kulturního domu

Srdečně Vás zveme do Němčiček na zarážení
hory a bohatý folklorní program.

Mikulov, historická lisovna z roku
1848, Brněnská 26

tel.: 777 255 842, 603 534 595
kontakt: Ing. David Ludín, Ph.D.
/ Vinaři Němčičky, z.s.
e-mail: vinari.nemcicky@gmail.com
www.vinarinemcicky.cz

Návštěvníky Mikulova vyhledávaná akce,
která se dle tradice koná každý prázdninový
čtvrtek od 19.00 hodin. Řízená degustace s výkladem, představení typických i méně známých odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.

26. 8. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

25. 8. 2022
Prázdniny s vinařem

tel.: 602 567 640, 721 153 049
kontakt: Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: dionysos@breclavsko.com
www.dionysos.breclavsko.com

25. 8. 2022
Víno z blízka v Otevřené
zahradě
Brno, Otevřená zahrada,
Údolní 33

Někdy volná, jindy řízená ochutnávka vín v zahradě plné bylin, stromů a květin. Pod nebem
a pod hvězdami setkání s vinaři z celé Moravy.

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Přijďte si užít tradiční víkendové večery
a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Nabízíme vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To
vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci
i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

26.–27. 8. 2022
Pardubický festival
vína – 25. ročník
Pardubice,
Pardubický zámek

Více jak 50 vinařů a dovozců vín se představí
na zámeckých valech. Vše doplněno o gastronomii a bohatý kulturní program. V pátek
od 13.00 do 24.00 hod. a v sobotu od 12.00
do 18.00 hod. Letošní jubilejní 25. ročník bude
plný překvapení.
tel.: 777 270 165, kontakt: Jiří Lejhanec
e-mail: jiri@lejhanec.com
www.pardubickyfestivalvina.cz

27. 8. 2022
Zarážení hory
Ždánice, Zámecký park
u vinařského zámeckého sklepa

Zarážení hory je akce spojená s vínem, je to
starý vinařský zvyk a slavnost, která se koná
ve Ždánicích nejčastěji koncem srpna. Začátek
je v 16.00 hod.
tel.: 608 640 764, 776 276 284
kontakt: Chasa ze Ždánic, spolek
/ Zdenek Duroň - předseda
e-mail: zdanice102@seznam.cz

27. 8. 2022
Noční romantické
Znojmo vol. 23
Znojmo, BALANCE coffee & wine

Zveme vás na populární noční prohlídku městem Znojmem s degustací znojemských vín.
Po celou dobu prohlídky budeme ochutnávat
vybraná vína ze Znojemské podoblasti.
tel.: 602 743 301
kontakt: BALANCE coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

27. 8. 2022
Otevřené sklepy
Českého středohoří
Žernoseky, Žalhostice, Litoměřice,
Lovosice, České středohoří

Vinaři z Českého středohoří pro vás opět
otevřou své sklepy na prohlídky, degustace,
ukázky výroby i zajímavé povídání o víně. Navštívíte tradiční česká vinařství z Litoměřické
vinařské podoblasti.
tel.: 777 185 788, 601 595 009
kontakt: Michal Závada/Destinační agentura České středohoří o.p.s.
e-mail: Kubickova@stredohori.cz
www.facebook.com

27. 8. 2022
Burčáková zábava
s půlnoční neckyádou
Němčičky (okres Břeclav),
koupaliště

TJ Sport Němčičky zve všechny na Burčákovou
zábavu s půlnoční neckyádou na místním
koupališti.
tel.: 608 434 805
kontakt: Renata Podešťová
/ TJ Sport Němčičky, z.s.
e-mail: tj@sportnemcicky.cz
www.sportnemcicky.cz

27. 8. 2022
Zarážení hory v Kobylí
Kobylí,
Suchořádská zmola

27. 8. 2022
Hudba ve vinařství
Annovino
Lednice, ANNOVINO VINAŘSTVÍ
LEDNICE, Nejdecká 714

Obec Kobylí Vás zve na slavnost vinařů, vinohradníků a přátel dobrých vín s názvem Zarážení hory, které je jednou z největších akcí
v Modrých Horách. Slib hotařů, vystoupení
folklórních souborů spojené s pestrým programem v Suchořádské zmole...

Hudební podvečery ve vinařství. Těšit se můžete nejen na hudbu k tanci i poslechu, ale
i na výborná vína, regionální produkty a gurmánské speciality třeba na zahradě Amonit či
pod pergolou nebo ve Vinařské stodole.

tel.: 519 431 106
kontakt: Pavel Kotík / Obec Kobylí
e-mail: ou@kobyli.cz
www.kobyli.cz

tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz

27. 8. 2022
Letní festival vína
Němčičky – otevřené
sklepy

27. 8. 2022
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

Němčičky (okres Břeclav),
vinařství a vinné sklepy

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Srdečně Vás zveme na největší slavnost
v Němčičkách v sobotu 27. srpna od 10.00 hodin na otevřené sklepy vinařů s jejich skvělými
víny a pochutinami, následně si nenechte ujít
Burčákovou zábavu na místním koupališti.
tel.: 777 255 842, 603 534 595
kontakt: Ing. David Ludín, Ph.D.
/ Vinaři Němčičky, z.s.
e-mail: vinari.nemcicky@gmail.com
www.vinarinemcicky.cz

27. 8. 2022
Den otevřených
dvěří vinařství
Zlomek & Vávra
Boršice u Blatnice, Vinařství
Zlomek & Vávra, s .r. o.

Zveme Vás na den otevřených dveří s prohlídkou vinařství. Přijďte ochutnat slovácké dobrůtky a pochutnat si na dobrém vínu. Zábava
zajištěna pro celou rodinu. Začátek akce 14.00
hod. Vstup na akci je zdarma.
tel.: 606 069 910
kontakt: Víno Zlomek & Vávra, s. r. o.
e-mail: info@vinozlomekvavra.cz

27. 8. 2022
Slípka Tour II
Velké Bílovice, Sklepní uličky

SLÍPKA TOUR II je skvělou a plnohodnotnou
alternativou jarního putování Ze sklepa
do sklepa. Užijte si poslední prázdninový víkend u pohárku výtečného vína přímo s mistry vinaři.

Přijďte si užít tradiční víkendové večery a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Nabízíme
vína z vinařství ANNOVINO a gurmánské speciality Valtického Podzemí. To vše za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Září
2. 9. 2022
Svátek vína na Soutoku
Hradec Králové, Jiráskovy sady

Svátek vína na soutoku nabídne návštěvníkům skvělá vína a delikatesy, okouzlující
umělecká vystoupení i doprovodný program
a to vše v nejkrásnějším parku, Jiráskových sadech, v Hradci Králové. Přijďte si užít páteční
pohodovou atmosféru s přáteli a sklenkou
kvalitního vína.
tel.: 775 715 979, kontakt: WAMAK CZ s.r.o.
/ Markéta Chroboková
e-mail: marketa@wamak.cz
www.svatekvina.cz

2.–3. 9. 2022
Eno-gastronomické
přehlídky Sýry, ryby
a víno
Prachatice, Historické prostory
Staré radnice, Velké náměstí 1

kontakt: Velkobílovičtí vinaři, spolek
e-mail: info@velkobilovictivinari.cz
www.velkobilovictivinari.cz

Snoubení pokrmů jídla a vína – zážitková gastronomie. Prachatice 2.–3. září 2022. Pátek
17.00–23.00 hod. Sobota 17.00–23.00 hod.

27. 8. 2022
Lahofer Author Cup 2022

tel.: 608 973 318, 388 312 273
kontakt: Michal Kočan
e-mail: kocanmiko@seznam.cz
www.syryrybyavino.cz

Vranov nad Dyjí,
Pláž Vranovské přehrady

Vinařský závod horských kol okolo Vranovské
přehrady na tratích dlouhých 51 km a 29 km
s oblíbenou neplacenou degustací vín ze Znojemské vinařské podoblasti.

2. 9. 2022
12. Slavnosti vína
a burčáku

tel.: 602 388 473, kontakt: Daniel Smola
e-mail: lahocup@lahofer.cz
www.lahocup.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na již dvanáctý
ročník slavnosti vína a burčáku, které se uskuteční dne 2. září 2022 od 10.00–21.00 hod.

Ústí nad Labem, Lidické náměstí
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kalendář vinařských akcí
na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Oslav
se účastní čeští i moravští vinaři, probíhá bohatý kulturní program.
tel.: 602 441 392, 739 630 748
kontakt: MUDr. Pavel Kacerovský
e-mail: kacerovsky.pavel@seznam.cz

2. 9. 2022
Burčáky a volba Miss
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční soutěžní a jedinečná akce nadcházejícího podzimu, kde ochutnáte burčáky a vína
z vinařství ANNOVINO. To vše za doprovodu
cimbálové muziky okořeněné tajemnou atmosférou unikátního labyrintu historických
vinných sklepů. Prostě zážitková vinařská turistika jak má být!
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

3. 9. 2022
Otevřené sklepy
v Nosislavi
Nosislav, sklepy

Podzimní slavnost pro vinaře i pro návštěvníky Nosislavi, která se koná v sobotu 3. září
2022. Ochutnat vína od místních vinařů, pocházející zejména z Výhonu můžete od 12.00
do 20.00 hodin. Osloví vás komorní atmosféra
malé, ale tradiční vinařské vesnice, a k tomu
trocha folklóru. Těšíme se na vás.
tel.: 776 070 644, kontakt: Milada Válková
e-mail: mvalkova@atlas.cz
www.facebook.com

3. 9. 2022
Apelace vín v České
republice se zaměřením
na VOC Modré hory 2022

3. 9. 2022
Hornobojanovské
vinobraní
Horní Bojanovice,
areál volného času

Bohatý program od 14.00 hod. až do ranních
hodin. Folklorní soubory, cimbálová muzika,
dechová hudba, program pro děti, večerní
kapela a zábava. Občerstvení – burčák, víno,
pivo, k jídlu grilované prase, klobásy, cigára,
místní specialita – přesňák... a mnoho dalších
pochutin.
tel.: 602 696 702, 724 570 772
kontakt: ČZS ZO Horní Bojanovice
e-mail: zahradkarihb@seznam.cz
www.zahradkarihornibojanovice.cz

3. 9. 2022
Podzimní slavnosti
vína a jídla
Valtice, Vinařská 407 (areál
vinařství CHÂTEAU VALTICE
– Vinné sklepy Valtice, a.s.)

3. 9. 2022
Krajem vína –
Putování za burčákem
po Modrých Horách
Velké Pavlovice,
Sokolovna

tel.: 777 255 842
kontakt: VOC Modré hory z.s.
e-mail: david@vocmodrehory.cz
www.modrehory.cz

tel.: 777 255 842
kontakt: Modré Hory
e-mail: info@modrehory.cz
www.modrehory.cz

3. 9. 2022
Krajem vína –
Putování za burčákem
po Modrých Horách

3. 9. 2022
Burčáky a volba
„Mr. Burčák“
ve Valtickém Podzemí

Svazek obcí MODRÉ HORY zve všechny vyznavače pěší turistiky a cykloturistiky na podzimní již 15. ročník putování mezi vinohrady
a sklepy s chutí burčáku KRAJEM VÍNA 2022:
PUTOVÁNÍ ZA BURČÁKEM PO MODRÝCH HORÁCH dne 3. září 2022.
tel.: 777 255 842, 603 534 595
kontakt: Ing. David Ludín, Ph.D.
/ Svazek obcí Modré Hory
e-mail: info@modrehory.cz
www.modrehory.cz
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2022
Znojmo, Horní náměstí

Ochutnávka více než 300 vín Národní soutěže vín Znojemské vinařské podoblasti
v prostorách Horního náměstí ve Znojmě.
Soutěž je garantována Svazem vinařů České
republiky a Národním vinařským centrem
a otevřena všem výrobcům. Předpokládá
se, že se této nominační soutěže zúčastní
všichni výrobci vín ze Znojemské vinařské podoblasti, kteří mají zájem o účast
v Salonu vín – národní soutěži vín České
republiky.

tel.: 606 309 959, 519 361 314,
kontakt: Silvie Kiclová
e-mail: sekretariat@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

Cílem projektu je informovat laickou i odbornou veřejnost o fungujícím apelačním
systému VOC Modré Hory, jenž je odvozen
od románského systému.

Velké Pavlovice, Nádvoří
sokolovny

3. 9. 2022
Národní soutěž vín
Znojemské vinařské
podoblasti

Ochutnávky burčáku, mladých vín a sektů
v areálu Cháteau Valtice spojené s bohatým
kulturním programem a prohlídkami Křížového sklepa z roku 1640 a chrámu vína pod
Vinařskou stodolou. Bohatá tombola a večerní vystoupení hudebních hostů. Změny
vyhrazeny.

Další ze seriálu akcí Krajem vína 2021 je tu.
Velké Pavlovice, Němčičky, Bořetice, Kobylí
a Vrbice. Kochejte se pěšky či na kole krásami
a zajímavostmi Modrých Hor a ochutnejte
nejen výborný burčák. Start: Velké Pavlovice,
Sokolovna 9.00 hodin. Cíl: tamtéž 14.00 až
17.00 hod.

Velké Pavlovice, Ekocentrum
Trkmanka

srpen

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční soutěžní a jedinečná akce nadcházejícího podzimu, kde ochutnáte burčáky a vína
z vinařství ANNOVINO. To vše za doprovodu
cimbálové muziky okořeněné tajemnou atmosférou unikátního labyrintu historických
vinných sklepů. Prostě zážitková vinařská turistika jak má být!
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

tel.: 737 815 402, 777 323 136
kontakt: VOC Znojmo z.s.
e-mail: provozni@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz

3. 9. 2022
Zarážení hory Vrbice
Vrbice, vinné sklepy – lokalita
Stráž – Pod větřákem

V sobotu 3. září 2022 od 18.00 hodin začne
v areálu vinných sklepů Pod větřákem na Vrbici oficiální program zahájený scénkou Zarážení hory aneb kterak vrbečtí vinaři k opičce
Emilce přišli. Po skončení programu bude
večer pokračovat besedou u cimbálu.
tel.: 776 823 694
kontakt: Lenka Machovská
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

8. 9. 2022
Víno z blízka v Otevřené
zahradě
Brno, Otevřená zahrada, Údolní 33

Někdy volná, jindy řízená ochutnávka vín v zahradě plné bylin, stromů a květin. Pod nebem
a pod hvězdami setkání s vinaři z celé Moravy.
Od 17.30 do 22.00 hod. degustace, občerstvení i decentní živá hudba. Elegantní zážitek
pro vás a vaše přátele.
tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: vinozblizka@nap.cz
www.vinozblizka.cz

VINOTÉKA
OTEVŘENO: DUBEN – ŘÍJEN
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kalendář vinařských akcí
9.–11. 9. 2022
Národní soutěž vín
Mikulovské vinařské
podoblasti

2022
Mikulov, zámek Mikulov,
Kongresový sál

Degustace více než 700 vzorků vín Mikulovské vinařské podoblasti, která se ucházejí
o titul zlaté a stříbrné medaile Salonu vín
ČR ve Valticích. K poslechu bude hrát cimbálová muzika. Přichystáno bude i drobné občerstvení. Místem konání je kongresový sál
mikulovského zámku. Degustace probíhá
výměnou na pokladně zakoupených degustačních bločků za 0,5 dcl vína. Všechna bílá
vína jsou chlazena ve speciálních boxech.
O servis se stará tým zkušených sommelierů. Součástí prezentace jsou i vína soutěže Česká biopotravina roku, kterou pořádá
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

9.–11. 9. 2022
Pálavské vinobraní

Mikulov, náměstí, zámek,
amfiteátr

Pálavské vinobraní se pravidelně koná druhý
zářijový víkend. Na milovníky vybraných
kulinářských lahůdek, dobrého pití a kultury
čekají tři dny bujarého veselí s rozmanitým
programem. Kromě tradičního folkloru, který
je s vínem na jižní Moravě spjatý, nabízí organizátoři koncerty populárních kapel. Na Pálavském vinobraní nemůže chybět výstava
Národní soutěže vín Mikulovské vinařské
podoblasti, vinařská tržnice ani stánky s přírodním energetickým drinkem – burčákem.
I v novodobé historii oslav se už stačily vytvořit programové stálice. Patří mezi ně třeba
nedělní výstup na Svatý kopeček nebo Mistrovství České republiky v rozeznávání vůní
ve víně, jehož dějištěm se rok co rok stává
mikulovský zámek. Zkrátka nepřijdou ani
rodiny s dětmi, právě malí návštěvníci jistě
ocení přehršel soutěží, her a atrakcí.

září
9.–11. 9. 2022
Slovácké slavnosti
vína a otevřených
památek v Uherském
Hradišti

Uherské Hradiště,
všechna zákoutí
královského města

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jedinečnou akcí, kde se po tři
zářijové dny snoubí temperament lidových
tradic a kultury, pestrost slováckých krojů
a muziky s živelností a spontánní atmosférou. Součástí je ochutnávka vín Národní
soutěže vín – nominační soutěže slovácké
podoblasti.

Otevírací doba:
pátek: 16.00–20.00 hod.
sobota: 10.00–20.00 hod.
neděle: 11.00–16.00 hod.
Pořadatel výstavy: Sdružení vinařů Mikulovské vinařské podoblasti, Náměstí 1,
692 01 MIKULOV, IČ: 26618796. Manažer
výstavy: Ing. Petr Gondáš, tel. 602470261
tel.: 602 470 261, 736 489 351
kontakt: Sdružení vinařů Mikulovské
vinařské podoblasti, z. s.
e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz
www.vinarimikulovska.cz

9.–10. 9. 2022
Ochutnávku vín VOC
Znojmo u rotundy
sv. Kateřiny
Znojmo, Ulice Hradní

Stálice Znojemského historického vinobraní,
scéna VOC Znojmo u rotundy sv. Kateřiny,
která je součástí Vinobraní je největší vinařskou scénou, opět nabídne rozsáhlou nabídku
typických vín Znojemské vinařské podoblasti.
tel.: 737 815 402, 777 323 136
kontakt: VOC Znojmo z.s.
e-mail: provozni@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz
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9.–11. 9. 2022
Znojemské historické
vinobraní

9.–11. 9. 2022
Královopolské
vinobraní
Brno, Park na Slovanském náměstí
v Brně – Králově Poli

Pátek od 16.00 hod., sobota a neděle od 14.00
hod. V průběhu slavnosti se koná série společných degustací, které jsou pro návštěvníky
této akce zdarma. Program je v roce 2022 věnován také připomínce významného 700. výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského,
moravského markraběte.
tel.: 777 075 454, kontakt: Ing. M. Charvát
e-mail: KralovoPole@email.cz
www.vinobrani.online

Znojmo, Městská památková
rezervace

Davy poddaných krále Jana Lucemburského
budou na Znojemském historickém vinobraní 2022 opět vítat vznešeného panovníka, oslavovat jiskřivé víno, lahodný burčák
a veselit se při hudbě v ulicích a mázhauzech. Historický program na 13 scénách vás
nenechá celé tři dny konání vydechnout!

tel.: 412 871 149, 412 871 501
kontakt: Říp, o.p.s.
e-mail: krupova@ripops.cz
www.roudnicke-vinobrani.cz

10. 9. 2022
Vlasatické posezení
u burčáku
Vlasatice,
zahrada obecního úřadu

Mutěnice, Dubňanská hora

Zveme vás na oblíbené otevřené sklepy
s ochutnávkami vín a burčáku. Začátek je
v 10.00 hod. a čekat na vás bude cca 23 vinařů,
konec někdy po 18.00 hod. K poslechu bude
hrát cimbálová muzika a zpívat mužský pěvecký sbor v krojích.
tel.: 724 214 126, 720 630 642
kontakt: Jří Hartman
e-mail: vinarstvihartman@seznam.cz
www.osdubnanskahora.cz

Tradiční slavnosti vína a burčáku na Kuksu se
uskuteční v sobotu 10. září 2022. Již po šestnácté se setkáme s vinaři v romantickém
prostředí barokního areálu. Po kaskádovém
schodišti opět poteče víno jako za dob hraběte
Šporka. Nebude chybět tradiční jarmark a bohatý doprovodný hudební program.

10. 9. 2022
Lednické vinobraní &
Dýňobraní & Gulášfest

Němčičky (okres Břeclav),
areál koupaliště

Lednice, ANNOVINO VINAŘSTVÍ
LEDNICE, Nejdecká 714

tel.: 608 434 805
kontakt: Renata Podešťová
/ TJ Sport Němčičky, z.s.
e-mail: tj@sportnemcicky.cz
www.sportnemcicky.cz

10. 9. 2022
Pinot Swings
Praha – Nové Město,
Senovážné náměstí

PINOTOVÝ FESTIVAL POD ŠIRÝM NEBEM!

Krajské vinobraní a dožínky na Kačině je tradiční akcí na Kutnohorsku.
tel.: 736 536 488, 737 660 731
kontakt: Lukáš Rudolfský
e-mail: lucie.kounicka@vinokutnahora.cz
www.vinobraninakacine.cz

tel.: 725 543 027, 722 183 283
kontakt: Město Bzenec
e-mail: kultura@bzenec.cz
www.bzenec.cz

16.–18. 9. 2022
Mělnické vinobraní

Kuks, Hospital Kuks

10. 9. 2022
Cyklomaraton Mezi
vinohrady
TJ Sport Němčičky zve na další ročník závodu
Cyklomaraton „Mezi vinohrady“. Trať je vedena okolím obcí spadajících do mikroregionu
Modré Hory. Přijeďte si zazávodit. Start v dopoledních hodinách. Na konci cílové rovinky
budou mít možnost závodníci ochutnat skvělá
vína od modrohorských vinařů.

s nymfami a hraběnka se správcem. Lákavá
přehlídka souborů, muzik, ochutnávka burčáků a ročníkových vín místních vinařů ve víchách i ve sklepech s kulturním programem.

10. 9. 2022
Vinobraní Kuks

tel.: 775 715 979, kontakt: WAMAK CZ s.r.o.
/ Markéta Chroboková
e-mail: marketa@wamak.cz
www.vinobranikuks.cz

Svatý Mikuláš, zámek Kačina

tel.: 730 589 394
kontakt: Znojemská Beseda
e-mail: fiserova@znojemskabeseda.cz
www.znojemskevinobrani.cz

10.–11. 9. 2022
Otevřené sklepy
Dubňanská hora
a burčák

tel.: 606 738 268
kontakt: Marek Sendler
e-mail: vinarizvlasatic@gmail.com

10. 9. 2022
Krajské vinobraní
a dožínky na zámku
Kačina

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Slavnosti vína a burčáku a zároveň plnohodnotný hudební festival s programem. To je
Roudnické vinobraní, které proběhne v sobotu
10. září 2022 v zámeckém areálu v Roudnici
nad Labem od 11.00 do 23.00 hodin.

tel.: 734 492 160
kontakt: Vinograf, s.r.o.
e-mail: marketing@vinograf.cz
www.radostsvinem.cz

9. 9. 2022
Malé podzemní
vinobraní
Zažijte známý labyrint historických vinných
sklepů jinak! Za libých tónů k tanci i poslechu
ochutnáte speciality Valtického Podzemí a vína
vinařství ANNOVINO. Valtické Podzemí je degustačními sklepy vinařství ANNOVINO Lednice.

Roudnice nad Labem,
areál Roudnického zámku
a Zámeckých zahrad

Vinaři z Vlasatic si vás dovolují pozvat
na oslavu sklizně vína, přijďte si v této uspěchané době popovídat s přáteli i zazpívat
krásné moravské písničky s cimbálovou muzikou. Bude pro vás připraveno několik druhů
odrůdových burčáků místních vinařů a i něco
k zakousnutí. Začátek akce ve 14.00 hod.

tel.: 724 343 700
kontakt: Klub kultury Uherské Hradiště
e-mail: tomankova@kkuh.cz
www.slavnostivinauh.cz
tel.: 721 054 559, 607 527 933
kontakt: Mikulovská rozvojová, s.r.o.
e-mail: marketing@mikulovskarozvojova.cz
www.palavske-vinobrani.cz

10. 9. 2022
Roudnické vinobraní

Mělník,
historické centrum města

Třídenní slavnosti v historickém městě nad
soutokem Labe a Vltavy se konají od 16.
do 18. září. V průběhu tří dnů si můžete
vybírat z pestré nabídky dobových i současných hudebních vystoupení, pouličních
divadel, šermířských soubojů a akcí pro
děti. Těšit se můžete na bohatou nabídku
gastronomických specialit a řemeslných
stánků, ale především na výborné víno
a burčák. Svou produkci nabídnou vinaři nejen z českého regionu. Slavnost je vhodnou
příležitostí k prohlídce historického města,
zámku Mělník s vinnými sklepy ze 14. století, mělnického podzemí se středověkou
studnou či kostnice.

Už od 11.00 hodin začíná akce „3 v 1“ a slibuje
zážitek a zábavu pro celou rodinu v unikátním
prostředí vinařství. Předávání hroznu úrody,
ochutnávka vín a komentované prohlídky vinařství. Nebudou chybět odrůdové burčáky,
gurmánské speciality a regionální produkty.
tel.: 724 331 563
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: pekajova@annovino.cz
www.annovino.cz

10. 9. 2022
Malé podzemní
vinobraní
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Zažijte známý labyrint historických vinných
sklepů trochu jinak! Za libých tónů k tanci
i poslechu ochutnáte speciality Valtického
Podzemí a vína vinařství ANNOVINO. Valtické
Podzemí je degustačními sklepy vinařství
ANNOVINO Lednice.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

16.–17. 9. 2022
Bzenecké krojované
vinobraní
Bzenec, Víchy na náměstí
Svobody, vinné sklepy

Dvoudenní oslava vína má již svůj zažitý řád.
Sobotní odpoledne patří slavnostnímu průvodu krojovaných, v němž nechybí Bacchus

tel.: 315 635 341
kontakt: město Mělník
e-mail: info@vinobranimelnik.cz
www.vinobranimelnik.cz

16.–17. 9. 2022
Velkopavlovické
vinobraní
Velké Pavlovice, Hlavní 583/1

Slavnost vinobraní se starým tradičním
obřadem „zaražením hory“ je významným
folklórním svátkem a vrcholnou společenskou událostí vinařského roku ve Velkých
Pavlovicích. Čekají vás dva dny bohaté
na zážitky, plné hudby, zpěvu a tance v duchu lidových tradic, setkávání se s dobrým
burčákem a vínem.
tel.: 519 365 345
kontakt: Karolína Bártová
/ Město Velké Pavlovice
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz
www.velke-pavlovice.cz
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kalendář vinařských akcí
16. 9. 2022
Dýňobraní ve Valtickém
Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční valtická dýňová akce pro celou rodinu!
Stovky různých tvarů a druhů dýní s možností
vyřezávání přímo na místě. Nechybí ani odrůdové burčáky, ochutnávka dýňové polévky
z Valtického Podzemí, soutěže pro děti, tajemný večer se stovkami zapálených vyřezaných dýní.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

17. 9. 2022
Litoměřické vinobraní
Litoměřice, Historické
centrum města

Tradiční litoměřické vinobraní Vám nabídne
doprovodný program na několika scénách napříč historickým jádrem města, bohatou nabídku výborného vína, burčáku a řemeslných
stánků. Občerstvení bude zajištěno formou
místních specialit. Slibujeme nezapomenutelný zážitek pro celou rodinu.
tel.: 724 784 499
kontakt: Eva Husáková
e-mail: eva.husakova@mkz-ltm.cz
www.mkz-ltm.cz

17. 9. 2022
Zámecký košt vín
a burčáku
Valtice, Zámecký sklep v levém
křídle zámku Valtice a sklep
Vinařské stodoly

Ochutnávka vín z produkce vinařství Cháteau
Valtice a Vinařství Kovacs Novosedly pro
všechny milovníky špičkových moravských
vín. Ochutnávka burčáků pouze v areálu vinařství jako součást odpoledního programu akce,
který je nutno rezervovat (na webu www.
vsvaltice.cz cca na přelomu července a srpna).
tel.: 606 538 317, 519 361 331
kontakt: Martina Horníková
/ obchodní oddělení
e-mail: martina.hornikova@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

17. 9. 2022
Retro vinobraní
a mistrovství ve sběru
hroznů
Valtice, Vinařská 407
(areál vinařství CHÂTEAU VALTICE
– Vinné sklepy Valtice, a.s.)

Tradiční jedinečná vinařská akce svého druhu
v retro stylu. Oblečte si monterky, zástěry,
rádiovky i šátky jako správní brigádníci
z 50.–60. let a vzhůru sbírat do vinohradu!
Retro vinobraní je hlavně zábava. Nutná rezervace předem a úhrada zálohy (na webu
www.vsvaltice.cz cca od srpna).
tel.: 606 538 317, 519 361 331
kontakt: Martina Horníková
/ obchodní oddělení
e-mail: martina.hornikova@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz
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17. 9. 2022
Po kobylských
uličkách za vínem
a burčákem
Kobylí,
vinné sklepy

září – říjen
17. 9. 2022
Rulandorýňakobraní
Bzenec, Zámecké vinařství Bzenec

Ve fascinujícím prostředí ochutnáte na 50 vín
jak mladých ročníků, tak i archivních vín ze
Slovácka, Mikulovska i Znojemska.

23. 9. 2022
Hudbobraní – setkání
mužáckých sborů

24. 9. 2022
Slavnosti vína v divadle

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Ochutnávka a prodej vín, prezentace vinařů,
pochutiny k vínu... K dobré náladě zahraje
cimbálová muzika Dušana Kotlára a americký
písničkář Mike Cole.

Nový Bydžov, Jiráskovo divadlo

tel.: 731 454 541
kontakt: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
e-mail: karasova@zameckevinarstvi.cz
www.zameckevinarstvi.cz

Tradiční podzimní akce se zajímavým kulturním programem. Přijďte se pobavit s cimbálovou muzikou a mužskými pěveckými sbory
z Lednicko-valtického areálu a zažít vinařskou
podzemní turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů.

17. 9. 2022
Vinobraní
na Fuzgruntech

tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

24.–25. 9. 2022
XXIV. Karlštejnské
vinobraní

17. 9. 2022
Burčákové slavnosti
na zámku v Cholticích

Symbolické rozloučení s letní sezónou a současně pomyslný začátek sezóny vinařské.
Burčák, víno, dobrůtky k zakousnutí, i ten čuník se bude vrtět na rožni. K tomu cimbálová
muzika, ukázky zpracování hroznů a komorní,
rodinná atmosféra.

23. 9. 2022
Jablonecké vinobraní
+ dýňobraní v Domě Vína
ANNOVINO

Karlštejn, prostranství před
Výzkumnou vinařskou stanicí,
náměstí pod hradem, nádvoří
hradu Karlštejn, dětský ráj
(prostranství u ZŠ), louka
za mostem

Choltice,
Nádvoří zámku Choltice,
Náměstí sv. Trojice č.p. 5

tel.: 606 082 252, kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

Tradiční akce nadcházejícího podzimu s atraktivním kulturním programem pro celou rodinu. Přehlídka stovek vyřezávaných dýní více
jak 35 základních mateřských škol a speciálních škol z Jablonce a okolí. Zábavné odpoledne s dýněmi a soutěžemi pro děti.

Vinaři z Kobylí Vás zvou na otevřené sklepy.
Po kobylských uličkách za vínem a burčákem
2022. Akce se uskuteční v sobotu 17. září
od 10.00 hod. V neděli 18. září bude probíhat
prodej vín v jednotlivých vinařstvích. Další
informace naleznete na stránkách nebo sociálních sítích Vinařů z Kobylí.
tel.: 720 281 946
kontakt: Sabina Hradská
e-mail: info@vinarizkobyli.cz
vinarizkobyli.cz

Tradiční ochutnávky burčáku a vína z vinic
podhůří Železných hor a okolí. Například
z Choltic, Kutné hory, Čáslavi, Bítovan a nebo
také ze svahů Kunětické hory. Připraven je
bohatý doprovodný program, občerstvení,
k poslechu i k tanci hraje místní kapela Choltičanka. Začátek akce je ve 14.00 hod.
tel.: 734 257 579
kontakt: Lukáš Rychtecký
e-mail: kastelan@choltice.cz
www.zamek-choltice.cz

17. 9. 2022
Krajem vína – Tour de
burčák po vinařských
stezkách Znojemska
Znojmo,
areál Louckého kláštera

Zářijový díl seriálu cykloturistických akcí Krajem vína vás již tradičně zavede do podzimních, hrozny obtěžkaných vinic Znojemska.
Připraveny jsou 2 trasy pro cyklisty a jedna pro
pěší, na trasách vás čekají zastávky ve vinných
sklepích i přímo ve vinicích. Registrace účastníků od 9.00 do 11.00 hod.

Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

17. 9. 2022
Krumlovské
burčákobraní
Moravský Krumlov,
Zámecké nádvoří

Po velice povedených předešlých ročnících
(cca 2500 návštěvníků každoročně) bychom
Vás rádi pozvali 11. ročník slavností vína a burčáku konaných 17. září 2022 od 10.00 hod.
na zámeckém nádvoří v Moravském Krumlově. Po celý den bude hudební doprovod cimbálové muziky, folk-rocku i rockových kapel.

Jablonec nad Nisou, Dům Vína
ANNOVINO, Komenského 791/23

tel.: 602 373 813, 483 312 843
kontakt: Dům Vína ANNOVINO
e-mail: jablonec@dum-vina.cz

24. 9. 2022
Sedlecké vinobraní
Sedlec u Mikulova,
Areál vinařství u Nesytu

24. 9. 2022
Největší výstava
českých vín

Hustopeče, Dukelské náměstí

Burčákové slavnosti probíhají na Dukelském
náměstí již od roku 1994. Tato novodobá tradice připomíná slavnou minulost Hustopečí
jako největšího vinohradnického města Moravy a sídla horenského soudu.
tel.: 530 351 419, 530 351 418
kontakt: Město Hustopeče
e-mail: tic@hustopece.cz
www.burcakoveslavnosti.cz

30. 9. 2022
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte gurmánské
speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

17. 9. 2022
Dýňobraní ve Valtickém
Podzemí

tel.: 777 719 110, 777 719 116
kontakt: Ctirad Králík
e-mail: objednavky@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz

tel.: 737 660 731, 736 536 488
kontakt: Lucie Kounická
e-mail: lucie.kounicka@vinokutnahora.cz
www.vinokutnahora.cz

1.–2. 10. 2022
Svatováclavské
vinobraní v Lokti

24. 9. 2022
Hudbobraní ve Valtickém Podzemí – setkání
ženských sborů

24. 9. 2022
Václavský burčákový
pochod

„Když vchází víno, odcházejí tajnosti“, motto Svatováclavského vinobraní na náměstí
a hradě v Lokti, které se koná již tradičně
první říjnový víkend 1.–2. 10. 2022 v sobotu
od 10.00–20.00 hod., v neděli od 10.00–
18.00 hod.

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

17. 9. 2022
Boleradické zarážení
hory

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Tradiční podzimní akce se zajímavým kulturním programem. Přijďte se pobavit s cimbálovou muzikou a ženskými pěveckými sbory
z Lednicko-valtického areálu a zažít vinařskou
podzemní turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů.

23. 9. 2022
Hudba a víno Valtice

tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

tel.: 608 877 827, 776 488 972
kontakt: Lubomír Majer
e-mail: Majerlubomir@seznam.cz

tel.: 777 284 133, 773 784 213
kontakt: Karlštejnské kulturní
sdružení, z.s.
e-mail: karlstejnske.vinobrani@gmail.com
www.karlstejnskevinobrani.cz

29. 9.–1. 10. 2022
Burčákové slavnosti

tel.: 777 249 633, kontakt: Lukáš Valla
e-mail: lukas.valla@gmail.com
www.krumlovskeburcakobrani.cz

tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz
www.vinarske.stezky.cz

Obnovení tradičního „zarážení hory“ bude
v sobotu 17. září 2022 od 14.00 hod. zahájeno
průvodem obcí od obecního sálu. Můžeme
se těšit na zarážení hory v provedení divadelního spolku, dechovku, cimbálku, stánky
s víny, burčákem, řemeslnými výrobky, dětské
atrakce a večerní zábavu.

Dvacátý čtvrtý ročník velkolepých středověkých slavností v obci a na hradě Karlštejn. Sobota 10.00–21.00 hod. a neděle 10.00–18.00
hod. Ochutnávky vín a burčáků i bohatý program – gotické odívání a historické tance,
souboje šermířů a další vystoupení přenesou
návštěvníky do doby dávno minulé.

tel.: 603 843 903, kontakt: D. Manďáková
e-mail: mandakova@ic-hk.cz
www.facebook.com

Tradiční podzimní akce našeho vinařství spojená s lisování hroznů, prodejem burčáku,
ochutnávkou vín, gastronomickými pochutinami. K dobré náladě bude hrát cimbálová
muzika.

Tradiční valtická dýňová akce pro celou rodinu!
Stovky různých tvarů a druhů dýní s možností
vyřezávání přímo na místě. Nechybí ani odrůdové burčáky, ochutnávka dýňové polévky
z Valtického Podzemí, soutěže pro děti, tajemný večer se stovkami zapálených vyřezaných dýní.

Boleradice,
okolí obecního sálu a sál

tel.: 606 241 740, kontakt: Petr Kruliš
e-mail: info@jiraskovodivadlo.cz
www.novybydzov.cz

sadech v Hradci Králové. Najdete tu něco
do skleničky i ke skleničce a doprovodný program pro malé i velké. Akci pořádá Hradecká
kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.

Valtice, Státní zámek Valtice

Šestý ročník cyklu HUDBA A VÍNO pod garancí
České filharmonie s exkluzivním hudebním
hostem – klavíristou Ivo Kahánkem. Komentovaná degustace vín přímo při koncertu
za tónů hudby.
tel.: 543 537 217, kontakt: SNIP & CO,
reklamní společnost, s.r.o.
e-mail: akce@snip-brno.cz
www.hudbavino.cz

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

24. 9. 2022
Posezení u burčáku
Bošovice, Domek vinařů

Klub vinařů Bošovice Vás zve na tradiční posezení u burčáku v prostorách domku vinařů
od 14.00–18.00 hod. Občerstvení zajištěno.
tel.: 608 826 255, 608 411 227
kontakt: Kulhánek František
e-mail: klubvinarubosovice@seznam.cz

Kutná Hora, klášter sv. Voršily

Na svatého Václava, patrona České země
a vinařů, pořádají Vinné sklepy Kutná Hora
největší výstavu českých vín.

Moravská Nová Ves,
Sklepní uličky Výmol a Zátiší

Příjemné podzimní putování mezi sklepními
uličkami a vinicemi v katastru obce spojené
s ochutnávkou burčáku a občerstvením. V cíli
6 km cesty připraveno posezení s cimbálovou muzikou a krajové pokrmy. Akce se koná
za každého počasí. Začátek v 10.15 hod. u vlakového nádraží, konec v 19.00 hod.
tel.: 777 062 129, 777 561 535
kontakt: Vinaříček o.s.
e-mail: info@vinaricek.cz
www.vinaricek.cz

28. 9. 2022
Hradecký koštýř
Hradec Králové,
Městská hudební síň,
severní terasy, Žižkovy sady

Již 14. ročník slavnosti vína a burčáku proběhne tradičně na nádvoří Městské hudební
síně, na severních terasách a v Žižkových

Říjen

Loket, náměstí T. G. Masaryka
Loket a hrad

tel.: 725 300 941
kontakt: Pořadatel Město Loket,
kontaktní osoba Barbora Štefková
e-mail: b.stefkova@loket.cz
www.loket.cz

1. 10. 2022
Slavnosti vína
a burčáku
Klimkovice, Předzámčí a Zámecký
vinný sklep

Je to již 14. ročník tradiční kulturně-společenské akce pořádané společně s městem
Klimkovice. Propagujeme a nabízíme špičková
moravská vína a další produkty. Součástí je
bohatý kulturní program pro deti i dospělé.
tel.: 603 112 170, kontakt: V. Rimmel
e-mail: rimmel@rceia.cz
www.vinnysklep-klimkovice.com
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kalendář vinařských akcí
1. 10. 2022
Národní soutěž vín
Velkopavlovické
vinařské podoblasti

2022
Hustopeče

Výstava nominační soutěže do Salonu vín
ČR. Využijte jedinečné možnosti ochutnat
všechna vína ucházející se o zařazení do dalšího ročníku Salonu vín ČR.

1. 10. 2022
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

8. 10. 2022
Běh za bořetickým
burčákem

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Obec Bořetice, SDH Bořetice, Svobodná spolková republika Kraví hora Bořetice a Běžecký
klub Hodonín Vás všechny srdečně zvou na 21.
ročník BĚHU ZA BOŘETICKÝM BURČÁKEM a během Bořeticemi, a to v sobotu 8. října 2022.

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte gurmánské
speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

7. 10. 2022
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte gurmánské
speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 775 095 526
kontakt: Město Hustopeče
e-mail: hrncirikova@hustopece.cz
www.hustopece.cz

1. 10. 2022
Krajem vína – Tour de
burčák po vinařských
stezkách Kyjovska
Kyjov, Masarykovo náměstí

Říjnový díl seriálu cykloturistických akcí Krajem vína vás zavede do podzimních, hrozny
obtěžkaných vinic Kyjovska. Připraveny jsou 2
trasy pro cyklisty a jedna pro pěší, na trasách
vás čekají zastávky ve vinných sklepích i přímo
ve vinicích. Registrace účastníků od 9.00
do 11.00 hod.
tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz
www.vinarske.stezky.cz

1. 10. 2022
Velkobílovické
vinobraní
Velké Bílovice, Areál Vinařství
Velké Bílovice s.r.o., Čejkovská
772, 69102

Ve druhém ročníku Velkobílovického vinobraní se opět můžete těšit na bohatý kulturní
program, regionální produkty, burčák a degustaci vín. Zábava pro děti i dospělé. Přijďte
nasát atmosféru vinobraní do největší vinařské obce na Moravě. Těšíme se na Vás v čase
od 9.00–20.00 hod.
tel.: 606 686 404, 725 500 677
kontakt: Vinařství Velké Bílovice s.r.o.
e-mail: obchod@vinarstvivelkebilovice.cz
www.vinarstvivelkebilovice.cz
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říjen – listopad

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

8. 10. 2022
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte gurmánské
speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

8. 10. 2022
Krajem vína –
Na kole vinohrady
Uherskohradišťska –
zavírání cyklostezek
Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí

17. ročník symbolického zavírání cyklostezek
Uherskohradišťska s cílem podpořit lokální
vinaře. Vybrat si můžete ze čtyř cyklistických
tras a jedné pěší trasy, které jsou pojmenovány po odrůdách vína a vedou regionem
Slovácko. Akce začíná na Masarykově náměstí
v Uherském Hradišti od 8.30 hod.
tel.: 572 525 525, 572 525 529
kontakt: Region Slovácko a Městské informační centrum Uherské Hradiště
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.slovacko.cz

Bořetice, nádvoří kulturního domu

tel.: 777 583 211
kontakt: František Petrásek
/ Obec Bořetice
e-mail: starosta@boretice.cz
www.boretice.cz

8. 10. 2022
VII. Staroměstský den
vína
Staré Město, Jezuitský sklep
na námšstí Velké Moravy

Klub přátel vína Staré Město pořádá VII.
Staroměstský den vína. Řízená degustace
hostujícího vinařství, volná degustace vín
od staroměstských vinařů a cimbálová muzika Jaroslava Čecha. Vstupenky v předprodeji
od 1. září.
tel.: 774 524 242, kontakt: Dalimil Vrána
e-mail: dall@seznam.cz
www.vinaristaremesto.cz

8. 10. 2022
Burčákový pochod –
Burčákové Šidleny
Milotice, vinné sklepy Šidleny

Putování osadou vinných sklepů Šidleny u Milotic. 46. pokračování již velmi tradiční a hojně
navštěvované akce, dříve pořádané Klubem
českých turistů. Občerstvení po celé trase.
Začátek ráno/dopoledne, odpoledne posezení
u živých hudeb. Vždy druhou sobotu v říjnu!
tel.: 608 619 108, 777 276 825
kontakt: Zbyněk Polášek
e-mail: jaroslavgrufik@seznam.cz
www.sidleny.cz

14. 10. 2022
Slavnost mladého vína
v Domě Vína ANNOVINO
Jablonec nad Nisou, Dům Vína
ANNOVINO, Komenského 791/23

Tradiční podzimní akce s atraktivním kulturním programem. Chlazené odrůdové burčáky
a vína zrozená v Lednici. Ochutnávka prvního
vína Mladé z ročníku 2022. Bujará zábava.
Aktuální program naleznete na webových
stránkách.
tel.: 602 373 813
kontakt: Dům Vína ANNOVINO
e-mail: jablonec@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz

14. 10. 2022
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte gurmánské

speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

15. 10. 2022
Dýňobraní & Slavnosti
mladého vína v OC
Olympia Mladá Boleslav
Mladá Boleslav, Vinotéka
ANNOVINO v OC Olympia

22. 10. 2022
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte gurmánské
speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.

Tradiční akce nadcházejícího podzimu pro celou rodinu. Tvůrčí dílna vyřezávání a zdobení
dýní. Zábavné odpoledne s dýněmi a soutěžemi pro děti. Volba Miss Dýňobraní. Ochutnávka prvního vína Mladé z ročníku 2022.

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

tel.: 725 462 424
kontakt: Vinotéka ANNOVINO
e-mail: mlada.boleslav@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz

27. 10. 2022
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

15. 10. 2022
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte gurmánské
speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

21. 10. 2022
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte gurmánské
speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

22. 10. 2022
Víno a dýně
Moravská Nová Ves, Sklepní uličky
Výmol a Zátiší

Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte gurmánské
speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

28. 10. 2022
Halloween ve Valtickém
Podzemí
Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Zveme Vás na strašidelný večer s dýněmi
a tajemné zážitky v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Budete se bát skoro
kilometr. Za doprovodu cimbálové muziky
k tanci i poslechu ochutnáte speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství ANNOVINO.

Listopad
4. 11. 2022
Cimbálky & mladá vína
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Přijměte pozvání na víkendový večer a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte
gurmánské speciality Valtického Podzemí
a nejen „MLADÁ“ (první vína nového ročníku)
vína z vinařství ANNOVINO. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

5.–6. 11. 2022
Festival otevřených
sklepů – Podzim
na Mutěnsku

Mutěnice, Hovorany, Šardice,
Čejč, Terezín

30. Festival otevřených sklepů se vrací
na Mutěnsko, půvabný region na rozhraní
jižních a severních poloh pěstování révy
na Moravě. Mutěnice jsou se svými 272 hektary vinic největší vinařskou obcí Slovácka
a vinných búd s malovanými žudry (žádných
sklepů!) je v Mutěnicích více jak 500. Mikroklima zde přeje rulandským, ryzlinku i Tramínu. Jižní svahy dávají krásná odrůdová
červená vína Modrý Portugal, Frankovku
a Svatovařinecké. Tak snad budeme o vínech
„enom samej chvále čut“. V ceně dvoudenní
vstupenky je vstup do všech sklepů s degustaci nejméně 300 festivalových vín, tištěný
i digitální průvodce, degustační sklenička,
stylová textilní taška a neomezené jízdy
festivalovými autobusy.

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

29. 10. 2022
Halloween
ve Valtickém Podzemí
Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Akce typu dne otevřených sklepů v komorní
atmosféře. Ochutnávka vín v 6 otevřených
sklepech v podzimní atmosféře spojená
s nabídkou krajových pokrmů nejen z dýní.
Zahraje cimbálová muzika. Akce se koná
od 11.00 do 19.00 hod.

Zveme Vás na strašidelný večer s dýněmi
a tajemné zážitky v unikátním labyrintu
historických vinných sklepů. Budete se bát
skoro kilometr. Za doprovodu cimbálové
muziky k tanci i poslechu ochutnáte speciality Valtického Podzemí a vína z vinařství
ANNOVINO.

tel.: 777 062 129, 777 561 535
kontakt: Vinaříček o.s.
e-mail: info@vinaricek.cz
www.vinaricek.cz

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Začátek je v sobotu 5. listopadu v Mutěnicích, sklepy se otevřou od 10 do 21 hodin,
v neděli pak od 10 do 15 hodin. Po oba dva
dny výhodný nákup vín jak u vinařů, tak
i ve festivalovém e-shopu, s doručením
domů. Registrační místo s prodejem vstupenek na místě je v Strážnici otevřeno v pátek
4. listopadu od 17 do 20 hodin, v sobotu od 8
do 15 hodin a v neděli od 10 do 12 hodin.
Kyvadlová doprava jezdí mezi obcemi po celou dobu akce. Předprodej vstupenek
od května v e-shopu na stránkách festivalu.
tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: otevrene.sklepy@nap.cz
www.otevrenesklepy.cz
www.vinazmoravyvinazcech.cz | 49

kalendář vinařských akcí
5. 11. 2022
Putování za mladým
vínem

11. 11. 2022
Svatomartinský košt

Bořetice, areál vinných sklepů
pod Kraví horou

V otevřených sklepech v Bořeticích budou připraveny speciality na grilu, z udírny a zabíjačkové mlsy. Příjemné setkání s mladým vínem
vám přeje prezident, vláda a vinaři Kravihorské republiky.
tel.: 724 964 250, 731 475 822
kontakt: Karel Pilař/Republika Kraví hora
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

5. 11. 2022
Cimbálky & mladá vína
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Přijměte pozvání na víkendový večer a podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte
gurmánské speciality Valtického Podzemí
a nejen „MLADÁ“ (první vína nového ročníku)
vína z vinařství ANNOVINO. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.

Víkendový pobyt spojený s ochutnávkou nejen mladých a svatomartinských vín, ale i gastronomických specialit.
Brno, Náměstí Svobody

Zažijte nezapomenutelnou atmosféru největší ochutnávky svatomartinských vín.
Vinařský fond pořádá již 18. ročník tradičního koštu prvního vína nového ročníku.
Přiťukněte si s námi 11. 11. od 11.00 hod.
na náměstí Svobody v Brně. Svatomartinský košt nabízí každoročně k ochutnání 100
druhů vín od vinařů z Moravy a z Čech. Svatomartinskému vínu je žehnáno v katedrále
sv. Petra a Pavla na Petrově, svatý Martin
poté slavnostně otevírá lahev na náměstí
Svobody v 11.00 hod.

Bzenec, vinné sklepy

Pojďte zažít nevšední putování za vínem a vinaři do bzeneckých sklípků, které jsou osvíceny svícemi a lampami. Přes desítku vinařství
Vám nabídne mladá vína k porovnání s ročníkovými víny. Akce probíhá v čase od 17.30
do 24.00 hod.
tel.: 606 428 746, 722 183 283, kontakt:
Bzenečtí vinaři – Ing. Roman Ostrézí
e-mail: tajemnik@bzenec.cz
www.bzenectivinari.cz

11. 11. 2022
Slavnostní otevírání
Svatomartinských vín
Kutná Hora, klášter sv. Voršily

Ve pátek 11. listopadu od 11.00 hodin proběhne v klášteře sv. Voršily v Kutné Hoře slavnostní otevření svatomartinských vín.
tel.: 737 660 731, 736 536 488
kontakt: Lucie Kounická
e-mail: lucie.kounicka@vinokutnahora.cz
www.vinokutnahora.cz
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11. 11. 2022
Svatomartinské víno
Ústí nad Labem, Lidické náměstí

Dne 11. listopadu 2022 v Ústí nad Labem,
Lidické náměstí od 10.00 do 20.00 hod. Celá
akce je součástí celorepublikové kampaně se
zaměřením na propagaci českých a moravských Svatomartinských vín. Pořadatelem
akce je ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., pořadatel výstavy „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE“.

11.–13. 11. 2022
Svatomartinský
Mikulov 2022
Mikulov, restaurace, náměstí
a kongresový sál zámku

Svatomartinské menu v mikulovských restauracích, svatomartinský košt vín a na víkendový jarmark na Náměstí, který bude doplněn
o doprovodný program.

Mikulov, zámek – Gajdošův sál

11. 11. 2022
Bzenecké sklepy
při svíčkách

tel.: 733 141 114
kontakt: Resort Valtberg N48
e-mail: info@valtberg.cz
www.valtberg.cz

tel.: 602 441 392, 739 630 748
kontakt: MUDr. Pavel Kacerovský
e-mail: kacerovsky.pavel@seznam.cz

11. 11. 2022
Svěcení vína
ročníku 2022

tel.: 602 567 640, 721 153 049, kontakt:
místní vinařský spolek Moravín Mikulov
e-mail: info@moravinmikulov.eu

11.–13. 11. 2022
Svatomartinské
husí hody
Valtice, Rasort Valtberg N48

tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Tradiční akce, která se koná vždy kolem svátku
svatého Martina v pátek od 16.00 hodin. Slavnostní obřad svěcení vína provede probošt
kolegiátní kapituly v Mikulově – P. Mgr. Pavel
Pacner.

listopad

Vstupné na akci činí 60 Kč, za které návštěvníci obdrží sklenici, katalog a dobíjecí čip,
který si můžou nabít libovolnou částkou,
kterou pak hradí vzorky vín. Vzorek vína (0,5
dcl) vyjde na 10 Kč. K poslechu hraje cimbálová muzika. V přilehlých stáncích je možnost zakoupení tematického občerstvení.
Svatomartinský košt trvá do podvečerních
hodin. Aktuální informace o letošním ročníku najdete na www.vinazmoravyvinazcech.cz
tel.: 541 652 471
kontakt: Vinařský fond
e-mail: info@vinarskyfond.cz
www.vinazmoravyvinazcech.cz

11. 11. 2022
Slavnost
svatomartinských vín
v Karlštejně
Karlštejn, sál restaurace U Janů

Tak jako se rodí život, zrodila se i tato krásná
svěží mladá vína. Přijďte je ochutnat spolu
s námi a poslechnout si krásné zvuky cimbálu
a něco pěkných písniček. K poslechu a tanci
bude hrát cimbálová muzika Žandár. První
láhev otvíráme v 11.11 hod.
tel.: 773 784 213, 777 284 133
kontakt: Karlštejnské kulturní sdružení, z.s.
/ Ing. Richard Kolek
e-mail: richardkolek@seznam.cz
www.karlstejnskevinobrani.cz

11. 11. 2022
Gurmánský večer
& mladá vína
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Svatomartinská slavnost v podzemí! Nenechte
si ujít jedinečnou vinařskou pařbu na Moravě
ve Valtickém Podzemí! Připravili jsme pro Vás
nejen podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

11. 11. 2022
Svatomartinský večer
ve vinařství Annovino
Lednice, ANNOVINO VINAŘSTVÍ
LEDNICE, Nejdecká 714

Oslavte svatého Martina v pátek 11. 11. stylově přímo ve vinařství!
tel.: 724 165 961
kontakt: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
e-mail: info@annovino.cz
www.annovino.cz

11. 11. 2022
Svatomartinská vína
ve vinotéce ANNOVINO
Liberec, Vinotéka ANNOVINO
v OC FORUM

tel.: 607 527 933
kontakt: Mikulovská rozvojová, s.r.o.
e-mail: marketing@mikulovskarozvojova.cz
www.mikulov.cz

Největší akce Svatomartinských vín v regionu. Degustace a možnost zakoupení desítek
svatomartinských a mladých vín různých
moravských vinařů. Jaký bude ročník 2022?
Svatomartinské vinařské speciality. Slavnostní
přípitek a začátek v 11.00 hodin a 11.00 minut.

11. 11. 2022
Svatomartinská vína
v Domě Vína Na Šalďáku

tel.: 602 718 365
kontakt: Vinotéka ANNOVINO
e-mail: liberec@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz

Liberec, Dům Vína Na Šalďáku

Největší akce Svatomartinských vín v regionu. Degustace a možnost zakoupení desítek
svatomartinských a mladých vín různých
moravských vinařů. Jaký bude ročník 2022?
Svatomartinské vinařské speciality. Slavnostní
přípitek a začátek 11.00 hod. a 11.00 min.
tel.: 777 239 727
kontakt: Dům Vína Na Šalďáku
e-mail: info@dumvinanasaldaku.cz
www.dumvinanasaldaku.cz

11. 11. 2022
Svatomartinská vína
v Domě Vína ANNOVINO
Jablonec nad Nisou, Dům Vína
ANNOVINO, Komenského 791/23

Největší akce Svatomartinských vín v regionu. Degustace a možnost zakoupení desítek
svatomartinských a mladých vín různých
moravských vinařů. Jaký bude ročník 2022?
Svatomartinské vinařské speciality. Slavnostní
přípitek a začátek v 11.00 hodin a 11.00 minut.
tel.: 602 373 813
kontakt: Dům Vína ANNOVINO
e-mail: jablonec@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz

11. 11. 2022
Žehnání
Svatomartinských vín
Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí

V pátek 11. listopadu bude zahájen slavnostní
program s obřadem žehnání Svatomartinského vína. Přesně v 11.11 za zvuku zvonů
přiveze víno svatý Martin na bílém koni v doprovodu římských vojáků a krojované chasy.
Po obřadu žehnání následuje degustace
Svatomartinských vín a zahraje cimbálová
muzika.
tel.: 572 525 525, 572 525 529
kontakt: Region Slovácko a Městské informační centrum Uherské Hradiště
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz

11. 11. 2022
Svatomartinská vína
ve vinotéce ANNOVINO
Mladá Boleslav, Vinotéka
ANNOVINO v OC Olympia

Největší akce Svatomartinských vín v regionu. Degustace a možnost zakoupení desítek
svatomartinských a mladých vín různých

moravských vinařů. Jaký bude ročník 2022?
Svatomartinské vinařské speciality. Slavnostní
přípitek a začátek 11.00 hod. a 11.00 min.
tel.: 725 462 424
kontakt: Vinotéka Annovino
e-mail: mlada.boleslav@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz

12.–13. 11. 2022
Sv. Martin
na Hovoransku – den
otevřených sklepů
Hovorany

Akce se koná 12. listopadu od 11.00 hod. Na již
8. ročníku můžete ochutnat jak mladá a svatomartinská vína od našich vinařů, tak výběr
z minulých ročníků. Ochutnáte také různé
pochutiny jako např. svatomartinskou husu.
Večer se můžete těšit na zábavu s cimbálovou
muzikou. Více na www.vinozhovoran.cz

12. 11. 2022
Ochutnávka
mladých vín
Bošovice, Domek vinařů

Klub vinařů Bošovice Vás zve na tradiční
ochutnávku mladých vín v prostorách domku
vinařů od 10.00–13.00 hod. Občerstvení zajištěno.
tel.: 608 826 255, 608 411 227
kontakt: Kulhánek František
e-mail: klubvinarubosovice@seznam.cz

12. 11. 2022
Martinské Šidleny
Milotice, Vinné sklepy Šidleny

Nejméně dvacet otevřených sklepů vinařů
z vinařské osady Šidleny u Milotic nabídne
svá nejlepší vína. Vstupné lidové: 300 Kč (sklenička, mapka, kupón na dvě sedmičky s sebou). Otevřeno od 10.00 do 18.00 hod.

tel.: 724 265 791
kontakt: Spolek hovoranských vinařů
e-mail: vinozhovoran@seznam.cz
www.vinozhovoran.cz

tel.: 728 286 430, 777 276 825
kontakt: Pavel Vlček
e-mail: pavaluc@seznam.cz
www.sidleny.cz

12. 11. 2022
Otevřené vinné sklepy
na Podřipsku

12. 11. 2022
Bzenecké
svatomartinské
slavnosti

Roudnice nad Labem, začátek
v Informačním a dopravním
centru Podřipska

Otevřené vinné sklepy na Podřipsku nás opět
zavedou k vinařům z regionu kolem památné
hory Říp. Vinaři a malovinaři nabídnou vína
loňských ročníků i ta nejmladší, nová. Akce se
bude konat od 9.00 do 18.00 hodin.
tel.: 412 871 149, 412 871 501
kontakt: Říp, o.p.s.
e-mail: krupova@ripops.cz
www.kulturaroudnice.cz

12. 11. 2022
Svatomartinské
otevřené sklepy
Velké Pavlovice, vinné sklepy

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic pořádá
Svatomartinské otevřené sklepy 2021. Spolek
vinařů Víno z Velkých Pavlovic a Město Velké Pavlovice pořádá v sobotu 12. listopadu 2022 tradiční
a velmi oblíbené SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ
SKLEPY. Začínáme jako vždy 11 hodin.
tel.: 607 676 739, kontakt: Lubomír
Zborovský/Víno z Velkých Pavlovic
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

12. 11. 2022
Po stopách opičky
Emilky za mladým
vrbeckým vínem
Vrbice, vinařství a vinné sklepy

Vinaři Vrbice připravili putování po vinných
sklepech spojené s ochutnávkou mladých
vín ročníku 2022. Otevřeno bude alespoň 15
sklepů. Vzhledem k menšímu rozsahu akce je
to ideální příležitost pro setkání s vinaři a rozpravám o jejich vinařské filosofii.
tel.: 776 823 694
kontakt: Lenka Machovská/Vinaři Vrbice
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz

Bzenec, Sklep pod sokolovnou

Ochutnávka mladých vín spojená s přehlídkou vojsk tří císařů. Akce začíná ve 14.00
hod. u bzeneckého zámku, odkud vyjde průvod vojsk na náměstí Svobody. Po defilé se
u zámku uskuteční zinscenovaná bitva. Poté
se účastníci přemístí do sklepa pod sokolovnou, kde akce pokračuje ochutnávkou vín.
tel.: 725 543 027, 722 183 283
kontakt: Město Bzenec
e-mail: kultura@bzenec.cz
www.bzenec.cz

12. 11. 2022
Víno mezi paletami
Bzenec,
Zámecké vinařství Bzenec

Co si pod tím představit? Jednoduše plný sklad
palet a na 50 vzorků vín k degustaci. Ale ne
jen tak ledajakých. Na jedné straně vína Svatomartinská, ale i další mladá vína ročníku
2022, na straně druhé, vína, která letos získala
ocenění na prestižních soutěžích.
tel.: 731 454 541
kontakt: Zámecké vinařství Bzenec
e-mail: karasova@zameckevinarstvi.cz
www.zameckevinarstvi.cz

12. 11. 2022
Svatomartinské
slavnosti a pečená husa
Praha 2, náplavka
Rašínova nábřeží

Degustační festival a přehlídka svatomartinských vín, pečená husa, knedlík, zelí, husí
speciality jako např. husí játra foie gras, živá
hudba – cimbálovka, jazz a swing.
tel.: 774 453 153
kontakt: Archetyp, zapsaný spolek
e-mail: sedlacek.archetyp@gmail.com
www.svatomartinskeslavnosti.cz
www.vinazmoravyvinazcech.cz | 51

kalendář vinařských akcí

listopad – prosinec

12. 11. 2022
Oslava
svatomartinských
vín a husí

12. 11. 2022
Svatokateřinské
slavnosti vína
v Mutěnicích

19. 11. 2022
Ochutnávka
mladých vín

26. 11. 2022
K Nechorám do sklepa
za mladým vínem

Vlasatice, sál Obecního úřadu

Hustopeče, Dukelské náměstí

Mutěnice, areál vinných sklepů
Pod Búdama

Vinaři z Vlasatic srdečně zvou na ochutnávku
mladých vín ročníku 2022 nejen od místních
vinařů. K zakousnutí budou zabíjačkové speciality. Začátek akce v 16.00 hod.

Prušánky, Vesnička vinných
sklepů Nechory

Udělejte si cestu do Hustopečí a navštivte
Oslavu svatomartinských vín a husí s řemeslným jarmarkem. Ochutnejte svatomartinská
vína a husy v doprovodu cimbálové muziky.
tel.: 775 095 526
kontakt: Město Hustopeče
e-mail: hrncirikova@hustopece.cz
www.hustopece.cz

12. 11. 2022
Svatomartinské hody
v GASK

Spolek vinařů Búdy Mutěnice vás zve na podzimní vinařskou akci, zaměřenou i na mladá
vína, tedy vína ročníku 2022, která se bude konat 12. listopadu v jedné z největších sklepních
lokalit v ČR, která se nazývá Mutěnické Búdy.
tel.: 728 974 666, 605 443 839
kontakt: Vladimír Trávník
e-mail: info@vinozmutenic.cz
www.vinozmutenic.cz

Kutná Hora, GASK – Galerie
Středočeského kraje

18. 11. 2022
Zakončení sezóny
ve Valtickém Podzemí

Svatomartinská vína z Čech a Moravy snoubená s pokrmy z hus.

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

tel.: 737 660 731, 736 536 488
kontakt: Lucie Kounická
e-mail: lucie.kounicka@vinokutnahora.cz
www.vinokutnahora.cz

12. 11. 2022
Svatomartinská
slavnost na Púrynkách
Velké Bílovice, Náměstí sv.
Martina, sklepní trať Púrinky

Ochutnávka svatomartinských a mladých vín

Poslední tradiční večery s cimbálkou v roce
2022! Nabízíme podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických
vinných sklepů, chutné speciality Valtického
Podzemí a vína z našeho vinařství ANNOVINO.
To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci
i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

kontakt: Velkobílovičtí vinaři, spolek
e-mail: info@velkobilovictivinari.cz
www.velkobilovictivinari.cz

18.–19. 11. 2022
Zakončení sezóny
ve Villa Daniela

12. 11. 2022
Svatomartinské
slavnosti & Husí hody
ve Valtickém Podzemí

Valtice, Villa Daniela, Úvaly 77

Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Svatomartinská husička, menu a svatomartinská vína v unikátním labyrintu historických
vinných sklepů. Čekají na vás vína z našeho
vinařství ANNOVINO a speciality Valtického
Podzemí. To vše za doprovodu cimbálové
muziky.

Zakončení sezóny s cimbálem a ochutnávkou
vín ve Villa Daniela
tel.: 774 111 776
kontakt: Daniela Bali-Jenčík Valentová
e-mail: recepce@villadaniela.cz
www.villadaniela.cz

19. 11. 2022
Podzimní festival vína
Němčičky
Němčičky (okres Břeclav),
kulturní dům

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Sdružení vinařů Němčičky pořádá Košt mladých vín a svatomartinských hus v sobotu 19.
listopadu 2022 od 18 hodin v kulturním domě
v Němčičkách. K poslechu, zpěvu i tanci bude
hrát od 20 hodin cimbálová muzika.

12. 11. 2022
Svatomartinský den
otevřených sklepů –
za vínem do Rakvic

tel.: 777 255 842, 603 534 595
kontakt: Ing. David Ludín, Ph.D.
/ Vinaři Němčičky, z.s.
e-mail: info@vinarinemcicky.cz
www.vinarinemcicky.cz

Rakvice, vinné sklepy

Spolek Vinaři z Rakvic srdečně zve všechny
příznivce a milovníky vína do vinařské obce
Rakvice na Svatomartinský den otevřených
sklepů. Rádi bychom vás provedli po místních
vinných sklepech. Přijďte se i vy přesvědčit
v sobotu od 11.00 do 19.00 hod. a strávit příjemný podzimní den s místními vinaři.

Exkluzivní vína světa a vybraná vína z ČR se
i letos potkají v pomyslném duelu vín, ovšem
vítěze si určí každý sám.

tel.: 602 450 053
kontakt: Vladimír Minařík / Vinaři z Rakvic
e-mail: vinarizrakvic@seznam.cz
www.vinari-rakvice.cz

tel.: 775 095 526
kontakt: Město Hustopeče
e-mail: hrncirikova@hustopece.cz
www.hustopece.cz
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19. 11. 2022
Světový duel vín
Hustopeče, Hotel Amande

tel.: 606 738 268, kontakt: Marek Sendler
e-mail: vinarizvlasatic@gmail.com

19. 11. 2022
Zakončení sezóny
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Poslední tradiční večery s cimbálkou v roce
2022! Nabízíme podzemní zážitkovou turistiku v unikátním labyrintu historických
vinných sklepů, chutné speciality Valtického
Podzemí a vína z našeho vinařství ANNOVINO.
To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci
i poslechu.

Členové spolku Nechorští vinaři zvou všechny
příznivce dobrého vína na degustaci nového
vína i vín starších ročníků, V době od 10.00
do 19.00 hod. bude otevřeno nejméně 20
sklepů, vstupenka zahrnuje neomezenou degustaci. Kupóny slouží na nákup lahvového
vína. Těšíme se na vás.
tel.: 773 595 989, 777 666 611, kontakt:
Bořivoj Čech / Spolek Nechorští vinaři
e-mail: info@nechorstivinari.cz
www.nechorstivinari.cz

26. 11. 2022
Den otevřených sklepů
v Pavlově
Pavlov, vinné sklepy

tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Tradiční „Den otevřených sklepů“ připravují
jihomoravští vinaři z vinařského spolku VINITORES PALAVIENSIS v Pavlově u Mikulova poslední listopadovou sobotu. Od 11.00 do 18.00
hod. bude otevřeno 15 pavlovských sklepů.

20. 11. 2022
Svěcení mladého vína
ročníku 2022

tel.: 721 414 575
kontakt: Pavel Krška / Vinaři Pavlov
e-mail: info@vinaripavlov.cz
www.vinaripavlov.cz

Velké Pavlovice,
Nádražní 1 – VS Fr. Lotrinského

Kněžského požehnání se ujme v souladu s zažitou tradicí místní farář Marek Slatinský, jež
společně s velkopavlovickými vinaři, představiteli města a samozřejmě i s vámi ve Vinných
sklepech Františka Lotrinského ve Velkých
Pavlovicích požehná vínům.
tel.: 602 812 825, kontakt: Jan Havránek
/ Město Velké Pavlovice
e-mail: havranek@velke-pavlovice.cz
www.velke-pavlovice.cz

23.–24. 11. 2022
Sommelier Moravy
Znojmo, Loucký Klášter

Školení, semináře, soutěže Sommelier Moravy
9. ročník školení, seminářů, soutěže sommelierů o titul Junior Sommelier Moravy 2021
(kategorie Junior do 21 let) a Profesionál Sommelier Moravy 2021 (kategorie Profesionál
od 21 let) Odborné semináře celostátního
významu.

3. 12. 2022
Královský košt Praha

Bořetice, kulturní dům

Přijďte k nám ochutnat vína z Modrých hor.
Pořádají Svobodná spolková republika Kraví
hora a Kulturní komise Bořetice.

Praha, Clarion Congres hotel
Prague

Velká pultová degustace 300 nejlepších vín
soutěže KRÁL VÍN České republiky 2022. Bez
nadsázky lze říci, že na Královském koštu
ochutnáte aktuálně nejlepší vína České republiky. Začátek akce v 18.00 hod.
Vstupné již od 500 Kč zahrnuje:
• e-kniha KRÁL VÍN České republiky 2022
• neomezená ochutnávka vín
• katalog
• pramenitá voda Aquila – nejlepší partner
k vínu
• občerstvení – sledujte náš Facebook,
dozvíte se o občerstvení více
• tombola o skvělé ceny věnované partnery
KRÁLE VÍN

Znojmo, Dům umění, nám.TGM 11

Košt mladých vín vybraných vinařství Znojemské vinařské podoblasti
tel.: 515 213 145, 721 520 856, kontakt:
Sdružení znojemských vinařů z. s.,
Ing. Jaromír Čepička, předseda spolku
e-mail: jaromír.cepicka@gmail.com
www.szv.estranky.cz

3. 12. 2022
Ochutnávka slánských
láhvových vín
Slaný Kvíc, Vinařství Kvíc

Neřízená ochutnávka vín na láhvích, veškeré
vzorky lze i zakoupit. Akce se uskuteční v sobotu v čase 10.00–18.00 hodin. Ochutnávka
za žetony.

tel.: 608 131 013
kontakt: Branko Černý
e-mail: branko@kralvin.cz
www.kralvin.cz

3. 12. 2022
Adventní Víno z blízka
v Brně
Brno, centrum Brna
a hrad Špilberk

Krásná vína v krásném městě. Degustace vín
12 vinařů z Moravy v restauracích pod hradem a ve věžích hradu Špilberk. Exkluzivní
procházka historickým centrem a expozicemi
Muzea města Brna se skleničkou v ruce. Víno,
kultura a gastronomie. Nákup vín s dovozem
domů.
tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: vinozblizka@nap.cz
www.vinozblizka.cz

26. 11. 2022
Podzemní adventní
jarmark

3. 12. 2022
Mikulášský košt
mladých vín v Klentnici

10. 12. 2022
Vánoční košt
mladých vín

Jediný adventní podzemní jarmark v atraktivním prostředí Valtického Podzemí v unikátním
labyrintu historických vinných sklepů. Bude
zde vše, co na správný jarmark patří!
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Tradiční Mikulášská přehlídka mladých vín
v Klentnici. Začátek od 16.00 hod. K zábavě
zahraje cimbálová muzika. Na posilnění budou zabijačkové speciality. Srdečně zvou vinaři z Klentnice.
tel.: 603 162 568, kontakt: Milan Rampáček
e-mail: milan.rampacek@tiscali.cz

Vrbice, kulturní dům

Žehnání mladých vín ve Vrbici se koná pravidelně 27. prosince a je vyhledáváno vinařskými turisty z celé republiky. Každoročně
se zde prezentují vzorky od vinařů ze všech
vinařských podoblastí, zejména velkopavlovické...
tel.: 606 728 388
kontakt: Obec Vrbice
e-mail: starosta@vrbice.cz
www.vrbice.cz

Zveme Vás na tradiční Svěcení vína do Kobylí.
Vína posvětí otec Ondřej, v programu vystoupí
Mužáci z Kobylí.

tel.: 606 620 682, 723 860 217
kontakt: Petr Rychtařík
e-mail: petr.rychtarik@vinastvikvic.cz
www.vinarstvikvic.cz

Klentnice,
Sál nad obecní hospodou

27. 12. 2022
Žehnání mladých vín

Kobylí 661

tel.: 737 815 402
kontakt: Mgr.František Koudela
e-mail: info@sommeliermoravy.cz
www.sommeliermoravy.cz

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

tel.: 519 430 103
kontakt: Obec Bořetice
/ Republika Kraví hora
e-mail: starosta@boretice.cz
www.boretice.cz

27. 12. 2022
Svěcení vína

Prosinec
2. 12. 2022
Mikulášský košt

16. 12. 2022
Žehnání mladého vína

tel.: 519 431 106
kontakt: Obec Kobylí
e-mail: ou@kobyli.cz
www.kobyli.cz

31. 12. 2022
Slovácký Silvestr
Němčičky (okres Břeclav),
vinné sklípky Slovácký sklep
& Slovácký dvůr

Srdečně Vás zveme na Slovácký SILVESTR 2022
do našich vinných sklepů. Nenechte si ujít silvestrovské veselí na Slovácku, kde zažijete silvestrovský večírek v tradičním vinném sklípku
Slovácký sklep & Slovácký dvůr v Němčičkách.
tel.: 603 534 595
kontakt: Lukáš Stávek/vinné sklípky Slovácký sklep & Slovácký dvůr v Němčičkách
e-mail: info@slovackysklep.cz
www.slovackysklep.cz

Dolní Bojanovice, Obecní dům

Vánoční košt mladých vín 10. prosince
– obecní dům Dolní Bojanovice. Začátek
ve 14.00 hod. Cimbálová muzika Stupava
od 16.00 hod. Vstupné 150 Kč.
tel.: 602 351 917, 777 564 280
kontakt: Vojtěch Bílík
e-mail: vsdb@vsdolnibojanovice.cz
www.vsdolnibojanovice.cz
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to musíte

zažít!
nejlepší kolekce
*Král vín 2021
6x velká zlatá.
6x zlatá medaile
*festwine 2021
6x velká zlatá.
12x zlatá medaile

VÍTĚZ 2021

poznejte místo
místo, kde se natáčely

Je třeba se dívat přímo do slunce, pak všechny stíny zůstanou za námi.

