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tento kalendář vám usnadní orientaci v pestré nabídce vinařských akcí, které proběhnou po celé České re-
publice v roce 2020 . Na následujících stránkách jich najdete více než pět set padesát a jsou řazeny podle data 
konání . Jejich výčet vychází z kalendáře vinařských akcí na portálu www .vinazmoravy .cz | www .vinazcech .cz 
a jsou zde uvedeny ty, které byly pořadateli či organizátory zadány do uzávěrky tištěného kalendáře začát-
kem listopadu 2019 . 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 stránky .
Ať už si však akci vyberete v tištěném kalendáři nebo na internetu, doporučujeme vám si údaje před návště-
vou ověřit na kontaktech pořadatelů, uvedených u jednotlivých akcí .

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

kalendář

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

Přijďte prožít nevšední zážitek s našimi nejlepšími víny

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

SALON VÍN ČESKÉ REPUBLIKY
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  služby Otevřených sklepů
Fenoménem posledních let jsou v řadě vinařských obcí služby otevřených sklepů . V hlavní sezoně je po-
řádají 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 2020 vám tyto služby nabídnou vinařské obce Blatnice 
pod Svatým Antonínkem, Březí, Čejkovice, Dolní Dunajovice, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kobylí, 
Kurdějov, Mikulčice, Milotice, Moravská Nová Ves, Mutěnice, Nikolčice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, 
Pavlov, Popice, Prušánky, Rakvice, Starovice, Šakvice, Šatov, Velké Bílovice, Velké Němčice, Velké 
Pavlovice a Vrbice. 
Podrobné informace o otevřených sklepech získáte na kontaktech pořadatelů jednotlivých služeb otevře-
ných sklepů, na nichž doporučujeme i dále uvedené údaje před návštěvou ověřit .

Služby otevřených sklepů dle termínu konání

Termín Vinařská obec Název akce

06. 04.–11. 10. 2020 Šatov Vinařská pohotovost v Šatově

23. 04.–02. 09. 2020 Velké Bílovice Za vinařem do Velkých Bílovic

27. 04.–04. 10. 2020 Velké Pavlovice Letní otevřené sklepy

27. 04.–27. 09. 2020 Nový Šaldorf-Sedlešovice Týdny vinaře v Šaldorfských sklepech

01. 05.–05. 09. 2020 Kobylí Každý víkend u vinaře

29. 05.–13. 09. 2020 Blatnice pod Svatým  
Antonínkem

Do Blatnice k vinařovi

29. 05.–06. 09. 2020 Moravská Nová Ves Léto s Vinaříčkem

01. 06.–31. 08. 2020 Hustopeče, Horní Bojanovice, 
Kurdějov, Nikolčice, Popice, 
Starovice, Šakvice,  
Velké Němčice 

Léto otevřených sklepů na Hustopečsku

05. 06.–15. 10. 2020 Milotice K Šidlenám za vinařem!

05. 06.–06. 09. 2020 Pavlov Léto otevřených sklepů v Pavlově

05. 06.–29. 08. 2020 Vrbice Na Vrbicu pro opicu

06. 06.–27. 09. 2020 Mikulčice Na skok k mikuleckému vinaři

19. 06.–31. 08. 2020 Hustopeče Letní otevřené sklepy Hustopeče

19. 06.–30. 09. 2020 Moravská Nová Ves Víno, víno, víno…

25. 06.–02. 09. 2020 Prušánky S vinařem u Nechor

26. 06.–04. 09. 2020 Čejkovice (okr. Hodonín) Letní otevřené sklepy

26. 06.–04. 10. 2020 Mutěnice Léto a podzim s vinaři Dubňanské hory

29. 06.–30. 08. 2020 Dolní Dunajovice a Březí Letní otevřené sklepy – Dolní Dunajovice 
a Březí

02. 07.–06. 09. 2020 Rakvice Za vínem do Rakvic

03. 07.–31. 08. 2020 Mutěnice Okoštujte u vinařa v Mutěnicích

6. 4.–11. 10. 2020
vinařská pOhOtOvOst v ŠatOvĚ
Šatov, sklepní ulice a okolí
Vinařská pohotovost slouží turistům, kteří nemají objednanou návštěvu žádného vinaře a chtějí si jen tak po-
sedět u pár skleniček dobrého vína . Každý týden má službu minimálně jeden vinař, kterého můžete navštívit .

kontakt: Spolek šatovských vinařů
e-mail: info@vinarisatov.cz
www.vinarisatov.cz 

23. 4.–2. 9. 2020
za vinařeM dO velkých bílOvic
Velké Bílovice, areál sklepů a města
Vinařská akce, která začíná 23 . dubna a končí 2 . září 2020 . Po dobu 19 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 10 týdnů od 13 .00 do 19 .00 hod . Budete mít možnost degustovat min . 
8 druhů vín za 150 Kč na osobu . Po zaplacení degustačního poplatku vám vinař zapůjčí skleničku a po ukon-
čení ochutnávky si skleničku vezme zpět . V infocentru a na infotabuli 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, a podle ní se navigovat .

kontakt: Velkobílovičtí vinaři
e-mail: info@velkebilovice.com
www.velkebilovice.com

27. 4.–4. 10. 2020
letní OtevřenÉ sklepy
Velké Pavlovice, vinné sklepy
Vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic pro vás budou mít otevřeny své sklepy od konce dubna do začátku 
října, denně od 18 .00 do 21 .00 hod . Každý týden je otevřeno minimálně jedno vinařství, kde máte možnost 
ochutnat 5 vzorků (vzorek á 0,5 dl) za 100 Kč na osobu . Skleničky dostanete samozřejmě od vinaře zapůjčeny . 
Více vzorků a komentovaná prohlídka sklepa je již na osobní domluvě s naším vinařem . Přijďte ochutnat naše 
skvělá moravská vína během své letní dovolené, jste srdečně zváni! Více informací o otevřených sklepech 
na našem webu .

Rozpis Letní otevřené sklepy

Termín Vinařství Telefon

27. 4.–3. 5. 2020 Rodinné vinařství Suský
Vinařství Halm

723 286 832
603 514 380

4.–10. 5. 2020 Vinařství Fůkalovi 607 102 545
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Termín Vinařství Telefon

11.–17. 5. 2020 Rodinné vinařství Krejčiřík 725 280 791

18.–24. 5. 2020 Vinařství Buchtovi 603 226 339

25.–31. 5. 2020 Vinařství Vlastimil Řádek
Vinařství Michna

724 058 616
724 060 138

1.–7. 6. 2020 Vinařství V&M Zborovský 777 655 595

8.–14. 6. 2020 Rodinné vinařství Suský
Vinařství Halm

723 286 832
603 514 380

15.–21. 6. 2020 Vinařství Fůkalovi 607 102 545

22.–28. 6. 2020 Vinařství Buchtovi 603 226 339

29. 6.–5. 7. 2020 Vinařství Valovi
Vinařství Mezi Horami

731 934 141
775 760 872

6.–12. 7. 2020 Vinařství Helena 723 030 669

13.–19. 7. 2020 Rodinné vinařství Suský
Vinařství Buchtovi

723 286 832
603 226 339

20.–26. 7. 2020 Vinařství Vlastimil Řádek 724 058 616

27. 7.–2. 8. 2020 Vinařství Buchtovi 603 226 339

3.–9. 8. 2020 Vinařství Halm 603 514 380

10.–16. 8. 2020 Vinařství V&M Zborovský 777 655 595

17.–23. 8. 2020 Vinařství Valovi
Vinařství Mezi Horami

731 934 141
775 760 872

24.–30. 8. 2020 Rodinné vinařství Krejčiřík 725 280 791

31. 8.–6. 9. 2020 Vinařství Vlastimil Řádek
Vinařství Michna

724 058 616
724 060 138

7.–13. 9. 2020 Vinařství Valovi 731 934 141

14.–20. 9. 2020 Vinařství Halm
Vinařství Valovi

603 514 380
731 934 141

21.–27. 9. 2020 Vinařství V&M Zborovský 777 655 595

28. 9.–4. 10. 2020 Vinařství Buchtovi 603 226 339

tel.: 605 886 640
kontakt: Víno z Velkých Pavlovic
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

27. 4.–27. 9. 2020
týdny vinaře v ŠaldORFských sklepech
Nový Šaldorf-Sedlešovice, vinné sklepy Nového Šaldorfa
Od konce dubna do konce září každý den pro vás otevírají vinné sklepy novošaldorfští vinaři – každý týden 

alespoň jeden z vinařů . Vždy otevřeno od 17 .00 do 21 .00 hod . Nabídka vín, degustace, posezení a občerst-
vení je podle individuální nabídky vinaře . Rozpis Týdnů vinaře naleznete na webu spolku Šaldorfské sklepy, 
letácích a infotabulích ve vinných sklepech Nového Šaldorfa .

kontakt: Šaldorfské sklepy z.s.
e-mail: info@saldorfske-sklepy.cz
www.saldorfske-sklepy.cz

1. 5.–5. 9. 2020
každý víkend u vinaře
Kobylí, vinné sklepy
KAŽDÝ VÍKEND U VINAŘE můžete ochutnat kobylská vína! Během léta a podzimu bude každý víkend ote-
vřený sklep ve vinařské obci Kobylí . Akce se může zúčasnit kdokoliv - turisté, cyklisté, místní, atd . Pokud 
tedy budete mít volnou chvíli nebo cestu přes Kobylí, stavte se na pohárek . Otevírací doba sklepů je pátek 
16 .00–21 .00 hod ., sobota 13 .00–21 .00 hod . a neděle 10 .00–13 .00 hod . Během této akce můžete ochutnat 
6 vzorků za cenu 100 Kč na osobu . Přesné termíny jednotlivých otevřených sklepů budou zveřejněny během 
jara 2020 . Polohy sklepů naleznete na mapce Kobylí .

tel.: 720 228 744
kontakt: Libor Loveček
e-mail: libor.lovecek@seznam.cz
www.kobyli.cz

29. 5.–13. 9. 2020
dO blatnice k vinařOvi
Blatnice pod Svatým Antonínkem, celá obec a areál sklepů Stará hora 
Putovní štafeta otevřených sklepů, celé léto vždy někde otevřeno . Navštivte o víkendu v Blatnici vinaře 
přímo u něho ve sklepě a ochutnejte jeho vína . Pátek od 17 .00 do 19 .00 hod ., sobota od 13 .00 do 19 .00 hod . 
a neděle od 13 .00 do 17 .00 hod . Za vstupné 100 Kč, které zaplatíte přímo u vinaře, si můžete ochutnat ales-
poň 6 druhů jeho vín . Skleničku vám vinař půjčí a ta vína, která vám budou chutnat, si můžete koupit domů .

Rozpis Letní otevřené sklepy

Termín Č. sklepu Vinařství Telefon

29. 5.–31. 5. 2020 21
15

Víno Blatel – vinotéka
Vinařství Staňkovi

518 305 811
604 205 827

5. 6.–7. 6. 2020 5
4

Rodinné vinařství Hanákovi
Vinařství Jan Cícha

606 633 699
777 625 414

12. 6.–14. 6. 2020 10
18

Víno Petratur
Vinařství Mezuliáník

777 666 980
608 409 191

19. 6.–21. 6. 2020 34
28

Vinařství Václav Hanák
Vinařstrví Pavel Hruška

604 777 152
777 706 872

26. 6.–28. 6. 2020 19
35

Vinařství Těthal
Víno Jan Polehňa

777 696 635
724 982 943

3. 7–5. 7. 2020 4
20

Vinařství Jan Cícha
Vinařtsví MVDr. Hanačík

777 625 414
777 707 205

10. 7.–12. 7. 2020 15
26

Vinařství Staňkovi
Vinařství Milan Bogar

604 205 827
602 727 546

17. 7.–19. 7. 2020 23
14

Vino Masarik
Vinařství Aleš Ratajský

602 723 182
602 562 437

24. 7.–26. 7. 2020 11
38

Vinařství Vyskočil
Bílé Karpaty vinařství

608 861 146
777 585 282

31. 7.–2. 8. 2020 10
16

Víno Petratur
Vinařství Smějsík

777 666 980
737 315 966

7. 8.–9. 8. 2020 20
23

Vinařství MVDr. Hanačík
Vino Masarik

777 707 205
602 723 182

14. 8.–16. 8. 2020 21
1

Víno Blatel – vinotéka
Mladé vinařství

518 305 811
731 826 999
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Termín Č. sklepu Vinařství Telefon

21. 8.–23. 8. 2020 4
38

Vinařství Jan Cícha
Bílé Karpaty vinařství

777 625 414
777 585 282

28. 8.–30. 8. 2020 19
34

Vinařství Těthal
Vinařství Václav Hanák

777 696 635
604 777 152

4. 9.–6. 9. 2020 11
14

Vinařství Vyskočil
Vinařství Aleš Ratajský

608 861 146
602 562 437

11. 9.–13. 9. 2020 7
32

Vinařství Antonín Hanák
Vinařství Petratur

608 764 995
724 286 367

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

29. 5.–6. 9. 2020
lÉtO s vinaříČkeM 
Moravská Nová Ves, sklepní ulička Výmol
Vinaři otevírají od května do září, od pátku do neděle své vinné sklepy veřejnosti . Vždy bude otevřen ales-
poň 1 vinný sklep, a to od 17 .00 do 21 .00 hod ., v jiné dny a v jiný čas po dohodě . Degustace vedené přímo 
vinařem, drobné občerstvení a příjemná atmosféra zaručeny . Sklepy budou vyznačeny .

Rozpis Letní otevřené sklepy

Termín Vinařství Telefon

29.–31. 5. 2020 Vinařství Fila 777 062 129

5.–7. 6. 2020 Vinařství Mackových 607 845 504

12.–14. 6. 2020 Vinařství Tomanovi 777 561 535

19.–21. 6. 2020 Vinařství Krutákovi 606 558 414

26.–28. 6. 2020 Vinařství Jakub Vája 777 014 419

3.–5. 7. 2020 Vinařství Fila 777 062 129

10.–12. 7. 2020 Vinařství Mackových 607 845 504

17.–19. 7. 2020 Vinařství Krutákovi 606 558 414

24.–26. 7. 2020 Vinařství Tomanovi 777 561 535

31. 7.–2. 8. 2020 Vinařství Jakub Vája 777 014 419

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

1. 6.–31. 8. 2020
lÉtO Otevřených sklepů na hustOpeČsku
Hustopeče, Velké Němčice, 
Starovice, Kurdějov, Nikolčice, Horní Bojanovice, 
Popice a Šakvice, vinné sklepy
Přijeďte za vínem přímo za vinařem do sklepa! Spolek Vinaři Hustopečska pro vás připravil možnost pose-
zení a ochutnání vína bez předchozího ohlášení . Každý týden otevře brány vždy několik vinařství . Těšíme 
se na vás!

e-mail: info@vinarihustopecska.cz
www.vinarihustopecska.cz

5. 6.–15. 10. 2020
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 nej-
méně 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 na webu .

tel.: 777 276 825
kontakt: Jaroslav Grufík
e-mail: jaroslavgrufik@seznam.cz
www.sidleny.cz

5. 6.–6. 9. 2020
lÉtO Otevřených sklepů v pavlOvĚ
Pavlov, vinné sklepy
Budete trávit letní dovolenou na jižní Moravě? Pak určitě navštivte pavlovské sklepy na akci „Léto otevře-
ných 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 Letní otevřené sklepy

Termín Vinařství Telefon

10.–12. 7. 2020 Přátelé Pavlova 602 500 266

26.–28. 6. 2020 Roman Antoš 739 429 431

03.–05. 7. 2020 Vilém Topolanský 724 263 561

10.–12. 7. 2020 Ing. Zdeněk Mikulský 608 717 231

17.–19. 7. 2020 Jaroslav Gracl 775 565 538

24.–26. 7. 2020 Vinařství NEPRAŠ & Co. s.r.o. 775 605 783

31. 7.–02. 8. 2020 Reisten s.r.o. 724 793 429

07.–09. 8. 2020 Vladimír Foltýn 736 541 267

14.–16. 8. 2020 Vinařství Pavlov 519 504 244

21.–23. 8. 2020 Milan Zatloukal 603 483 614

28.–30. 8. 2020 Vinařství Garčic 728 746 500

tel.: 721 414 575
kontakt: Pavel Krška / spolek vinařů VINITORES PALAVIENSIS
e-mail: info@vinaripavlov.cz
www.vinaripavlov.cz
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5. 6.–29. 8. 2020
na vRbicu pRO Opicu
Vrbice, vinné sklepy
Vinaři Vrbice pro vás připravili letní otevřené služby otevřených sklepů s názvem Na Vrbicu pro opicu . Roz-
verný název akce jsme zvolili i proto, že pití vína není o honbě za opicí, ale v tomto případě hlavně o setká-
vání vinařů s vínomilci . Od června do srpna vás ve vrbeckých vinných sklepech budou čekat vždy alespoň 
dva vinaři . V červnu vás vinaři uvítají v pátek a sobotu od 10 .00 do 18 .00 hod . V červenci a srpnu budou 
sklepy otevřené od úterý do soboty od 10 .00 do 18 .00 hod .

tel.: 776 823 694, kontakt: Lenka Machovská
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

6. 6.–27. 9. 2020
na skOk k MikuleckÉMu vinaři
Mikulčice, sklepní uličky
Služba otevřených sklepů v Mikulčicích garantující každodenní možnost Vaší návštěvy a ochutnávky vín 
v otevřeném sklepě v období prázdnin . O víkendech v měsíci červen a zaří .
Otevírací doba sklepů od 15 .00 do 20 .00 hodin telefonicky lze s vinařem dohodnout i jiný termín . Aktuální 
seznam otevřených sklepů naleznete na www .infomikulcice .cz

tel.: 731 159 010, 604 310 990, kontakt: Turistické informační centrum Mikulčice
e-mail: infomikulcice@bartonik.cz
www.infomikulcice.cz

19. 6.–31. 8. 2020
letní OtevřenÉ sklepy hustOpeČe
Hustopeče, ulice Vinařská, Na Hradbách a jejich okolí
Vítáme vás v Hustopečích, ve městě dobrého vína, kde můžete v průběhu letních prázdnin navštívit zdejší 
vinné sklípky ve dvou vinařských uličkách: Na Hradbách a Vinařská . Každý den jsou otevřeny alespoň dva 
sklepy, kde se vám budou jejich majitelé věnovat od 18 .00 do 21 .00 hod ., dle dohody i déle .

tel.: 775 095 526, kontakt: hustopečští vinaři
e-mail: uncovska@hustopece.cz
www.hustopece.cz

19. 6.–30. 9. 2020
vínO, vínO, vínO...
Moravská Nová Ves, sklepní uličky Výmol a Zátiší
Jednotlivá vinařství sdružená ve Vinařském spolku Moravská Nová Ves otevřou v letních měsících své vinné 
sklepy veřejnosti, a to vždy v pátek a sobotu v době od 16 .00 do 20 .00 hod . a v neděli od 14 .00 do 18 .00 hod . 
Jiný termín je možný po dohodě s vinařem . Službukonající sklepy budou označeny a zveřejněny na webu 
a na  infotabulích . Degustace jsou vedeny vinařem, rozsah lze vždy sjednat individuálně podle aktuální 
nabídky vín v jednotlivých sklepech . Degustační sousto je v ceně, v obci je možnost stravování i ubytování .

tel.: 608 875 445, kontakt: Ing. Radek Vaněk
e-mail: info@vinarimnves.cz
www.vinarimnves.cz

25. 6.–2. 9. 2020
s vinařeM u nechOR
Prušánky, Nechory – vesnička vinných sklepů
Členové Spolku Nechorští vinaři zvou všechny milovníky vína na letní ochutnávku vín . Každý den, v době 
od 14 .00 do 19 .00 hod ., budou k degustaci otevřeny současně nejméně dva sklepy . Vinaři se střídají pravi-
delně v intervalech čtvrtek-středa a rozpis najdete na webu . Vesnička vinných sklepů Nechory ve vinařské 
obci Prušánky je originálním souborem více než čtyř set vinných sklepů . Je chloubou slovácké vinařské obce 

Prušánky a má pro ni podobný význam jako například Plže pro obec Petrov . Turisté ji mohou projet poho-
dlně na kole nebo ji celou projít pěšky . Auto je potřeba zaparkovat před areálem . Návštěvu si mohou v létě 
zpříjemnit ochutnávkou vín v místních sklepech . Po dobu 10 týdnů najdou návštěvníci každý den odpole-
dne otevřené nejméně dva sklepy, v nichž jim bude k ochutnávce nabídnuto alespoň 6 vzorků vína . Ceny 
jsou smluvní, řídí se podle množství degustovaných vzorků (1 vzorek je zpravidla nabízen za 30 Kč) . Přijeďte 
se do Nechor podívat třeba jen tak kdykoliv nebo je navštivte v době konání některé z tradičních vinařských 
akcí . Je zde krásně v každém ročním období . A zdejší vinaři jsou vyhlášení svým výborným a na mnohých 
výstavách oceňovaným vínem i svou pohostinností .

tel.: 773 595 989, kontakt: Spolek Nechorští vinaři / Michaela Hradilová
e-mail: info@nechorstivinari.cz, www.nechorstivinari.cz

26. 6. – 4. 9. 2020
letní OtevřenÉ sklepy
Čejkovice (okr. Hodonín), vinné sklepy
Milovníci vína v období od června do září mohou osobně navštívit vinaře z Čejkovic . V pravidelných interva-
lech budou pro návštěvníky otevřeny dva až tři sklepy .

tel.: 776 013 730, kontakt: Lukáš Kmenta
e-mail: info@vinozcejkovic.cz
www.vinozcejkovic.cz/akce

26. 6.–4. 10. 2020
lÉtO a pOdziM s vinaři dubňanskÉ hORy
Mutěnice, Dubňanská hora, vinné sklepy
Akce léto a podzim s vinaři Dubňanské hory se koná od pátku 26 . června do neděle 4 . října . Sklepy budou 
otevřeny vždy v pátek, sobotu a neděli od 13 .00 do 18 .00 hod . Zúčastní se postupně 9 vinařů .

tel.: 724 214 126, kontakt: Jiří Hartman / Spolek vinařů Dubňanská hora
E-mail: vinarstvihartman@seznam.cz
www.osdubnanskahora.cz

29. 6.–30. 8. 2020
letní OtevřenÉ sklepy – dOlní dunaJOvice a březí
Dolní Dunajovice a Březí, vinné sklepy a vinařství
Vinaři v Dolních Dunajovicích a Březí si pro návštěvníky a milovníky vín připravili možnost posezení a ochut-
nání ve vinném sklepě bez předchozího objednání každý den v týdnu . Aktuální kalendář otevřených sklepů 
a otevírací dobu naleznete na webových stránkách a na informačních tabulích v obci . Každé vinařství má dle 
rozpisu služeb otevřeno pro možnou degustaci vždy celý týden . Na tuto akci se nevybírá žádné vstupné, ale 
ochutnávka ve vinařství je zpoplatněna .

kontakt: Dunajovské kopce – spolek vinařů
e-mail: info@dunajovskekopce.cz, www.dunajovskekopce.cz
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2. 7.–6. 9. 2020
za víneM dO Rakvic
Rakvice, vinné sklepy
V letním období od 2 . července do 6 . září můžete osobně navštívit vinaře z Rakvic a ochutnat moravská vína . 
Otevírací doba je čtvrtek, pátek a sobota 17 .00–21 .00 hod . a neděle 10 .00–12 .00 hod ., v jiný termín po do-
hodě . Cena degustace vín je u vinařů jednotná a budete mít možnost degustovat min . 6 druhů vín za 150 Kč 
na osobu . Více informací a rozpisy služeb otevřených vinných sklepů naleznete na našich webových strán-
kách a na informačních cedulích v obci .

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

3. 7.–31. 8. 2020
OkOŠtuJte u vinařa v MutĚnicích
Mutěnice, areál vinných sklepů Pod Búdama
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 . Budete mít možnost degustovat s pozorným výkladem vinaře . Po zapla-
cení 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

Poznámky:

Poznámky:
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 leden
10. 1. 2020
V. Vinařský ples Hrušky
Hrušky (okr. Břeclav), multifunkční 
hala základní školy
Na pátém vinařském plese bude hrát dechová 
hudba Túfaranka. Připraven bude také košt vín 
od místních vinařů a bohatá tombola.

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

10.–11. 1. 2020
TříkráloVý košT 
mladýcH Vín 
Ve VinařsTVí u kapličky
Zaječí, Vinařství U Kapličky
Připravená pro vás budou mladá vína z ko-
lekce Víno Dalibor, Fresh Wine i Selection. 
Začátek akce je v 18.00 hod. Cimbálka hraje 
od 19.00 do 24.00 hod. Cena 490 Kč za osobu, 
v ceně sklenička a neomezená konzumace vín. 
Výdej vína do 23.30 hod. Místa na sezení se 
rezervují na recepci.

tel.: 724 054 955
kontakt: Lucie Jahodová
e-mail: recepce@vinarstviukaplicky.cz
www.vinarstviukaplicky.cz

16.–19. 1. 2020
Go / reGionTour / 
reGFoodFesT
Brno, Výstaviště Brno, pavilon P
Uvedení nových propagačních a informačních 
materiálů vinařské turistiky z edice KRAJEM 
VÍNA pro rok 2020 na mezinárodním veletrhu 
turistických možností v regionech - REGION-
TOUR. V rámci Festivalu krajových specialit 
a regionálních potravin RegFoodFest ochut-
návka vín ze Salonu vín ČR.

tel.: 541 152 984, 602 768 622
e-mail: regiontour@bvv.cz
www.bvv.cz/regiontour

18. 1. 2020
Základy sommeliersTVí, 
Vína a VinařsTVí čr
Brno, Školicí centrum Nadace 
Partnerství, Údolní 33
Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je 
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského In-
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 tu-
zemských špičkových sommelierů.

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

18. 1. 2020
králoVský košT 
HusTopeče
Hustopeče, Hotel Amande
Velká pultová degustace 300 nejlepších vín 
soutěže KRÁL VÍN České republiky 2019. Bez 

nadsázky lze říci, že na Královském koštu 
ochutnáte aktuálně nejlepší vína České repub-
liky. Začátek v 16.00 hod.

tel.: 608 131 013, kontakt: Branko Černý
www.kralvin.cz

18. 1. 2020
Zimní oTeVřené sklepy 
a kopání písku
Nový Šaldorf-Sedlešovice, vinné 
sklepy Nového Šaldorfa
Putování po otevřených vinných sklepech 
s ochutnávkou vín. Procházky sklepními ulič-
kami vám zpříjemní i živá hudba. Nedílnou 
součástí dne je souběžně s otevřenými sklepy 
probíhající dobrovolná recesistická soutěž tří-
členných družstev v kopání písku přímo v pod-
zemních chodbách vinného sklepa.

kontakt: Šaldorfské sklepy z.s.
e-mail: info@saldorfske-sklepy.cz
www.saldorfske-sklepy.cz

18.–20. 1. 2020
FrancouZské specialiTy 
s Vybranými Víny 
Ve VinařsTVí u kapličky
Zaječí, Vinařství U Kapličky
Přijďte prožít nezapomenutelný gurmánský 
zážitek v podobě francouzských specialit 
snoubených s tuzemskými archivními víny.

tel.: 724 054 955, kontakt: Lucie Jahodová
e-mail: recepce@vinarstviukaplicky.cz
www.vinarstviukaplicky.cz

21. 1. 2020
Základy sommeliersTVí, 
Vína a VinařsTVí čr
Praha, Rezidence Regina, 
Konojedská 36
Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je 
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského In-
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 tu-
zemských špičkových sommelierů.

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

24. 1. 2020
snoubení Vína & sýrů
Blatnička, vinařství VÍNO HRUŠKA
Vžijte se do role sommeliera a odhalte tajem-
ství snoubení vína a sýrů. Doba prezentace: 
4–5 hod., začátek v 15.00 hod., konec pre-
zentace ve 20.00 hod. Následuje volná zábava. 
Ukončení ve 22.00 hod. Cena kurzu 1 990 Kč.

tel.: 775 239 684, kontakt: Marek Jestřabík
e-mail: marek.jestrabik@vinohruska.cz
www.gastrowine.cz

24. 1. 2020
ÚVod do deGusTace Vína
Valtice, Národní vinařské centrum, 
Sobotní 1029
Školení určené milovníkům vína, kteří chtějí 
získat širší obzor a orientaci v praktické de-
gustaci vína. Absolventům umožní získat 

větší jistotu v náhledu na víno, naučí je nejen 
vybrat správné víno, ale i poznat a odmítnout 
víno vadné. Školení je přínosné i profesionály 
– číšníky a prodejce vína.

tel.: 519 352 072, 602 769 743
kontakt: Národní vinařské centrum, o.p.s. / 
Ing. Šárka Nádvorníková
e-mail: seminare@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

25. 1. 2020
ocHuTnáVka mladýcH 
Vín Z miroslaVska
Miroslav, kulturní dům
Ochutnávka mladých vín z Miroslavska – 
13 ročník. Začátek v 16.00 hod. v Kulturním 
domě Miroslav, hraje cimbálová muzika 
Denár. Pořádá Spolek miroslavských vinařů, 
MKIC a město Miroslav.

tel.: 735 173 155, 607 505 276
kontakt: Spolek miroslavských vinařů
e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
www.mesto-miroslav.cz

27. 1. 2020
manaGemenT kyslíku 
Ve VinařsTVí
Valtice, 
učebna Vinařské akademie 
Valtice, Nám. Svobody 13
„Je to kyslík, jenž dělá víno vínem“. Nově 
vytvořený kurz pro vinaře, který se zabývá 
managementem kyslíku ve vinařství od zpra-
cování po lahvování. Přednáší doc. Ing. Moj-
mír Baroň, Ph.D. Součástí přednášky je 
degustace vybraných vzorků.

tel.: 774 145 437, kontakt: Vinařská akade-
mie Valtice / Ing. Martina Bartošová
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

 ÚnOR
1. 2. 2020
společenský ples 
modrýcH Hor 
s ocHuTnáVkou Vín
Kobylí, sokolovna
Tradiční ples pořádají obce Modrých hor –
Bořetice, Němčičky, Kobylí, Vrbice a Velké 
Pavlovice. K tanci a poslechu zahraje Salonní 
orchestr Brno. Připravena bude ochutnávka 
modrohorských vín a bohatá tombola. Začá-
tek v 19.30 hod., tentokrát v sokolovně obce 
Kobylí.

tel.: 774 240 425
kontakt: DSO Modré Hory
e-mail: info@modrehory.cz
www.modrehory.cz

1. 2. 2020
Tradiční VýsTaVa Vín 
mísTnícH a okolnícH 
maloVinařů
Křepice (okr. Břeclav), 
sál kulturního domu
Již 50. ročník soutěžní přehlídky vín. Cca 500 
vzorků vín v cca 40 odrůdách. Začátek v 10.00 
hod. Od 15.00 hod. zahraje cimbálová muzika. 

Občerstvení zajištěno. Součástí výstavy bude 
i nesoutěžní přehlídka autentických vín. Pořa-
datelé budou potěšeni vaší návštěvou.

tel.: 602 745 876
kontakt: Václav Novotný / ČZS Křepice

1. 2. 2020
12. Vinařský krojoVý 
ples V mouTnicícH
Moutnice, orlovna
Vinařský spolek Vinum Bonum Moraviae – 
vinaři Moutnice pořádá v sobotu 1. února 
v 19.30 hod. v místní orlovně tradiční každo-
roční krojový vinařský ples. Tentokrát s Mistří-
ňankou. Srdečně zvou moutničtí vinaři.

tel.: 733 687 241
kontakt: Jiří Novotný
e-mail: jirnov@email.cz

6.–7. 2. 2020
meZinárodní 
konFerence VinoenVi
Mikulov, 
Velký sál zámku Mikulov
Již 13. ročník mezinárodní konference VINO-
ENVI 2020 pořádá spolek Ekovín ve spolupráci 
s hlavním partnerem Biocont Laboratory 
od 6. do 7. února. Tato tradiční dvoudenní akce 
bude zahájena v 9.00 hod. Témata zahrnují 
průřez vinařským rokem, aktuality v legisla-
tivě, technologické novinky a školení IP.

tel.: 737 578 081, 776 574 821
kontakt: Spolek EKOVÍN
e-mail: richter@ekovin.cz
www.skoleniip.cz

6. 2. 2020
oTeVření 20. ročníku 
salonu Vín čr
Valtice, 
Salon vín ČR, Zámek 1
Jubilejní 20. ročník Salonu vín České republiky 
bude poprvé otevřen široké veřejnosti první 
únorový čtvrtek od 9.30 do 17.00 hod. V tento 
den můžete poprvé ochutnat novou kolekci 
100 vín oceněných zlatou medailí Salon vín 
České republiky 2020.

tel.: 519 352 744, 602 470 262
kontakt: Národní vinařské centrum, 
o.p.s. / Ing. Marek Babisz
e-mail: salonvin@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz

7. 2. 2020
GaladeGusTace – 
pároVání Vín s jídly
Valtice, 
Vinařství Obelisk
Dopřejte si to nejlepší z Vinařství Obelisk. 
Zažijte degustaci s odborným výkladem o vý-
robě a historii vína v kombinaci s degustačním 
menu. Párováním vín s jídly vás provedou zku-
šení sommelieři. Nahlédnete také do zázemí 
vinařství, kde spatříte nejmodernější techno-
logie výroby a uchování vína.

tel.: 773 835 757
kontakt: Mgr. Gabriela Janulíková
e-mail: g.janulikova@vinarstviobelisk.cz
www.vinarstviobelisk.cz

8. 2. 2020
Xii. repreZenTační ples 
Vinařů a přáTel Vína
Čejkovice (okr. Hodonín), 
kulturní dům
Na XII. reprezentačním plesu vinařů a přátel 
vína vás čeká kulturně-společenský zážitek 
s plesovým programem. Spolu s námi pro-
žijete příjemný večer, zatančíte si u dobré 
muziky a ochutnáte mladá vína z našich vinic. 
Začátek plesu v 19.00 hod., uvítání skleničkou, 
degustace mladých vín.

tel.: 776 013 730, 518 362 538
kontakt: Lukáš Kmenta
e-mail: info@vinozcejkovic.cz
www.vinozcejkovic.cz

8. 2. 2020
Vinařská Zabíjačka
Němčičky (okr. Břeclav), 
Vinařský dvůr
Po celý den budou k ochutnání a ke koupi čer-
stvé zabíjačkové speciality - jitrnice, jelita, tla-
čenka, škvarky, ovar a polévka, které se budou 
kombinovat nejen s domácími víny. Otevřeno 
od 10.00 hod.

tel.: 777 906 991
kontakt: Víno J. Stávek / Alena Šmídová
e-mail: alena@jstavek.cz
www.modrehory.cz

13.–16. 2. 2020
Holiday World
Praha 9 – Letňany, 
Výstaviště PVA EXPO
29. středoevropský veletrh cestovního ruchu 
s prezentací nových propagačních a infor-
mačních materiálů vinařské turistiky z edice 
KRAJEM VÍNA. Jako doplněk ochutnávka vy-
braných vín formou happy hours.

kontakt: Společnost ABF, a.s.
e-mail: holidayworld@abf.cz
www.holidayworld.cz

13.–16. 2. 2020
ValenTýnské snoubení 
pokrmů s Vínem 
Ve VinařsTVí u kapličky
Zaječí,
Vinařství U Kapličky
Přijďte i vy prožít romantický večer s vybra-
nými specialitami nádherně se snoubícími 
s našimi víny. Akce probíhá po celý víkend. 
Program bude včas upřesněn na stránkách 
vinařství či na facebooku.

tel.: 724 054 955
kontakt: Lucie Jahodová
e-mail: recepce@vinarstviukaplicky.cz
www.vinarstviukaplicky.cz

14. 2. 2020
ValenTýnský Večer 
V jabloneckém domě 
Vína
Jablonec nad Nisou,  
Komenského 23
Tradiční akce určená nejen pro zamilované 
dvojice a páry. Ve všech prostorách jablonec-
kého Domu Vína, včetně 4 sklepů v morav-
ském stylu. Romantický večer při svíčkách, 

hudbě, zpěvu a tance. Zajímavá vína, sekty 
a míchané medové koktejly. Soutěže a veršo-
vání. Vinařské občerstvení k vínu.

kontakt: Iveta Králová
e-mail: vinoteka@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz

14.–16. 2. 2020
lednický ValenTýnský 
Víkend
Lednice, VINAŘSTVÍ LEDNICE 
ANNOVINO a.s., Nejdecká 714
Nenechte si ujít Den otevřených dveří a pro-
hlídku vinařství nejen pro zamilované. Ro-
mantická a růžová vína, koktejly. Valentýnské 
soutěže a veršování. Vinařské speciality 
a regionální produkty. Aktuální informace 
naleznete na facebooku Annovino – vinařství 
Lednice a na webu.

tel.: 724 331 563
kontakt: Iveta Pekajová
www.vinarstvilednice.cz

15. 2. 2020
ValenTýnská  
VýsTaVa Vín
Kudlovice, 
kulturní dům
ZO ČZS Kudlovice srdečně zve všechny přá-
tele a milovníky vína na tradiční Valentýskou 
výstavu vín v sobotu 15. února od 13.00 hod. 
Vína budou podávána z chladicích boxů. 
Od 18.00 hod. k poslechu a k tanci hraje cim-
bálová muzika. Občerstvení zajištěno.

tel.: 732 675 924
kontakt: Michal Hruška
e-mail: vinohruska@seznam.cz
www.zahradkari.cz/zo/kudlovice

15. 2. 2020
Tour de sklep
Popice, 
Sklepní ulice
Tradiční procházka po sklepech ve vinařské 
obci Popice podvanácté. Začátek ve 12.00 
hod., konec v 19.00 hod. Prodej vstupenek 
od 11.00 hod. u obecního úřadu. Vstupné za-
hrnuje: skleničku, nosičku, plánek, propisku 
a kupóny na víno. K ochutnání bude min. 80 
vzorků vína. Občerstvení na místě zajištěno.

tel.: 910 126 504, 
kontakt: Vinaři Popice, z. s.
e-mail: vinaripopice@email.cz
www.tourdesklep.cz

15. 2. 2020
sud Za sudem  
13. ročník – 1. kolo
Slaný-Kvíc, 
Vinařství Kvíc
Řízená ochutnávka 15 vzorků vín ročníku 2019 
z místní vinice. Začátek v 15.00 hod., konec 
cca v 18.00 hod. Cena 240 Kč zahrnuje ochut-
návku, katalog, Dobrou vodu 0,5 l, pečivo 
a sladkou tečku. K zakoupení bude studené 
občerstvení. Doporučujeme rezervaci.

tel.: 606 620 682, 723 860 217, 
kontakt: Petr Rychtařík
e-mail: petr.rychtarik@vinarstvikvic.cz
www.vinarstvikvic.cz
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15. 2. 2020
jaZZ Večer Ve ValTickém 
podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Jazz večer ve Valtickém Podzemí aneb za-
hřejte se ve sklepě. Jedinečný večer spojený 
s tajemnou atmosférou vinných sklepů, jazzo-
vou hudbou k tanci i poslechu a samozřejmě 
sklenkou vlastních vín Valtického Podzemí 
a vín Lednicko-valtického areálu. Začínáme 
v 18.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

15. 2. 2020
Základy sommeliersTVí, 
Vína a VinařsTVí čr
Velké Pavlovice, Penzion André, 
Pod břehy 565
Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je 
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského In-
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 tu-
zemských špičkových sommelierů.

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

16. 2. 2020
réVa Vinná a Víno
Velké Pavlovice, Penzion André, 
Pod břehy 565
Druhý stupeň Studijního programu SOMME-
LIER. 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 ná-
vštěva vinařství a ukázka révy vinné.

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

19. 2. 2020
inoVace Ve Výrobě Vína
Mělník, hotel Olympionik
Zveme vás na seminář s názvem Inovace 
ve výrobě vína. Začátek semináře bude v 9.00 
hod. a předpokládané ukončení v 17.00 hod. 
Seminář je spolufinancován v rámci Programu 
rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací 
akce.

tel.: 606 730 325, kontakt: Alena Pecinová / 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

20. 2. 2020
sklepní uličky a Způsoby 
Hodnocení Vín
Hnanice, přednáškový sál 
Restaurace Pivovaru Vinice 
Hnanice
Seminář ke způsobům hodnocení vín, ote-
vřené sklepní uličky ZVP. Podrobné informace 

a začátek semináře budou uvedeny na www.
szv.estranky.cz anebo po telefonickém či e-
-mailovém kontaktu.

tel.: 515 213 145, 721 520 856
kontakt: Sdružení znojemských vinařů z.s. / 
Ing. Jaromír Čepička, CSc. – předseda
e-mail: jaromir.cepicka@gmail.com
www.szv.estranky.cz

22. 2. 2020
13. košToVání Vína 
V jalubí
Jalubí, 
kulturní dům
13. ročník výstavy vín, volná degustace. Začá-
tek v 10.00 hod., od 13.00 hod. hraje cimbá-
lová muzika.

tel.: 603 545 742
kontakt: Dušan Ondráš

22. 2. 2020
lednický Vinařský 
Fašank
Lednice, VINAŘSTVÍ LEDNICE 
ANNOVINO a.s.,
Nejdecká 714
Nenechte si ujít tradiční moravský fašank 
přímo ve vinařství. Cimbálka k tanci i k posle-
chu. Fenomén Ryzlink vlašský – fašankové 
víno. Ochutnávka vín ročníku 2019, komento-
vané prohlídky vinařství. Fašankové a zabíjač-
kové speciality, regionální produkty. Aktuální 
informace naleznete na fcb a webu.

tel.: 724 331 563
kontakt: Iveta Pekajová
e-mail: info@vinarstvilednice.cz
www.vinarstvilednice.cz

22. 2. 2020
ÚVod do deGusTace Vína
Valtice, Národní vinařské centrum, 
Sobotní 1029
Další termín oblíbeného kurzu věnovaného 
degustaci vína, tentokrát v žádaném so-
botním termínu. Toto školení je určeno mi-
lovníkům vína, kteří chtějí získat širší obzor 
a orientaci v praktické degustaci vína. Kurz je 
realizován s podporou Vinařského fondu.

tel.: 519 352 072, 602 769 743
kontakt: Národní vinařské centrum, o.p.s. / 
Ing. Šárka Nádvorníková
e-mail: seminare@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

23. 2. 2020
60. VýsTaVa Vín Velké 
němčice
Velké Němčice, 
kulturní dům
60. výstava vín Velké Němčice se koná jako ka-
ždým rokem v neděli “na ostatky”. Bývají zde 
zastoupeny všechny běžně pěstované odrůdy 
i některé méně známé a také vína rosé či kla-
ret. Již několik let zde mají svoji kategorii vína 
s vyšším obsahem zbytkového cukru společně 
jako tzv. sladká vína.

tel.: 725 758 913
kontakt: Jaromír Richter
e-mail: jar77@seznam.cz
www.vystavavin.cz

24. 2. 2020
minimaliZace síry Ve Víně
Valtice, Vinařská akademie 
Valtice, z.s.
Oxid siřičitý je nejúčinnější, je-li přidán 
ve správný okamžik a v optimálním množství. 
Také vy si se sírou nevíte někdy rady? Na přání 
vinařů jsme připravili tento kurz. Přednáší 
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Přednáška 
v rozsahu 4 hodin. Degustace vybraných 
vzorků vín + analytický rozbor.

tel.: 774 145 437, kontakt: Ing. Martina 
Bartošová / Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

25. 2. 2020
masopusT 
V jabloneckém domě 
Vína annoVino
Jablonec nad Nisou,  
Komenského 23
Masopustní radovánky ve všech prostorách 
Domu vína na Komenského v Jablonci. Ochut-
návka vín, masopustní speciality a bujará 
zábava. Posezení ve vinných sklípcích. Milov-
níci vína v maskách vítáni! Aktuální program 
naleznete na webových stránkách a fcb.

tel.: 602 373 813, kontakt: Iveta Králová
www.dum-vina.cz

26. 2.–11. 4. 2020
Velikonoce 
V jabloneckém domě 
Vína annoVino
Jablonec nad Nisou,  
Komenského 23
Velikonoční výzdoba. Víno Velikonoční - ide-
ální víno pro velikonoční meditování i hodo-
vání, ochutnávka vín nového ročníku, růžová 
vína a koktejly. Vinařské občerstvení. Posezení 
ve vinných sklípcích. Aktuální program nalez-
nete na webových stránkách a fcb. Probíhá až 
do 11. dubna.

tel.: 602 373 813, kontakt: Iveta Králová
e-mail: vinoteka@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz

28. 2. 2020
lisoVání slámoVéHo 
Vína
Borotice, Vinné sklepy Lechovice
Jedinečná příležitost vidět na vlastní oči po-
stup lisování vzácného vína. Možnost ochut-
návky vylisovaného moštu. Známý milovník 
vína a hudby Jožka Šmukař nás hudebně do-
provodí celým večerem. Cena vstupenky 
480 Kč, při zakoupení sektu zlevněná 350 Kč.

tel.: 725 545 049, 
kontakt: prodejna Lechovice
e-mail: lechovice@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz

28. 2.–1. 3. 2020
Vinařská akademie iii – 
VinařsTVí sVěTa
Valtice, učebna Vinařské akademie 
Valtice, Nám. Svobody 13
Kurz je součástí vzdělávacího cyklu Vinařská 
akademie a jeho cílem je porovnání českého 

Vinice sv. Kláry
Botanická zahrada Praha

Za vínem do Troji!
www.botanicka.cz
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a moravského vinařství s ostatními světovými 
vinařskými zeměmi. Je zaměřený na nejvý-
znamnější světové oblasti a typické odrůdy 
a doplněný o degustace kvalitních a odrůdově 
charakteristických vín z dané oblasti.

tel.: 774 145 437, kontakt: Vinařská akade-
mie Valtice / Ing. Martina Bartošová
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

28. 2. 2020
16. ročník misTroVsTVí 
čr V řeZu réVy Vinné
Velké Pavlovice, Šlechtitelská 
stanice vinařská
V pátek 28. února se uskuteční již 16. ročník 
odborné soutěže v řezu révy vinné o zlaté 
nůžky – Memoriál Jana Hajdy. Vinařské klání 
startuje již v 8.00 hod. registrací účastníků. 
Tradiční akci pořádá Svaz vinařů ČR ve spolu-
práci se společností BS vinařské potřeby.

tel.: 774 576 923, 
kontakt: Renata Hlavačková
e-mail: marketing@vinarskepotreby.cz
www.vinarskepotreby.cz

29. 2.–1. 3. 2020
slaVnosTi moraVskéHo 
uZenéHo a Vína
Brno, hrad Veveří
Největší uzenářsko-vinařská show (možná) 
na světě, v Česku určitě. Po osmé zavoní uzené 
a vinaři otevřou své nejlepší lahve. Bude se vo-
lit Král uzenářů a Nejlepší domácí uzené, které 
bude sommelier snoubit s nejlepšími víny 
z moravských rodinných vinařství. Program 
pro děti, DIY, hry a zábava.

tel.: 603 837 063
kontakt: Michal Burian
e-mail: michal@eceat.cz
www.moravskeuzene.cz

29. 2. 2020
43. jiHomoraVská 
reGionální VýsTaVa Vín 
s meZinárodní ÚčasTí 
V brně
Brno, 
Kongresové centrum Brno
Spolek Vinaři brněnské oblasti vás zve na 43. 
Jihomoravskou regionální výstavu vín s mezi-
národní účastí, zejména ze Slovenska. K vol-
nému ochutnání je tradičně 750 chlazených 
vzorků vín. Hraje cimbálová muzika. Výstava 
se koná od 9.00 do 17.00 hod. v kongresovém 
centru u BVV. Jste srdečně vítáni.

tel.: 605 036 209, 602 755 413, kontakt: 
Ing. Bc. Miroslav Musil, Ph.D., Rudolf Kapp
e-mail: miroslav.musilbrno@seznam.cz
www.vinobrno.eu

29. 2. 2020
Základy sommeliersTVí, 
Vína a VinařsTVí čr
Hnanice, 
Hotel Vinice Hnanice, 
Hnanice 132
Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je 
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského In-
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 tu-
zemských špičkových sommelierů.

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

29. 2. 2020
Zimní procHáZka 
VinoHrady
Moravská Nová Ves, 
sklepní uličky Výmol a Zátiší
Ochutnávka vín ve sklepních uličkách spojená 
s komentovanou prohlídkou zimních vinic. 
Průvod je zakončen ve vytápěném kulturním 
domě a posezením u cimbálu a navazující 
degustací. Teplé občerstvení zajištěno. Akce 
bude probíhat v duchu fašaňkové zábavy, a to 
od 11.00 do 21.00 hod.

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

29. 2. 2020
ples Vinařů muTěnice
Mutěnice, 
kulturní dům
Spolek vinařů Búdy Mutěnice vás zve na repre-
zentační ples vinařů, kde vás čeká kulturně-
-společenský zážitek s plesovým programem. 
Můžete se těšit na příjemně prožitý večer, kde 
si zatančíte u dobré muziky a ochutnáte vína 
z našich vinic.

tel.: 728 974 666, 605 443 839
kontakt: Vladimír Trávník
e-mail: info@vinozmutenic.cz
www.vinozmutenic.cz

29. 2. 2020
sud Za sudem  
13. ročník – 2. kolo
Slaný-Kvíc, 
Vinařství Kvíc
Řízená ochutnávka 15 vzorků vín ročníku 2019 
z místní vinice. Začátek v 15.00 hod., konec 
cca v 18.00 hod. Cena 240 Kč zahrnuje ochut-
návku, katalog, Dobrou vodu 0,5 l, pečivo 
a sladkou tečku. K zakoupení bude studené 
občerstvení. Doporučujeme rezervaci.

tel.: 606 620 682, 723 860 217
kontakt: Petr Rychtařík
e-mail: petr.rychtarik@vinarstvikvic.cz
www.vinarstvikvic.cz

29. 2. 2020
49. VýsTaVa Vín 
V měsTečku ŽeraVice
Žeravice, sál
Soutěžní výstava vín spojená s ochutnáváním. 
Začátek ve 14.00 hod., ukončení ve 24.00 hod. 
Od 19.00 hod. hraje cimbálová muzika „Pra-
meň“. Podávány budou zabijačkové speciality.

tel.: 605 252 099
kontakt: Ing. Petr Poizl
e-mail: czs.zo.zeravice@seznam.cz
www.obeczeravice.cz

29. 2. 2020
56. VýsTaVa Vín Žabčice
Žabčice, 
Lidový dům Žabčice
56. ročník výstavy vín v Žabčicích. Zahájení 
v 10.00 hod., ukončení ve 20.00 hod.

tel.: 732 302 014
kontakt: Jaroslav Kozel

 březen
4. 3. 2020
inoVace Ve Výrobě Vína
Litoměřice,  
Žernosecké vinařství s.r.o.
Zveme vás na seminář s názvem Inovace 
ve výrobě vína. Začátek semináře bude v 9.00 
hod. a předpokládané ukončení v 17.00 hod. 
Seminář je spolufinancován v rámci Programu 
rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací 
akce.

tel.: 606 730 325,
kontakt: Alena Pecinová / Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s r.o.
e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

6.–7. 3. 2020
ZnoVínský košT Vín
Znojmo, 
Loucký klášter
Ochutnávka znovínských ročníkových vín, 
pozdních sběrů, výběrů, ledových vín, úspěš-
ných vín na tuzemských i světových výstavách, 
archivních i unikátních vín se koná v pátek 
6. března od 16.00 do 21.00 hod. a v sobotu 
7. 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
www.znovin.cz

7. 3. 2020
VýsTaVa Vín cHrlice
Brno, sál ÚSP Brno-Chrlice, 
Chrlické náměstí 2
Vinařský spolek Chrlice vás zve na tradiční 
29. výstavu vín v sále ÚSP Chrlice (vchod ze 
zahrady pod radnicí). Začátek je ve 13.00 hod. 
a k poslechu zahraje cimbálová muzika Mládí 
z Čejče.

tel.: 605 455 799 
kontakt: MVDr. Bohumil Hunkes
e-mail: vinari.chrlice@seznam.cz

7. 3. 2020
mísTní VýsTaVa Vín  
brod nad dyjí
Brod nad Dyjí, 
sál kulturního domu
Výstava vín vinařů z Brodu nad Dyjí a blízkého 
okolí. Začátek ve 12.00 hod. Od 15.00 hod. 
zahraje Horňácká cimbálová muzika Libora 
Supa.

tel.: 724 993 764
kontakt: Luboš Sýkora
e-mail: lubos.sykora@email.cz

7. 3. 2020
mísTní VýsTaVa Vín
Břeclav – Charvátská Nová Ves, 
sokolovna
Slovácký krúžek Charvatčáné pořádá 7. března 
v městské části Charvátská Nová Ves výstavu 
vín. Začátek akce v 10.00 hod. v místní soko-
lovně. Občerstvení zajištěno.

tel.: 603 555 636, 728 854 459
kontakt: Martin Radkovič
e-mail: kokrhel.jan@email.cz
www.charvatcane.cz

7. 3. 2020
VýsTaVa Vín
Čejč, sokolovna
Výstava vín v Čejči je pravidelným setkáváním 
přátel vína a přátelské pohody. V roce 2020 
bude v sobotu 7. března v místní sokolovně 
od 12.00 hod. Na výstavě budou prezentovány 
vzorky vín nejen z Čejče, ale i okolních vinař-
ských obcí.

tel.: 603 569 921
kontakt: Zdeněk Stávek / ZO ČZS Čejč
e-mail: zahradkari.cejc@seznam.cz
www.cejc.cz

7. 3. 2020
29. VýsTaVa Vín kobylí
Kobylí, 
sokolovna
V sobotu 7. března od 10.00 hod. se v místní 
sokolovně uskuteční tradiční Výstava vín Ko-
bylí. Můžete ochutnat na osm set vzorků nejen 
vinařů z Kobylí, ale i z širokého okolí z různých 
vinařských podoblastí a nemalým zastoupe-
ním slovenských vinařů. Srdečně zvou pořada-
telé ZO ČZS Kobylí.

tel.: 602 733 057, 606 752 690
kontakt: Vladimír Čotek / ZO ČZS Kobylí
e-mail: zahradkarikobyli@seznam.cz
www.zahradkari.cz/zo/kobyli

7. 3. 2020
miroslaVský košT
Miroslav, 
kulturní dům
Miroslavský košt – 24. ročník výstavy vín ze 
tří vinařských podoblastí a Slovenska. Koná se 
v Kulturním domě Miroslav. Začátek ve 14.00 
hod., hraje Cimbálová muzika DONAVA. Po-
řádají – Spolek miroslavských vinařů, MKIC 
a město Miroslav.

tel.: 735 173 155, 607 505 276
kontakt: Spolek miroslavských vinařů
e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
www.mesto-miroslav.cz

7. 3. 2020
ocHuTnáVka Vín
Moravské Bránice,  
sokolovna
Ochutnávka vín v sobotu 7. března v soko-
lovně Moravské Bránice. Začátek ve 14.00 
hod. Bodované vzorky, cimbál. Občerstvení 
zajištěno.

tel.: 737 109 064
kontakt: Ing. Jan Plaček
e-mail: zahradkari@moravskebranice.cz

7. 3. 2020
VýsTaVa Vín nosislaV
Nosislav, kulturní centrum, 
Městečko 54
Vinaři z Nosislavi srdečně zvou všechny mi-
lovníky vína na tradiční košt vín v sobotu 
7. března. Začátek v 10.00 hod. slavnostním 
vyhlášením vítězů a předáním cen. Od 16.00 
hod. zahraje cimbálová muzika. Vstupné 
250 Kč. Přijďte pokoštovat!

tel.: 773 185 170
e-mail: czsnosislav@seznam.cz
www.czsnosislav.cz

7. 3. 2020
mísTní košT Vín
Skoronice, obecní dům
Zveme vás na tradiční košt vín, na kterém bu-
dou vystavovány vzorky především místních 
vinařů, ale i vinařů z okolních vesnic. Vína bu-
dou hodnocena odbornou komisí 100bodovou 
stupnicí. Vstupné 250 Kč, zahrnuje degust. 
skleničku, katalog a volnou degustaci všech 
vystavených vín. Začátek ve 14. hod.

tel.: 605 206 541, kontakt: Aleš Rajsigl / 
Vinařský spolek Skoronice
e-mail: ales.rajsigl@seznam.cz
www.skoronice.cz

7. 3. 2020
sokolnický košT
Sokolnice, sokolovna, 
Masarykova 370
Spolek přátel dobrého vína Sokolnice, za pod-
pory kulturní komise obce Sokolnice, pořádá 
Sokolnický košt 2020, který se uskuteční 
v sobotu 7. března od 14.00 hod. v prostorách 
místní sokolovny, kde ochutnáte výborná 
moravská vína. K tanci i poslechu vám zahraje 
cimbálová muzika Sylván.

tel.: 604 233 878, kontakt: Zdeněk Zmrzlý
e-mail: zzmrzly@gmail.com

7. 3. 2020
ValTický košT
Valtice, Zimní jízdárna  
zámku Valtice
Vinaři Valtice 2000, z.s. pod záštitou starosty 
města Valtice srdečně zvou na XX. ročník tra-
dičního VALTICKÉHO KOŠTU VÍN, který se usku-
teční v prostorách zámecké Zimní jízdárny 
v sobotu 7. března od 10.00 hod. Vstupné 
400 Kč zahrnuje vstup, katalog vín, skleničku 
a degustaci. Cimbálová muzika.

tel.: 607 618 783
kontakt: Vinaři Valtice 2000, z.s.
www.zamek-valtice.cz

7. 3. 2020
promenáda čerVenýcH 
Vín
Velké Pavlovice, sokolovna
Jde o jedinou výstavu červených vín v České 
republice. Cílem soutěže je odborně zhodnotit 
červená vína od producentů z České republiky 
s důrazem na komplexní suchá červená vína.

tel.: 728 039 284
kontakt: VOC vinice Velké Pavlovice
e-mail: mareksusky@seznam.cz
www.vocvelkepavlovice.cz

13.–15. 3. 2020
Vinařská akademie 
i – kadeT
Valtice, učebna Vinařské akademie 
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.

tel.: 774 145 437, kontakt: Vinařská akade-
mie Valtice / Ing. Martina Bartošová
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

14. 3. 2020
blaTnická VýsTaVa Vín
Blatnice pod Svatým Antonínkem, 
kulturní dům
Oblíbená výstava vín z Blatnice a okolí. Za-
hájení v sále kulturního domu ve 14.00 hod. 
Vstupné 200 Kč zahrnuje vstupenku, katalog 
a degustaci vystavených vín. Od 16.00 hod. 
hraje cimbálová muzika Burčáci.

tel.: 608 861 146
kontakt: Český zahrádkářský svaz Blatnice
e-mail: s.vyskocil@seznam.cz
www.obecblatnice.cz

14. 3. 2020
Tradiční VýsTaVa Vín 
čejkoVice
Čejkovice (okr. Hodonín), 
sál KD Zemědělská a.s.
Základní organizace ČZS Čejkovice si vás dovo-
luje pozvat na „Tradiční výstavu vín“. Zahájení 
je v 10.00 hod. Můžete se těšit na jednu z nej-
větších výstav vín v regionu, která se koná 
v příjemném prostředí místního kulturního 
domu s posezením a restaurací. Přijďte pře-
chutnat širokou škálu vín.

tel.: 608 725 108, kontakt: Pavel Koliba
e-mail: czs-cejkovice@email.cz
www.czscejkovice.cz

14. 3. 2020
Xii. Vinařský ples
Hluk, sportovní hala
Srdečně vás zveme na největší Vinařský ples 
na Moravě, který se koná ve sportovní hale 
v Hluku od 19.00 hod. V průběhu večera se 
můžete těšit na spoustu účinkujících, ochut-
návku až 50 vín a další moravské speciality. 
Více informací na webu.

tel.: 775 663 668
kontakt: VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o.
e-mail: info@vinarskyples.info
www.vinarskyples.info

14. 3. 2020
23. VýsTaVa Vín V kosTelci
Kostelec, kulturní dům
Výstava vín bude zahájena ve 14.00 hod. 
v kulturním domě v Kostelci u Kyjova. K ochut-
nání bude připraveno 800 vzorků od malo-
vinařů i profesionálních vinařů. K jídlu bude 
grilované sele a další pochutiny. Od 19.00 hod. 
bude hrát cimbálová muzika.

tel.: 737 149 482, kontakt: Mgr. B. Junášek
e-mail: junasek@seznam.cz
www.sk-kostelec.cz
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14. 3. 2020
VýsTaVa Vín lanŽHoT
Lanžhot, restaurace Podlužan
Místní výstava vín, doplněná o vzorky vín 
z obcí regionu Podluží a blízkého slovenského 
Záhorí. Výstava se koná v sobotu 14. března 
od 13.00 hod. v sále restaurace Podlužan. 
V restauraci si můžete vybrat z bohaté na-
bídky krajových specialit. Pro dobrou náladu 
bude hrát Hrušecká cimbálová muzika.

tel.: 775 445 402, 739 828 079
kontakt: Josef Bartoš
e-mail: bajo52@seznam.cz

14. 3. 2020
VýsTaVa Vína 
mikuloVské Vinařské 
podoblasTi
Mikulov, zámek, Zámecký sál
Výstava vín od producentů z Mikulova a okolí. 
Začátek v 10.00 hod., 10.15 vyhlášení vítěz-
ných vín. Od 14.00 hod. cimbálová muzika Ka-
sanica pod vedením primášky Věry Kunovové. 
V prosinci 2019 bude zahájen předprodej vstu-
penek v TIC Mikulov (tel. 519 510 855).

tel.: 519 510 005, 602 567 640, kontakt: 
Moravín Mikulov / Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: info@moravinmikulov.eu
www.moravinmikulov.eu

14. 3. 2020
joseFská VýsTaVa Vín
Strážnice, Kulturní dům Strážničan
ZO ČZS Strážnice srdečně zve na místní vý-
stavu vín spojenou s koštem. Degustace bílých 
vín se uskuteční v přízemí hlavního sálu KD 
Strážničan, červených pak v prvním poschodí. 
Výstava potrvá od 14.00 do 23.00 hodin. K po-
slechu bude hrát cimbálová muzika Michala 
Miltáka. Občerstvení zajištěno.

tel.: 731 230 547, kontakt: Pavel Lessl
e-mail: lesslpavel@seznam.cz
www.zahradkaristraznice.cz

14. 3. 2020
19. VýsTaVa Vín V Telnici
Telnice, sál orlovny
Výstava vín s ochutnávkou a cimbálovou 
muzikou. Cena MVDr. Bohoslava Šťastného 
za nejlepší růžové víno. Začátek ve 13.00 hod. 
Cimbálová muzika od 16.30 hod. Ukončení 
akce ve 21.00 hod.

tel.: 724 183 474, 605 148 611, kontakt: Jan 
Ryšavý / Milovníci dobrého vína v Telnici
e-mail: rysavy55@seznam.cz

14. 3. 2020
jaZZ Večer Ve ValTickém 
podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Jazz večer ve Valtickém Podzemí aneb za-
hřejte se ve sklepě. Jedinečný večer spojený 
s tajemnou atmosférou vinných sklepů, jazzo-
vou hudbou k tanci i poslechu a samozřejmě 
sklenkou vlastních vín Valtického Podzemí 
a vín Lednicko-valtického areálu. Začínáme 
v 18.00 hod.

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

14. 3. 2020
mísTní VýsTaVa Vín 
VranoVice
Vranovice,  
sportovní hala, ul. Lipová
51. ročník místní výstavy vín. Výstava je ob-
lastního charakteru a budou zde vystaveny 
vzorky vín z širokého okolí. Začátek ve 14.00 
hod., hraje cimbálová muzika, bohatá tom-
bola.

tel.: 739 051 137, kontakt: Drahomír Dofek
e-mail: d.dofek@seznam.cz

14. 3. 2020
joseFoVský košT Vín 
Ve VinařsTVí u kapličky
Zaječí, Vinařství U Kapličky
Připravená pro vás budou nejenom vína z ko-
lekce Víno Dalibor, Fresh Wine i Selection roč-
níku 2019. Začátek akce v 18.00 hod. Veškeré 
informace obdržíte na recepci penzionu.

tel.: 724 054 955, kontakt: Lucie Jahodová
e-mail: recepce@vinarstviukaplicky.cz
www.vinarstviukaplicky.cz

14. 3. 2020
FesTiVal Vína Žďár nad 
sáZaVou
Žďár nad Sázavou, dům kultury
Pavel Bláha nás provede třetím ročníkem 
Festivalu vína, který se bude konat v sobotu 
14. března od 13.00 do 19.00 hod. Ochutnávat 
a nakupovat víno budete moci od cca 20 vinař-
ství, tj. přes 200 druhů vín.

tel.: 724 689 151, 603 927 191
kontakt: Pavlína Mokrá
e-mail: info@zdarskypruvodce.cz
www.zdarskypruvodce.cz

14. 3. 2020
Tradiční VýsTaVa 
Vín V ŽidlocHoVicícH 
s preZenTací 
proFesionálů
Židlochovice, Masarykův kulturní 
dům – sokolovna
Výstava ve dvou sekcích, hodnocené vzorky 
malovýrobců a vína profesionálů. Mimo vý-
stavu soutěžních vzorků malovýrobců bude 
probíhat tradiční prezentace profesionálních 
firem z Moravy, Dolního Rakouska, Wachau 
a Slovenska. Začátek v 9.00 hod.

tel.: 721 796 090, 776 211 329
kontakt: Jan Šotnar, Jaromír Dratva
www.zidlochovice.cz

21. 3. 2020
4 roční období  
VýVoje Vína
Borotice, Vinné sklepy Lechovice
Netradiční řízené degustace tematicky na-
vazující ve čtyřech ročních obdobích techno-
logického zpracování. Vývoj vína od sklizně 
po zralost. Cena vstupenky 210 Kč, perma-
nentka 700 Kč.

tel.: 725 545 049
kontakt: prodejna Lechovice
e-mail: lechovice@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz

21. 3. 2020
mísTní VýsTaVa Vín obce 
dolní bojanoVice
Dolní Bojanovice, 
obecní dům
Místní výstava vín obce Dolní Bojanovice. 
Vstupné 250 Kč (katalog, sklenička, volná de-
gustace). Začátek ve 14.00 hod. Od 16.00 hod. 
cimbálová muzika Stupava.

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

21. 3. 2020
joseFský košT
Kyjov, dům kultury
Přibližně 700 vzorků vín především regionál-
ních vinařů. Začátek ve 14.00 hod.

tel.: 775 922 483, 602 937 871
kontakt: Vinařský spolek při ZO ČZS Kyjov
e-mail: navratil@kyjovskavinoteka.cz
www.zahradkarikyjov.cz

21. 3. 2020
ples jara a přáTel Vína
Litoměřice, Kulturní a konferenční 
centrum Litoměřice
Spojení dvou oblíbených plesů: Ples jara 
ve velkém sále a Ples přátel vína v hradních 
prostorách kulturního a konferenčního cen-
tra. Můžete se těšit na krásné prostředí, kva-
litní program a degustaci vín přímo od vinařů 
z Moravy i z Čech. Ples začíná ve 20.00 hod. 
a končí ve 2.00 hod.

tel.: 739 394 400
kontakt: PhDr. Venuše Hlaváčková
e-mail: programy2@mkz-ltm.cz
www.mkz-ltm.cz

21. 3. 2020
ples českýcH Vinařů
Mělník, zámek Mělník
Srdečně vás zveme na největší vinařský 
ples v Čechách, který se koná od 19.00 hod. 
V průběhu večera se můžete těšit na ochut-
návku nejlepších českých vín. Více informací 
na webu.

tel.: 605 265 245, kontakt: Cech českých 
vinařů ve spolupráci s Jiřím Lobkowiczem
e-mail: rudolfsky@cechcv.cz
www.cechcv.cz

21. 3. 2020
XXiV. ročník ocHuTnáVky 
jiHomoraVskýcH Vín
Moravské Budějovice, 
sály MKS Beseda
V sobotu 21. března se uskuteční v Moravských 
Budějovicích tradiční Ochutnávka jihomorav-
ských vín. Prostory budou otevřeny v 10.00 
hod. Předání ocenění úspěšným vinařům pro-
běhne ve 14.00 hod. Cimbálová muzika bude 
hrát od 15.00 do 21.00 hod. Občerstvení za-
jištěno. Aktuální informace najdete na webu.

tel.: 732 273 686, 
kontakt: Vinařský spolek Moravské 
Budějovice
e-mail: vsmb@email.cz
www.vsmb.wz.cz
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21. 3. 2020
VýsTaVa Vín
Moravský Žižkov, kulturní dům
Výstava vín se koná od 13.00 hod. v místním 
kulturním domě. K dobré náladě hraje cimbá-
lova muzika. K ochutnání bude asi 650 vzorků.

tel.: 723 565 668, kontakt: Miroslav Osička
e-mail: miroslavosicka@email.cz

21. 3. 2020
49. VýsTaVa Vín syroVice
Syrovice, sokolovna
49. Výstava vín spojená s ochutnáváním. Začá-
tek v 9.00 hod. v místní sokolovně.

tel.: 777 574 323, kontakt: Michal Holub
e-mail: vinari.syrovice@seznam.cz

21. 3. 2020
jarní oTeVřené Vinné 
sklepy českéHo 
sTředoHoří
Třebívlice, Vičice, Chrámce 
a Březno, vinné sklepy a vinařství
Čeká na vás jedinečná příležitost objevit méně 
známá vinařství západní části Českého stře-
dohoří a u těch známých ochutnat nová vína. 
Akce je celodenní: 9.00-19.00 hod. a mezi jed-
notlivými vinařstvími je zajištěna kyvadlová 
doprava.

tel.: 777 185 788, 601 595 009
kontakt: Michal Závada
e-mail: michal.za@seznam.cz
www.stredohori.cz

21. 3. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v cha-
rismatickém podzemním městě vína, unikát-
ním labyrintu historických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

21. 3. 2020
mediTrina
Velké Pavlovice, sokolovna
Mezinárodní soutěž vín pořádaná a hodno-
cená ženami. Akce zahrnuje dopolední de-
gustaci a široké veřejnosti přístupný večerní 
košt vín s vyhlášením výsledků a bohatým 
programem.

Tel.: 731 844 084
kontakt: Ing. Alžběta Suská
e-mail: alzbetasuska@centrum.cz
www.meditrina.cz

21. 3. 2020
Znojemský košT
Znojmo, 
štukové sály Louckého kláštera
Přehlídka vín je spojená se soutěží „Král vín 
Znojemského koštu“ a soutěží rosé vín „Pečeť 

znojemských měšťanů“. Návštěvníci přehlídky 
vín mohou ochutnat kvalitní vína velkých, 
středních i drobných výrobců a také je srovnat 
s víny rakouských sousedů z Weinviertelu, 
převážně z oblasti Retzer Landu.

tel.: 515 213 145, kontakt: Sdružení 
znojemských vinařů z.s.
e-mail: jaromir.cepicka@gmail.com
www.znojkost.estranky.cz

23.–26. 3. 2020
kurZ sommelier
Valtice, učebna Vinařské 
akademie Valtice,  
Nám. Svobody 13
Dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení 
„Sommelier“, určený specializovaným pracov-
níkům gastronomie, vinoték a obchodníkům 
vinařských firem, ale i konzumentům, kteří 
chtějí být v tomto oboru vzdělaní. Teoretická 
výuka je doplněna tuzemskými exkurzemi.

tel.: 774 145 437
kontakt: Vinařská akademie Valtice / 
Ing. Martina Bartošová
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

28. 3. 2020
den Vinaře,  
kouZlo sommeliersTVí
Blatnička, 
vinařství VÍNO HRUŠKA
Nevšední zážitek ve vinařství plný teoretic-
kých zkušeností a praktických poznatků. Doba 
prezentace: 10–12 hod., začátek v 9.00 hod. 
(prezentace sklep Víno Hruška, Blatnička), 
konec prezentace 20.00 hod. Následuje volná 
zábava, ukončení ve 22.00 hod. Cena kurzu: 
3 990 Kč.

tel.: 775 239 684
kontakt: Marek Jestřabík
e-mail: marek.jestrabik@vinohruska.cz
www.gastrowine.cz

28. 3. 2020
joseFský košT
Bošovice, 
kulturní dům
Klub vinařů Bošovice pořádá tradiční místní 
výstavu vín v sále kulturního domu v Bošovi-
cích. Zahraje cimbálová muzika, občerstvení 
zajištěno. Začátek ve 14.00 hod.

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

28. 3. 2020
přeHlídka Vín a sýrů
Hrušky (okr. Břeclav), 
nová multifunkční hala  
základní školy
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 mléká-
ren. Přehlídka vín z Podluží a další.

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

28. 3. 2020
slaVnosTi mandloní 
a Vína
Hustopeče, 
Dukelské nám.
Dukelské náměstí se promění v jednu velkou 
gastro zónu. Svá nejlepší jídla zde představí 
vybrané restaurace a bistra a opět si buďte 
jistí, že všechny pokrmy budou mít společ-
ného jmenovatele – mandli! Vše zapít dobrým 
vínem můžete v otevřených sklepech nebo 
u vinařů v domě U Synků.

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

28. 3. 2020
košT Vín němčičky
Němčičky (okr. Břeclav),  
kulturní dům
Vinaři z Němčiček srdečně zvou na tradiční 
košt vína. Připraveno bude pestré občerstvení 
a večerní zábava.

tel.: 777 255 842
kontakt: Vinaři Němčičky
e-mail: vinari.nemcicky@gmail.com
www.modrehory.cz

28. 3. 2020
Tradiční VýsTaVa Vín
Rakvice, 
sál sokolovny
Spolek Vinaři z Rakvic srdečně zve na tradiční 
košt, který se koná v sále sokolovny v so-
botu od 13.00 hod. Ochutnat můžete stovky 
vzorků vín. K poslechu zahraje od 14.00 hod. 
cimbálová muzika. Proběhne soutěž v tahání 
koštýřem.

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

28. 3. 2020
jarní oTVírání sklepů 
V šardicícH
Šardice, 
obec, vinné sklepy
Jarní otevřené sklepy šardických vinařů zvou 
k ochutnávce místních vín přímo v jejich vi-
nařstvích. Sklepy jsou otevřené od 11.00 hod.

tel.: 602 146 935, 603 332 416, 
kontakt: František Foretník /  
Mendelův vinařský spolek Šardice
e-mail: nesporova.jarmila@seznam.cz
www.vinozesardic.cz

28. 3. 2020
47. košT Vín Ve VlčnoVě
Vlčnov, 
Klub sportu a kultury Vlčnov
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
www.vlcnov-vinari.eu

28. 3. 2020
oTeVřené sklepy 
VranoVice
Vranovice, vinné sklepy, obec
Vinaři Vranovice zvou na 1. ročník otevřených 
sklepů. Prezentovat se budou místní vinaři 
a nabídnou ochutnávku ze své produkce mo-
ravských vín. Akce bude doprovázena cimbá-
lovou muzikou, v nabídce budou kromě vína 
také speciality na grilu a další různé pochu-
tiny. Začátek v 11.00 hod.

tel.: 739 051 137, kontakt: Drahomír Dofek
e-mail: d.dofek@seznam.cz

 duben
1. 4. 2020
TecHnoloGie Výroby 
šumiVýcH Vín V praXi
Valtice, učebna Vinařské akademie 
Valtice, Nám. Svobody 13
Nový kurz TECHNOLOGIE VÝROBY ŠUMIVÝCH 
VÍN V PRAXI – včetně praktických poznatků 
a návodů pro výrobu klasickou technologií kva-
šením v láhvi. Přednáší Ing. Kamil Prokeš, Ph.D., 
který je známým výrobcem sektů, tudíž je tím 
nejpovolanějším. Koná se od 9.00 do 13.00 hod.

tel.: 774 145 437, kontakt: Vinařská akade-
mie Valtice / Ing. Martina Bartošová
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

3. 4. 2020
říZená deGusTace pro 
VeřejnosT
Popice, Vinařství Gotberg
Srdečně vás zveme na řízenou degustaci s ko-
mentovanou prohlídkou pro veřejnost, která 
se uskuteční v prostorách vinařství Gotberg 
v Popicích.

tel.: 530 330 132, 774 737 750 
kontakt: Vinařství Gotberg
e-mail: gotberg@gotberg.cz
www.gotberg.cz

4. 4. 2020
VýsTaVa Vín blučina
Blučina, Lidový dům
Členové ČZS ZO Blučina vás srdečně zvou 
na tradiční výstavu vín, která se koná 4. dubna 
od 13.00 hod. v sále Lidového domu v Blučině. 
Občerstvení zajištěno. Cimbálová muzika.

tel.: 603 214 414, kontakt: F. Šťastný
e-mail: nerez@nerezblucina.cz

4. 4. 2020
den Vína 2020 – Hrad 
bucHloV
Buchlovice, Státní hrad Buchlov
Den vína 2020 – Buchlovice, Reprezentační vý-
stava vybraných odrůd 4.dubna 2020, Státní hrad 
Buchlov 14.00 Literárně odlehčená konference 
na téma Víno a… – taneční sál 16.00 Košt vín – 
sklepení hradu Buchlova 18.00 Aukce šampionů 
a vzácných vzorků – vinárna u hladomorny

tel.: 721 337 833, 737 285 111, kontakt: 
Foklorní studio Buchlovice – Mužský sbor
e-mail: info@fsbuchlovice.cz
www.fsbuchlovice.cz

4. 4. 2020
o HusTopečskou pečeť
Hustopeče,  
Wine Wellness Hotel Amande
Vína z celé České republiky, která se utkají 
již v 16. ročníku soutěže O Hustopečskou pe-
čeť, se představí v sobotu 4. dubna. Soutěžní 
přehlídka vypukne opět v Amande Hotelu. 
K ochutnání budou vína odrůd tradičních pro 
hustopečský region.

tel.: 775 095 526 
kontakt: město Hustopeče
e-mail: uncovska@hustopece.cz
www.hustopece.cz

4. 4. 2020
Ze sklepa do sklepa

Velké Bílovice,  
areál sklepů a města

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. 
Během putování je kromě vína k dispozici 
občerstvení, kulturní zábava a další. V ceně 
vstupenky je zahrnuta sklenička, propa-
gační materiály a kupóny k nákupu vín. 
Na akci je možné vyhrát kolekci 50 špičko-
vých vín velkobílovických vinařů v hodnotě 
10 000 Kč. Po celou dobu akce jsou k dispo-
zici 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.

kontakt: Velkobílovičtí vinaři
e-mail: info@velkebilovice.com
www.velkebilovice.com

4. 4. 2020
VýsTaVa Vín Vrbice
Vrbice, kulturní dům
Tradiční výstava vín pořádaná spolkem Vinaři 
Vrbice. Začátek v 10.00 hod.

tel.: 776 823 694 
kontakt: Lenka Machovská
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

4. 4. 2020
odemykání naučné 
sTeZky HroZnoVé koZy 
s košTem Vín
Vrbovec, 
naučná stezka Hroznové kozy
Slavnostní zahájení sezóny spojené s procházkou 
vinohrady, s vinařskými tradicemi a ochutná-
váním místních vín. Odemykání naučné stezky 
spolu s vynášením Hroznového kozla do vino-
hradu je příležitostí projít si 5 km dlouhou trasu 
vedoucí vinicemi a sklepní uličkou Vrbovce.

tel.: 724 009 066, 603 759 000, kontakt: 
Cech vinařů Vrbovec, obec Vrbovec
e-mail: cechvrbovec@email.cz
www.cechvrbovec.cz

4. 4. 2020
VelkomoraVský košT 
Vín mikulčice
Mikulčice, kulturní dům
Tradiční košt vín pořádaný Mikuleckými vinaři, 
začátek ve 13.00 hod. Cimbálová muzika a ob-
čerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

kontakt: Petr Hubačka
e-mail: mikulecti.vinari@email.cz
www.vinomikulcice.cz

4.–5. 4. 2020
oTeVřené sklepy perná
Perná, vinné sklepy
Přijeďte ochutnat to nejlepší, co se urodilo v ma-
lebné vesnici Perná, která se nachází na úpatí 
překrásné Pálavy. Bude otevřeno celkem 14 
sklepů, ve kterých můžete ochutnat vína přímo 
od vinařů. Rezervace od 11. listopadu 2019.

tel.: 776 335 669, 723 650 900
kontakt: Spolek Vinaři Perná
e-mail: info@sklepyperna.cz
www.sklepyperna.cz

4. 4. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v cha-
rismatickém podzemním městě vína, unikát-
ním labyrintu historických vinných sklepů.

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

4. 4.–31. 10. 2020
oTeVření inFormačníHo 
cenTra Voc Znojmo
Znojmo, Vlkova věž,  
Kollárova 385/6
Informace o vinařstvích a vinařských akcích 
ve Znojmě a okolí, ochutnávka vín, všechna 
vína VOC ZNOJMO ke koupi na jednom místě. 
Otevřeno do 31. října 2020.

tel.: 737 815 402, 777 323 136, 
kontakt: Mgr. František Koudela
e-mail: provozni@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz
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6. 4.–11. 10. 2020
Vinařská poHoToVosT 
V šaToVě
Šatov, sklepní ulice a okolí
Vinařská pohotovost slouží turistům, kteří 
nemají objednanou návštěvu žádného vinaře 
a chtějí si jen tak posedět u pár skleniček dob-
rého vína. Každý týden má službu minimálně 
jeden vinař, kterého můžete navštívit.

kontakt: Spolek šatovských vinařů
e-mail: info@vinarisatov.cz
www.vinarisatov.cz

9. 4. 2020
counTry Večer 
Ve ValTickém podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Zážitkový večer spojený s tajemnou atmosfé-
rou vinných sklepů, za hudebního doprovodu 
country kapely k tanci i poslechu a se sklenkou 
výborného vína z Lednicko-valtického areálu. 
Zahájení ve 20.00 hod.

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

10.–12. 4. 2020
Velikonoce na obelisku
Valtice, Vinařství Obelisk
Prodlužte si Velikonoční otevřené sklepy 
Valtice. Ve Vinařství Obelisk jsme na vás při-
praveni i v pátek a v neděli. Ochutnejte vína 
zpracovaná tradičními postupy, nahlédněte 
do zázemí vinařství a nechte se očarovat 
úchvatnými výhledy na mikulovský Svatý ko-
peček a Pálavu. Zažijte jaro na Obelisku.

tel.: 773 835 757, 
kontakt: Mgr. Gabriela Janulíková
e-mail: g.janulikova@vinarstviobelisk.cz
www.vinarstviobelisk.cz

11. 4. 2020
lednické Vinné TrHy
Lednice, VINAŘSTVÍ LEDNICE 
ANNOVINO a.s., Nejdecká 714
Návštěvníci se mohou těšit na ochutnání ty-
pických moravských vín, ale také vinařských 
rarit od sousedů. Akci pořádá Vinařský spolek 
LVA, z.s. od 10.00 do 20.00 hod. Ochutnávka 
vín je doplněna nabídkou místních gastro-
nomických a regionálních specialit. Bohatý 
kulturní program.

tel.: 734 418 136, kontakt: Ing. Z. Pacáková
e-mail: pacakova@vinarstvilednice.cz

11. 4. 2020
Velikonoce u Vinaře 
na sloVácku
Mikulčice, Penzion U Kostela
Poznáváte rádi nové věci? Chcete zažít gast-
ronomický velikonoční víkend plný dobrého 
vína a hroznových specialit v teple rodinného 
vinařství? Ochutnali jste někdy vinné želé, 
vinnou kyselku nebo domácí limonádu z květu 
černého bezu? Znáte historii našich krásných 
sklepních uliček?

tel.: 731 159 010 
kontakt: Rodinná firma Bartoník
e-mail: rezervace@penzionmikulcice.cz
www.vinobartonik.cz

11. 4. 2020
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 ote-
vřeno 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

11. 4. 2020
Tradiční VýsTaVa 
pálaVskýcH Vín 
V paVloVě
Pavlov, kulturní dům
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. Pavlov je jednou z nej-
vyhledávanějších vinařských obcí na Moravě 
kvůli svým skvělým vínům a krásnému pro-
středí Pálavy.

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

11. 4. 2020
VýsTaVa Vín V šaToVě
Šatov, kulturní dům
Tradiční výstava vín v Šatově s cimbálovou 
muzikou, taneční zábavou a bohatým občer-
stvením. Koná se od 9.00 do 2.00 hod.

kontakt: Spolek šatovských vinařů
e-mail: info@vinarisatov.cz
www.vinarisatov.cz

11. 4. 2020
Velikonoční oTeVřené 
sklepy ValTice
Valtice, vybraní vinaři a vinařství
Srdečně zveme všechny milovníky vín a vinař-
ské turistiky na putování za vínem po vybra-
ných 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.

tel.: 606 712 128
kontakt: Dana Hradilová
e-mail: d.hradilova@centrum.cz
www.facebook.com/otevrenesklepyvaltice

11. 4. 2020
Velikonoční Večery 
Ve ValTickém podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Velikonoční večer obestřený tajemstvími 
vinných sklepů, průzračnými tóny cimbálu 
a vonící výborným vínem a jídlem. To vše jsou 
dobré důvody pro návštěvu a ojedinělý záži-
tek. Zahájení ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

11.–13. 4. 2020
Velikonoce na Zámku 
ValTice
Valtice, Zámek Valtice
Na velikonoční víkend již počtvrté připravuje 
valtický zámek bohatý program pro širokou 
veřejnost. Předzámčí ve velikonoční výzdobě, 
jarmark, degustace vína, jízdy kočárem, pro-
hlídky zámku a spousta dalšího.

tel.: 777 555 782
kontakt: Státní zámek Valtice
e-mail: berankova.lenka@npu.cz
www.zamek-valtice.cz

11. 4. 2020
Tradiční VýsTaVa Vín
Vlasatice, sál obecního úřadu
Vinaři z Vlasatic si vás dovolují pozvat na tra-
diční výstavu vín, která se bude konat v sobotu 
11. dubna od 12.00 hod. v sále obecního úřadu 
ve Vlasaticích. Vína jsou uchovávána v chla-
dicích boxech. K tanci a poslechu zahraje 
od 15.30 hod. cimbálová muzika. Předpoklá-
dané ukončení ve 24.00 hod.

tel.: 606 738 268, kontakt: Marek Sendler
e-mail: mareksend77@gmail.com

12. 4. 2020
XXiii. VýsTaVa Vín
Boleradice, sál městyse
Vinařský spolek Boleradice pořádá v neděli 12. 
dubna tradiční, již 23. výstavu vín. Zahájení 
degustace je v 11.00 hod. v sále městyse Bo-
leradice. Přijďte okoštovat vína z našeho regi-
onu. Členové spolku se těší na vaši návštěvu.

tel.: 776 488 972, kontakt: Libor Hřib
e-mail: libor.hrib@email.cz

12. 4. 2020
Velikonoční VýsTaVa Vín
Boršice, kulturní dům
Obec Boršice je vyhlášená Velikonoční vý-
stavou vína, pořádanou již tradičně Čes-
kým zahrádkářským svazem – sekcí vinařů 
v Boršicích. Koná se každoročně na neděli 
velikonoční v sále kulturního domu a jsou zde 
vystavovány vzorky vín v počtu okolo jeden 
tisíc. Začátek akce v 10.00 hod.

tel.: 602 366 078, kontakt: Libor Vranka
e-mail: libor.vranka@seznam.cz
www.borsice.cz

12. 4. 2020
Velikonoční VýsTaVa Vín 
bořeTice
Bořetice, kulturní dům
Tradiční velikonoční výstava vín, kterou pro vás 
pořádá Republika Kraví hora. Začátek v 10.00 
hod., k poslechu zahraje cimbálová muzika.

tel.: 724 964 250, kontakt: Karel Pilař
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

12. 4. 2020
košT naTurálek
Lužice, sokolovna
5. ročník koštu naturálních vín od vinařů z ČR 
a zahraničí při velikonočním koštu vín Slovác-
kého krúžku Lužice. Vzorky nejsou bodovány. 
Ke každému vinaři se dozvíte základní in-

NAVŠTIVTE
HABÁNSKÉ 

SKLEPY 
VE VELKÝCH 
BÍLOVICÍCH

Otevřeno celoročně.

www.habanskesklepy.cz

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ
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formace o něm, způsobu jeho práce ve vinici 
a sklepě. Akce začíná v 16.00 hod. v sále soko-
lovny v Lužicích.

tel.: 608 821 156, kontakt: Vojtěch Novák
e-mail: vino@voni.info
www.kostnaturalek.cz

12. 4. 2020
VýsTaVa Vín podiVín
Podivín, městská hala
Místní předvelikonoční výstava vín v Podivíně. 
Koná se v neděli 12. dubna od 9.00 do 20.00 
hod. K ochutnání bude cca 700 vzorků vín. 
K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika. 
V ceně vstupného je neomezená degustace, 
sklenička a katalog.

tel.: 724 155 006, kontakt: Ing. Miloš Vidlář
e-mail: vidlar@vinarskepotreby.cz
www.podivin.cz

12. 4. 2020
55. mísTní VýsTaVa Vín
Šitbořice, sokolovna
ZO ČZS Šitbořice srdečně zve všechny vinaře 
a milovníky vína na 55. místní výstavu vín, 
která se koná v neděli 12. dubna od 10.00 hod. 
v místní sokolovně. Každoročně bývá k degus-
taci připraveno okolo 600 vzorků vín. K dobré 
náladě zahraje a zazpívá cimbálová muzika. 
Občerstvení zajištěno.

tel.: 725 308 106, 608 094 608, kontakt: 
Tomáš Kurdiovský / ZO ČZS Šitbořice
e-mail: zahradkari.sitborice@gmail.com

12. 4. 2020
Velikonoční VýsTaVa Vín
Uherčice (okr. Břeclav), 
kulturní dům
Tradiční Velikonoční výstava vín začíná v 10.00 
hod. Každoročně zde máme asi 700 vzorků vín 
od vinařů místních, okolních i zahraničních. 
Také zde můžete ochutnat vína speciální 
(ovocná, fortifikovaná).

tel.: 603 963 588, kontakt: Jan Šátek
e-mail: jan.satek@mpb.cz
www.vinariuhercice.cz

12. 4. 2020
Velikonoční Večery 
Ve ValTickém podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Velikonoční večer obestřený tajemstvími 
vinných sklepů, průzračnými tóny cimbálu 
a vonící výborným vínem a jídlem. To vše jsou 
dobré důvody pro návštěvu a ojedinělý záži-
tek. Zahájení ve 20.00 hod.

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

18. 4. 2020
malHosToVský košT Vína
Malhostovice, sokolovna
K ochutnávce přes 100 vzorků vín z vybraných 
oblastí jižní Moravy. Začátek v 18.00 hod., 
vstupné 50 Kč.

tel.: 723 499 116, kontakt: Ing. Martina 
Odehnalová / TJ Sokol Malhostovice
e-mail: sokolmalhostovice@seznam.cz
www.sokol-malhostovice.cz

17.–18. 4. 2020
18. Vinařské liToměřice

Litoměřice,  
dům kultury a gotický hrad

Vinařské Litoměřice je výstava českých 
a moravských vín s mezinárodní účastí. 
18. ročník se koná v pátek 17. a v sobotu 
18. dubna, po oba dva dny od 10.00 do 19.00 
hod. Jde o nejprestižnější výstavu českých 
vín. Součástí výstavy je soutěž vín, která se 
koná 30.–31. března v hotelu Koliba v Lito-
měřicích. Pořadatel výstavy je ORTOPEDICKÉ 
CENTRUM s.r.o., Ústí nad Labem. Program 
akce: Slavnostní zahájení v pátek 17. dubna 
v 15.00 hod., v 16.00 hod. předání zlatých 
a stříbrných medailí ze soutěže, v 17.00 hod. 
slavnostní ceremoniál. Na výstavu navazuje 
společenský večer na gotickém hradě Lito-
měřice od 20.00 do 23.00 hod. Doprovodné 
programy probíhají v sobotu 18. dubna –
program „Víno a pokrmy“ po celý den, pro-
gram „Víno a zdraví“ od 14.00 do 16.00 hod. 
Řízené degustace po oba dva dny výstavy 
dle harmonogramu.

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

18. 4. 2020
Viii. čejkoVická Vinná 
sTeZka
Čejkovice (okr. Hodonín),  
vinná stezka
Odložte zimní kabáty, promažte řetázky 
na svých kolech nebo oprašte leki hole 
a přijďte si projít malebné okolí Čejkovic. 
V místních vinicích na vás budou čekat vinaři 
a budete moci ochutnat především mladá vína 
v tom nejpřirozenějším prostředí.

tel.: 776 013 730, kontakt: Lukáš Kmenta
e-mail: info@vinozcejkovic.cz
www.vinozcejkovic.cz

18. 4. 2020
po kobylskýcH uličkácH 
Za Vínem
Kobylí, vinné sklepy
Pořádáme pro vás již 10. ročník této skvělé vi-
nařské akce plné přátelské a veselé atmosféry. 
Start v 10.00 hodn.

tel.: 720 281 946
kontakt: Vinaři z Kobylí / Sabina Hradská
e-mail: info@vinarizkobyli.cz
www.vinarizkobyli.cz

18. 4. 2020
XX. VýsTaVa Vín 
V dambořicícH
Dambořice, 
Katolický dům
Spolek vinařů Dambořice uspořádá v sobotu 
dne 18. dubna jubilejní 20. ročník výstavy vín, 
kde bude prezentováno cca 600 až 800 vzorků 
bílých, červených a ostatních vín místních 
a okolních vinařů. K poslechu zahraje cimbá-
lová muzika. Začátek ve13.00 hod. Srdečně 
zvou pořadatelé.

tel.: 721 817 008, 608 901 079 
kontakt: Vlastimil Matula / 
Spolek vinařů Dambořice
e-mail: MatulaVlast@seznam.cz
www.vinaridamborice.cz

18. 4. 2020
den ZnoVín WalkinGu
Hnanice, 
Národní park Podyjí
Sobotu 18. dubna můžete prožít na turistic-
kých 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.

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

18. 4. 2020
jarní oTeVřené sklepy
Moravská Nová Ves, 
sklepní uličky Výmol a Zátiší
Vinařský spolek Moravská Nová Ves zve 
všechny vinaře, příznivce i milovníky kvalit-
ního moravského vína v sobotu 18. dubna 
od 10.00 do 19.00 hod. do autentických pro-
stor sklepních uliček Výmol a Zátiší k návštěvě 
přibližně 25–30 otevřených vinných sklepů.

tel.: 608 875 445 
kontakt: Ing. Radek Vaněk
e-mail: info@vinarimnves.cz
www.vinarimnves.cz

18. 4. 2020
jaro s Vinaři sTráŽnicka
Petrov u Hodonína, historický 
areál vinných sklepů Petrov – Plže
Vinaři Strážnicka vás zvou na 7. ročník jarních 
otevřených sklepů. V jedinečném areálu slo-
váckých historických sklepů v Petrově - Plžích 
ochutnáte vína rozmanitých chutí a barev. 
Občerstvení a bohatý doprovodný program je 
zajištěn. Akce probíhá od 10.00 do 19.00 hod.

tel.: 602 517 191, 607 038 849
kontakt: Vinaři Strážnicka
e-mail: vinaristraznicka@seznam.cz
www.vinari-straznicka.cz

18. 4. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za dopro-
vodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. 

Začínáme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedi-
nečný večer spojený se zážitkovou turistikou 
v charismatickém podzemním městě vína, 
unikátním labyrintu historických vinných 
sklepů.

tel.: 723 600 423 
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

18. 4. 2020
košT Vín Ve Vlkoši 
u kyjoVa
Vlkoš, 
sokolovna
Tradiční košt vín ze Slovácké vinařské podob-
lasti, a to zejména od vinařů místních a z okolí 
Kyjova. Vína ročníku 2019 i starší. Pořádá 
spolek vinařů Přátelé Achtele s podporou obce 
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.–24. 4. 2020
dny Vína benedikT mosT
Most, Sportovní a vzdělávací 
centrum Benedikt Most,  
Rekreační 1048
Společnost BELA MOST s.r.o. velkoobchod 
vínem vás zve na již 10. ročník Dnů vína Be-
nedikt Most, kde můžete ochutnat vína vi-
nařů z Moravy i Čech. Přijďte 23. a 24. dubna 
od 15.00 do 20.30 hod. Vstupenky můžete 
zakoupit v předprodeji i na místě. Více info 
na www.belamost.cz nebo www.benedikt-
most.cz.

tel.: 602 484 920
kontakt: Jiří Puc
e-mail: puc@belamost.cz
www.belamost.cz

23. 4. 2020
cuVée osTraVa
Ostrava-Zábřeh, 
zámek Zábřeh, U Zámku 42/1
XVIII. ročník mezinárodní soutěže kupáží, 
asambláží a známkových vín. Doprovodný 
program pro veřejnost od 17.00 hod.

tel.: 603 240 661 
kontakt: MUDr. Martin Křístek
e-mail: martinkristek@cuvee.cz
www.cuvee.cz

23. 4.–2. 9. 2020
Za Vinařem do VelkýcH 
bíloVic
Velké Bílovice, 
areál sklepů a města
Vinařská akce, která začíná 23. dubna a končí 
2. září 2020. Po dobu 19 týdnů postupně ote-
vře své dveře 50 vinařství. Každý týden 3 až 5 
vinařství, od čtvrtka do středy, ve vedlejší se-
zóně po dobu 9 týdnů od 15.00 do 19.00 hod. 
a v hlavní sezoně po dobu 10 týdnů od 13.00 
do 19.00 hod.

kontakt: Velkobílovičtí vinaři
e-mail: info@velkebilovice.com
www.velkobilovictivinari.com

23. 4. 2020
GaladeGusTace – 
pároVání Vín s jídly
Valtice, Vinařství Obelisk
Dopřejte si to nejlepší z Vinařství Obelisk. 
Zažijte degustaci s odborným výkladem o vý-
robě a historii vína v kombinaci s degustačním 
menu. Párováním vín s jídly vás provedou zku-
šení sommelieři. Nahlédnete také do zázemí 
vinařství, kde spatříte nejmodernější techno-
logie výroby a uchování vína.

tel.: 773 835 757, kontakt: Mgr. G. Janulíková
e-mail: g.janulikova@vinarstviobelisk.cz
www.vinarstviobelisk.cz

24. 4. 2020
slaVnosTní ZaHájení 
noVé seZóny a křesT 
noVé řady Vín ValTické 
podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Slavnostní večer plný zábavy a vína v Pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů v celkové délce přes 
900 metrů. Vína Valtického Podzemí a krajové 
speciality. Ochutnávka oceněných a archiv-
ních vín. Cimbálka a pěvecké sbory. Aktuální 
program naleznete na webu.

tel.: 723 600 423, 602 718 162 
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

25. 4. 2020
Vinný košT baVory
Bavory, společenský sál
Tradiční Vinný košt v Bavorech se uskuteční 
v sobotu 25. dubna od 13.00 hod. ve společen-
ském sále v Bavorech. Můžete se těšit na cimbá-
lovou muziku a občerstvení z domácí zabíjačky.

tel.: 602 567 611, kontakt: Ing. Petr Žluva
e-mail: petrzluva@seznam.cz
www.bavory.cz

25. 4. 2020
Tradiční košT Vín 
na bukoVanském mlýně
Bukovany, Bukovanský mlýn
Košt se koná v prostorách našeho tradičního 
kvelbeného vinného sklepa. Začátek ve 14.00 
hod. Od 16.00 hod. hraje cimbálová muzika.

tel.: 777 457 305, 
kontakt: Bukovanský mlýn
e-mail: zemcikova@bukovansky-mlyn.cz
www.bukovansky-mlyn.cz

25.–26. 4. 2020
HoVoranskými 
VinoHrady Za Vínem
Hovorany, vinohrady
Spolek hovoranských vinařů vás zve na festi-
val vína Hovoranskými vinohrady za vínem, 
který se koná 25.–26. dubna od 11.00 hod. 
Jedná se o obdobu otevřených sklepů, ale 
tentokrát přímo mezi vinohrady. Neomezená 
ochutnávka od cca 20 vinařů. Od 19.00 hod. 
večerní zábava s cimbálovou muzikou.

tel.: 724 265 791, kontakt: Marek Zahnaš
e-mail: vinozhovoran@seznam.cz
www.vinozhovoran.cz

25. 4. 2020
20. VýsTaVa Vín 
V klenTnici
Klentnice, sál nad obecní 
hospodou
Tradiční ochutnávka více než 450 vzorků vína 
z Klentnice a okolí. Začátek ve 13.00 hod, 
konec 22.00 hod. K tanci i poslechu zahraje 
cimbálová muzika. Občerstvení v místní 
hospůdce zajištěno. Vstupné 300 Kč zahrnuje 
volnou degustaci, sklenici a katalog. Srdečně 
zvou vinaři Klentnice.

tel.: 603 162 568 
kontakt: Ing. Milan Rampáček
e-mail: milan.rampacek@tiscali.cz

25.–26. 4. 2020
FesTiVal oTeVřenýcH 

sklepů – jaro 
na kyjoVsku

Kyjov, Milotice, Vlkoš, Bzenec 
a Vracov, vinné sklepy

27. Festival otevřených sklepů zavítá 
na Kyjovsko, které je známé jako kraj li-
dových písní, krojů, tanců, tradičních ře-
mesel a hlavně vína. Na návštěvníky bude 
o víkendu 25. a 26. dubna čekat třicítka 
otevřených sklepů, degustace vín z rukou 
vinařů, doprovodný kulturní program 
a krajové speciality.V ceně dvoudenní 
vstupenky získáte degustaci všech festi-
valových vzorků, vstup do všech sklepů, 
tištěného průvodce, degustační skleničku, 
stylovou látkovou tašku, možnost využití 
festivalové autobusové dopravy a vstup 
na vybrané akce doprovodného programu 
zdarma. Začátek je v sobotu 25. dubna, 
sklepy se otevřou od 10.00 do 21.00 hod., 
v neděli pak od 10.00 do 15.00 hod., po oba 
dva dny s možností nákupu vín jak u vinařů, 
tak i ve festivalovém e-shopu. Registrační 
místo v Kyjově bude otevřeno v pátek 
24. 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 mezi 
obcemi po celou dobu festivalu. Informace 
o vinařích, programu a ubytování na webu. 
Vstupenky v e-shopu Nadace Partnerství 
nebo v síti Ticketstream.

tel.: 515 903 121 
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: otevrene.sklepy@nap.cz
www.otevrenesklepy.cz
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25. 4. 2020
FesTiVal Vína  
(ne)Vinné lány
Lány, Muzeum Tomáše Garriguea 
Masaryka, Zámecká 197
Festival vína (Ne)vinné Lány 2020 se usku-
teční v prostorách Muzea Tomáše Garriguea 
Masaryka v prezidentské obci Lány v sobotu 
25. dubna od 11.00 do 19.00 hod. Nosným té-
matem 5. ročníku budou šumivá vína.

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

25. 4. 2020
slaVnosTní oTeVření 
noVýcH prosTor 
VinařsTVí, křTy 
a noVinky 2020
Lednice, VINAŘSTVÍ LEDNICE 
ANNOVINO a.s., Nejdecká 714
Lednice je považována za srdce Lednicko-val-
tického areálu. Akce s atraktivním kulturním 
programem pro celou rodinu, představení 
vín ročníku 2019 a novinek vinařství 2020, 
slavnostní křty a komentované prohlídky 
vinařství. Gurmánské speciality a regionální 
produkty. Aktuální informace webu a fcb.

tel.: 724 331 563
kontakt: Iveta Pekajová
e-mail: info@vinarstvilednice.cz
www.vinarstvilednice.cz

25. 4. 2020
mikuloVská  
přeHlídka Vína
Mikulov, historické náměstí
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 v 10.00 hod., před-
pokládané ukončení v 17.00 hod.

tel.: 591 510 005, 602 567 640
kontakt: Moravín Mikulov / 
Ing. Vojtěch Pazderka
www.moravinmikulov.eu

25. 4. 2020
den oTeVřenýcH sklepů 
V muTěnicícH
Mutěnice, 
areál vinných sklepů Pod Búdama
Mutěničtí vinaři zvou na 12. ročník Dne ote-
vřených sklepů v Mutěnických Búdách. Koná 
se v sobotu 25. dubna od 10.00 do 19.00 hod. 
Výběr a nákup vín také 26. dubna od 9.00 
do 12.00 hod. Možnost si projít a ochutnat 
vína ve více jak čtyřiceti sklepích v jednom 
areálu.

tel.: 728 974 666, 605 443 839
kontakt: Vladimír Trávník
e-mail: info@vinozmutenic.cz
www.vinozmutenic.cz

25. 4. 2020
VýsTaVa Vín pouZdřany
Pouzdřany, kulturní dům
9. ročník oblastní výstavy vín. Čekají na vás 
vína z Moravy, Čech, Rakouska, Slovenska 
a možná i z Ukrajiny a dalších zemí. Výstava 

začíná ve 13.00 hod. a od 16.00 hod. vás po-
těší cimbálová muzika. Připraveno pro vás 
bude slosování vstupenek s cenami a bohaté 
občerstvení se zvěřinovým gulášem.

tel.: 728 322 678 
kontakt: POUZDŘANSKÝ ZDAR z.s.
e-mail: kostpouzdrany@gmail.com
www.pouzdranskyzdar.cz

25. 4. 2020
den oTeVřenýcH sklepů 
– Za Vínem do rakVic
Rakvice, 
vinné sklepy
Spolek Vinaři z Rakvic srdečně zve všechny 
milovníky moravského vína do vinařské obce 
Rakvice na již 14. ročník akce Den otevřených 
sklepů. Rádi bychom vás provedli po místních 
vinných sklepech. Přijďte se i vy podívat v so-
botu od 11.00 do 19.00 hod. a strávit příjemný 
jarní den s místními vinaři.

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

25. 4. 2020
mísTní VýsTaVa Vín
Ratíškovice, travnatá plocha 
stadionu Baník Ratíškovice
K ochutnávce je tradičně k dispozici na 1 000 
vzorků včetně vín profesionálních vinařství. 
Čas konání 14.00–23.00 hod., cimbálová mu-
zika Javor hraje k poslechu i tanci. Velké párty 
stany snižují vliv počasí, v případě velké nepří-
zně živlů jsou připraveny prostory Spolkového 
domu v sousedství.

tel.: 723 128 202, 725 486 601
kontakt: Ing. Jiří Hubáček / 
ZO ČZS Ratíškovice
e-mail: hubacek@karotaz.cz
www.vinoratiskovice.cz

25. 4. 2020
krajem Vína – 
na kole VinoHrady 
uHerskoHradišťska – 
oTeVírání cyklosTeZek
Uherské Hradiště, začátek 
na Masarykově náměstí, dále 
cyklostezky Uherskohradišťska
15. ročník symbolického otevírání cyklostezek 
v centru Slovácka začne v 8.30 hod. Po zahá-
jení se odstartují jednotlivé cyklistické stezky 
různé délky a náročnosti, vedoucí přes mikro-
regiony Uherskohradišťska. Součástí akce jsou 
i dvě trasy pro pěší turisty.

tel.: 572 525 525 
kontakt: Region Slovácko, 
sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz

25. 4. 2020
Tradiční 46. VýsTaVa Vín 
ÚjeZd u brna
Újezd u Brna, 
sportovní hala ZŠ
Tradiční 46. výstava vín s ochutnávkou a XIV. 
ročník soutěže o nejlepší Neuburg. Začátek 
v sobotu 25. dubna ve 13.00 hod. ve sportovní 

hale základní školy. Připravena bude teplá 
i studená kuchyně, od 16.00 hod. zahraje cim-
bálová muzika.

tel.: 777 063 005, kontakt: Anna Eliášová / 
Spolek vinaři Újezd
e-mail: Any.eliasova@seznam.cz
www.vinari-ujezd.cz

25. 4. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v cha-
rismatickém podzemním městě vína, unikát-
ním labyrintu historických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

25. 4. 2020
noc oTeVřenýcH sklepů 
Velké němčice
Velké Němčice, obec
Místní vinaři vám opět po roce otevřou své 
sklepy. Vinaři, vinohrady a sklepy jsou svým 
vlastním svébytným světem. Světem, který 
vás uvítá svou pohostinností. Vinař tak otevírá 
nejen sklep, ale i své vinařské srdce a nabídne 
vám zážitky a především skleničku dobrého 
vína. Degustace od 14.00 do 22.00 hod.

tel.: 727 817 770
kontakt: Radek Nečas
e-mail: jar77@seznam.cz
www.nocsklepu.cz

27. 4.–27.9. 2020
Týdny Vinaře 
V šaldorFskýcH 
sklepecH
Nový Šaldorf-Sedlešovice, 
vinné sklepy Nového Šaldorfa
Od konce dubna do konce září každý den pro 
vás otevírají vinné sklepy novošaldorfští vi-
naři – každý týden alespoň jeden z vinařů. 
Otevřeno vždy od 17.00 do 21.00 hod.

kontakt: Šaldorfské sklepy z.s.
e-mail: info@saldorfske-sklepy.cz
www.saldorfske-sklepy.cz

27. 4.–4. 10. 2020
leTní oTeVřené sklepy
Velké Pavlovice, 
vinné sklepy
Vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic pro 
vás budou mít otevřeny své sklepy od konce 
dubna do začátku října, denně od 18.00 
do 21.00 hod. Přijďte ochutnat naše skvělá 
moravská vína během své letní dovolené. Jste 
srdečně zváni!

tel.: 605 886 640 
kontakt: Víno z Velkých Pavlovic
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

Villa Daniela je malebný penzion v srdci vinař-
ské oblasti nedaleko historického vinařského 
města Valtice. Součástí areálu penzionu je i sty-
lová do celkového konceptu zapadající restau-
race specializující se na lokální gastronomii ale 
i grill cousine doplněnou o nádherné prostory 
vinařského rázu pro větší skupiny návštěvníků 
a vhodné pro pořádání svateb a oslav či případně 
firemních akcí. Nedílnou součástí tohoto areálu 
je vyhledávané vinařství Ing. Daniely Valentové 
spolu s prohlídkovým komplexem vinných skle-

pů. Toto vinařství bylo letos oceněno prestižním oceněním „TOP vinařský cíl CHAM-
PION 2019“ jež zaručuje, že s výběrem vín zde rozhodně nezažijete zklamání. Nezáleží 
na tom, zda hledáte místo kde uspořádat svatbu se vším všudy nebo potřebujete pro sebe 
a své kolegy místo pro profesionální školení a pestrý teambuilding. Nebo jen hledáte chví-
le odpočinku pro sebe a své blízké či prostě jen 
projíždíte na kole nádherné a malebné vinařské 
krajiny a hledáte zastávku, kde by jste mohli po-
sedět a osvěžit se. To vše a ještě více najdete právě 
ve „Villa Daniela – Venkovském sídle milovníků 
vína“. Příjemné a autentické prostředí vinařského 
penzionu, profesionální a milá obsluha, nadstan-
dardní ubytování a výborné víno z moravských 
vinic v kombinaci s poctivou a chutnou kuchyní 
vytvoří tu nejlepší atmosféru právě pro Vás. Po-
kud hledáte klid a pohod, jsme tu pro Vás.

Villa Daniela, Úvaly 77, 691 42 Valtice
tel.: +420 774 111 776, e-mail: recepce@villadaniela.cz
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1. 5. 2020
Tradiční VýsTaVa Vín 
Ve bZenci
Bzenec, historické sklepy pod 
sokolovnou
Tradiční výstava vín s dlouhou tradicí v histo-
rickém sklepě pod sokolovnou. K ochutnání 
bude cca 500 vzorků vín.

tel.: 608 889 936, kontakt: Marek Fiala
e-mail: uhipon@seznam.cz

1. 5. 2020
májoVá VýsTaVa Vín čZs 
HusTopeče
Hustopeče, sál Společenského 
domu, Herbenova 4
Tradiční májová výstava vín pořádaná zá-
kladní organizací ČZS Hustopeče.

tel.: 721 124 525, kontakt: ČZS Hustopeče
www.zahradkari.cz

1. 5.–5. 9. 2020
kaŽdý Víkend u Vinaře
Kobylí, vinné sklepy
KAŽDÝ VÍKEND U VINAŘE můžete ochutnat ko-
bylská vína! Během léta a podzimu bude každý 
víkend otevřený sklep ve vinařské obci Kobylí. 
Akce se může zúčasnit kdokoliv – turisté, cyklisté, 
místní, atd. Pokud tedy budete mít volnou chvíli 
nebo cestu přes Kobylí, stavte se na pohárek.

tel.: 720 228 744, kontakt: Libor Loveček
e-mail: libor.lovecek@seznam.cz
www.kobyli.cz

1. 5. 2020
Tour de VinoHrad
Mikulčice a okolí
Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklep-
ními uličkami Mikulčic spojený s řízenou 
degustací vín a specialit z vína a hroznů v Ro-
dinném vinařství Bartoníkovi.

tel.: 731 159 010
kontakt: Rodinná firma Bartoník
e-mail: rezervace@penzionmikulcice.cz
www.vinobartonik.cz

1. 5. 2020
ocHuTnáVka Vín 
miroslaVskýcH Vinařů
Miroslav, kulturní dům
První máj – Oslava svátku práce. Ochutnávka 
vín miroslavských vinařů – maso na kotlíku, 
cimbálová muzika PONAVA. Prostranství před 
Kulturním domem Miroslav. Začátek v 10.00 
hod. Pořádá Spolek miroslavských vinařů.

tel.: 735 173 155, 607 505 276
kontakt: Spolek miroslavských vinařů
e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
www.mesto-miroslav.cz

1. 5. 2020
přeHlídka  
neoVeskýcH Vín
Moravská Nová Ves, náměstí 
a prostranství před kostelem
Vinařský spolek vás srdečně zve na přehlídku 
vín vinařské obce Moravská Nová Ves, která 

se uskuteční současně s celodenní kulturní 
open-air akcí Den lidových řemesel, pořáda-
nou městysem Moravská Nová Ves, na pro-
stranství před kostelem sv. Jakuba v pátek 
1. května od 10.00 do 22.00 hod.

tel.: 608 875 445
kontakt: Ing. Radek Vaněk
e-mail: info@vinarimnves.cz
www.vinarimnves.cz

1. 5. 2020
sVáTek růŽoVýcH Vín

Praha, Villa Richter 
a Svatováclavská vinice

Vinařský fond pořádá každoročně 1. května 
v Praze Svátek růžových vín. Zažijte ro-
mantickou 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 podvanácté bude pro návštěvníky 
akce připraveno k ochutnání na sto morav-
ských a českých růžových vín a klaretů. 
Od přítomných vinařů bude možné si zakou-
pit také celé lahve. Na místě bude také mož-
nost 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. 2020
mařaTická VýsTaVa Vín
Uherské Hradiště, zimní stadion
42. ročník tradiční regionální výstavy vín. 
K ochutnání bude prezentováno cca 750 vzorků 
vín ohodnocených 100bodovým hodnoticím 
systémem. Zahájení výstavy v 9.00 hod., ukon-
čení v 16.00 hod. Orientační cena vstupného 
200 Kč vč. tištěného katalogu výstavy. V ceně 
vstupenky je volná degustace vín.

tel.: 602 510 591, kontakt: Vladimír Graca
e-mail: graca.v@seznam.cz
www.vinarimaratice.cz

1. 5. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 

večer spojený se zážitkovou turistikou v cha-
rismatickém podzemním městě vína, unikát-
ním labyrintu historických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

1. 5. 2020
28. VýsTaVa Vín 
Ve ŽdánicícH
Ždánice, kulturní dům
Tradiční výstava vín začne ve 13.00 hod. 
K tanci a poslechu bude hrát cimbálová mu-
zika. K ochutnání bude přes 600 vzorků bílých, 
červených a růžových vín. Součástí výstavy 
bude také velká prezentace vinařských firem.

tel.: 604 205 387
kontakt: Spolek zahrádkářů 
Palánek Ždánice z.s.
e-mail: zd.puncochar@seznam.cz

2. 5. 2020
sVaToGoTHardské 
Vinařské slaVnosTi
Dolní Kounice, Masarykovo 
náměstí
Oslavy vína, jídla a zpěvu. Další ročník ob-
líbené vinařské akce již klepe na dveře. 
Ochutnejte kvalitní vína z Dolních Kounic 
a přilehlých obcí. Každoročně je k degustaci 
připraveno více než 300 vzorků vín od více než 
100 vinařů. Připraven je také doprovodný pro-
gram: cimbálová muzika, hry pro děti.

tel.: 604 279 661, 513 030 415
kontakt: město Dolní Kounice
e-mail: kultura@dolnikounice.cz
www.dolnikounice.cz

2. 5. 2020
ZaHájení aGroTurisTické 
seZóny V deGusTačním 
sTánku
Sedlec, areál vinařství u Nesytu
Slavnostní otevření sezónní ochutnávky vín 
pod pergolou. Spousta skvělých vín a spe-
ciality na grilu. K dobré náladě bude hrát 
od 12.00 hod. cimbálová muzika. Sezóna 
ochutnávek skončí v září, event. dle počasí až 
v říjnu. O prázdninách otevřeno denně, kvě-
ten, červen a září o víkendech.

tel.: 777 719 116, kontakt: Monika Ježová
e-mail: objednavky@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz

2. 5. 2020
VýsTaVa Vín
Svatobořice-Mistřín, areál 
Vinařství Dufek
Tradiční již osmá výstava vín vinařů místních 
a blízkého okolí spojená s přehlídkou vín 50 
profesionálních vinařství napříč ČR. Začátek 
ve 14.00 hod. Cimbálová muzika a bohaté 
občerstvení včetně regionálních specialit. 
Ubytování možné přímo v místě konání akce. 
Rezervace na webu.

tel.: 602 540 500, 603 275 655
kontakt: Josef Dufek
e-mail: obchod@vinarstvi-dufek.cz
www.vinarstvi-dufek.cz

2. 5. 2020
májoVé oTeVřené sklepy
Velké Pavlovice,  
vinné sklepy, sokolovna
Pro milovníky moravského vína pořádají vi-
naři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic tradiční 
a oblíbenou jarní vinařskou akci Májové ote-
vřené sklepy. Začátek akce je v 11.00 hod. Ve-
černí zábava s cimbálovou muzikou od 19.00 
hod. v místní sokolovně. Více informací na na-
šich webových stránkách.

tel.: 605 886 640
kontakt: Víno z Velkých Pavlovic
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

2. 5. 2020
Vinobus – ZaHájení 
seZóny
Znojemsko
Plánujete s kolegy přáteli nebo rodinou výlet 
po krásách našeho regionu? Pak využijte Vino-
bus VOC Znojmo – 13 zastávek | 50 kilometrů | 
20 vinařství. V provozu do soboty 12. září.

tel.: 734 643 603, 777 323 136
kontakt: Mgr. František Koudela
e-mail: voc@vocznojmo.cz
www.vinobus.cz

7. 5. 2020
counTry Večer 
Ve ValTickém podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Zážitkový večer spojený s tajemnou atmosfé-
rou vinných sklepů, za hudebního doprovodu 
country kapely k tanci i poslechu a se sklenkou 
výborného vína z Lednicko-valtického areálu. 
Zahájení ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

7. 5. 2020
jaroVín rosé Znojmo
Znojmo, Dům umění,  
Masarykovo náměstí
KRÁL VÍN opět jede s víny napříč celou ČR, 
aby prezentoval česká a moravská růžová 
vína z JAROVÍN ROSÉ, ale také nejlepší sekty 
a perlivá vína z jarního hodnocení KRÁL VÍN 
ČR 2020. Upozornění pro milovníky „bublin“ 
– na podzimních Královských koštech je ne-
najdete – šance je pouze teď. Od 14.00 hod.

tel.: 608 131 013
kontakt: Branko Černý
e-mail: branko@kralvin.cz
www.jarovin.cz

8. 5. 2020
Tour de VinoHrad
Mikulčice a okolí
Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklep-
ními uličkami Mikulčic spojený s řízenou 
degustací vín a specialit z vína a hroznů v Ro-
dinném vinařství Bartoníkovi.

tel.: 731 159 010
kontakt: Rodinná firma Bartoník
e-mail: rezervace@penzionmikulcice.cz
www.vinobartonik.cz

8. 5. 2020
májoVé podVečerní 
puToVání Vinnými sklepy 
V čejči
Čejč, areál vinných sklepů
Vinaři z Čejče připravují na pátek 8. května 
podvečerní putování vinnými sklepy. Na hosty 
bude čekat od 17.00 do 22.00 hod. nejméně 
18 vinařů ve svých vinných sklepech s na-
bídkou vzorků vín k degustaci. Budete mít 
možnost zhodnotit nabízená vína, ale i pohos-
tinnost vinařů.

tel.: 603 569 921
kontakt: Zdeněk Stávek / ZO ČZS Čejč
e-mail: zahradkari.cejc@seznam.cz
www.cejc.cz

8.–9. 5. 2020
53. ValTické Vinné TrHy

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 ka-
ždoročně do soutěže téměř tisícovku vín. 
Hodnocení vín provádí profesionální degu-
státoři.Valtické vinné trhy se významně liší 
od jiných vinařských výstav. Mezi hlavní 
znaky patří originální pojetí a náplň vý-
stavy, vhodně zvolený termín pro vinaře 
i návštěvníky, historické prostory renovo-
vané jízdárny a Španělské konírny s technic-
kým zázemím valtického zámku s ideálním 
prostředím pro několik tisíc návštěvníků 
a vysoce objektivní odborné hodnocení vín 
renomovanými degustátory. Vedle me-
dailí 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

8. 5. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v cha-
rismatickém podzemním městě vína, unikát-
ním labyrintu historických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

8. 5. 2020
FesTiVal Vína Voc 
Znojmo
Znojmo, Horní náměstí, 
Václavské náměstí, Slepičí trh 
a ulice Obroková
Akce, jejíž první ročník se konal v roce 2009, 
navazuje na tradici znojemského spojování kul-
tury s vínem. V rámci festivalu se každoročně 
představí nová certifikovaná vína VOC Znojmo.

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

9. 5. 2020
lednická slaVnosT 
růŽoVýcH Vín
Lednice, VINAŘSTVÍ LEDNICE 
ANNOVINO a.s., Nejdecká 714
Jaro a růžová vína patří neodmyslitelně 
k sobě. Přijďte se o tom přesvědčit do zajíma-
vých prostor vinařství postavených z mušlič-
kového vápence. Degustace růžových vín, 
koktejly. Komentované prohlídky vinařství. 
Kulturní program pro celou rodinu. Gurmán-
ské speciality a regionální produkty.

tel.: 724 331 563, kontakt: Iveta Pekajová
www.vinarstvilednice.cz

9. 5. 2020
moraVská V růŽoVém
Moravská Nová Ves, 
sklepní uličky Výmol a Zátiší
Komorní otevřené sklepy spojené s oslavou 
svěžích růžových vín. Vezměte si s sebou 
růžový doplněk či oděv, nejlepší kousky od-
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

9. 5. 2020
Z kopca do kopca
Vrbice, vinné sklepy
Putování a ochutnávky po otevřených vinných 
sklepech na Vrbici.

tel.: 776 823 694, kontakt: L.  Machovská
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz
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9. 5. 2020
14. košT Vína
Moravský Písek, sokolovna
Košt vín v době od 10.00 do 18.00 hod. po-
řádá místní společnost Vinaři Moravský Písek 
ve spolupráci s Obecním úřadem Moravský 
Písek a dalšími společenskými organizacemi 
v obci.

tel.: 731 480 296, kontakt: Jaroslav Lacina
e-mail: miroslav.dula@seznam.cz

9. 5. 2020
mísTní VýsTaVa Vín 
popice
Popice, kulturní dům
Místní výstava vín Popice 2020 pořádaná 
v kulturním domě začne ve 12.30 hod. 
Od 16.00 do 20.00 hod. bude příjemné pose-
zení u kvalitních vín doprovázet vystoupení 
cimbálové muziky. Zveme všechny milovníky 
vína na naši tradiční výstavu vín. Ochutnat 
můžete i vína profesionálních popických vi-
nařství.

tel.: 774 311 441
kontakt: Vinaři Popice, z. s.
e-mail: vinaripopice@email.cz

9. 5. 2020
košT Vína sTaré měsTo
Staré Město, SKC Staré Město 
(sokolovna)
Klub přátel vína Staré Město z.s. pořádá tra-
diční výstavu vín. Začátek v 16.00 hod. Hraje 
cimbálová muzika Bálešáci. Cca 600 vzorků ze 
Slovácka a celé jižní Moravy.

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

12.–13. 5. 2020
Wine praGue

Praha 9 – Letňany,  
Výstaviště PVA EXPO

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 záru-
kou kvalitní informovanosti návštěv-
níků i dobré prezentace vystavovatelů. 
Doprovodný program v degustačních 
a prezentačních sálech dává možnost 
sofistikovaně prezentovat vína domácím 
i zahraničním zájemcům při horizontál-
ních či vertikálních degustacích. Spo-
kojenost vystavovatelů i návštěvníků 
především z řad profesionálů v obchodě 

s vínem a množství uzavřených kontraktů 
napovídají, že veletrh Wine Prague potvr-
dil své výsadní postavení největší a nej-
důležitější 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.

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

14. 5. 2020
eps kVeVri day
Kunovice, 
V Pastouškách 1690
Je nám ctí, že vás můžeme pozvat na třetí roč-
ník oslavy oranžového vína – EPS Kvevri Day, 
který se bude konat od 16.00 hod. v areálu 
společnosti EPS biotechnology, s.r.o. Přijďte 
ochutnat oranžové víno, které kvasilo a zrálo 
v pravé gruzínské amfoře zakopané v zemi.

tel.: 603 820 897, 777 743 542 
kontakt: Ing. Miroslav Minařík
e-mail: eps@epsbiotechnology.cz
www.moravskakvasinka.cz

15. 5. 2020
jablonecký VínoFesT
Jablonec nad Nisou,  
Komenského 23
1. ročník Jabloneckého Vínofestu v Domě 
Vína, kde na vás čeká nejen posezení ve vin-
ných sklepích, s možností občerstvení, ale 
také hudba k poslechu i tanci. Venkovní pose-
zení s ochutnávkou a prodejem vín od morav-
ských vinařů a dalších specialit.

tel.: 602 373 813
kontakt: Iveta Králová
e-mail: vinoteka@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz

15. 5. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v cha-
rismatickém podzemním městě vína, unikát-
ním labyrintu historických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

16. 5. 2020
celosTáTní VýsTaVa 
Vín čZs s meZinárodní 
ÚčasTí
Brno, Kongresové centrum BVV
Přijďte ochutnat to nejlepší z nekomerčních 
vín České republiky doprovázené vzorky ze 
zahraničí. Tato výstava je určena pro prezen-
taci vín hobby vinařů, zahrádkářů a malých vi-
nařů, která nikde jinde neochutnáte. Na 1 800 
vzorků ukáže pestrou paletu vůní, chutí, stylů 
a regionů. Otevřeno od 10.00 hod.

tel.: 777 687 999
kontakt: Český zahrádkářský svaz, z.s.
e-mail: kozlik@zahradkari.cz
www.zahradkari.cz/cvv2020

16. 5. 2020
FesTiVal Vín lednicko-
ValTickéHo areálu
Břeclav, Apollo kemp u Lednice 
na Moravě
Festival proběhne v sobotu 16. května 
od 10.00 do 22.00 hod. Budou nachystána 
k ochutnání vína od vinařů z LVA, která vám 
i odprezentují, a budete je moci i přímo na-
koupit. K poslechu zahraje cimbálová muzika 
a budou k ochutnání místní speciality.

tel.: 601 509 909, kontakt: Irena Sadílková
www.apollokemp.cz

16. 5. 2020
sVáTek růŽoVýcH Vín
Karlštejn, sál restaurace U Janů
Máj je lásky čas a také růžových vín. Podruhé 
v Karlštejně. Přijďte ochutnat vybranou ko-
lekci růžových vín. Nezapomenutelný záži-
tek s růžovým vínem v doprovodu milované 
osoby. Začátek v 11.00 hod.

tel.: 773 784 213, kontakt: Karlštejnské 
kulturní sdružení, z.s. / Richard Kolek
e-mail: richardkolek@seznam.cz
www.karlstejnske-vinobrani.cz

16. 5. 2020
XVii. VýsTaVa Vín 
miloVice
Milovice, atrium obce
Vinaři z Milovic si vás dovolují pozvat na XVII. 
Výstavu vín v Milovicích, která se uskuteční 
v sobotu 16. května od 10.00 hod. K ochutnání 
bude připraveno téměř 600 vzorků vín nejen 
od místních, ale i okolních vinařů. V příjem-
ném venkovním prostředí zahraje cimbálová 
muzika Aleše Smutného.

tel.: 728 198 682, kontakt: Ing. M. Matocha
e-mail: miloslav.ml@centrum.cz

16. 5. 2020
Tradiční VýsTaVa Vín 
muTěnice
Mutěnice, Sklepy Jarošek
Vinařský spolek Mutěnská hora si vás dovoluje 
pozvat na tradiční Výstavu vín, která se koná 
v sobotu 16. května od 10.00 hod. v areálu 
Sklepů Jarošek. K tanci a poslechu zahraje CM 
Lašár. Občerstvení zajištěno.

tel.: 721 412 888, 606 727 351
kontakt: Radim Holešinský
e-mail: mutenskahorazs@gmail.com

V LÉTĚ ROKU 2017 JSME OTEVŘELI V AREÁLU VINAŘSTVÍ VINSELEKT 

MICHLOVSKÝ NOVOU GALERIÍ VÍN, KDE PRODÁVÁME VÍNA DLE 

 VÝBĚRU PO LAHVÍCH I KARTONECH, POŘÁDÁME ŘÍZENÉ  

DEGUSTACE S OBČERSTVENÍM NEBO SI ZDE MŮŽETE PROSTĚ  

POSEDĚT A RELAXOVAT PŘI OCHUTNÁVCE VÍN DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU.

Adresa
Enotheca
Vinselekt Michlovský a.s.
Luční 858, 691 03 Rakvice

Otevírací doba
Pondělí — čtvrtek:  10:00 – 18:00
Pátek:        10:00 – 20:00
Sobota:   10:00 – 20:00
Neděle:   10:00 – 15:30

V LETNÍCH MĚSÍCÍCH  otevřeno dle počasí

www.michlovsky.com

Kontakt: 
Filip Michlovský
tel.: +420 777 569 600
e-mail: michlovskyf@michlovsky.com
www.enotheca.cz
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16. 5. 2020
puToVání 
po blaTnickýcH bÚdácH
Blatnice pod Svatým Antonínkem, 
obec Blatnice a areál sklepů Stará 
hora
Při akci bude otevřeno asi 40 sklepů od 10.00 
do 19.00 hod. Vstupné zahrnuje volnou de-
gustaci 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 webu.

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

16. 5. 2020
májoVé oTeVřené sklepy
Nový Šaldorf-Sedlešovice, vinné 
sklepy Nového Šaldorfa
V pátek 15. května od 19.00 hod. Koncert pod 
hvězdami s občerstvením a šaldorfským ví-
nem. V sobotu 16. května od 10.00 do 20.00 
hod. putování po vinných sklepech s ochut-
návkou vín, bohatým programem a soutěží 
o plný trakař vín.

kontakt: Šaldorfské sklepy z.s.
www.saldorfske-sklepy.cz

16. 5. 2020
probouZení Vinic
Stranná, Stranná
Zahájení turistické sezony v obci Stranná 
v čase od 10.00 až 19.00 hod. Návštěvníci si 
mohou projít vinice, na kterých si vyslechnou 
odborný výklad, spolu s degustací. Sledujte 
naše webové stránky.

tel.: 607 028 661
kontakt: Infocentrum obce Březno
www.obecbrezno.cz

16. 5. 2020
obelisk deep sunseT
Valtice, Vinařství Obelisk
Degustace pod širým nebem za doprovodu 
skvělých DJs. To je Obelisk Deep Sunset. Vy-
chutnejte si nezapomenutelný západ slunce 
nad Palávou z terasy Vinařství Obelisk. Čeká 
vás prvotřídní jídlo, ochutnávka vín a energií 
nabitá atmosféra. Takovou letní party jinde 
nezažijete.

tel.: 773 835 757
kontakt: Mgr. Gabriela Janulíková
e-mail: g.janulikova@vinarstviobelisk.cz
www.vinarstviobelisk.cz

16. 5. 2020
30 Vín modrýcH Hor
Velké Pavlovice, sokolovna
Svazek obcí Modré Hory vás srdečně zve na již 
VI. ročník certifikované soutěžní přehlídky vín 
tradičních odrůd mikroregionu Modré hory. 
Začátek v 17.00 hod. K tanci a poslechu za-
hraje cimbálová muzika.

tel.: 774 240 425
kontakt: DSO Modré Hory
e-mail: info@modrehory.cz
www.modrehory.cz

16. 5. 2020
krajem Vína – májoVé 
puToVání okolím 
modrýcH Hor
Velké Pavlovice, začátek 
u Ekocentra Trkmanka, dále 
vinařské stezky Modrých hor
Třetí květnovou sobotu proběhne ve Velkých 
Pavlovicích a okolních Modrých horách jeden 
z tradičních nejkrásnějších výletů po vinař-
ských stezkách. Na kole nebo pěšky budete 
moci putovat zvlněnou vinařskou krajinou 
a ochutnat místní vína.

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

22.–23. 5. 2020
olomoucké Vinné 
slaVnosTi jarní
Olomouc, Dolní náměstí
Olomoucké vinné slavnosti probíhají od roku 
2012 a jsou založeny na historii města Olomouce, 
historii vinných domů a prodeje vína. Zveme vi-
naře jak z Moravy, tak i ze zahraničí, kteří nabízejí 
a prezentují svá vína za své sklepní ceny návštěv-
níkům vinných slavností a turistům.

tel.: 776 747 625
kontakt: Olomoucká vinná společnost
e-mail: info@olomoucka-vinna.cz
www.olomoucka-vinna.cz

23. 5. 2020
májoVá oslaVa Vína pro 
radosT V mosTě
Most, Inovační a vzdělávací 
centrum Bridge 714
Májové odpoledne u skleničky vína, Sýrů pro 
radost a dobrot v novém moderním prostředí. 
Máme chuť a zájem se o vás postarat od 14.00 
do 21.00 hod.

tel.: 724 753 791, kontakt: Jana Fišerová
www.bridge714.cz

23. 5. 2020
oTeVřené sklepy 
dubňanská Hora
Mutěnice, Dubňanská hora
8. ročník Otevřených sklepů Dubňanská hora. 
Od 10.00 do 18.00 hod. bude v naší sklepní 
uličce otevřeno 28 sklepů. Od 13.00 hod. hraje 
v areálu cimbálová muzika a zpívají mužáci 
v krojích. Po 18.00 hod. je v areálu diskotéka.

tel.: 724 214 126, kontakt: Jiří Hartman / 
Spolek vinařů Dubňanská hora
www.osdubnanskahora.cz

23. 5. 2020
pardubické 
VínokošToVání
Pardubice, Natura park,  
Štolbova 2784
Ke koštování budou vína více než dvaceti ro-
dinných vinařství z Moravy, Čech i zahraničí, 
gurmánské speciality, cimbálová muzika, in-
teraktivní zahrada Natura parku.

tel.: 603 724 899
kontakt: Vino-thé-ka Pardubice
e-mail: info@vino-the-ka.cz
www.vino-the-ka.cz

23.–24. 5. 2020
Grand priX VineX – 

Veřejná ocHuTnáVka 
Vín

Brno, výstaviště,  
galerie pavilonu B

Ochutnávka vín z mezinárodní soutěže 
GRAND PRIX VINEX 2020. K degustaci 
nabídne nejlepších cca 500 vín, která do-
sáhnou stanoveného bodového limitu. 
V sobotu od 14.00 hod. cimbálová muzika. 
To vše v atraktivním spojení s výstavou mi-
nerálů, šperků a drahých kamenů Minerály 
Brno. Ochutnávka probíhá bločkovým sys-
témem. Základní vstupné 100 Kč. Sklenice 
50 Kč – vratná záloha, 1 bloček 5 Kč, katalog 
zdarma. Degustační množství – cca 0,2 dl 
(20 ml). Vstupenky k dostání na místě. Sou-
částí vstupného je možnost návštěvy pro-
dejní 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

23. 5. 2020
piWi 2020 a Hibernal 
Fórum
Šardice,  
Obecní hala U Orla
Přehlídka vín interspecifických odrůd vín. 
Hlavní hodnocenou odrůdou je Hibernal. 
Garantem akce je prof. Ing. Pavel Pav-
loušek, Ph.D.

tel.: 602 146 923, 603 332 416, 
kontakt: František Foretník / Mendelův 
vinařský spolek Šardice
e-mail: nesporova.jarmila@seznam.cz
www.vinozesardic.cz

23. 5. 2020
celosTáTní VýsTaVa 
Vín čZs s meZinárodní 
ÚčasTí
Praha-Letná,  
Národní zemědělské muzeum
Přijďte ochutnat to nejlepší z nekomerčních 
vín České republiky doprovázené vzorky ze 
zahraničí. Tato výstava je určena pro prezen-
taci vín hobby vinařů, zahrádkářů a malých vi-

nařů, která nikde jinde neochutnáte. Na 1 800 
vzorků ukáže pestrou paletu vůní, chutí, stylů 
a regionů. Otevřeno od 10.00 hod.

tel.: 777 687 999
kontakt: Český zahrádkářský svaz, z.s.
e-mail: kozlik@zahradkari.cz
www.zahradkari.cz/cvv2020

23.–24. 5. 2020
FresH FesTiVal plZeň
Plzeň, areál parku za OC Plzeň 
Plaza, Radčická 2
Festival dobrého jídla a pití, svátek kvalitní 
gastronomie určený všem gurmetům a gur-
mánům. 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, neděle 
10.00–17.00 hod.

kontakt: Petr Jirásek
e-mail: petr@freshfestival.cz
www.freshfestival.cz

23.–24. 5. 2020
16. ročník ocHuTnáVky 
českýcH Vín Ve slaném
Slaný-Kvíc, Vinařství Kvíc
Neřízená ochutnávka vín z Čech. Cca 100 
vzorků od malo- i velkovýrobců. V sobotu 
10.00–18.00 hod. a v neděli 10.00–16.00 
hod. Jednotné vstupné 260 Kč. Vratná záloha 
na sklenku 50 Kč. Ochutnávka pro širokou ve-
řejnost. Občerstvení.

tel.: 606 620 682, 723 860 217
kontakt: Petr Rychtařík
e-mail: petr.rychtarik@vinarstvikvic.cz
www.vinarstvikvic.cz

23. 5. 2020
konFerence  
V rámci akce piWi
Šardice, 
Obecní hala U Orla
Seminář k PIWI odrůdám se koná jako sa-
mostatná akce v rámci akce PIWI a přehlídka 
interspecifických odrůd. Přednáší přední 
odborníci v dané oblasti. Garantem akce je 
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. Začátek 
v 9.00 hod.

tel.: 602 146 935, 603 332 416
kontakt: František Foretník / Mendelův 
vinařský spolek Šardice
e-mail: nesporova.jarmila@seznam.cz
www.vinozesardic.cz

23. 5. 2020
mísTní VýsTaVa Vín
Šardice, 
Obecní hala U Orla
Místní výstava vín je přehlídkou vín všech 
odrůd jak místních vinařů, tak i vinařů z okolí. 
Na výstavě můžete ochutnat poskytnutá vína 
od vinařů i nečlenů spolků, stejně tak jako vína 
vinařů z okolí. Začátek ve 13.00 hod.

tel.: 602 146 935, 603 332 416
kontakt: František Foretník / Mendelův 
vinařský spolek Šardice
e-mail: nesporova.jarmila@seznam.cz
www.vinozesardic.cz

23. 5. 2020
TruTnoVské Vinařské 
slaVnosTi
Trutnov, 
Krakonošovo náměstí
V sobotu 23. května se konají v Trutnově již 
16. Trutnovské vinařské slavnosti. 16. ročník 
slavností proběhne v prostorách historické 
trutnovské radnice a na podloubí Krako-
nošova náměstí. Od 10.00 do 16.00 hod. se 
v doprovodu cimbálové muziky bude konat 
degustace vín až od 18 vinařů.

tel.: 602 399 602
kontakt: Petr Holubec
e-mail: petr.holubec@cez.cz

23. 5. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v cha-
rismatickém podzemním městě vína, unikát-
ním labyrintu historických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

23.–24. 5. 2020
Zaječské oTeVřené 
sklepy
Zaječí, 
vinné sklepy
Srdečně vás zveme na 7. ročník otevřených 
sklepů v Zaječí s názvem Zaječské otevřené 
sklepy. V sobotu se pro vás sklepy otevřou 
od 10.00 do 18.00 hod. a v neděli od 10.00 
do 12.00 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.

tel.: 724 029 005
kontakt: Vladislava Čermáková
e-mail: info@vinarizajeci.cz
www.vinarizajeci.cz

28.–29. 5. 2020
VýcVik a Výběr 
specialiZoVanýcH 
eXperTů posuZoVaTelů 
pro senZorickou 
analýZu Vín
Valtice, 
Národní vinařské centrum, 
Sobotní 1029
Výcvik a výběr specializovaných expertů posu-
zovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN 
ISO 8586 – školení. Intenzivní dvoudenní ško-
lení předcházející vědomostní test a senzoric-
kou zkoušku (4. a 5. června) vedoucí k osvědčení 
pro hodnocení členskými zeměmi EU garan-
tovaných výstav a soutěží vín, zatřiďování vín 
na SZPI a přidělování známky VOC.

tel.: 519 352 072, 602 769 743
kontakt: Národní vinařské centrum, o.p.s. / 
Ing. Šárka Nádvorníková
e-mail: seminare@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

28. 5. 2020
deGusTace aliance 
Vinařů V8 – olomouc
Olomouc, Dům u parku
V rámci tour po ČR představí Aliance vinařů 
V8 svá vína ve čtvrtek 28. května od 16.30 
do 19.30 hod. v prostorách Domu u parku. 
Přijďte ochutnat vína od současných šesti 
členů: Vinařství Volařík, Sonberk, Víno Mar-
cinčák, Kolby, Reisten, Nové vinařství. Rezer-
vace předem nutná, počet míst omezen.

tel.: 736 472 074
kontakt: Aliance vinařů V8
e-mail: info@8v.cz
www.8v.cz

29. 5.–13. 9. 2020
do blaTnice k VinařoVi
Blatnice pod Svatým Antonínkem, 
obec Blatnice a areál sklepů  
Stará hora
Navštivte o víkendu v Blatnici vinaře přímo 
u něho ve sklepě a ochutnejte jeho vína. Pá-
tek od 17.00 do 19.00 hod., sobota od 13.00 
do 19.00 hod. a neděle od 13.00 do 17.00 hod. 
Vstupné 100 Kč za minimálně 6 vzorků.

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

29. 5.–6. 9. 2020
léTo s Vinaříčkem
Moravská Nová Ves, 
sklepní ulička Výmol
Vinaři otevírají od května do září, od pátku 
do neděle své vinné sklepy veřejnosti. Vždy 
bude otevřen alespoň 1 vinný sklep, a to 
od 17.00 do 21.00 hod., v jiné dny a v jiný čas 
po dohodě. Degustace vedené přímo vinařem, 
drobné občerstvení a příjemná atmosféra za-
ručeny. Sklepy budou vyznačeny.

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

30. 5. 2020
den oTeVřenýcH sklepů 
bořeTice
Bořetice, vinné sklepy Kraví hora
Čeká vás putování po kravihorských sklepech 
spojené nejen s ochutnávkou vín. Začátek 
v 11.00 hod.

tel.: 724 964 250, kontakt: Karel Pilař
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

30. 5. 2020
den oTeVřenýcH sklepů 
Ve bZenci
Bzenec, vinné sklepy
Přijeďte do Bzence za vínem a vinaři. Dvě de-
sítky vinařů jsou připraveny nabídnout vám 
vína z bzenecké oblasti v místech, kde se víno 
zpracovává a zraje.

tel.: 737 557 040, 722 183 283 
kontakt: Bzenečtí vinaři / Ing. Jan Bezchleb
e-mail: jan@vinummoravicum.cz
www.bzenectivinari.cz
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30.–31. 5. 2020
čejkoVické Vinné TrHy
Čejkovice (okr. Hodonín), 
zámek a zámecká zahrada
Těšte se na XXV. ročník Vinných trhů, který 
se uskuteční 30. a 31. května 2020. V prosto-
rách zámku a přilehlé zámecké zahrady se 
bude prezentovat 28 čejkovických vinařství. 
Na nádvoří zámku bude probíhat každoroční 
hudební program. Přijeďte ochutnat vína 
z ročníku 2019, která můžete nejen ochutnat, 
ale také zakoupit.

tel.: 776 013 730
kontakt: ČTVRTEČNÍCI, sdružení vinařů, z.s.
e-mail: info@vinozcejkovic.cz
www.vinozcejkovic.cz

30. 5. 2020
Za kounickou 
FrankoVkou
Dolní Kounice, Moravské Bránice, 
Nové Bránice a Trboušany,  
vinné sklepy
30. května od 10.00 hod. bude probíhat 
na Dolnokounicku již 5. ročník putování 
Za Kounickou Frankovkou. Můžete ochutnat 
vína od více než 30 místních vinařů. Všem 
vínům bude dominovat vyhlášená Kounická 
Frankovka. Více informací na facebooku Bra-
trstvo vinařů a kopáčů 1737 a e-mailu.

tel.: 777 260 814
kontakt: Radek Šusta / 
Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737
e-mail: susta@bratrstvo1737.cz
www.bratrstvo1737.cz

30. 5. 2020
GasTroFesTiVal  
V kuTné Hoře
Kutná Hora, Barborská ulice
Přijďte si užít dobré jído i pití k Jezuitské 
koleji a chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. 
Ochutnejte speciality z celého světa i kvalitní 
lokální bio potraviny, vína a piva. Atmosféru 
doplní hudební program a připraveny budou 
i dílničky pro děti. Koná se od 11.00 do 18.00 
hod. Vstup zdarma.

tel.: 608 190 424
kontakt: Vinné sklepy Kutná Hora
e-mail: edita.dvorska@vinokutnahora.cz
www.gastrofest-kh.cz

30. 5. 2020
leTní slaVnosTi  
Vína a jídla
Valtice, Vinařská 407 (areál 
vinařství CHÂTEAU VALTICE – 
Vinné sklepy Valtice, a.s.)
Degustace vín v areálu CHÂTEAU VALTICE 
spojené s bohatým kulturním programem, 
soutěžemi pro děti a prohlídkami historického 
Křížového sklepa z roku 1640 a chrámem vína 
pod Vinařskou stodolou. Bohatá tombola 
a večerní vystoupení hudebních hostů. Změny 
vyhrazeny. Začátek ve 14.00 hod.

tel.: 606 309 959, 519 361 314
kontakt: Romana Hauptová – 
event manager
e-mail: sekretariat@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

30. 5. 2020
den oTeVřenýcH sklepů
Uherčice (okr. Břeclav), vinné 
sklepy označené vlajkou
Od 12.00 hod. vám vinaři z Uherčic otevřou své 
sklepy, u každého vinaře ochutnáte minimálně 
4 vzorky jeho vína. Vstupné v předprodeji 
450 Kč, na místě 550 Kč. Podrobnosti na webu.

tel.: 603 963 588, kontakt: Jan Šátek
e-mail: jan.satek@mpb.cz
www.vinariuhercice.cz

30. 5. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v cha-
rismatickém podzemním městě vína, unikát-
ním labyrintu historických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

30. 5. 2020
oTeVřené sklepy 
VrboVec
Vrbovec, vinné sklepy
Cech vinařů Vrbovec pořádá sedmý ročník 
otevřených sklepů. Tento den bude jako 
vždy ve znamení kvalitních vrboveckých vín, 
dobrého jídla a cimbálové muziky. Sklepy 
budou otevřeny v sobotu 25. května od 10.00 
do 22.00 hod.

tel.: 724 009 066
kontakt: Cech vinařů Vrbovec
e-mail: cechvrbovec@email.cz
www.cechvrbovec.cz

 ČeRven
1. 6.–31. 8. 2020
léTo oTeVřenýcH sklepů 
na HusTopečsku
Hustopeče, Velké Němčice, 
Starovice, Kurdějov, Nikolčice, 
Horní Bojanovice, Popice 
a Šakvice, vinné sklepy
Přijeďte za vínem přímo za vinařem do sklepa! 
Spolek Vinaři Hustopečska pro vás připravil 
možnost posezení a ochutnání vína bez před-
chozího ohlášení. Každý týden otevře brány 
vždy několik vinařství. Těšíme se na vás!

e-mail: info@vinarihustopecska.cz
www.vinarihustopecska.cz

1.–30. 6. 2020
čerVen – měsíc  
rulandy šedé
Lednice, VINAŘSTVÍ LEDNICE 
ANNOVINO a.s., Nejdecká 714
Seznamte se v unikátních prostorech vinař-
ství z mušličkového vápence s odrůdou, která 
bývá považována za královnu všech odrůd 

na Moravě a je vlajkovou odrůdou vinařství. 
Ochutnávka vín odrůdy Rulandské šedé v růz-
ných jakostních stupních a z různých poloh. 
Speciality a rarity. Regionální produkty.

tel.: 724 331 563, kontakt: Iveta Pekajová
e-mail: info@vinarstvilednice.cz
www.vinarstvilednice.cz

3. 6. 2020
národní souTěŽ Vín 

Vinařské oblasTi čecHy

Praha, Novoměstská radnice
Výstava vín a vyhlášení výsledků Národní 
soutěže vín vinařské oblasti Čechy, nomi-
nační soutěže do Salonu vín České repub-
liky. Představení i dalších vín z Mělnické 
a Litoměřické podoblasti za osobní účasti 
vinařů a možnost nákupu vín. Ochutnali jste 
již vína z Prahy, Karlštejna, Mělníku, Roud-
nice, Litoměřic či Kutné Hory? Znáte vinaře, 
kteří je pro nás připravují? Víte, jaká slavná 
tradice je s našimi víny spojena? Přijměte, 
prosím, pozvání od českých vinařů na slav-
nostní galadegustaci nejlepších českých vín 
v Praze. Pořádá Cech českých vinařů, spolek 
vinařů a vinohradníků z vinařské oblasti 
Čechy.

tel.: 605 265 245
kontakt: Cech českých vinařů
e-mail: rudolfsky@cechcv.cz
www.cechcv.cz

4.–5. 6. 2020
VýcVik a Výběr 
specialiZoVanýcH 
eXperTů posuZoVaTelů 
pro senZorickou 
analýZu Vín
Valtice, Národní vinařské centrum, 
Sobotní 1029
Výcvik a výběr specializovaných expertů po-
suzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle 
ČSN ISO 8586 – zkouška. Vědomostní test 
a senzorická zkouška vedoucí k osvědčení pro 
hodnocení členskými zeměmi EU garanto-
vaných výstav a soutěží vín, zatřiďování vín 
na SZPI a přidělování známky VOC.

tel.: 519 352 072, 602 769 743
kontakt: Národní vinařské centrum, o.p.s. / 
Ing. Šárka Nádvorníková
e-mail: seminare@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

Sklepní uličky hravě

Hroznová koza a Sklepní 
kočka jsou dvě prastaré 
symbolické postavy 
ve vinařství. Objevte zábavným 
způsobem jejich tajemství 
a vydejte se na napínavou 
cestu za objevením 
do vrbovecké sklepní uličky 
u Znojma a Hollabrunnu 
ve Weinviertel: autem, vlakem 
nebo na kole.

www.sklepniulickyhrave.cz

Od Hroznové kozy 
z Vrbovce ke 

Sklepní kočce 
v Hollabrunnu a zpět.
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4. 6. 2020
rieslinG rocks, FesTiVal 
Vína a Hudby
Praha 1, Senovážné náměstí
Již čtvrtý ročník open air party se odehraje 
4. června v čase 17.00–22.00 hod. Návštěv-
níci se mohou těšit na ochutnávku více než 
50 druhů vín odrůdy Ryzlink rýnský z různých 
oblastí v tuzemsku i v zahraničí. Živá hudba, 
občerstvení vhodné k vínu, vstup zdarma, 
konzumace za festivalové žetony.

tel.: 734 492 160, 214 214 681 
kontakt: Zuzana Pokorná / Vinograf wine bar
e-mail: rieslingrocks@vinograf.cz
www.rieslingrocks.cz

5.–6. 6. 2020
ZačněTe práZdniny 
V čejkoVicícH
Čejkovice (okr. Hodonín),  
vinné sklepy
Každoročně ve dnech 5. a 6. července můžete 
zavítat opět k nám do Čejkovic, kdy pro vás 
v tyto dva horké sváteční letní dny budou ote-
vřeny vybrané sklepy: Bíza, Červenka, Fojtík, 
Herzán, U Libora, Hajduch, Hlinecký, Hradil, 
Hřiba, Hřiba a Robek, Kočařík, Konečný St., 
Konečný Vlast., Mezi sklepy.

tel.: 776 013 730, kontakt: Lukáš Kmenta
e-mail: info@vinozcejkovic.cz
www.vinozcejkovic.cz

5.–7. 6. 2020
mikuloV GourmeT 
FesTiVal
Mikulov, restaurace
Podávaná jídla budou opět vycházet z ku-
chyně rodu Dietrichsteinů.

tel.: 736 489 350, 
kontakt: GOURMET FESTIVAL MIKULOV z. s.
e-mail: info@mgfest.cz
www.mgfest.cz

5. 6.–6. 9. 2020
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 – 
historických vinných sklepích.

tel.: 721 414 575, kontakt: Pavel Krška / 
spolek vinařů VINITORES PALAVIENSIS
e-mail: info@vinaripavlov.cz
www.vinaripavlov.cz

5. 6. 2020
puToVání Za Znojemským 
VelTlínem
Znojmo, viniční trati a vinné 
sklepy Znojemska
Autobusem po znojemských vinicích a sklepích. 
Viniční trati a vinné sklepy Znojemska – Hrádek, 
Křížový sklep Přímětice, Vrbovec a Chvalovice.

tel.: 515 213 145
kontakt: Sdružení znojemských vinařů z.s. / 
Ing. Jaromír Čepička, CSc. - předseda
www.szv.estranky.cz

5. 6. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v cha-
rismatickém podzemním městě vína, unikát-
ním labyrintu historických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

5. 6.–29. 8. 2020
na Vrbicu pro opicu
Vrbice, vinné sklepy
Od června do srpna vás ve vrbeckých vinných 
sklepech budou čekat vždy alespoň dva vinaři. 
V červnu vás vinaři uvítají v pátek a sobotu 
od 10.00 do 18.00 hod. V červenci a srpnu 
budou sklepy otevřené od úterý do soboty 
od 10.00 do 18.00 hod.

tel.: 776 823 694, kontakt: L. Machovská
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

5. 6.–15. 10. 2020
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 někte-
rého z malovinařů s možností prohlídky 
sklepa, posezení, degustace a koupě vína. 
Začínáme v červnu a končíme slavným Bur-
čákovým pochodem.

tel.: 777 276 825, kontakt: Jaroslav Grufík
e-mail: jaroslavgrufik@seznam.cz
www.sidleny.cz

6. 6. 2020
den oTeVřenýcH sklepů 
dolní bojanoVice
Dolní Bojanovice, areál vinných 
sklepů Dolní Bojanovice
Více jak 20 otevřených sklepů, začátek 
v 10.00 hod., Vstupné 500 Kč (volná degu-
stace, sklenička, mapka a 1x láhev v ceně). 
Od 20.00 hod. cimbálová muzika Malina 
v degustačním stanu.

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

6. 6. 2020
preZenTační  
VýsTaVa Vín čr
Horní Cerekev,  
městský kulturní dům
9. ročník ochutnávky vín z různých vinařských 
regionů ČR, v nekuřáckém prostředí. Koštuje 
se od 14.00 do 17.00 hod.

tel.: 724 827 162, kontakt: Josef Medlín / 
internetový magazín CESTY ZA VÍNEM
e-mail: info@vinotours.cz

6. 6. 2020
liToměřický HroZen
Litoměřice, hradní prostory 
Kulturního a konferenčního  
centra Litoměřic
Již 9. ročník soutěžní, prezentační a prodejní 
výstavy vín pořádané v prostorách litoměřic-
kého hradu v sobotu 6. června v době od 13.00 
do 22.00 hod.

tel.: 739 394 400, kontakt: MKZ Litoměřice
e-mail: programy2@mkz-ltm.cz
www.litomerickyhrozen.cz

6. 6.–27. 9. 2020
na skok  
k mikuleckému Vinaři
Mikulčice, sklepní uličky
Služba otevřených sklepů v Mikulčicích 
garantující každodenní možnost návštěvy 
a ochutnávky vín v otevřeném sklepě v období 
prázdnin, v červnu a září o víkendech. Ote-
vírací doba sklepů je od 15.00 do 20.00 hod., 
telefonicky lze s vinařem dohodnout i jiný ter-
mín. Aktuální seznam sklepů na webu.

tel.: 731 159 010, 604 310 990, kontakt: 
Turistické informační centrum Mikulčice
e-mail: infomikulcice@bartonik.cz
www.infomikulcice.cz

6. 6. 2020
Vinaři obce jíZdy králů 
se předsTaVují
Skoronice, sklepní ulička
Zveme vás na akci plnou vína, hudby a zá-
bavy, na které můžete ochutnat vína místních 
vinařů a zažít neopakovatelnou atmosféru 
degustace přímo ve sklepě či v prostředí naší 
malebné sklepní uličky. Začátek akce ve 14.00 
hod., konec dle zájmu návštěvníků. 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

6. 6. 2020
den oTeVřenýcH sklepů 
V šaToVě
Šatov, sklepní ulice a okolí
Den otevřených sklepů v Šatově je akce, při níž 
máte jedinečnou možnost nahlédnout míst-
ním vinařům přímo do jejich sklepů a při tom 
ochutnat jejich skvělá vína.

kontakt: Spolek šatovských vinařů
e-mail: info@vinarisatov.cz
www.vinarisatov.cz

6. 6. 2020
FesTiVal Vín Voc 
blaTnice
Uherské Hradiště,  
Masarykovo náměstí
Zveme vás na představení Vín originální cer-
tifikace z Blatnice pod Svatým Antonínkem 
v sobotu 8. června na Masarykově náměstí 
v Uherském Hradišti od 13.00 do 22.00 hod.

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

6. 6. 2020
krajem Vína – puToVání 
po VinařskýcH sTeZkácH 
kyjoVska
Kyjov, začátek u informačního 
centra, dále vinařské  
stezky Kyjovska
První červnovou sobotu vás zveme do Kyjova 
a okolí na putování po vinařských stezkách. 
Připraveny jsou 2 trasy pro cyklisty a jedna 
pro pěší. Na kole nebo pěšky budete moci 
objevit krásy slovácké přírody mezi vinohrady 
a ochutnat místní speciality i vína přímo z ru-
kou vinařů.

tel.: 515 903 121
kontakt: Nadace Partnerství
e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz
www.vinarske.stezky.cz

6. 6. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v cha-
rismatickém podzemním městě vína, unikát-
ním labyrintu historických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

11. 6. 2020
Hradecký poHár Vína
Hradec Králové, hotel Černigov
Významná mezinárodní soutěž vín konaná 
pod záštitou primátora města Hradec Králové 
a hejtmana Královéhradeckého kraje, které 
se každoročně účastní kolem 300 vzorků vín. 
Od 10.00 hod. se koná odborné hodnocení 
za účasti špičkových degustátorů. Veřejnost 
má možnost se zúčastnit práce v laické komisi.

tel.: 775 450 450, kontakt: Karel Tomášek
e-mail: poharvina@seznam.cz
www.poharvina.cz

12. 6. 2020
4 roční období  
VýVoje Vína
Borotice, Vinné sklepy Lechovice
Netradiční řízené degustace tematicky na-
vazující ve čtyřech ročních obdobích techno-
logického zpracování. Vývoj vína od sklizně 
po zralost. Cena vstupenky 210 Kč, perma-
nentka 700 Kč.

tel.: 725 545 049
kontakt: prodejna Lechovice
e-mail: lechovice@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz

12. 6. 2020
silenos
Hradec Králové, Velké náměstí
Pochůzková degustace vín u nejlepších vinařů 
v magickém prostředí starého města v Hradci 
Králové. Akce navazuje na soutěž Hradecký 

pohár vína a budou na ní vyhlášeny výsledky 
a prezentována nejlepší vína. Bohatá nabídka 
jídla i ostatního pití, kulturní program.

tel.: 775 715 979
kontakt: Markéta Chroboková
e-mail: poharvina@seznam.cz
www.silenos.cz

12. 6. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v cha-
rismatickém podzemním městě vína, unikát-
ním labyrintu historických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

13. 6. 2020
slaVnosT Vína  
V české skalici
Česká Skalice, areál Maloskalické 
tvrze – Muzea B. Němcové
Město Česká Skalice vás zve na prezentaci zná-
mých českých i moravských vinařů. Kulturní 
a doprovodný program bude zajištěn. Akce se 
koná od 11.00 hod. do 24.00 hod.

tel.: 491 490 011
kontakt: město Česká Skalice
e-mail: starosta@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz

13.–14. 6. 2020
oTeVřené sklepy 
VěsTonice
Horní a Dolní Věstonice
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. 
Cena 650 Kč. V ceně je degustace ve sklepích, 
sklenička, poukázky na 300 Kč na nákup vína, 
katalog a další.

tel.: 607 779 292
kontakt: Tomáš Beneš
e-mail: vinarivestonice@seznam.cz
www.sklepyvestonice.cz

13. 6. 2020
oTeVřené sklepy 
kyjoVska
Kyjov, vinné sklepy
Přibližně 30 vinařů z Kyjova a okolí nabídne 
přes 500 vzorků vín k ochutnání návštěvní-
kům. Jsou mezi nimi renomovaná vinařství, 
jako např. Vinařství Dufek, Maňák, Šalša 
a další. Budete mít možnost ochutnat nej-
lepší vína našeho regionu a můžete se těšit 
na folklorní vystoupení. Začátek ve 14.00 hod.

tel.: 602 937 871, 776 084 611
kontakt: Mgr. Pavel Navrátil
e-mail: navratil@kyjovskavinoteka.cz
www.kyjovskesklepy.cz

13.–14. 6. 2020
FresH FesTiVal 
pardubice
Pardubice, 
Dostihové závodiště Pardubice
Festival dobrého jídla a pití, svátek kvalitní 
gastronomie určený všem gurmetům a gur-
mánům. 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, neděle 
10.00–17.00 hod.

kontakt: Petr Jirásek
e-mail: petr@freshfestival.cz
www.freshfestival.cz

13. 6. 2020
roudnický košT
Roudnice nad Labem, 
Lobkowiczký zámek
V prostorách roudnického zámku se od 11.00 
do 18.00 hod. setkáte s vinařstvími, vinaři 
a malovinaři z Litoměřické a Mělnické vi-
nařské podoblasti. Budete mít jedinečnou 
možnost ochutnat vína z celé vinařské oblasti 
Čechy a osobně se seznámit s jednotlivými 
vinaři. Hudební program na nádvoří celý den.

tel.: 412 871 149
kontakt: Říp, o.p.s.
e-mail: krupova@ripops.cz
www.roudnicky-kost.cz

13. 6. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, 
Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za dopro-
vodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. 
Začínáme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedi-
nečný večer spojený se zážitkovou turistikou 
v charismatickém podzemním městě vína, 
unikátním labyrintu historických vinných 
sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

13. 6. 2020
krajem Vína –  
Hudba na kole
Valtice, 
začátek na náměstí Svobody, 
dále Lednicko-valtický areál 
a Weinviertel
V rámci festivalu Concentus Moraviae se 
koná 6. ročník akce Hudba na kole v nád-
herné krajině Lednicko-valtického areálu 
a okolí s přesahem do dolnorakouské oblasti 
Weinviertel. Užijte si spojení živé hudby, 
místní gastronomie a krásné přírody bohaté 
lahodným vínem.

tel.: 734 728 752
kontakt: Zdeňka Kachlová, e-mail: 
zdenka.kachlova@concentus-moraviae.cz
www.hudbanakole.cz
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13. 6. 2020
Vrbecká dědina
Vrbice, kulturní dům – 
muzikantská búda
Tradiční přehlídka mužáckých sborů včetně 
zajímavého hosta na Vrbici – jak jinak než se 
sklenkou dobrého vína. Večer příjemné pose-
zení u cimbálu. Začínáme ve 20.00 hod.

tel.: 725 369 077
kontakt: VINAŘI VRBICE, zapsaný spolek
e-mail: referent@vrbice.cz
www.modrehory.cz

18. 6. 2020
FesTiVal Vína Voc 
Znojmo V praZe
Praha, Havlíčkovy sady,  
vila Grébovka
Festival vína VOC Znojmo konaný poprvé 
v Praze. Návštěvníci se zde budou moci těšit 
na nově zatříděná vína vinařů VOC Znojmo 
v doprovodu cimbálové muziky Jožky Šmu-
kaře.

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

19. 6.–31. 8. 2020
leTní oTeVřené sklepy 
HusTopeče
Hustopeče, 
ulice Vinařská, 
Na Hradbách a jejich okolí
Vítáme vás v Hustopečích, ve městě dobrého 
vína, kde můžete v průběhu letních prázdnin 
navštívit zdejší vinné sklípky ve dvou vinař-
ských uličkách: Na Hradbách a Vinařská. Každý 
den jsou otevřeny alespoň dva sklepy, kde se 
vám budou jejich majitelé věnovat od 18.00 
do 21.00 hod., dle dohody i déle.

tel.: 775 095 526
kontakt: hustopečští vinaři
e-mail: uncovska@hustopece.cz
www.hustopece.cz

19. 6.–30. 9. 2020
Víno, Víno, Víno...
Moravská Nová Ves, 
sklepní uličky Výmol a Zátiší
Jednotlivá vinařství sdružená ve Vinařském 
spolku Moravská Nová Ves otevřou v letních 
měsících své vinné sklepy veřejnosti, a to vždy 
v pátek a sobotu v době od 16.00 do 20.00 
hod. a v neděli od 14.00 do 18.00 hod. Jiný 
termín je možný po dohodě s vinařem. Sklepy 
budou označeny (web, infotabule).

tel.: 608 875 445
kontakt: Ing. Radek Vaněk
e-mail: info@vinarimnves.cz
www.vinarimnves.cz

19. 6. 2020
jarní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-

náme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v cha-
rismatickém podzemním městě vína, unikát-
ním labyrintu historických vinných sklepů.

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

19.–21. 6. 2020
Vinařská akademie ii – 
VinařsTVí čr
Valtice, učebna Vinařské 
akademie Valtice,  
Nám. Svobody 13
Volné pokračování kurzu Vinařská akademie 
I – KADET. Rozšíříte si své znalosti a získáte in-
formace o víně přímo v Hlavním městě vína – 
Valticích. Určeno všem milovníkům tohoto 
ušlechtilého nápoje, zejména začátečníkům 
a mírně pokročilým.

tel.: 774 145 437, kontakt: Vinařská akade-
mie Valtice / Ing. Martina Bartošová
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

20. 6. 2020
na kole Z Vinice 
do Vinice
Borotice, Vinné sklepy Lechovice
Na kole za vínem do míst, která nejsou běžně 
dostupná. Vyjížďka překrásnými vinicemi 
s komentářem průvodce po celou dobu. Užijte 
si s námi 5 zastávek a 8 vzorků vín. Jeden výlet 
stojí 250 Kč.

tel.: 725 545 049
kontakt: prodejna Lechovice
e-mail: lechovice@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz

20. 6. 2020
noVosedelské sklepy 
open
Novosedly na Moravě,  
vinné sklepy
Již 11. ročník dne otevřených sklepů se usku-
teční v sobotu 20. června od 10.00 do 19.00 
hod. V den konání akce bude pro návštěvníky 
otevřeno 13 vinných sklepů, kde budou místní 
vinaři nabízet svá vína k ochutnání. Ve skle-
pích bude nachystáno pohoštění, kde bude 
možno ochutnat místní speciality.

tel.: 736 489 351
kontakt: NOVOSEDELSKÉ SKLEPY o.p.s.
e-mail: info@novosedelskesklepy.cz
www.novosedelskesklepy.cz

20. 6. 2020
den oTeVřenýcH sklepů 
V noVém poddVoroVě
Nový Poddvorov, sklepní ulička
Již pošestnácté v malebné vesničce mezi 
kopci otevřou vinaři své sklepy, aby umožnili 
návštěvníkům ochutnat skvělá vína ze svých 
vinic. Sklepy jsou otevřeny 10.00–19.00 hod., 
poté následuje kulturní program u cimbálové 
muziky ve společnosti, jak jinak než našich 
vín. Akce se koná za každého počasí.

tel.: 606 961 586, kontakt: Ing. Ivo Padalík
e-mail: vinari.novypoddvorov@seznam.cz
www.vinarinovypoddvorov.cz

20. 6. 2020
k necHorám do sklepa
Prušánky, Nechory – vesnička 
vinných sklepů
Členové Spolku Nechorští vinaři otevřou 
sklepy od 10.00 do 19.00 hod. Ráno pojede 
z okolních obcí svozový autobus – Nechorský 
expres. Volná degustace v nejméně 20 skle-
pech, hudba a doplňkový program. Doporuču-
jeme nákup zvýhodněných vstupenek předem 
v internetovém předprodeji na webu.

tel.: 773 595 989, kontakt: Spolek Nechor-
ští vinaři / Michaela Hradilová
e-mail: info@nechorstivinari.cz
www.nechorstivinari.cz

20. 6. 2020
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 CHÂTEAU VALTICE. Start v 9.30 
hod. Nutná rezervace předem na webu (při-
bližně od května).

tel.: 606 538 317, 519 361 331
kontakt: Martina Horníková / 
obchodní oddělení
e-mail: martina.hornikova@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

20. 6. 2020
Zámecký košT Vín
Valtice, levé křídlo zámku Valtice
Ochutnávka vín z produkce rodinného vi-
nařství CHÂTEAU 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

20. 6. 2020
noc oTeVřenýcH sklepů 
Ve ValTickém podZemí
Valtice, 
Vinařská ev. č. 47
Celonoční mejdan na Moravě! Vína Lednicko-
-valtického areálu potečou proudem, konzu-
mace vybraných pokrmů a specialit Valtického 
Podzemí a to vše okořeněno cimbálovou mu-
zikou. Začínáme ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

20. 6. 2020
Xiii. roč. sklepy dokořán 
Ve Vlkoši u kyjoVa
Vlkoš, sklepní ulička  
Vlkošské búdy
Třináctý ročník tradiční a oblíbené vinařské 
akce pro milovníky vína a vůbec vinařských 
zážitků v krásné sklepní uličce, čítající 137 

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

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
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sklípků. Akce začíná ve 14.00 hod., končí 
ve 20.00 hod., po dohodě možno zůstat u vi-
naře. Akci bude provázet mužský pěvecký sbor 
a cimbálka.

tel.: 606 231 642, 724 078 951
kontakt: Ing. Bohumil Vardan
e-mail: varbo@centrum.cz
www.pratele-achtele.cz

25. 6.–2. 9. 2020
s Vinařem u necHor
Prušánky, Nechory – vesnička 
vinných sklepů
Členové Spolku Nechorští vinaři zvou 
všechny milovníky vína na letní ochutnávku 
vín. Každý den, v době od 14.00 do 19.00 
hod., budou k degustaci otevřeny současně 
nejméně dva sklepy. Vinaři se střídají pravi-
delně v intervalech čtvrtek-středa a rozpis 
najdete na webu.

tel.: 773 595 989
kontakt: Spolek Nechorští vinaři / 
Michaela Hradilová
e-mail: info@nechorstivinari.cz
www.nechorstivinari.cz

26. 6. 2020
HusTopečský slunoVraT
Hustopeče, ulice Vinařská 
a Na Hradbách
V tento den ožijí ulice Vinařská i Na Hradbách 
v Hustopečích rituály slunovratu. Místní vinaři 
návštěvníky pobaví svou rivalitou v soutěži 
o trofej slunovratu a v nočních otevřených 
sklepech nabídnou to nejlepší ze svých vín. 
Večer doprovází kouzelné bytosti, připraveny 
jsou také zajímavé odměny.

tel.: 775 095 526
kontakt: město Hustopeče
e-mail: uncovska@hustopece.cz
www.hustopece.cz

26. 6.–4. 9. 2020
leTní oTeVřené sklepy
Čejkovice (okr. Hodonín),  
vinné sklepy
Milovníci vína v období od června do září mo-
hou osobně navštívit vinaře z Čejkovic. V pra-
videlných intervalech budou pro návštěvníky 
otevřeny dva až tři sklepy.

tel.: 776 013 730
kontakt: Lukáš Kmenta
e-mail: info@vinozcejkovic.cz
www.vinozcejkovic.cz

26. 6.–4. 10. 2020
léTo a podZim s Vinaři 
dubňanské Hory
Mutěnice, Dubňanská hora,  
vinné sklepy
Akce léto a podzim s vinaři Dubňanské hory se 
koná od pátku 26. června do neděle 4. října. 
Sklepy budou otevřeny vždy v pátek, sobotu 
a neděli od 13.00 do 18.00 hod. Zúčastní se 
postupně 9 vinařů.

tel.: 724 214 126
kontakt: Jiří Hartman / 
Spolek vinařů Dubňanská hora
e-mail: vinarstvihartman@seznam.cz
www.osdubnanskahora.cz

26. 6. 2020
Večer s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

27. 6. 2020
krajem Vína – eXpedice 
krajem andré
Hustopeče, začátek v autokempu 
Formanka, dále Mikroregion 
Hustopečsko
Cyklistické putování obcemi Hustopeče, Sta-
rovičky, Velké Pavlovice, Vrbice, Bořetice, Ko-
bylí, Němčičky, Horní Bojanovice a Kurdějov. 
Začátek od 9.00 hod. v areálu autokempu 
Formanka Hustopeče.

tel.: 720 052 682
kontakt: Mikroregion Hustopečsko
e-mail: tajemnik@hustopecsko.net
www.hustopecsko.net

27. 6. 2020
bošoVšTí rodáci
Bošovice, Domek vinařů Bošovice
Klub vinařů Bošovice vás zve při příležitosti 
Bošovských rodáků 2020 na posezení u vína 
v prostorách domku vinařů. Zahraje cimbá-
lová muzika, občerstvení zajištěno. Začátek 
ve 14.00 hod.

tel.: 608 826 255, 608 411 227
kontakt: František Kulhánek, Juraj Sokol

27. 6. 2020
oTeVřené sklepy 
V damnicícH
Damnice, sklepní ulička
Již pojedenácté se ve sklepní uličce v Dam-
nicích otevřou sklepy všem návštěvníkům, 
kteří rádi ochutnají zde vyráběná vína, pod 
pergolou si dají něco dobrého k snědku, 
k tomu jim zahraje cimbálka, další várka 
zábavy bude i ve stodole, kde se samozřejmě 
také degustuje.

tel.: 776 184 965
kontakt: Josef Krob
e-mail: josef.krob@gmail.com
www.facebook.com

27. 6. 2020
Vinařská 50 – auTHor 
ZnoVín cup
Šatov, SK Tatran Šatov
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, 606 712 231
kontakt: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
e-mail: info@znovin.cz
www.znovin.cz

27. 6. 2020
Večer s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod.

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

29. 6.–30. 8. 2020
leTní oTeVřené sklepy – 
dolní dunajoVice a břeZí
Dolní Dunajovice a Březí, vinné 
sklepy a vinařství
Vinaři v Dolních Dunajovicích a Březí si pro ná-
vštěvníky a milovníky vín připravili možnost 
posezení a ochutnání ve vinném sklepě bez 
předchozího objednání každý den v týdnu. 
Aktuální kalendář otevřených sklepů a oteví-
rací dobu naleznete na webových stránkách 
a na informačních tabulích v obci.

kontakt: Dunajovské kopce – spolek vinařů
e-mail: info@dunajovskekopce.cz
www.dunajovskekopce.cz

 ČeRvenec
2. 7. 2020
Tour de VinoHrad
Mikulčice a okolí
Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklep-
ními uličkami Mikulčic spojený s řízenou 
degustací vín a specialit z vína a hroznů v Ro-
dinném vinařství Bartoníkovi.

tel.: 731 159 010
kontakt: Rodinná firma Bartoník
e-mail: rezervace@penzionmikulcice.cz
www.vinobartonik.cz

2. 7. 2020
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 hod. Řízená degustace s vý-
kladem, pro zájemce po předchozí domluvě 
ukázka prací ve vinici a představení typických 
odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.

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

2. 7.–6. 9. 2020
Za Vínem do rakVic
Rakvice, vinné sklepy
Od 2. července do 6. září můžete osobně navští-
vit vinaře z Rakvic a ochutnat moravská vína. 
Otevírací doba je čtvrtek až sobota 17.00–21.00 
hod. a neděle 10.00–12.00 hod., v jiný termín 
po dohodě. Cena degustace vín je u vinařů jed-
notná, min. 6 druhů vín za 150 Kč na osobu.

tel.: 602 450 053, kontakt: V. Minařík
e-mail: vinarizrakvic@seznam.cz
www.vinari-rakvice.cz

3.–5. 7. 2020
oTeVřené sklepy 
dambořice
Dambořice, náves, 
amfiteátr a vinné sklepy
Damborské sklepy, součást VIII. folklorního 
festivalu, který se uskuteční 3. až 5. července, 
a prezentace vín rodinných vinařství a vín míst-
ního spolku vinařů jako doprovodný program 
po dobu celého festivalu. Termín otevřených 
sklepů: sobota 4. července 10.00 až 17.00 hod.

tel.: 721 817 008, 608 901 079
kontakt: Vlastimil Matula / 
Spolek vinařů Dambořice
e-mail: MatulaVlast@seznam.cz
www.vinaridamborice.cz

3. 7.–31. 8. 2020
okošTujTe u Vinařa 
V muTěnicícH
Mutěnice, areál vinných sklepů 
Pod Búdama
Letní otevřené sklepy Mutěnice. Léto 2020 
ve vinařské obci Mutěnice. Akce za poznáním 
Moravského Slovácka pořádaná vinařským 
spolkem Búdy Mutěnice, z.s. s ochutnávkou 
mutěnických vín, ze Slovácké vinařské podob-
lasti, přímo u vinaře.

tel.: 728 974 666, 605 443 839
kontakt: Vladimír Trávník
e-mail: info@vinozmutenic.cz
www.vinozmutenic.cz

4. 7. 2020
na kole Z Vinice do Vinice
Borotice, Vinné sklepy Lechovice
Na kole za vínem do míst, která nejsou běžně 
dostupná. Vyjížďka překrásnými vinicemi 
s komentářem průvodce po celou dobu. Užijte 
si s námi 5 zastávek a 8 vzorků. Jeden výlet 
stojí 250 Kč.

tel.: 725 545 049
kontakt: prodejna Lechovice
e-mail: lechovice@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz

4. 7. 2020
XVi. den oTeVřenýcH 
sklepů Hrušky
Hrušky (okr. Břeclav), 
ulice Sklepní a Záhumenní
Již pošestnácté organizátoři společně s míst-
ními vinaři umožní ochutnat kvalitní vína 
přímo ve svých sklepích. Svoje sklepy je při-
praveno otevřít až 20 vinařů, od těch nejmen-
ších hobby vinařů až po profesionály.

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

4. 7. 2020
oTeVřené sklepy
Kelčany, Kelčanské búdy
Od 14.00 hod. v areálu Kelčanských búd, k po-
slechu zahraje cimbálová muzika, občerstvení 
zajištěno.

tel.: 603 576 309, kontakt: Štěpán Němec
e-mail: stepan.nemec55@seznam.cz
www.kelcany.cz

4. 7. 2020
mikuloVské sklepy open
Mikulov, vinné sklepy
Den otevřených sklepů se uskuteční v sobotu 4. 
července od 10.00 do 19.00 hod. V den konání 
akce bude pro návštěvníky otevřeno 14 vinných 
sklepů, kde budou místní vinaři nabízet svá vína 
k ochutnání. Ve sklepích bude nachystáno po-
hoštění s místními specialitami.

tel.: 736 489 351, kontakt: Sdružení vinařů 
Mikulovské vinařské podoblasti, z. s.
e-mail: info@vinarimikulovska.cz
www.vinarimikulovska.cz

4. 7. 2020
noc pod muTěnsků Horů
Mutěnice, amfiteátr pod Búdama
Vinařský spolek Mutěnská hora vás srdečně 
zve na již tradiční Vinné trhy, které se usku-
teční 4. července od 15.00 hod. v amfiteátru 
Pod Búdama. Od 16.00 hod. zahraje Cimbá-
lová muzika Slovácko ml. a od 21.00 hod. hu-
dební skupina Kanci Paní Nadlesní. Na setkání 
se těší spolek Mutěnská hora z.s.

tel.: 721 412 888, 606 727 351
kontakt: Radim Holešinský
e-mail: mutenskahorazs@gmail.com

4. 7. 2020
GriloVání s rosé Víny
Němčičky (okr. Břeclav), 
Vinařský dvůr
Sobotní odpoledne stvořené pro letní grilo-
vání různých druhů mas, zeleniny, domácího 
kozího sýru a dalších pochutin. Těšit se mů-
žete i na speciální grilované menu sestavené 
k našim čtyřem rosé vínům a večer na hodo-
vou zábavu pod májů.

tel.: 777 906 991
kontakt: Víno J. Stávek / Alena Šmídová
e-mail: alena@jstavek.cz
www.jstavek.cz

4. 7. 2020
den oTeVřenýcH sklepů 
V TereZíně
Terezín, areál sklepních uliček
Terezínští vinaři vám nabídnou ochutnávku 
kvalitních vín ve svých vinných sklepech, které 
jsou soustředěny do areálu tří svérázných kas-
kádovitých uliček, bez nutnosti přejíždění 
na větší vzdálenosti. Otevřené sklepy se konají 
od 12.00 do 18.00 hod., posezení u cimbálu 
od 19.00 hod.

tel.: 728 313 911, 602 778 155
kontakt: Vítězslav Vrba
e-mail: vitavrba@seznam.cz
www.vinariterezin.cz

4. 7. 2020
leTní Hudbobraní 
Ve ValTickém podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Oblíbená akce Valtického Podzemí s atraktiv-
ním programem pro celou rodinu! Cimbálky 
a kapely Lednicko-valtického areálu, krajové 
a sezonní speciality Valtického Podzemí.

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

4.–5. 7. 2020
leTní piTí Vína & GasTro 
FesTiVal
Valtice, Zámek Valtice
Ve dnech 4. a 5. července se v prostorách valtic-
kého zámku uskuteční letní vinařské slavnosti 
spojené s gastro festivalem. Degustace vína 
a pokrmů proběhnou na zámeckém dvoře, pří-
jemnou letní atmosféru dotvoří cimbálová mu-
zika k tanci i poslechu. Před zámkem jarmark.

tel.: 777 555 782
kontakt: Státní zámek Valtice
e-mail: berankova.lenka@npu.cz
www.zamek-valtice.cz

4. 7. 2020
Víno V oranŽoVém aneb 
noční oTeVřené sklepy
Velké Pavlovice, vinné sklepy
Vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic vás 
srdečně zvou na letní akci Víno v oranžovém 
aneb Noční otevřené sklepy. Čekají na vás ote-
vřené sklepy v nezvyklou dobu, a to od 17.00 
do 24.00 hod, krásný půlnoční ohňostroj a ne-
jenom úžasná moravská rosé vína. Více infor-
mací na našich webových stránkách.

tel.: 605 886 640
kontakt: Víno z Velkých Pavlovic
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

4. 7. 2020
oTeVřené sklepy 
VíTonice
Vítonice, sklepní ulička
Již počtrnácté můžete navštívit otevřené 
sklepy místních vinařů, ale i vinařů z blízkého 
okolí, kteří vám od 14.00 hod. nabídnou cca 
200 vzorků vín od 17 vinařů. Také si můžete 
poslechnout cimbálovku, bluegrassovou ka-
pelu a oblíbené pěvecké sbory. Občerstvení 
i tombola zajištěny.

tel.: 724 583 939, kontakt: Vítoničtí vinaři, 
z.s. / Dominik Hes, předseda spolku
e-mail: vinari@vitonictivinari.cz
www.vitonictivinari.cz

5.–6. 7. 2020
ZačněTe práZdniny 
V čejkoVicícH
Čejkovice (okr. Hodonín), 
vinné sklepy
Každoročně ve dnech 5. a 6. července můžete 
zavítat opět k nám do Čejkovic, kdy pro vás 
v tyto dva horké sváteční letní dny budou ote-
vřeny vybrané sklepy.

tel.: 776 013 730
kontakt: ČTVRTEČNÍCI, sdružení vinařů, z.s.
e-mail: info@vinozcejkovic.cz
www.vinozcejkovic.cz

5. 7. 2020
FesTiVal sedleckýcH Vín
Sedlec, areál vinařství u Nesytu
12. ročník Festivalu Sedleckých vín, který je pří-
ležitostí pro setkání všech fanoušků Sedleckých 
vín. Zahájení akce v 10.00 hod. Vstup zdarma.

tel.: 777 719 116, kontakt: Monika Ježová
e-mail: objednavky@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz
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5. 7. 2020
leTní oTeVřené sklepy
Moravská Nová Ves, 
sklepní uličky Výmol a Zátiší
Vinařský spolek Moravská Nová Ves zve 
všechny vinaře, příznivce i milovníky kvalit-
ního moravského vína v neděli 5. července 
v době od 10.00 do 20.00 hod. do autentic-
kých prostor sklepních uliček Výmol a Zátiší 
k návštěvě asi 30 otevřených vinných sklepů.

tel.: 608 875 445, kontakt: Ing. R. Vaněk
e-mail: info@vinarimnves.cz
www.vinarimnves.cz

5. 7. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

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

5. 7. 2020
bruncH na obelisku
Valtice, Vinařství Obelisk
Užijte si piknik na překrásném místě mezi vi-
nohrady s výhledem na Pálavu a mikulovský 
Svatý kopeček. Připraveno pro vás bude skvělé 
jídlo a víno z Vinařství Obelisk. Nahlédnout 
můžete i do zázemí vinařství. Přijďte si s přá-
teli vychutnat letní den do Vinařství Obelisk.

tel.: 773 835 757
kontakt: Mgr. Gabriela Janulíková
e-mail: g.janulikova@vinarstviobelisk.cz
www.vinarstviobelisk.cz

7. 7. 2020
cimbáloVé ÚTerky 
na FuZGrunTecH
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty, 
Bulhary 96
Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na letní pose-
zení u cimbálu. Při poslechu moravské hudby 
možete ochutnat vína našeho rodinného vinař-
ství a k nim zakůsnůt nějaků domácí dobrotu. 
Začátek akce v 18.00 hod., konec ve 23.00 hod. 
Rezervace na telefonu nebo e-mailu.

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

9. 7. 2020
Tour de VinoHrad
Mikulčice a okolí
Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklep-
ními uličkami Mikulčic spojený s řízenou 
degustací vín a specialit z vína a hroznů v Ro-
dinném vinařství Bartoníkovi.

tel.: 731 159 010
kontakt: Rodinná firma Bartoník
e-mail: rezervace@penzionmikulcice.cz
www.vinobartonik.cz

9. 7. 2020
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 hod. Řízená degustace s vý-
kladem, pro zájemce po předchozí domluvě 
ukázka prací ve vinici a představení typických 
odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.

tel.: 602 567 640, kontakt: Ing. V. Pazderka
e-mail: dionysos@breclavsko.com
www.dionysos.breclavsko.com

9.–26. 7. 2020
Hudební FesTiVal 
Znojmo
Znojmo a okolí
16. ročník Hudebního festivalu Znojmo stmelí 
excelentní hudbu, vyhlášená vína a přátelskou 
atmosféru letního Znojma. Na festival přijede 
patron festivalu Pavel Šporcl a řada dalších. 
Nebudou chybět Malí géniové, koncert při 
svíčkách, matiné v přírodě či varhanní matiné 
v kostele.

tel.: 606 029 286, kontakt: Petra Štorková / 
Hudbaznojmo, z.s.
e-mail: press@hudbaznojmo.cz
www.hudbaznojmo.cz

10. 7. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

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

11. 7. 2020
Vinařské TrHy
Březno, park
Prodej vín od místních i přespolních vinařů 
v místním parku od 14.00 hod. Součástí pro-
deje jsou i regionální výrobky.

tel.: 775 666 749, kontakt: Lukáš Němeček
www.obecbrezno.cz

11. 7. 2020
lednické leTní slaVnosTi 
& VišňoVání
Lednice, VINAŘSTVÍ LEDNICE 
ANNOVINO a.s., Nejdecká 714
Letní mejdan a stylová párty přímo ve vinař-
ství. Barmanská show a drinky namíchané 
barmany nejen z vín a sektů, ale také z naší 
speciality HONEY´S (Medové). Oslava dne višní 
– typického ovoce z Lednice. Produkty z višní, 
včetně višňových vín. Odpolední program pro 
celou rodinu, večerní DJ party.

tel.: 724 331 563, kontakt: Iveta Pekajová
e-mail: info@vinarstvilednice.cz
www.vinarstvilednice.cz

11. 7. 2020
Vinaři na HradišTi
Mikulčice, Slovanské hradiště
Tradiční festival Vinaři na hradišti dostává 
letos novou podobu a stává se událostí pro ce-
lou rodinu. Jak se již stalo zvykem, odehraje se 
v prostoru Slovanského hradiště v Mikulčicích, 
letos ale v termínu 11. července 2020.

tel.: 731 159 010, kontakt: Turistické 
informační centrum Mikulčice
e-mail: infomikulcice@seznam.cz
www.vinarinahradisti.cz

11. 7. 2020
s TÚFarankÚ při Víně – 
Za Vínem do rakVic
Rakvice, dvůr sokolovny
Spolek Vinaři z Rakvic srdečně zve všechny 
příznivce a milovníky vína a dechové hudby 
do vinařské obce Rakvice na akci S Túfaranků 
při víně, od 16.00 do 21.00 hod. Pozvolna 
u skleničky dobrého vína a poslechu decho-
vých hudeb „TÚFARANKFEST“ bude prezen-
tace vinařů a jejich vín přímo pod májů.

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

11. 7. 2020
leTní slaVnosTi Vína – 
cuVée cup skalka
Skalka, areál vinných  
sklepů Drahy
Prezentace místních vinařů v jedinečné loka-
litě vinných sklepů v Drahách. Připravena je 
i ochutnávka místních vinařských firem a pro-
fesionálních vinařů. Součástí akce je 1. ročník 
soutěže Cuvée Cup Skalka určené pro cuvée, 
kupáže a známková vína. Hraje CM. Občerst-
vení zajištěno. Začátek ve 14.00 hod.

tel.: 777 687 999
kontakt: ZO ČZS Skalka
e-mail: czs.zoskalka@seznam.cz

11. 7. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

14. 7. 2020
cimbáloVé ÚTerky 
na FuZGrunTecH
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty, 
Bulhary 96
Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na letní pose-
zení u cimbálu. Při poslechu moravské hudby 
možete ochutnat vína našeho rodinného 

 
TEL.: +420 723 600 423  
info@valtickepodzemi.cz 

Vinařská č. ev. 47, Valtice
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vinařství a k nim zakůsnůt nějaků domácí 
dobrotu. Začátek akce v 18.00 hod., konec 
ve 23.00 hod. Rezervace na tel. 606 082 252 
nebo na e-mailu info@fuzgrunty.cz.

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

16. 7. 2020
Tour de VinoHrad
Mikulčice a okolí
Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklep-
ními uličkami Mikulčic spojený s řízenou 
degustací vín a specialit vína a hroznů v Ro-
dinném vinařství Bartoníkovi.

tel.: 731 159 010
kontakt: Rodinná firma Bartoník
e-mail: rezervace@penzionmikulcice.cz
www.vinobartonik.cz

16. 7. 2020
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 hod. Řízená degustace s vý-
kladem, pro zájemce po předchozí domluvě 
ukázka prací ve vinici a představení typických 
odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.

tel.: 602 567 640, 721 513 079
kontakt: Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: dionysos@breclavsko.com
www.dionysos.breclavsko.com

17. 7. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice,  
Vatlické Podzemí,  
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

17. 7. 2020
obelisk deep sunseT
Valtice, 
Vinařství Obelisk
Degustace pod širým nebem za doprovodu 
skvělých DJs. To je Obelisk Deep Sunset. Vy-
chutnejte si nezapomenutelný západ slunce 
nad Palávou z terasy Vinařství Obelisk. Čeká 
vás prvotřídní jídlo, ochutnávka vín a energií 
nabitá atmosféra. Takovou letní party jinde 
nezažijete.

tel.: 773 835 757
kontakt: Mgr. Gabriela Janulíková
e-mail: g.janulikova@vinarstviobelisk.cz
www.vinarstviobelisk.cz

18. 7. 2020
na kole Z Vinice 
do Vinice
Borotice, Vinné sklepy Lechovice
Na kole za vínem do míst, která nejsou běžně 
dostupná. Vyjížďka překrásnými vinicemi s ko-
mentářem průvodce po celou dobu. Užijte si 
s námi 5 zastávek a 8 vzorků. Výlet stojí 250 Kč.

tel.: 725 545 049
kontakt: prodejna Lechovice
e-mail: lechovice@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz

18. 7. 2020
krajem Vína – leTní 
puToVání po VinařskýcH 
sTeZkácH mikuloVska
Dolní Věstonice, začátek na Husím 
plácku, dále vinařské stezky 
v okolí Dolních Věstonic
Třetí červencovou sobotu vás v Dolních Věsto-
nicích 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 v cíli.

tel.: 515 903 121
kontakt: Nadace Partnerství
e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz
www.vinarske.stezky.cz

18.–19. 7. 2020
den oTeVřenýcH sklepů 
HoVorany
Hovorany, vinné sklepy
Spolek vinařů Hovorany vás zve na již 13. roč-
ník otevřených sklepů v Hovoranech. Akce se 
koná v sobotu 18. července od 11.00 do 19.00 
hod. Od 20.00 hod. zahraje cimbálová muzika 
v areálu tenisových kurtů. Možnost kempo-
vání zdarma v areálu sklepů na Benátkách. 
Těšíme se na vás.

tel.: 724 265 791
kontakt: Spolek Hovoranských vinařů, z.s.
e-mail: vinozhovoran@seznam.cz
www.vinozhovoran.cz

18. 7. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

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

18. 7. 2020
u Vína při měsíčku 
Ve Vlkoši u kyjoVa
Vlkoš, sklepní ulička  
Vlkošské búdy
Druhý ročník akce noční otevřené sklepy pod 
heslem „po tmě vše vypadá jinak“. Sklepy bu-

dou otevřeny od 19.00 do 24.00 hod., u vinařů 
bude i pohoštění. Možnost dalšího posezení 
nutno dohodnout s vinaři. Mezi sklepy se bu-
dou ozývat zpěvy mužského pěveckého sboru. 
Pořadatel – Přátelé Achtele.

tel.: 606 231 642, 724 078 951
kontakt: Ing. Bohumil Vardan
e-mail: varbo@centrum.cz
www.pratele-achtele.cz

21. 7. 2020
cimbáloVé ÚTerky 
na FuZGrunTecH
Bulhary,  
Vinařský dvůr Fuzgrunty,  
Bulhary 96
Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na letní pose-
zení u cimbálu. Při poslechu moravské hudby 
možete ochutnat vína našeho rodinného 
vinařství a k nim zakůsnůt nějaků domácí 
dobrotu. Začátek akce v 18.00 hod., konec 
ve 23.00 hod. Rezervace na tel. 606 082 252 
nebo na e-mailu info@fuzgrunty.cz.

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

23. 7. 2020
Tour de VinoHrad
Mikulčice a okolí
Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklep-
ními uličkami Mikulčic spojený s řízenou 
degustací vín a specialit z vína a hroznů v Ro-
dinném vinařství Bartoníkovi.

tel.: 731 159 010
kontakt: Rodinná firma Bartoník
e-mail: rezervace@penzionmikulcice.cz
www.vinobartonik.cz

23. 7. 2020
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 hod. Řízená degustace s vý-
kladem, pro zájemce po předchozí domluvě 
ukázka prací ve vinici a představení typických 
odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.

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

24. 7. 2020
na kole Z Vinice 
do Vinice
Borotice, 
Vinné sklepy Lechovice
Na kole za vínem do míst, která nejsou běžně 
dostupná. Vyjížďka překrásnými vinicemi 
s komentářem průvodce po celou dobu. Užijte 
si s námi 5 zastávek a 8 vzorků. Jeden výlet 
stojí 250 Kč.

tel.: 725 545 049
kontakt: prodejna Lechovice
e-mail: lechovice@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz

24. 7. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

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

24.–26. 7. 2020
leTní slaVnosT 
auTenTickýcH Vín
Velké Bílovice, areál sklepů
Otevřené sklepy autentistů a jejich příznivců - 
v pátek 24. července (odpoledne), v sobotu 25. 
července (odpoledne) a neděli 26. 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: M. Damborský
e-mail: milan.damborsky@gmail.com
www.julyrendezvous.com

25. 7. 2020
HodoVní oTeVřené 
sklepy
Moravská Nová Ves, sklepní uličky 
Výmol a Zátiší
Komorní otevřené sklepy při příležitosti 
největší folklorní slavnosti v obci. Od 13.00 
do 19.00 hod. budou otevřeny vinné sklepy 
členů sdružení. Drobné občerstvení zajištěno. 
Po akci je možné navštívit komponovaný 
folklorní večer s besedou u cimbálu u máje 
v centru obce.

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

25. 7. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

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

28. 7. 2020
cimbáloVé ÚTerky 
na FuZGrunTecH
Bulhary, Vinařský dvůr  
Fuzgrunty, Bulhary 96
Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na letní pose-
zení u cimbálu. Při poslechu moravské hudby 

možete ochutnat vína našeho rodinného 
vinařství a k nim zakůsnůt nějaků domácí 
dobrotu. Začátek akce v 18.00 hod., konec 
ve 23.00 hod. Rezervace na tel. 606 082 252 
nebo na e-mailu info@fuzgrunty.cz.

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

30. 7. 2020
Tour de VinoHrad
Mikulčice a okolí
Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklep-
ními uličkami Mikulčic spojený s řízenou 
degustací vín a specialit z vína a hroznů v Ro-
dinném vinařství Bartoníkovi.

tel.: 731 159 010
kontakt: Rodinná firma Bartoník
e-mail: rezervace@penzionmikulcice.cz
www.vinobartonik.cz

30. 7. 2020
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 hod. Řízená degustace s vý-
kladem, pro zájemce po předchozí domluvě 
ukázka prací ve vinici a představení typických 
odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.

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

31. 7. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

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

 sRpen
1. 8. 2020
předsTaVení Vín ročníku 
2019 Z VinařsTVí Volařík 
mikuloV
Mikulov, Vinařství Volařík Mikulov
Tradiční volná degustace více jak 30 šarží vín 
kompletního ročníku v prostorách Vinařství 
Volařík v Mikulově. Ochutnejte vína Volařík 
ročníku 2019 za účasti celého týmu vinařství 
od 16.00 do 20.00 hod., součástí akce je mož-
nost prohlídky výroby s výkladem. Rezervace 
předem nutná, počet míst omezen.

tel.: 736 472 074, kontakt: Vinařství Volařík
e-mail: sojkova@vinarstvivolarik.cz
www.vinarstvivolarik.cz

1. 8. 2020
Vinařská benáTská noc
Sedlec, areál vinařství u Nesytu
Po celý den zde bude nabízeno rozšířené ob-
čerstvení v podobě pečeného masa, grilova-
ných specialit apod. Od 17.00 hod. zahajujeme 
taneční zábavu za doprovodu hudební sku-
piny. 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

1. 8. 2020
šardické sklepy 
dokořán
Šardice, obec, vinné sklepy
Otevřené sklepy místních vinařů zvou k ochut-
návce místních vín přímo ve svých vinařstvích. 
Sklepy jsou otevřené od 11.00 hod.

tel.: 602 146 935, 603 332 416
kontakt: František Foretník / 
Mendelův vinařský spolek Šardice
e-mail: nesporova.jarmila@seznam.cz
www.vinozesardic.cz

1. 8. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v uni-
kátním labyrintu historických vinných sklepů.

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

1. 8. 2020
VýloV sekTu Ze dna 
VranoVské přeHrady
Vranov nad Dyjí,  
Vranovská přehrada
Výlov sektu je příjemnou příležitostí sejít se 
u sklenky dobrého vína a společně sledovat, 
jak potápěči slavnostně vyzdvihnou ze dna 
Vranovské přehrady ocelové klece, ve kterých 
je uložen všemi očekávaný sekt.

tel.: 725 545 049
kontakt: prodejna Lechovice
e-mail: lechovice@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz

4. 8. 2020
cimbáloVé ÚTerky 
na FuZGrunTecH
Bulhary, Vinařský dvůr  
Fuzgrunty, Bulhary 96
Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na letní pose-
zení u cimbálu. Při poslechu moravské hudby 
možete ochutnat vína našeho rodinného vinař-
ství a k nim zakůsnůt nějaků domácí dobrotu. 
Začátek akce v 18.00 hod., konec ve 23.00 hod. 
Rezervace na telefonu nebo e-mailu.

tel.: 606 082 252, kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz
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6. 8. 2020
Tour de VinoHrad
Mikulčice a okolí
Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklep-
ními uličkami Mikulčic spojený s řízenou 
degustací vín a specialit z vína a hroznů v Ro-
dinném vinařství Bartoníkovi.

tel.: 731 159 010
kontakt: Rodinná firma Bartoník
e-mail: rezervace@penzionmikulcice.cz
www.vinobartonik.cz

6. 8. 2020
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 hod. Řízená degustace s vý-
kladem, pro zájemce po předchozí domluvě 
ukázka prací ve vinici a představení typických 
odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.

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

7.–8. 8. 2020
ZaráŽení Hory 
a deGusTace Vín pod 
širým nebem
Mikulov, historické náměstí
Nesoutěžní přehlídka vín vinařů z Mikulova 
a okolí. V pátek 7. srpna od 18.00 hod. de-
gustace vín, od 20.00 hod. zarážení hory 
ve spolupráci s národopisným spolkem Pá-
lava, vystoupení cimbálové muziky. V sobotu 
8. srpna degustace vín od 10.00 hod.

tel.: 591 510 005, 602 567 640, kontakt: 
Moravín Mikulov / Ing. Vojtěch Pazderka
www.moravinmikulov.eu

7. 8. 2020
počíTání HVěZd 
Ve VinicícH
Němčičky (okr. Břeclav), 
kaplička U Větřáka
Pojďte s námi spočítat hvězdy mezi vinohrady 
a prožijte večer, kdy komety padají k zemi a plní 
naše přání. Tento den je nejlepším dnem pro 
pozorování Perseid. Můžete se s námi vydat 
na piknik ke kapličce, nejvyššímu místu v Něm-
čičkách. Začínáme ve 21.00 hod. u kapličky.

tel.: 777 906 991
kontakt: Víno J. Stávek / Alena Šmídová
e-mail: alena@jstavek.cz
www.jstavek.cz

7. 8. 2020
říZená deGusTace pro 
VeřejnosT
Popice, Vinařství Gotberg
Srdečně vás zveme na řízenou degustaci s ko-
mentovanou prohlídkou pro veřejnost, která 
se uskuteční v prostorách vinařství Gotberg 
v Popicích.

tel.: 530 330 132, 774 737 750
kontakt: Vinařství Gotberg
e-mail: gotberg@gotberg.cz
www.gotberg.cz

7. 8. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

7.–9. 8. 2020
Vinařská akademie  
i – kadeT
Valtice, učebna Vinařské 
akademie 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.

tel.: 774 145 437, kontakt: Vinařská akade-
mie Valtice / Ing. Martina Bartošová
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

8. 8. 2020
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 webu.

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

8. 8. 2020
auTenTikFesT moraVia
Boleradice, areál sklepů Tihelňa
Autentista Moravia Magna, vinařský spolek 
pořádá 6. ročník mezinárodního festivalu au-
tentických a naturálních vín. Akce se koná pod 
širým nebem v areálu sklepů Tihelňa v Bolera-
dicích od 11.00 do 22.00 hod.

tel.: 739 089 104, kontakt: Mgr. Petr Koráb
e-mail: autentiste@autentiste.eu
www.autentikfest.cz

8. 8. 2020
sVaToVaVřinecké noční 
oTeVřené sklepy
Bořetice, vinné sklepy Kraví hora
Zveme vás na 2. ročník nočních otevřených 
sklepů, v čase od 17.00 do 24.00 hod.

tel.: 724 964 250, kontakt: Karel Pilař
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

8. 8. 2020
krajem Vína – eXpedice 
Za sousedy
Kubšice, začátek na sportovním 
areálu u sokolovny, dále 
Moravskokrumlovsko 
a Dolnokounicko
Vydejte se po zajímavostech a vinařstvích 
mikroregionu Moravskokrumlovsko a do okolí 
Dolních Kounic. Na trasách budou domluvené 
zastávky ve vinných sklepech s ochutnávkami 
vín místních vinařů, ale i na dalších zajíma-
vých místech, kde ochutnáte místní speciality.

tel.: 777 276 888
kontakt: obec Kubšice
e-mail: kubsice@seznam.cz
www.vinarske.stezky.cz

8. 8. 2020
mělnický košT
Mělník, náměstí Míru
Ochutnejte to nejlepší z nabídky rodinných vi-
nařství i velkých mělnických vinařství v krás-
ných kulisách historického centra Mělníku. 
Součástí akce je hudební program a nabídka 
gastrospecialit.

tel.: 733 327 075
kontakt: Ing. Karel Hejduk – předseda 
spolku Mělnický košt
e-mail: info@melnickykost.cz
www.melnickykost.cz

8. 8. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

8. 8. 2020
leTní oTeVřené sklepy 
Ve VinařsTVí u kapličky
Zaječí, Vinařství U Kapličky
Zveme vás na letní otevřené sklepy do Vinař-
ství U Kapličky, kde vám nabídneme degustaci 
našich vín, ochutnávku a prodej uzenin a sýrů 
a tradiční zábavu u cimbálu s nezapomenu-
telnou atmosférou. Otevřené sklepy od 11.00 
do 17.00 hod. Košt v novém sklepě od 18.00 
do 24.00 hod.

tel.: 724 054 955, kontakt: Lucie Jahodová
e-mail: recepce@vinarstviukaplicky.cz
www.vinarstviukaplicky.cz

10. 8. 2020
counTry Večer 
Ve ValTickém podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Zážitkový večer spojený s tajemnou atmosfé-
rou vinných sklepů, za hudebního doprovodu 
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country kapely k tanci i poslechu a se sklenkou 
výborného vína z Lednicko-valtického areálu. 
Zahájení ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

11. 8. 2020
cimbáloVé ÚTerky 
na FuZGrunTecH
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty, 
Bulhary 96
Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na letní pose-
zení u cimbálu. Při poslechu moravské hudby 
možete ochutnat vína našeho rodinného 
vinařství a k nim zakůsnůt nějaků domácí 
dobrotu. Začátek akce v 18.00 hod., konec 
ve 23.00 hod. Rezervace na tel. 606 082 252 
nebo na e-mailu info@fuzgrunty.cz.

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

13. 8. 2020
Tour de VinoHrad
Mikulčice a okolí
Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklep-
ními uličkami Mikulčic spojený s řízenou 
degustací vín a specialit z vína a hroznů v Ro-
dinném vinařství Bartoníkovi.

tel.: 731 159 010
kontakt: Rodinná firma Bartoník
e-mail: rezervace@penzionmikulcice.cz
www.vinobartonik.cz

13. 8. 2020
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 hod. Řízená degustace s vý-
kladem, pro zájemce po předchozí domluvě 
ukázka prací ve vinici a představení typických 
odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.

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

14. 8. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice,  
Vatlické Podzemí,  
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

15. 8. 2020
oTeVřené Vinné sklepy
Čejč, areál vinných sklepů  
Pod Búdama
Vinaři z Čejče na sobotu 15. srpna připravují 
již 15. ročník otevřených vinných sklepů. 
Od 11.00 do 18.00 hod. budete mít možnost 
navštívit 20 vinných sklepů s nabídkou více jak 
230 vzorků vín. Od 19.00 hod. v areálu začíná 
Beseda u cimbálu. Přivítá vás příjemný areál 
a pohostinnost.

tel.: 603 569 921
kontakt: Zdeněk Stávek / ZO ČZS Čejč
e-mail: zahradkari.cejc@seznam.cz
www.cejc.cz

15. 8. 2020
Galerie rulandskýcH 
Vín V čr
Kyjov, sportovní hala Klvaňova 
gymnázia
Přibližně 400 vzorků vín burgundských odrůd 
vyrobených profesionálními vinaři a hodnoce-
ných profesionálními degustátory v rámci ČR. 
Šampioni získají významná ocenění, například 
Cenu hejtmana JmK, Cenu starosty města Ky-
jova, Cenu velvyslance ČR, atd. Výstava začíná 
ve 14.00 hod.

tel.: 602 937 871, 776 084 611
kontakt: Mgr. Pavel Navrátil
e-mail: navratil@kyjovskavinoteka.cz
www.cechkyjovskychvinaru.cz

15. 8. 2020
lednické ZaráŽání Hory
Lednice, VINAŘSTVÍ LEDNICE 
ANNOVINO a.s., Nejdecká 714
Lednice je považována za srdce Lednicko-val-
tického areálu. Akce s atraktivním kulturním 
programem pro celou rodinu, cimbálová 
muzika a folklorní soubory. Degustace vín. 
Ochutnáme první letošní burčák? Gurmánské 
speciality a regionální produkty. Aktuální in-
formace naleznete na fcb a webu.

tel.: 724 331 563, kontakt: Iveta Pekajová
e-mail: info@vinarstvilednice.cz
www.vinarstvilednice.cz

15. 8. 2020
sWinG na Vinařském 
dVoře
Němčičky (okr. Břeclav), 
Vinařský dvůr
Swing a móda se vrací ve velkém stylu a Vinař-
ský dvůr se bude podobat prvorepublikovým 
časům, kdy byl slavným hostincem. Na pro-
gramu je také prohlídka vinařství a ochut-
návka rosé a jiných vín.

tel.: 777 906 991
kontakt: Víno J. Stávek / Alena Šmídová
e-mail: alena@jstavek.cz, www.jstavek.cz

15. 8. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-

náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

16. 8. 2020
bruncH na obelisku
Valtice, 
Vinařství Obelisk
Užijte si piknik na překrásném místě mezi vi-
nohrady s výhledem na Pálavu a mikulovský 
Svatý kopeček. Připraveno pro vás bude skvělé 
jídlo a víno z Vinařství Obelisk. Nahlédnout 
můžete i do zázemí vinařství. Přijďte si s přá-
teli nebo s rodinou vychutnat letní den do Vi-
nařství Obelisk.

tel.: 773 835 757
kontakt: Mgr. Gabriela Janulíková
e-mail: g.janulikova@vinarstviobelisk.cz
www.vinarstviobelisk.cz

18. 8. 2020
cimbáloVé ÚTerky 
na FuZGrunTecH
Bulhary, 
Vinařský dvůr Fuzgrunty, 
Bulhary 96
Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na letní pose-
zení u cimbálu. Při poslechu moravské hudby 
možete ochutnat vína našeho rodinného 
vinařství a k nim zakůsnůt nějaků domácí 
dobrotu. Začátek akce v 18.00 hod., konec 
ve 23.00 hod. Rezervace na tel.: 606 082 252 
nebo na e-mailu info@fuzgrunty.cz.

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

20. 8. 2020
Tour de VinoHrad
Mikulčice a okolí
Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklep-
ními uličkami Mikulčic spojený s řízenou 
degustací vín a specialit z vína a hroznů v Ro-
dinném vinařství Bartoníkovi.

tel.: 731 159 010
kontakt: Rodinná firma Bartoník
e-mail: rezervace@penzionmikulcice.cz
www.vinobartonik.cz

20. 8. 2020
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 hod. Řízená degustace s vý-
kladem, pro zájemce po předchozí domluvě 
ukázka prací ve vinici a představení typických 
odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.

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

21.–22. 8. 2020
pardubický FesTiVal 
Vína
Pardubice, Pardubický zámek
23. ročník akce se koná v pátek 13.00–24.00 
hod. a v sobotu 12.00-18.00 hod. ve venkov-
ních a vnitřních prostorách zámku v Pardu-
bicích. Můžete ochutnat vína od více než 50 
vinařů včetně vín ze zahraničí. Vše doplněno 
dobrou gastronomií a bohatým kulturním 
programem. Doporučujeme předprodej vstu-
penek.

tel.: 777 270 165
kontakt: Czech marketing s.r.o.
e-mail: jirilejhanecml@seznam.cz
www.pardubickyfestivalvina.cz

21. 8. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

22. 8. 2020
na kole Z Vinice 
do Vinice
Borotice, Vinné sklepy Lechovice
Na kole za vínem do míst, která nejsou běžně 
dostupná. Vyjížďka překrásnými vinicemi 
s komentářem průvodce po celou dobu. Užijte 
si s námi 5 zastávek a 8 vzorků. Jeden výlet 
stojí 250 Kč.

tel.: 725 545 049
kontakt: prodejna Lechovice
e-mail: lechovice@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz

22. 8. 2020
den oTeVřenýcH dVeří 
Ve VinařsTVí Víno 
Zlomek & VáVra
Boršice u Blatnice, vinařství VÍNO 
ZLOMEK & VÁVRA s.r.o.
Zveme návštěvníky na prohlídku vinařství, 
představení nové technologie a ochutnávku 
vín. Občerstvení zajištěno. Začátek v 16.00 hod.

tel.: 774 717 152
kontakt: Tomáš Vávra
e-mail: obchod@vinozlomekvavra.cz
www.vinozlomekvavra.cz

22. 8. 2020
den oTeVřenýcH dVeří
Svatobořice-Mistřín, areál 
Vinařství Dufek
Od 10.00 hod. si návštěvníci můžou prohléd-
nout vinařství a navštívit historické sklepy. 
V ceně vstupenky volná degustace více jak 100 
druhů vín Dufek, VOC, sektů i archivů. Cimbá-

lová muzika, bohaté občerstvení. Ubytování 
přímo v místě akce. Vstupenky v předprodeji 
na rezervace@vinarstvi-dufek.cz.

tel.: 602 540 500, 603 275 655
kontakt: Josef Dufek
e-mail: obchod@vinarstvi-dufek.cz
www.vinarstvi-dufek.cz

22. 8. 2020
oTeVřené sklepy
Mikulčice, areál vinných sklepů 
Těšické búdy, U Myslivecké chaty 
a Čertovka
Poslední srpnová sobota patří „Otevřeným 
sklepům v Mikulčicích”. Jedná se o spíše 
komornější akci, kdy mohou návštěvníci 
ochutnat široký výběr vín jak od místních 
malopěstitelů, tak i od profesionálních vinařů.

kontakt: Petr Hubačka
e-mail: mikulecti.vinari@email.cz
www.vinomikulcice.cz

22. 8. 2020
den oTeVřenýcH sklepů
Ratíškovice, sklepní ulička 
na ratíškovickém Slavíně
Vinné sklepy tvoří jednu přímou ulici v délce 
cca 800 m. Otevřeno bude na 20 sklepů, 
z toho 5 profesionálních vinařství. Nebude 
chybět cimbálová muzika. Čas konání 13.00–
21.00 hod.

tel.: 723 128 202, 725 486 601
kontakt: Ing. Jiří Hubáček / 
ZO ČZS Ratíškovice
e-mail: hubacek@karotaz.cz
www.vinoratiskovice.cz

22. 8. 2020
TemaTické Hudební 
odpoledne se 
sedleckými Víny
Sedlec, 
areál vinařství u Nesytu
Tematické hudební odpoledne se Sedleckými 
víny. Spojení příjemného posezení u vína 
s poslechem hudby nebo i tancem. Hudební 
vystoupení bude v čase 13.00–18.00 hod. 
Vstup zdarma.

tel.: 777 719 116
kontakt: Monika Ježová
e-mail: objednavky@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz

22. 8. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, 
Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

22. 8. 2020
oTeVírání ročníku 2019 
na obelisku
Valtice, Vinařství Obelisk
Prožijte letní den na Vinařství Obelisk a vyu-
žijte příležitost poprvé ochutnat vína ročníku 
2019. Připraveno pro vás bude také občerst-
vení a doprovodný program. Přijďte na skle-
ničku lahodného vína, vychutnat si ho můžete 
třeba na terase vinařství s výhledem na Pá-
lavu a mikulovský Svatý kopeček.

tel.: 773 835 757
kontakt: Mgr. Gabriela Janulíková
e-mail: g.janulikova@vinarstviobelisk.cz
www.vinarstviobelisk.cz

22. 8. 2020
XiV. ročník ZaráŽání 
Hory Ve Vlkoši u kyjoVa
Vlkoš, 
sklepní ulička Vlkošské búdy
Tradiční akce pro milovníky vinařských tradic 
a zábavy v prostředí vinných sklepů ve vlkoš-
ské sklepní uličce. Aktéři v krojích a za zpěvu 
moravských písní předvedou, jak se zarážela 
vinná hora, a přečtou, co bylo zakázáno. Po-
řádá spolek vinařů Přátelé Achtele s podporou 
obce Vlkoš. Začátek v 18.00 hod.

tel.: 606 231 642, 724 078 951
kontakt: Ing. Bohumil Vardan
e-mail: varbo@centrum.cz
www.pratele-achtele.cz

24. 8. 2020
counTry Večer 
Ve ValTickém podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Zážitkový večer spojený s tajemnou atmosfé-
rou vinných sklepů, za hudebního doprovodu 
country kapely k tanci i poslechu a se sklenkou 
výborného vína z Lednicko-valtického areálu. 
Zahájení ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

25. 8. 2020
cimbáloVé ÚTerky 
na FuZGrunTecH
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty, 
Bulhary 96
Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na letní pose-
zení u cimbálu. Při poslechu moravské hudby 
možete ochutnat vína našeho rodinného 
vinařství a k nim zakůsnůt nějaků domácí 
dobrotu. Začátek akce v 18.00 hod., konec 
ve 23.00 hod. Rezervace na tel. 606 082 252 
nebo na e-mailu info@fuzgrunty.cz.

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

27. 8.–1. 9. 2020
47. 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 
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s dlouholetou tradicí a každoročním počtem 
100 000 návštěvníků patří mezi nejnavštěvo-
vanější výstavy u nás. Součástí je prezentace 
vín a vinařské turistiky v ČR.

tel.: 387 714 214
kontakt: Výstaviště České Budějovice a.s.
e-mail: info@vcb.cz
www.vcb.cz

27. 8. 2020
Tour de VinoHrad
Mikulčice a okolí
Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklep-
ními uličkami Mikulčic spojený s řízenou 
degustací vín a specialit z vína a hroznů v Ro-
dinném vinařství Bartoníkovi.

tel.: 731 159 010
kontakt: Rodinná firma Bartoník
e-mail: rezervace@penzionmikulcice.cz
www.vinobartonik.cz

27. 8. 2020
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 hod. Řízená degustace s vý-
kladem, pro zájemce po předchozí domluvě 
ukázka prací ve vinici a představení typických 
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. 8. 2020
sVáTek Vína na souToku
Hradec Králové, Jiráskovy sady
Svátek vína na soutoku nabídne návštěv-
níkům skvělá vína a delikatesy, okouzlující 
umělecká vystoupení i doprovodný program 
a to vše v nejkrásnějším parku, Jiráskových 
sadech, v Hradci Králové. Pohodovou páteční 
atmosféru umocní zážitek nočního nasvícení 
celého parku.

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

28.–29. 8. 2020
Vinařský den němčičky
Němčičky (okr. Břeclav),  
vinné sklepy
Vítáme vás na autentické moravské vinařské 
akci – otevřené sklepy, místní tradiční speci-
ality, zarážení hory, folklorní program, burčá-
ková zábava.

tel.: 777 255 842, kontakt: Vinaři Němčičky
e-mail: vinari.nemcicky@gmail.com
www.modrehory.cz

28. 8. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-

náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

29.–30. 8. 2020
oTeVřené sklepy baVory
Bavory, vinné sklepy
O víkendu 29.-30. srpna proběhnou Otevřené 
sklepy Bavory. Přiďte navštívit 12 vinařství 
do malebné vesničky pod Pálavou. Čekají 
na vás výborná vína, milé prostředí a pohos-
tinnost.

tel.: 602 567 611, kontakt: Ing. Petr Žluva
e-mail: petrzluva@seznam.cz
www.otevrenesklepybavory.cz

29. 8. 2020
den oTeVřenýcH sklepů 
V čejkoVicícH
Čejkovice (okr. Hodonín), 
vinné sklepy
V Čejkovicích, obci s třetí největší plochou 
vinic v ČR, pro vás připravujeme další ročník 
putování mezi sklepy. Akci pořádá Sdružení vi-
nařů Čtvrtečníci. Předprodej vstupenek PÁTEK 
28. srpna od 16.00 do 21.00 hod. na malém 
nádvoří Hotelu Zámek. Prodej vstupenek SO-
BOTA 29. srpna od 9.00 hod.

tel.: 776 013 730
kontakt: ČTVRTEČNÍCI, sdružení vinařů, z.s.
e-mail: info@vinozcejkovic.cz
www.vinozcejkovic.cz

29. 8. 2020
ZaráŽení Hory kobylí
Kobylí, Suchořádská zmola
Zarážení hory je tradiční slavností místních 
vinařů očekávajících začátek vinobraní. Jste 
srdečně zváni.

tel.: 519 431 106
kontakt: obec Kobylí
e-mail: ou@kobyli.cz
www.kobyli.cz

29. 8. 2020
burčákoVá ZábaVa 
němčičky
Němčičky (okr. Břeclav), 
sportovní areál
Příjemná akce s chutí nejen burčáku... Připra-
ven pestrý program – plavba na neckách o za-
jímavé ceny. Začátek ve 20.00 hod.

tel.: 608 434 805, kontakt: TJ Sport 
Němčičky / Renata Podešťová
e-mail: tj@sportnemcicky.cz
www.sportnemcicky.cz

29. 8. 2020
práZdninoVé Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-

náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

29. 8. 2020
oTeVřené Vinné sklepy 
českéHo sTředoHoří
Velké a Malé Žernoseky, Lovosice, 
Litoměřice, Žalhostice a Třebívlice, 
vinné sklepy, Labe
Otevřené sklepy Českého středohoří nabízí 
prohlídky sklepů, kde zraje víno z okolních 
vinohradů, jeho ochutnávku i plavbu po Labi. 
Mezi vinařstvími zajišťují dopravu speciální 
vínobusy, které jsou pro účastníky zdarma. 
Akce je celodenní: 9.00–20.00 hod.

tel.: 777 185 788, 601 595 009
kontakt: Michal Závada
e-mail: michal.za@seznam.cz
www.stredohori.cz

29. 8. 2020
laHoFer auTHor cup
Vranov nad Dyjí, pláž Vranovské 
přehrady a její okolí
Závod horských kol s degustací vín ze Zno-
jemska se jede v sobotu 29. srpna z kempu 
na pláži Vranovské přehrady. Start na dlouhou 
trať je v 10.30 hod., na krátkou o čtvrt hodiny 
později. V sobotu v 11.00 hod. odstartuje i ka-
tegorie elektrokol. Trať vede v severní části 
okolí Vranovské přehrady.

tel.: 602 388 473
kontakt: Vinařství LAHOFER / Daniel Smola
e-mail: lahocup@lahofer.cz
www.lahocup.cz

29. 8. 2020
VrboVecké posVícení 
s ocHuTnáVkou Vín
Vrbovec, prostranství u kostela 
(před ZŠ Vrbovec)
Tradiční Vrbovecké posvícení, které se usku-
teční poslední srpnovou sobotu. Těšit se 
můžete jak na krojovanou chasu a večerní zá-
bavu, tak na ochutnávku vín z místní oblasti.

tel.: 724 009 066
kontakt: Cech vinařů Vrbovec
e-mail: cechvrbovec@email.cz
www.cechvrbovec.cz

 září
3. 9. 2020
Tour de VinoHrad
Mikulčice a okolí
Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklep-
ními uličkami Mikulčic spojený s řízenou 
degustací vín a specialit z vína a hroznů v Ro-
dinném vinařství Bartoníkovi.

tel.: 731 159 010
kontakt: Rodinná firma Bartoník
e-mail: rezervace@penzionmikulcice.cz
www.vinobartonik.cz



kalendář vinařských akcí září

www.vinazmoravy.cz | www.vinazcech.cz | 5554 | Česká republika

4. 9. 2020
4 roční období  
VýVoje Vína
Borotice, Vinné sklepy Lechovice
Netradiční řízené degustace tématicky na-
vazující ve čtyřech ročních obdobích techno-
logického zpracování. Vývoj vína od sklizně 
po zralost. Cena vstupenky 210 Kč, perma-
nentka 700 Kč.

tel.: 725 545 049
kontakt: prodejna Lechovice
e-mail: lechovice@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz

4.–6. 9. 2020
Tradiční miroslaVské 
krojoVané Hody
Miroslav, prostranství před 
kulturním domem
Tradiční miroslavské krojované hody. V pátek 
od 20.00 hod. cimbálová muzika. V sobotu 
a neděli dechová hudba. Ochutnávka vzorků 
vína po celý víkend.

tel.: 735 173 155, 607 505 276
kontakt: město Miroslav
e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
www.mesto-miroslav.cz

4.–5. 9. 2020
eno-GasTronomické 
přeHlídky – sýry, ryby, 
ZVěřina a Víno
Prachatice, 
Velké náměstí 1 (Stará radnice)
Tradiční eno-gastronomické přehlídky sýry, 
ryby, zvěřina a víno pořádané v Prachaticích se 
uskuteční ve dnech 4.–5. září denně od 16.00 
do 23.00 hod.

tel.: 608 973 318, 388 312 273
kontakt: Michal Kočan
e-mail: kocanmiko@seznam.cz
www.syryrybyavino.cz

4. 9. 2020
Večery při burčáku 
a cimbálce
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

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

5. 9. 2020
Vinařský Večer
Boleradice, areál sklepů Tihelňa
Vinařský spolek Boleradice pořádá v sobotu 
5. září od 17.00 hod. v areálu sklepů Tihelňa 
vinařský večer. Degustace je zaměřena na vína 
boleradických vinařů a také vinařů z blízkého 
regionu. Členové spolku vás srdečně zvou 
na košt našich vín.

tel.: 776 488 972, kontakt: Libor Hřib
e-mail: libor.hrib@email.cz

5. 9. 2020
den oTeVřenýcH sklepů 
V nosislaVi
Nosislav,  
obec, vinné sklepy
Přijďte do Nosislavi za dobrým vínem, 
za menšími vinaři i rodinnou atmosférou. 
Pořád je co objevovat! I malí vinaři dokážou 
zaujmout, zvlášť když dělají víno s láskou 
a srdcem. Hrát bude cimbálová muzika, projde 
historický průvod po sklepech a mužáci zazpí-
vají u vinařů. Koná se od 12.00 do 20.00 hod.

tel.: 776 070 644
kontakt: Milada Válková
e-mail: info@vinarstvivalka.cz
www.facebook.com/nosislav

5. 9. 2020
křesT šaldorFskýcH 
kraVáků
Nový Šaldorf-Sedlešovice, vinné 
sklepy Nového Šaldorfa
Ochutnávka jedinečných vín odrůdy Sauvignon 
z hroznů z viniční trati Kraví hora.

kontakt: Šaldorfské sklepy z.s.
e-mail: info@saldorfske-sklepy.cz
www.saldorfske-sklepy.cz

5. 9. 2020
národní souTěŽ Vín 

Znojemské Vinařské 
podoblasTi

Znojmo, Klášter dominikánů, 
Dolní Česká

Ochutnávka více než 200 vín Národní 
soutěže vín Znojemské vinařské podob-
lasti v krásných prostorách Kláštera do-
minikánů. Soutěž je garantována Svazem 
vinařů České republiky a Národním vinař-
ským 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 sou-
těži vín České republiky.

tel.: 737 815 402 
kontakt: Mgr. František Koudela
e-mail: voc@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz

5. 9. 2020
podZimní slaVnosTi Vína 
a jídla
Valtice, Vinařská 407 (areál 
vinařství CHÂTEAU VALTICE – 
Vinné sklepy Valtice, a.s.)
Ochutnávky burčáků, mladých vín a sektů 
v areálu CHÂTEAU VALTICE spojené s boha-
tým kulturním programem a prohlídkami 
Křížového sklepa z roku 1640 a chrámu vína 
pod Vinařskou stodolou. Bohatá tombola 
a večerní vystoupení hudebních hostů. 
Změny vyhrazeny.

tel.: 606 309 959, 519 361 314, kontakt: 
Romana Hauptová – event manager
e-mail: sekretariat@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

5. 9. 2020
Večery při burčáku 
a cimbálce
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery se sklenkou lahod-
ného vína Valtického Podzemí a za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začí-
náme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný 
večer spojený se zážitkovou turistikou v pod-
zemním městě vína, unikátním labyrintu his-
torických vinných sklepů.

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

5. 9. 2020
krajem Vína – 
puToVání Za burčákem 
po modrýcH HorácH
Velké Pavlovice, začátek 
u rozhledny Slunečná, 
dále Modré hory
Jihomoravské obce Velké Pavlovice, Bořetice, 
Němčičky, Kobylí a Vrbice vás srdečně zvou 
na již 13. ročník stále oblíbenější modrohorské 
akce. Těšit se můžete na burčák i ochutnávku 
vín. Putování je vhodné pro cyklisty i pro pěší. 
Oficiální start v 9.00 hod.

tel.: 774 240 425
kontakt: DSO Modré Hory / Eva Bauerová
e-mail: info@modrehory.cz
www.modrehory.cz

5.–6. 9. 2020
ZaráŽení Hory Vrbice
Vrbice, vinné sklepy
Akce otevřených sklepů pořádaná spolkem Vi-
naři Vrbice. Den zakončí scénka Zarážení hory 
a večer u cimbálu.

tel.: 776 823 694, kontakt: L. Machovská
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

11.–12. 9. 2020
burčáky a Volba miss 
burčák Ve ValTickém 
podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Tradiční akce nadcházejícího podzimu. V pá-
tek volba Miss Burčák se zajímavými soutě-
žemi a disciplínami. Dívky a ženy, přijďte se 

aktivně zapojit! Venkovní posezení, grilované 
speciality. Začátek v 18.00 hod. Zážitková tu-
ristika v podzemním městě vína, unikátním 
labyrintu historických vinných sklepů.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

11.–13. 9. 2020
pálaVské Vinobraní

Mikulov, centrum, zámek, 
amfiteátr

Tři dny plné moravského vína a fokloru se 
tradičně konají druhý víkend v září. Těšit se 
můžete na národopisné soubory, cimbálové 
muziky, krojovaný průvod a hvězdy české 
i slovenské hudební scény. Čekají na vás 
stovky vzorků lokálních vín, stánky s burčá-
kem, vinařské městečko a prestižní Národní 
soutěž vín Mikulovské vinařské podoblasti 
s veřejnou ochutnávkou těch nejlepších vín. 
O víně se můžete poučit i v rámci interaktiv-
ního edukačního programu Po stopách vi-
naře nebo se podívat na tradiční zpracování 
hroznů.Jako každý rok vyjede z Mikulova 
historická družina, aby zachránila krále Vác-
lava IV. z vídeňského vězení. V pátek večer 
král dorazí za svitu loučí na náměstí a v Mi-
kulově se s královnou Chantal Poullain zdrží 
v historickém ležení. Budou tančit, slavit 
a hodovat. Můžete se na ně a jejich družinu 
přijít podívat a zažít, jak se žilo ve středo-
věku. Nenechte si ujít jedinečnou slavnost 
vína a dobré nálady.

tel.: 721 054 559
kontakt: Mikulovská rozvojová s.r.o.
e-mail: kultura@mikulov.cz
www.palavske-vinobrani.cz

11. 9. 2020
10. slaVnosTi Vína 
a burčáku
Ústí nad Labem, Lidické náměstí
Zveme vás na jubilejní desátý ročník slavností 
vína a burčáku, které se uskuteční v pátek 11. 
9. od 10.00 do 20.00 hod. Oslav se účastní čeští 
i moravští vinaři, probíhá bohatý kulturní pro-
gram. Akce se každoročně těší stále většímu 
zájmu veřejnosti.

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

11.–13. 9. 2020
národní souTěŽ Vín 

mikuloVské Vinařské 
podoblasTi

Mikulov, zámek Mikulov, 
Zámecký sál

Degustace více než 600 vzorků vín Mikulov-
ské vinařské podoblasti, která se ucházejí 
o titul zlaté a stříbrné medaile Salonu vín 
ČR ve Valticích. K poslechu bude hrát cim-
bálová muzika. Přichystáno bude i drobné 
občerstvení. Probíhá v rámci Pálavského 
vinobraní. Místem konání je největší sál mi-
kulovského zámku. Pro vstup vám poslouží 
platná vstupenka Pálavského vinobraní (mi-
nimálně zóna centrum). Degustace probíhá 
výměnou na pokladně zakoupených degus-
tačních bločků za 0,5 dcl vína. Všechna bílá 
vína jsou chlazena ve speciálních boxech. 
O servis se stará tým zkušených nalévačů 
a sommelierů. Součástí prezentace jsou 
i vína soutěže Česká biopotravina roku, 
kterou pořádá PRO-BIO Svaz ekologických 
zemědělců. Otevírací doba: pátek 16.00–
20.00 hod., sobota 10.00–20.00 hod., ne-
děle 11.00–16.00 hod. Ceník: degustační 
bloček 5 Kč, sklenice 50 Kč, katalog výstavy 
30 Kč. Pořadatelem výstavy je Sdružení vi-
nařů Mikulovské vinařské podoblasti.

tel.: 736 489 351
kontakt: Sdružení vinařů Mikulovské 
vinařské podoblasti, z. s.
e-mail: info@vinarimikulovska.cz
www.vinarimikulovska.cz

11.–12. 9. 2020
ocHuTnáVka Vín Voc 
Znojmo u roTundy 
sV. kaTeřiny
Znojmo, Hradní ulice
VOC Znojmo představí svá vína z odrůd Sauvi-
gnon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené formou 
pochůzkové degustace. Poprvé také ochut-
náte vína originální certifikace nově zatříděná 
v srpnové hodnoticí komisi. Degustace formou 
placených bločků. Po oba dva dny doprovázená 
cimbálovou muzikou Jožky Šmukaře.

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

11.–13. 9. 2020
Znojemské HisTorické 

Vinobraní

Znojmo, Městská památková 
rezervace

Davy poddaných krále Jana Lucemburského 
budou na Znojemském historickém vino-
braní 2020 opět vítat vznešeného panov-
níka, oslavovat jiskřivé víno, lahodný burčák 
a veselit se při hudbě v ulicích a mázhau-
zech. Historický program na 13 scénách vás 
nenechá celé tři dny konání vydechnout!

tel.: 730 589 394
kontakt: Znojemská Beseda
e-mail: novotnav@znojemskabeseda.cz
www.znojemskevinobrani.cz

12. 9. 2020
Vinobraní na kuksu
Kuks, hospital Kuks
Zveme vás na tradiční již 14. ročník Vinobraní 
na Kuksu, které se již stalo tradicí a příležitostí 
k setkání s dobrými lidmi a dobrým vínem. 
Opět poteče víno po kaskádovém schodišti 
jako za dob hraběte Šporka, ochutnat budete 
moci víno od více jak třiceti vinařství a nebude 
chybět i hudební program.

tel.: 775 715 979
kontakt: Markéta Chroboková
e-mail: marketa@wamak.cz
www.vinobranikuks.cz

12. 9. 2020
ocHuTnáVka Vín odrůdy 
caberneT moraVia
Moravská Nová Ves, 
sklepní uličky Výmol a Zátiší
Vinařský spolek Moravská Nová Ves zve 
všechny příznivce, milovníky vína i vinaře 
v sobotu 12. září v době od 14.00 do 22.00 
hod. do autentických prostor sklepních uliček 
Výmol a Zátiší k tradiční speciální ochutnávce 
více než 100 vzorků vín odrůdy Cabernet 
Moravia z celé vinařské oblasti.

tel.: 608 875 445, kontakt: Ing. R. Vaněk
e-mail: info@vinarimnves.cz
www.vinarimnves.cz

12. 9. 2020
Vinobraní moraVská 
noVá Ves
Moravská Nová Ves, 
sklepní uličky Výmol a Zátiší
Tradiční vinobraní se koná v malebném pro-
středí sklepních uliček Výmol a Zátiší. Bohatý 
kulturní program začíná ve 14.00 hod. a trvá 
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do pozdních nočních hodin. Připraveny budou 
otevřené sklepy s nabídkou prvního burčáku, 
gastronomické speciality a doprovodný pro-
gram pro děti.

tel.: 774 722 714
kontakt: městys Moravská Nová Ves / 
Petra Frýdková
e-mail: sekretariat@mnves.cz
www.mnves.cz

12. 9. 2020
Září burčák Vaří, pod 
dubňansků Horů
Mutěnice, Dubňanská hora
Akce se koná v sobotu 12. září ve sklepní uličce 
Dubňanská hora u Mutěnic. Otevřeno bude 
cca 25 sklepů od 10.00 do 18.00 hod. K posle-
chu bude hrát cimbálová muzika z Dubňan. 
Občerstvení a místní speciality zajištěny.

tel.: 724 214 126, 774 117 163, kontakt: Jiří 
Hartman / Spolek vinařů Dubňanská hora
e-mail: vinarstvihartman@seznam.cz
www.osdubnanskahora.cz

12. 9. 2020
Trojské Vinobraní
Praha-Troja, zámek
Trojské vinobraní na nádvoří a v zahradách 
Trojského zámku (22. ročník) v krásném ba-
rokním prostředí.

tel.: 284 691 121, 601 574 514
kontakt: městská část Praha-Troja
e-mail: info@mctroja.cz
www.mctroja.cz

12. 9. 2020
roudnické Vinobraní
Roudnice nad Labem, 
Lobkowiczký zámek a Zámecké 
zahrady
Slavnosti vína a burčáku a zároveň plnohod-
notný hudební festival s programem na třech 
scénách. To je Roudnické vinobraní, které 
proběhne v sobotu 12. září v zámeckém areálu 
v Roudnici nad Labem.

tel.: 412 871 149, kontakt: Říp, o.p.s.
e-mail: krupova@ripops.cz
www.roudnicke-vinobrani.cz

12. 9. 2020
sTráŽnické Vinobraní
Strážnice, náměstí Svobody
Město Strážnice srdečně zve na další ročník 
této oblíbené akce. Těšit se můžete na slav-
nostní krojovaný průvod, jarmark tradičních 
lidových výrobků a gastronomických specialit, 
aktivity pro děti, humorně laděný kulturní 
program a hlavně otevřené víchy se skvělými 
víny a burčáky.

tel.: 518 334 762
kontakt: Lenka Žáková
e-mail: program@kd-straznice.cz
www.kulturnidumstraznican.cz

12. 9. 2020
Vinobraní na kačině
Svatý Mikuláš, zámek Kačina
Užijte si krásný den v krásném parku empí-
rového zámku ve společnosti vybraných čes-
kých a moravských vín a lokální gastronomie. 

Součástí akce je také prezentace regionálních 
producentů a výstava zemědělské techniky. 
Bohatý kulturní program probíhá na 3 pódi-
ích. Koná se od 10.00 do 19.00 hod.

tel.: 608 190 424
kontakt: Vinné sklepy Kutná Hora
e-mail: edita.dvorska@vinokutnahora.cz
www.vinobraninakacine.cz

12.–13. 9. 2020
sloVácké slaVnosTi 
Vína a oTeVřenýcH 

pamáTek

Uherské Hradiště, všechna 
zákoutí královského města

Slovácké slavnosti vína a otevřených pa-
mátek jsou jedinečnou akcí, kde se po dva 
zářijové dny snoubí temperament lidových 
tradic a kultury, pestrost slováckých krojů 
a muziky s živelností a spontánní atmosfé-
rou. Součástí je ochutnávka vín Národní 
soutěže vín – nominační soutěže slovácké 
podoblasti.

tel.: 724 343 700
kontakt: Klub kultury Uherské Hradiště
e-mail: machackova@kkuh.cz
www.slavnostivinauh.cz

12. 9. 2020
puToVání  
VinoHradskou ulicí
Uherské Hradiště, Sklepy Mařatice
V sobotu 12. září se opět otevřou brány Vino-
hradské ulice v Uherském Hradišti, kde vás 
čeká na deset otevřených vinných sklepů, více 
jak dvacet venkovních vinařských a gurmán-
ských stanovišť, deset cimbálových muzik 
a otevřená náruč slovácké pohostinosti.

tel.: 737 277 045, kontakt: Michal Dvouletý
e-mail: michal.dvoulety@ddk.cz
www.vinohradskaulice.cz

12. 9. 2020
VlasaTické poseZení 
u burčáku
Vlasatice, zahrada nebo sál 
obecního úřadu – dle počasí
Vinaři z Vlasatic si vás dovolují pozvat 
na oslavu sklizně vína, přijďte si v této uspě-
chané době popovídat s přáteli a třeba i za-
zpívat krásné moravské písničky. Bude pro vás 
připraveno několik druhů odrůdových burčáků 
místních vinařů. Začátek akce ve 14.00 hod.

tel.: 606 738 268, kontakt: Marek Sendler
e-mail: mareksend77@gmail.com

12. 9. 2020
národní souTěŽ Vín 
sloVácké Vinařské 

podoblasTi

Uherské Hradiště,  
Vinohradská ulice

X. ročník výstavy nominační soutěže 
do Salonu vín ČR – Národní soutěže vín 
Slovácké vinařské podoblasti. Od 14.00 
do 01.00 hod. ucelená ochutnávka více než 
450 vzorků vín od vinařství z celé Slovácké 
vinařské podoblasti. Bohatý kulturní pro-
gram zajištěn.

tel.: 739 052 412
kontakt: Sdružení slováckých vinařů, z.s.
e-mail: jitka@vinummoravicum.cz
www.slovactivinari.cz

12. 9. 2020
lednické Vinobraní 
& dýňobraní
Valtice, VINAŘSTVÍ LEDNICE 
ANNOVINO a.s., Nejdecká 714
Akce určená pro celou rodinu, v unikátním 
prostředí vinařství a návštěvnického centra 
na Nejdecké ulici v Lednici. Předávání hroznu 
úrody. Ochutnávka vín a komentované pro-
hlídky vinařství. Odrůdové burčáky. Cimbá-
lová muzika. Dýňobraní pro děti spojené se 
soutěžemi. Začátek v 15.00 hod.

tel.: 724 331 563
kontakt: Iveta Pekajová
e-mail: info@vinarstvilednice.cz
www.vinarstvilednice.cz

18.–19. 9. 2020
bZenecké krojoVané 
Vinobraní
Bzenec,  
víchy na náměstí Svobody,  
vinné sklepy
Oslava vína má již svůj zažitý řád. Sobotní 
odpoledne patří slavnostnímu průvodu kro-
jovaných městem, lákavá je také přehlídka 
souborů, muzik a samozřejmě ochutnávka 
burčáků a ročníkových vín místních vinařů.

tel.: 725 543 027, 722 183 283
kontakt: město Bzenec
e-mail: kultura@bzenec.cz
www.bzenec.cz

18.–19. 9. 2020
jablonecké Vinobraní & 
dýňobraní V domě Vína
Jablonec nad Nisou, 
Komenského 23
Tradiční akce nadcházejícího podzimu s boha-
tým kulturním programem pro celou rodinu! 
Přehlídka stovek vyřezaných dýní více jak 
30 základních, mateřských i speciálních škol 
z Jablonce a okolí. Zábavné odpoledne s dý-
němi a soutěžemi pro děti. Dýňový ohňostroj. 
Ochutnávka a prodej vín, burčáky.

tel.: 602 373 813, kontakt: Iveta Králová
e-mail: vinoteka@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz

18.–20. 9. 2020
mělnické Vinobraní

Mělník, historické centrum 
města

Třídenní slavnosti v historickém městě nad 
soutokem Labe a Vltavy se konají od 18. 
do 20. září. V průběhu tří dnů si můžete 
vybírat z pestré nabídky dobových i sou-
časných 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 ne-
jen z českého regionu. Slavnost je vhodnou 
příležitostí k prohlídce historického města, 
zámku Mělník s vinnými sklepy ze 14. sto-
letí, mělnického podzemí se středověkou 
studnou či kostnice.

tel.: 315 635 341
kontakt: město Mělník
e-mail: info@vinobranimelnik.cz
www.vinobranimelnik.cz

18.–19. 9. 2020
liToměřické Vinobraní
Litoměřice, 
historické centrum města
Již tradičně třetí pátek a sobota v září nabídne 
návštěvníkům Litoměřického vinobraní to 
nejlepší ze své úrody. Oslava vína bude tra-

dičně podpořena slavnostním krojovaným 
průvodem v čele s českým králem a císařem 
Karlem IV. A nebude chybět ani pestrý kul-
turní program minimálně na pěti scénách.

tel.: 724 784 499, 739 394 400
kontakt: MKZ Litoměřice
e-mail: programy@mkz-ltm.cz
www.mkz-ltm.cz

18. 9. 2020
Hudba a Víno ValTice
Valtice,  
zámek Valtice
Šestý ročník unikátního cyklu HUDBA A VÍNO 
pod garancí České filharmonie. Uskuteční se 
v pátek 18. září od 19.00 hod. v jízdárně val-
tického zámku. Komentovaná degustace vín 
přímo v koncertu při tónech hudby.

tel.: 543 537 217
kontakt: SNIP & CO, 
reklamní společnost, spol. s r.o.
e-mail: akce@snip-brno.cz
www.hudbavino.cz

18.–19. 9. 2020
ValTické dýňobraní 
Ve ValTickém podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Tradiční akce podzimu s atraktivním progra-
mem pro celou rodinu ve Valtickém Podzemí! 
Soutěže pro děti, tajemný večer se stovkami 
zapálených vyřezaných dýní v podzemním 
městě vína. Dýňový jarmark, velkolepý ohňo-
stroj. To vše podbarveno tóny cimbálky.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

19. 9. 2020
boršické burčákoVé 
slaVnosTi
Boršice,  
sportovní areál
Na odpoledním folklorním festivalu se před-
stavují jak pořádající FS Pentla a domácí DFS 
Pentlička, Veselá Partyja a MPS Stoprounští 
vinaři, tak pozvaní hosté. Souběžně s folklor-
ním pořadem probíhá doprovodný program, 
který je zaměřený na ochutnávku hroznů, košt 
burčáku a vína.

tel.: 725 064 655
kontakt: Helena Veselá
e-mail: vesela.hel@seznam.cz
www.borsice.cz

19. 9. 2020
14. HloHoVecké 
Vinobraní
Hlohovec, Dolní konec 29
Zveme vás na 14. Hlohovecké vinobraní, které 
se bude konat v sobotu 19. září v Hlohovci 
před místním kulturním domem a tentokrát 
s kapelou POLETÍME? !!! Nenechte si ujít tra-
diční vinařskou kulturní a burčákovou slavnost 
vinobraní!

tel.: 732 318 989
kontakt: Spolek Hlohovčané /  
Ing. Jaroslav Hajda
e-mail: jaroslav@hajda.cz
www.hlohovecke-vinobrani.cz

18.–19. 9. 2020
VelkopaVloVické 
Vinobraní
Velké Pavlovice,  
areál u sokolovny
Tradiční vinobraní se stánky s vínem, burčákem, 
dobrým jídlem a bohatým kulturním progra-
mem. Při sobotním programu nebude chybět 
tradiční průvod se scénkou. Těšíme se na vás.

tel.: 519 428 101
kontakt: město Velké Pavlovice
e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
www.velke-pavlovice.cz

19. 9. 2020
po kobylskýcH uličkácH 
Za Vínem a burčákem
Kobylí, vinné sklepy
Navštivte 7. ročník kobylských uliček, začí-
náme v 10.00 hod. Čekají na vás skvělá vína 
a burčák, který k tomuto období neodmysli-
telně patří.

tel.: 720 281 946
kontakt: Vinaři z Kobylí / Sabina Hradská
e-mail: info@vinarizkobyli.cz
www.vinarikobyli.cz

19. 9. 2020
iX. krumloVské 
burčákobraní
Moravský Krumlov, 
zámecké nádvoří
Slavnosti vína ve všech podobách, zpěvu 
a gastronomických specialit v krásném pro-
středí nádvoří zámku v Moravském Krumlově. 
Celodenní program začíná v 10.00 hod.

kontakt: Lukáš Valla, e-mail: 
krumlovske.burcakobrani@seznam.cz
www.krumlovskeburcakobrani.cz

19. 9. 2020
cyklomaraTon meZi 
VinoHrady
Němčičky (okr. Břeclav), 
sportovní areál
Přijeďte si zazávodit na horských kolech 
do Modrých hor a ochutnat místní vína a bur-
čák. Večerní zábava pro všechny. Grilování, 
sele, občerstvení, hudba zajištěna.

tel.: 608 434 805, kontakt: TJ Sport Něm-
čičky / Renata Podešťová
e-mail: tj@sportnemcicky.cz
www.sportnemcicky.cz

19. 9. 2020
noVosedelské sklepy 
open
Novosedly na Moravě, 
vinné sklepy
Již 11. ročník dne otevřených sklepů se usku-
teční v sobotu 19. září od 10.00 do 19.00 hod. 
V den konání akce bude pro návštěvníky ote-
vřeno 13 vinných sklepů, kde budou místní vi-
naři nabízet svá vína k ochutnání. Ve sklepích 
bude nachystáno pohoštění, kde bude možno 
ochutnat místní speciality.

tel.: 736 489 351
kontakt: NOVOSEDELSKÉ SKLEPY o.p.s.
e-mail: info@novosedelskesklepy.cz
www.novosedelskesklepy.cz

září
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19. 9. 2020
Vinařská sTeZka
Pavlov,  
kulturní dům
17. ročník netradiční vinařské akce pro 
všechny, kteří mají rádi Pálavu, lahodná vína 
a dobrou zábavu. Začátek v 10.00 hod. ochut-
návkou soutěžních vzorků vín (12 vinařství 
po 3 vzorcích), dále degustační soutěž na zna-
čené trase po svazích Pálavy, večer vinařská 
párty – výsledky, ceny, raut a kapela.

tel.: 733 534 088
kontakt: Markéta Kováčová
e-mail: kovacova@hotelpavlov.cz
www.vinarskastezka.cz

19.–20. 9. 2020
Vinobraní sV. kláry
Praha, 
Botanická zahrada hl. m. Prahy
Milovníci vína si přijdou na své o víkendu 
19.  a 20. září, kdy se na památkově chráněné 
vinici sv. Kláry s jedinečným výhledem na pa-
noráma Prahy koná tradiční vinobraní. Přijďte 
si vychutnat víno v prostředí s jedinečným 
geniem loci.

tel.: 734 787 087
kontakt: Jolana Cibulková
e-mail: jolana.cibulkova@botanicka.cz
www.botanicka.cz

19. 9. 2020
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 (rezervace možné 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

19. 9. 2020
Zámecký košT Vín 
a burčáků
Valtice,  
Zámecký sklep v levém křídle 
zámku Valtice a sklep Vinařské 
stodoly
Ochutnávka vín z produkce vinařství CHÂTEAU 
VALTICE a Vinařství Kovacs Novosedly pro 
všechny milovníky špičkových moravských 
vín. Ochutnávka burčáků pouze v areálu vinař-
ství jako součást odpoledního programu akce, 
který je nutno rezervovat (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

19. 9. 2020
kuněTické Vinobraní
Ráby, amfiteátr hradu  
Kunětická hora
Již 8. ročník Kunětického vinobraní se usku-
teční v sobotu 19. září od 10.00 do 18.00 hod. 
Degustace vybraných českých, moravských 
i zahraničních vín, burčákové hody, staročeské 
speciality a celodenní doprovodný kulturní 
program včetně prohlídek hradního paláce. 
Akce pro celou rodinu.

tel.: 736 253 563
kontakt: F E S T I N G , s.r.o.
e-mail: brezina@festing.cz
www.kunetickevinobrani.cz

19. 9. 2020
krajem Vína – Tour de 
burčák po VinařskýcH 
sTeZkácH Znojemska
Znojmo,  
začátek u Louckého kláštera,  
dále Znojemsko
Zářijový díl seriálu cykloturistických akcí Kra-
jem vína vás již tradičně zavede do podzim-
ních, 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.

tel.: 515 903 121
kontakt: Nadace Partnerství
e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz
www.vinarske.stezky.cz

19. 9. 2020
slaVnosTi burčáku 
spojené s TurisTickou 
procHáZkou krajinou 
VýHonu
Židlochovice,  
Robertova vila,  
Nádražní 232
Slavnosti na Robertově vile budou zahájeny 
v 10.00 hod.. Příležitost spojit ochutnávku 
s příjemnou procházkou po krajině Výhonu. 
Výběr z několika turistických okruhů vedených 
přes Akátovou rozhlednu nad Židlochovicemi.

tel.: 734 352 343
kontakt: Lenka Betášová
e-mail: lenka.betasova@zidlochovice.cz
www.zidlochovice.cz

25. 9. 2020
ValTické Hudbobraní 
– seTkání muŽáckýcH 
sborů
Valtice,  
Vatlické Podzemí,  
Vinařská ev. č. 47
Tradiční akce podzimu s atraktivním progra-
mem pro celou rodinu ve Valtickém Podzemí! 
Cimbálová muzika a kapely z Lednicko-val-
tického areálu. Odrůdové burčáky, krajové 
a sezonní speciality Valtického Podzemí. Ven-
kovní posezení a grilované speciality. Zahájení 
v 18.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

26.–27. 9. 2020
XXiV. karlšTejnské 
Vinobraní
Karlštejn, prostranství před 
Výzkumnou vinařskou stanicí, 
náměstí pod hradem, nádvoří 
hradu Karlštejn, dětský ráj 
(prostranství u ZŠ), louka 
za mostem
Dvacátý čtvrtý ročník velkolepých středově-
kých slavností v obci a na hradě Karlštejn. So-
bota 10.00–21.00 hod. a neděle 10.00–18.00 
hod. Ochutnávky vín a burčáků i bohatý pro-
gram – gotické odívání a historické tance, 
souboje šermířů a další vystoupení přenesou 
návštěvníky do doby dávno minulé.

tel.: 603 215 835, 773 784 213
kontakt: Karlštejnské kulturní sdružení, z.s.
e-mail: weber-kks@centrum.cz
www.karlstejnske-vinobrani.cz

26. 9. 2020
sedlecké Vinobraní
Sedlec,  
areál vinařství u Nesytu
Oficiální ukončení vinařské turistické sezóny 
spojené s ukázkou tradičního zpracování 
hroznů. Na akci bude možné ochutnat sed-
lecký burčák a čerstvý hroznový mošt, celý 
sortiment vín a gastronomické pochutiny. 
K dobré náladě bude hrát cimbálová muzika. 
Vstup zdarma.

tel.: 777 719 116
kontakt: Monika Ježová
e-mail: objednavky@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz

26. 9. 2020
ValTické Hudbobraní – 
seTkání ŽenskýcH sborů
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční akce podzimu s atraktivním progra-
mem pro celou rodinu ve Valtickém Podzemí! 
Cimbálová muzika a kapely z Lednicko-val-
tického areálu. Odrůdové burčáky, krajové 
a sezonní speciality Valtického Podzemí. Ven-
kovní posezení a grilované speciality. Zahájení 
v 18.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

26. 9. 2020
VáclaVský burčákoVý 
pocHod
Moravská Nová Ves,  
sklepní ulička Výmol,  
vinice v obci
Oblíbený 5 km pěší pochod podzimními vini-
cemi od sklepní uličky ke kulturnímu domu, 
kde je pro příchozí připravena cimbálová mu-
zika, pestré krajové občerstvení a ochutnávka 
burčáku či vína. Akce se koná za každého po-
časí od 10.30 do 21.00 hod.

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

26. 9. 2020
sVaToVáclaVské 
slaVnosTi V kuTné Hoře
Kutná Hora, klášter sv. Voršily
Na svatého Václava, patrona České země 
a vinařů, pořádají Vinné sklepy již 28. ročník 
Přehlídky českých vín. Využijte tuto příležitost 
strávit příjemné odpoledne v úžasných pro-
storách bývalého voršilského kláštera ve spo-
lečnosti dobrého vína a lokálních pochutin.

tel.: 608 190 424
kontakt: Vinné sklepy Kutná Hora
e-mail: edita.dvorska@vinokutnahora.cz
www.vinokutnahora.cz

26. 9. 2020
FesTiVal bio Vín a sýrů 
mikuloV
Mikulov, náměstí
Přijměte pozvání na festival tuzemských BIO 
vín spojený s ochutnávkou vynikajících BIO 
sýrů z ekofarem napříč celou ČR v Mikulově.

tel.: 736 489 351, kontakt: PRO-BIO Svaz 
ekologických zemědělců, z.s.
e-mail: pro-bio@pro-bio.cz
www.pro-bio.cz

26. 9. 2020
burčákoVé slaVnosTi
Moravský Písek, Vinařský sklep, 
Ostrožská 792
Burčákové slavnosti v době od 14.00 do 20.00 
hod. Pořádá místní společnost Vinaři Morav-
ský Písek.

tel.: 731 480 296, kontakt: Jaroslav Lacina
e-mail: miroslav.dula@seznam.cz

28. 9. 2020
Hradecký košTýř
Hradec Králové, Městská 
památková rezervace, městská 
hudební síň, severní terasy 
a Žižkovy sady
Slavnost vína a burčáku se koná v historické 
části města, je doplněna dvěma kulturními 
stagemi s pestrým kulturním programem 
a velkou dětskou zónou. Více než 30 vinařů 
a prodejců vín s nabídkou nejen českých, mo-
ravských, ale i světových vín, řízené degustace 
v Rytířském sále, bohaté občerstvení.

tel.: 603 843 903, kontakt: Ing. Daniela 
Manďáková / Hradecká kulturní a vzdělá-
vací společnost s.r.o.
e-mail: mandakova@ic-hk.cz
www.adalbertinum.cz

28. 9. 2020
sVaToVáclaVské 
Vinobraní
Praha, Villa Richter 
a Svatováclavská vinice
Areál Svatováclavské vinice a Villa Richter 
bude letos 28. září hostit už 13. ročník tradič-
ního Svatováclavského vinobraní. K ochutnání 
budou vzorky významných českých a morav-
ských vinařství a nebude chybět ani burčák, 
hudba a spousta jídla.

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

 říJen
1.–3. 10. 2020
burčákoVé slaVnosTi
Hustopeče, Dukelské nám.
Burčákové slavnosti probíhají na hustopeč-
ském náměstí už od roku 1994. Tato novodobá 
tradice připomíná slavnou minulost Hustopečí 
jako největšího vinohradnického města Mo-
ravy a sídla horenského soudu.

tel.: 530 351 418, 530 351 419
kontakt: město Hustopeče
e-mail: tic@hustopece.cz
www.burcakoveslavnosti.cz

2.–3. 10. 2020
olomoucké Vinné 
slaVnosTi podZimní
Olomouc, Dolní náměstí
Olomoucké vinné slavnosti probíhají od roku 
2012 a jsou založeny na historii města Olo-
mouce, historii vinných domů a prodeje vína. 
Zveme vinaře jak z Moravy, tak i ze zahraničí, 
kteří nabízejí a prezentují svá vína za své 
sklepní ceny návštěvníkům vinných slavností, 
turistům a kolemjdoucím.

tel.: 776 747 625
kontakt: Olomoucká vinná společnost
e-mail: info@olomoucka-vinna.cz
www.olomoucka-vinna.cz

2. 10. 2020
podZimní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery v podzemním 
městě vína s vlastními víny Valtického Pod-
zemí a víny s původem z Lednicko-valtického 
areálu za doprovodu cimbálové muziky k tanci 
i poslechu. Zahájení ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

3. 10. 2020
slaVnosTi Vína 
a burčáku
Klimkovice, předzámčí a prostory 
Zámeckého vinného sklepa
Již podvanácté se první říjnovou sobotu konají 
v Klimkovicích Slavnosti vína a burčáku, které 
přinášejí vinnou kulturu a nabízejí návštěv-
níkům města i lázeňským hostům kvalitní 
moravská vína ze všech podoblastí a také 
moravský burčák.

tel.: 603 112 170, kontakt: V. Rimmel
e-mail: rimmel@rceia.cz
www.vinnysklep-klimkovice.com

3. 10. 2020
Vinobraní
Stranná, u kostelíka
Vinobraní ve Stranné od 12.00 hod. do 19.00 
hod. Bohatý kulturní program. Občerstvení 
všeho druhu. Zajištěna kyvadlová doprava.

tel.: 607 028 661, kontakt: obec Březno
www.obecbrezno.cz

3. 10. 2020
národní souTěŽ Vín 

VelkopaVloVické 
podoblasTi

Hustopeče, Společenský dům, 
Herbenova 423/4

První víkend v měsíci říjnu si udělejte čas 
a využijte jedinečné možnosti ochutnat 
všechna vína ucházející se o zařazení do dal-
šího ročníku Salonu vín ČR, vína z Národní 
soutěže vín Velkopavlovické vinařské pod-
oblasti, prestižního klání vín z Velkopavlo-
vicka. Za doprovodu cimbálové muziky se 
můžete od 10.00 do 20.00 hod. bavit nad 
skleničkou dobrého vína. Akce probíhá pod 
garancí Svazu vinařů ČR a ve spolupráci Ná-
rodního vinařského centra.

tel.: 775 095 526
kontakt: město Hustopeče
e-mail: uncovska@hustopece.cz
www.hustopece.cz

3. 10. 2020
Vi. sTaroměsTský  
den Vína
Staré Město, Jezuitský sklep 
na náměstí Velké Moravy
Klub přátel vína Staré Město pořádá VI. Staro-
městský den vína. Řízená degustace hostujícího 
vinařství, volná degustace vín od staroměst-
ských vinařů a cimbálová muzika Jaroslava Če-
cha. Vstupenky v předprodeji od 1. září.

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

3. 10. 2020
podZimní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery v podzemním 
městě vína s vlastními víny Valtického Pod-
zemí a víny s původem z Lednicko-valtického 
areálu za doprovodu cimbálové muziky k tanci 
i poslechu. Zahájení ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
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3. 10. 2020
krajem Vína – 
na kole VinoHrady 
uHerskoHradišťska – 
ZaVírání cyklosTeZek
Uherské Hradiště,  
začátek na Masarykově náměstí, 
dále cyklostezky 
Uherskohradišťska
15. ročník symbolického zavírání cyklostezek 
v centru Slovácka začne v 8.30 hod. Po zahá-
jení se odstartují jednotlivé cyklistické stezky 
různé délky a náročnosti, vedoucí přes mikro-
regiony Uherskohradišťska. Součástí akce jsou 
i dvě trasy pro pěší turisty.

tel.: 572 525 525
kontakt: Region Slovácko, 
sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz

9. 10. 2020
podZimní Večery 
s cimbálkou
Valtice,  
Vatlické Podzemí,  
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery v podzemním 
městě vína s vlastními víny Valtického Pod-
zemí a víny s původem z Lednicko-valtického 
areálu za doprovodu cimbálové muziky k tanci 
i poslechu. Zahájení ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

10. 10. 2020
lednické podZimní 
slaVnosTi
Lednice, 
VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO 
a.s., Nejdecká 714
Další ročník akce určené pro celou rodinu. 
Soutěžní výstavy podzimních aranžmá 
základních škol regionu LVA, studentů 
Střední vinařské školy Valtice a studentů 
Zahradnické fakulty MENDELU. Prohlídky 
vinařství, ochutnávka vín a burčáků, ob-
čerstvení. První víno Mladé z ročníku 2020. 
Začátek v 15.00 hod.

tel.: 724 331 563
kontakt: Iveta Pekajová
e-mail: info@vinarstvilednice.cz

10. 10. 2020
podZimní Večery 
s cimbálkou
Valtice, 
Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery v podzemním 
městě vína s vlastními víny Valtického Pod-
zemí a víny s původem z Lednicko-valtického 
areálu za doprovodu cimbálové muziky k tanci 
i poslechu. Zahájení ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

16. 10. 2020
slaVnosT mladéHo Vína 
V domě Vína
Jablonec nad Nisou, 
Komenského 23
Tradiční podzimní akce s atraktivním kultur-
ním programem. Chlazené odrůdové burčáky 
a vína zrozená v Lednici. Ochutnávka prvního 
vína Mladé z ročníku 2020. Předání hroznu 
úrody z Moravy. Bakchus, sličné bakchantky 
(víly víněnky) a bujará zábava s hudbou k po-
slechu i tanci.

tel.: 602 373 813, kontakt: Iveta Králová
e-mail: vinoteka@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz

16. 10. 2020
podZimní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery v podzemním 
městě vína s vlastními víny Valtického Pod-
zemí a víny s původem z Lednicko-valtického 
areálu za doprovodu cimbálové muziky k tanci 
i poslechu. Zahájení ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

17. 10. 2020
GalaVečer sekTu aneb 
napijme se HVěZd
Lechovice, prodejna
Technolog vinařství zkušeně provede hosty 
výjimečným večerem a vychutnáním degus-
tační řady sektů. Vrcholem večera bude Sekt 
Vranov, který zrál na dně Vranovské přehrady. 
Nabídneme vám snoubení vín a pokrmů, 
o klidnou atmosféru se postará hudba. Cena 
vstupenky 600 Kč, zlevněná při nákupu sektu 
350 Kč.

tel.: 725 545 049
kontakt: prodejna Lechovice
e-mail: lechovice@vslechovice.cz
www.vslechovice.cz

17. 10. 2020
dýňobraní V oc olympia 
mladá boleslaV
Mladá Boleslav, OC OLYMPIA
Tradiční akce nadcházejícího podzimu pro ce-
lou rodinu! Tvůrčí dílna vyřezávání a zdobení 
dýní. Zábavné odpoledne s dýněmi a soutě-
žemi pro děti. Volba Miss Dýňobraní. Hudba 
k tanci i poslechu. Ochutnávka a prodej mo-
ravských vín, burčáky.

tel.: 602 349 821
kontakt: Petr Krejčík
e-mail: krejcik@vinarstvilednice.cz
www.dum-vina.cz

17. 10. 2020
podZimní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery v podzemním 
městě vína s vlastními víny Valtického Pod-

zemí a víny s původem z Lednicko-valtického 
areálu za doprovodu cimbálové muziky k tanci 
i poslechu. Zahájení ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

19.–22. 10. 2020
kurZ sommelier
Valtice, učebna Vinařské 
akademie Valtice, 
Nám. Svobody 13
Dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení 
„Sommelier“, určený specializovaným pracov-
níkům gastronomie, vinoték a obchodníkům 
vinařských firem, ale i konzumentům, kteří 
chtějí být v tomto oboru vzdělaní. Teoretická 
výuka je doplněna tuzemskými exkurzemi.

tel.: 774 145 437
kontakt: Vinařská akademie Valtice / 
Ing. Martina Bartošová
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

23. 10. 2020
podZimní Večery 
s cimbálkou
Valtice,  
Vatlické Podzemí,  
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery v podzemním 
městě vína s vlastními víny Valtického Pod-
zemí a víny s původem z Lednicko-valtického 
areálu za doprovodu cimbálové muziky k tanci 
i poslechu. Zahájení ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

24. 10. 2020
Víno a dýně
Moravská Nová Ves, 
sklepní uličky Výmol a Zátiší
Tematické komorní otevřené sklepy pořádané 
v době od 11.00 do 19.00 hod., víno doprovodí 
regionální pokrmy z dýní ve slané i sladké 
podobě, rovněž v podobě pro vegetariány. Bě-
hem akce zajišťuje hudební doprovod cimbá-
lová muzika Husaři. Oblíbená podzimní akce.

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

24. 10. 2020
podZimní Večery 
s cimbálkou
Valtice,  
Vatlické Podzemí,  
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery v podzemním 
městě vína s vlastními víny Valtického Pod-
zemí a víny s původem z Lednicko-valtického 
areálu za doprovodu cimbálové muziky k tanci 
i poslechu. Zahájení ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

30.–31. 10. 2020
HalloWeen Ve ValTickém 
podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Strašidelný večer s dýněmi obestřený tajem-
stvími vinných sklepů s průzračnými tóny cim-
bálu a vonící výborným vínem a jídlem. To vše 
jsou dobré důvody pro návštěvu a ojedinělý 
zážitek. Zahájení ve 20.00 hod.

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

30. 10.–1. 11. 2020
Vinařská akademie i  
– kadeT
Valtice, učebna Vinařské 
akademie 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.

tel.: 774 145 437, kontakt: Vinařská akade-
mie Valtice / Ing. Martina Bartošová
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

31. 10.–1. 11. 2020
Zaječské mladé Víno
Zaječí, vinné sklepy
Zveme vás na 7. ročník podzimních otevřených 
sklepů v Zaječí. V sobotu se pro vás sklepy 
otevřou od 12.00 a v neděli od 10.00 do 12.00 
hod. Těšíme se na vaši návštěvu.

kontakt: Vladislava Čermáková
e-mail: info@vinarizajeci.cz
www.vinarizajeci.cz

31. 10. 2020
VrboVecké Vinobraní
Vrbovec, sklepní ulička
Cech vinařů Vrbovec navazuje na staré vinař-
ské tradice slavnostního ukončení vinobraní. 
Průvod sklepní uličkou, otevřené sklepy, bur-
čák a mladá vína. Čas konání: 12.00–20.00 
hod. Následuje večerní zábava od 20.00 hod.

Tel.: 724 009 066, 603 759 000
kontakt: Cech vinařů Vrbovec, 
obec Vrbovec
e-mail: cechvrbovec@email.cz
www.cechvrbovec.cz

 listOpad
6. 11. 2020
podZimní Večery 
s cimbálkou
Valtice, Vatlické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční víkendové večery v podzemním 
městě vína s vlastními víny Valtického Pod-
zemí a víny s původem z Lednicko-valtického 
areálu za doprovodu cimbálové muziky k tanci 
i poslechu. Zahájení ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

7.–8. 11. 2020
FesTiVal oTeVřenýcH 

sklepů – podZim 
na HusTopečsku

Hustopeče, Rakvice, Zaječí, 
Přítluky a Starovice, vinné sklepy
28. Festival otevřených sklepů se vrací 
na Hustopečsko, jehož úrodné roviny patří 
k nejslunnějším a nejteplejším místům 
na Moravě. Na návštěvníky bude o víkendu 
7. a 8. listopadu čekat třicítka otevřených 
sklepů, degustace vín z rukou vinařů, do-
provodný kulturní program a krajové spe-
ciality. V ceně dvoudenní vstupenky získáte 
degustaci všech festivalových vzorků, vstup 
do všech sklepů, tištěného průvodce, degu-
stační skleničku, stylovou látkovou tašku, 
možnost využití festivalové autobusové 
dopravy a vstup na vybrané akce doprovod-
ného programu zdarma. Začátek je v sobotu 
7. listopadu, sklepy se otevřou od 10.00 
do 21.00 hod., v neděli pak od 10.00 
do 15.00 hod., po oba dva dny s možností 
nákupu vín jak u vinařů, tak i ve festivalo-
vém e-shopu. Registrační místo v Husto-
pečích bude otevřeno v pátek 6. listopadu 
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 mezi obcemi po ce-
lou dobu festivalu. Informace o vinařích, 
programu a ubytování na webu. Vstupenky 
v e-shopu Nadace Partnerství nebo v síti 
Ticketstream.

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

7. 11. 2020
podZimní oTeVřené 
sklepy
Moravská Nová Ves,  
sklepní uličky Výmol a Zátiší
Vinařský spolek Moravská Nová Ves zve 
všechny vinaře, příznivce i milovníky kvalit-
ního moravského vína v sobotu 7. listopadu 
v době od 10.00 do 19.00 hod. do autentic-
kých prostor sklepních uliček U nádraží, Výmol 
a Zátiší k návštěvě 25–30 otevřených vinných 
sklepů.

tel.: 608 875 445
kontakt: Ing. Radek Vaněk
e-mail: info@vinarimnves.cz
www.vinarimnves.cz

7. 11. 2020
puToVání Za mladým 
Vínem
Bořetice, areál sklepů Kraví hora
Akci zahajuje nástup vlády, zazní hymna Re-
publiky Kraví hora a krátký proslov předsedy 
vlády. Pak již následuje volná degustace 
u vinařů v označených sklepech. Začátek 
v 11.00 hod.

tel.: 724 964 250, kontakt: Karel Pilař
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

7. 11. 2020
ValTické 
sVaTomarTinské 
slaVnosTi & Husí Hody 
Ve ValTickém podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Svatomartinská husička, menu a vína MLADÉ 
(první vína ročníku 2020) ve Valtickém Pod-
zemí. Víno a dobrá zábava při tónech cimbá-
lové muziky k tanci i poslechu. Jezte a pijte co 
hrdlo ráčí!

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

7. 11. 2020
VýsTaVa arcHiVnícH Vín 
VranoVice
Vranovice, sál Domu pro seniory, 
ul. Náměstíčko
12. ročník výstavy archivních vín začíná 
ve 14.00 hod., k poslechu a zpěvu zahraje 
cimbálová muzika. Vína budou ohodnocena 
ve dvou kategoriích, I. kategorie ročník 2018-
2017, II. kategorie ročník 2016 a starší.

tel.: 739 051 137, kontakt: Drahomír Dofek
e-mail: d.dofek@seznam.cz

11. 11. 2020
sVaTomarTinská Vína
Čejkovice (okr. Hodonín), Hotel 
Zámek Čejkovice
Slavnostní zahájení prodeje mladých čejko-
vických svatomartinských vín se bude konat 
11. listopadu na nádvoří Hotelu Zámek Čejko-
vice. Po slavnostním požehnání mladých vín 
za účasti místního faráře, dále za účasti sv. 
Martina na koni, účasti žesťového místního 
kvarteta a dalších.

www.vinozcejkovic.cz

11. 11. 2020
sVaTomarTinská Vína 
V domě Vína
Jablonec nad Nisou, 
Komenského 23
Největší akce svatomartinských vín v regi-
onu. Degustace a možnost zakoupení desítek 
svatomartinských a mladých vín různých 
moravských vinařů. Svatomartinské vinařské 
speciality. Slavnostní přípitek a začátek akce 
v 11 hod. a 11 min.

tel.: 602 373 813
kontakt: Iveta Králová
e-mail: vinoteka@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz
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11. 11. 2020
sVaTomarTinský košT

Brno, Náměstí Svobody
Zažijte nezapomenutelnou atmosféru nej-
větší ochutnávky svatomartinských vín. 
Vinařský fond pořádá již 16. ročník tradič-
ního koštu prvního vína nového ročníku. 
Přiťukněte si s námi 11. 11. od 11.00 hod. 
na náměstí Svobody v Brně. Svatomartin-
ský košt nabízí každoročně k ochutnání 
100 druhů vín od vinařů z Moravy a z Čech. 
Svatomartinskému vínu je žehnáno v ka-
tedrále sv. Petra a Pavla na Petrově, svatý 
Martin poté slavnostně otevírá lahev 
na náměstí Svobody v 11.00 hod. Vstupné 
na akci činí 60 Kč, za které návštěvníci ob-
drží 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. Sva-
tomartinský košt trvá do podvečerních ho-
din. Aktuální informace o letošním ročníku 
najdete na www.wineofczechrepublic.cz. 
Cena vstupného 60 Kč + kredit na útratu.

tel.: 541 652 471
kontakt: Vinařský fond
e-mail: info@vinarskyfond.cz
www.wineofczechrepublic.cz

11. 11. 2020
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, kontakt: Karlštejnské 
kulturní sdružení, z.s. / Richard Kolek
e-mail: richardkolek@seznam.cz
www.karlstejnske-vinobrani.cz

11. 11. 2020
oTeVírání 
sVaTomarTinskýcH Vín
Kyjov, stan před radnicí
Tradiční otevírání svatomartinských vín regio-
nálních vinařů. Můžete ochutnat přibližně 30 
vzorků od 10 vinařů. Akci organizuje město 
Kyjov a Kyjovská vinotéka Svatoborská 26. 
Začátek je v 11 hodin a 11 minut ve stanu před 
radnicí.

tel.: 602 937 871
kontakt: Mgr. Pavel Navrátil
e-mail: navratil@kyjovskavinoteka.cz
www.mestokyjov.cz

11. 11. 2020
sVaTomarTinská Vína 
V oc Forum liberec
Liberec, OC FORUM
Největší akce svatomartinských vín v regi-
onu. Degustace a možnost zakoupení desítek 
svatomartinských a mladých vín různých mo-
ravských vinařů. Svatomartinské speciality. 
Slavnostní přípitek v 11 hodin a 11 minut.

tel.: 602 349 821
kontakt: Petr Krejčík
e-mail: liberec@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz

11. 11. 2020
sVaTomarTinská Vína 
V domě Vína na šalďáku
Liberec, Na Šalďáku 30/4
Spíše komorní akce v nádherném prostředí. 
Degustace a možnost zakoupení svatomar-
tinských a mladých vín různých moravských 
vinařů. Svatomartinské vinařské speciality. 
Slavnostní přípitek v 11 hodin a 11 minut.

tel.: 792 306 026
kontakt: Libor Jadrný
e-mail: libor.jadrny@gmail.cz
www.dum-vina.cz

11. 11. 2020
sVaTomarTinská Vína 
V oc olympia mladá 
boleslaV
Mladá Boleslav, OC OLYMPIA
Největší akce svatomartinských vín v regi-
onu. Degustace a možnost zakoupení desítek 
svatomartinských a mladých vín různých 
moravských vinařů. Svatomartinské vinař-
ské speciality. Slavnostní přípitek v 11 hodin 
a 11 minut.

tel.: 725 462 424
kontakt: Petr Krejčík
e-mail: mlada.boleslav@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz

11. 11. 2020
sVaTomarTinská 
uniVerZiTní V olomouci
Olomouc,  
Univerzitní ulice
Ochutnávky a propagace mladých vín od 105 
vinařství.

tel.: 776 747 625
kontakt: Olomoucká vinná společnost
e-mail: info@olomoucka-vinna.cz
www.olomoucka-vinna.cz

11. 11. 2020
sVaTomarTinský 
přípiTek
Praha, 
Botanická zahrada hl. m. Prahy
Trojská botanická zahrada připravila tradiční 
Svatomartinský přípitek. 11. listopadu přesně 
v 11.11 hod. se na vinici sv. Kláry dle tradice 
poprvé otevřou lahve s letošním Svatomar-
tinským vínem. Přijďte ochutnat mladá vína 
českých vinařů a poodhalit tak kvalitu nového 
ročníku.

tel.: 234 148 122
kontakt: Jolana Cibulková
e-mail: info@botanicka.cz
www.botanicka.cz

11. 11. 2020
ŽeHnání 
sVaTomarTinskéHo Vína
Uherské Hradiště, 
Masarykovo náměstí 21
Ve středu 11. listopadu bude před jedenáctou 
hodinou zahájen slavnostní obřad žehnání 
Svatomartinského vína. Do povolaných rukou 
předá nové víno sv. Martin na bílém koni v do-
provodu římských vojáků a krojované chasy. 
Od 11.30 hod. následuje degustace svatomar-
tinských vín a zahraje cimbálová muzika.

tel.: 572 525 525, 572 525 529
kontakt: Region Slovácko, sdružení pro 
rozvoj cestovního ruchu
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz

11. 11. 2020
sVaTomarTinská 
deGusTace na Vinařské 
sTodole
Valtice, Vinařská 407 (areál 
vinařství CHÂTEAU VALTICE – 
Vinné sklepy Valtice, a.s.)
Slavnostní přípitek a ochutnávky mladých 
a svatomartinských vín 2020 z produkce 
CHÂTEAU VALTICE, Vinařská škola Valtice a Vi-
nařství Kovacs Novosedly, placené prohlídky 
Křížového sklepa, chrámu vína Vinařské sto-
doly a sklepa Venerie patřícího Střední vinař-
ské škole a další...

tel.: 606 309 959, 519 361 314
kontakt: Romana Hauptová – 
event manager
e-mail: sekretariat@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

11.–15. 11. 2020
slaVnosTi mladýcH Vín 
Ve VinařsTVí u kapličky
Zaječí, Vinařství U Kapličky
Vážení hosté, zveme vás na Slavnosti mladých 
vín do Nového sklepa Vinařství U Kapličky, kde 
vám nabídneme košt letošních vín, tradiční 
zábavu u cimbálové muziky, ochutnávku 
a prodej uzenin a sýrů od lokálních výrobců. 
Těšíme se na vás. Více informací obdržíte 
na recepci.

tel.: 724 054 955
kontakt: Lucie Jahodová
e-mail: recepce@vinarstviukaplicky.cz
www.vinarstviukaplicky.cz

11. 11. 2020
sVaTomarTinské 2020
Ústí nad Labem,  
Lidické náměstí
Celá akce je součástí celorepublikové kam-
paně se zaměřením na propagaci českých 
a moravských svatomartinských vín. Koná se 
od 11.11 hod. do 20.00 hod. Pořadatelem akce 
je ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., pořadatel vý-
stavy „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE“.

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

11. 11. 2020
slaVnosTi 
sVaTomarTinskéHo 
a mladéHo Vína
Znojmo, klášter dominikánů, 
Dolní Česká
Přijďte 11. listopadu ochutnat první vzorky 
mladého vína znojemských vinařů a doprovo-
dit svatého Martina v jeho průvodu. Nabídku 
lahodných vín doplní gastronomické dobroty 
a vínu do noty ladící cimbálová muzika. Křest 
Svatomartinského vína ročníku 2020 se usku-
teční v symbolickém čase 11.11 hod.

tel.: 730 589 394
kontakt: Znojemská Beseda
e-mail: novotnav@znojemskabeseda.cz
www.znojemskabeseda.cz

13. 11. 2020
bZenecké sklepy při 
sVíčkácH
Bzenec, vinné sklepy
Pojďte zažít nevšední putování za vínem a vi-
naři do bzeneckých sklípků, které jsou osví-
ceny svícemi a lampami. Přes desítku vinařství 
vám nabídne mladá vína k porovnání s roční-
kovými víny. Akce probíhá v čase od 17.30 hod. 
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

13. 11. 2020
sVěcení Vína  
ročníku 2020
Mikulov, zámek, Gajdošův sál
Tradiční akce, která se koná vždy kolem svátku 
svatého Martina v pátek od 16.00 hod. Slav-
nostní obřad svěcení vína provede probošt 
kolegiátní kapituly v Mikulově – P. Mgr. Pavel 
Pacner.

tel.: 519 510 005, 602 567 640, kontakt: 
Moravín Mikulov / Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: info@moravinmikulov.eu
www.moravinmikulov.eu

14. 11. 2020
sVaTomarTinské Hody
Klimkovice, 
předzámčí a prostory  
Zámeckého vinného sklepa
Svatomartinské hody se budou konat v sobotu 
14. listopadu od 11.11 hod. před zámkem 
v Klimkovicích a pokračují v tradici zahájené 

již v roce 2009. Návštěvníci ochutnají svato-
martinská a mladá vína a připomeneme si 
tradice, které k svátku sv. Martina patří (jídlo, 
příjezd družiny).

tel.: 603 112 170
kontakt: Vladimír Rimmel
e-mail: rimmel@rceia.cz
www.vinnysklep-klimkovice.com

14. 11. 2020
bZenecké 
sVaTomarTinské 
slaVnosTi
Bzenec, 
sklep pod sokolovnou
Ochutnávka mladých vín spojená s přehlídkou 
vojsk tří císařů. Začátek ve 14.00 hod.

tel.: 725 543 027, 722 183 283
kontakt: město Bzenec
e-mail: kultura@bzenec.cz
www.bzenec.cz

14.–15. 11. 2020
FesTiVal Vína 
– sV. marTin 
na HoVoransku
Hovorany, vinné sklepy
Spolek Hovoranských vinařů pořádá již 7. roč-
ník oblíbeného Festivalu vína – sv. Martin 
na Hovoransku. Akce se koná 14. listopadu 
od 11.00 hod. Můžete se těšit na neomezenou 
konzumaci špičkových vín v mnoha hovoran-
ských vinařstvích, bohaté občerstvení přímo 
ve sklepech a večerní cimbálovou muziku.

tel.: 724 265 791
kontakt: Spolek Hovoranských vinařů, z.s.
e-mail: vinozhovoran@seznam.cz
www.vinozhovoran.cz

14. 11. 2020
oslaVa 
sVaTomarTinskýcH  
Vín a Husí
Hustopeče, 
Dukelské nám.
V 11.11 hod. zazní z oken hustopečské rad-
nice slavnostní fanfáry, které ohlásí příjezd 
sv. Martina s družinou. Společně s ním pak 
návštěvníci slavností pozvednou své sklenky 
a letos poprvé si mladým vínem přiťuknou.

tel.: 775 095 526
kontakt: město Hustopeče
e-mail: uncovska@hustopece.cz
www.hustopece.cz

14. 11. 2020
sVaTomarTinské  
Hody V Gask
Kutná Hora,  
GASK – Galerie  
Středočeského kraje
Přijďte ochutnat česká a moravská svato-
martinská vína společně s lokálními a te-
matickými pokrmy připravenými pro tuto 
příležitost. Koná se od 11.00 do 19.00 hod.

tel.: 736 536 488, 775 450 450, 
kontakt: Galerie Středočeského kraje, 
Vinné sklepy Kutná Hora
e-mail: lukas.rudolfsky@vinokutnahora.cz
www.vinokutnahora.cz

14. 11. 2020
sVaTokaTeřinské 
slaVnosTi Vína
Mutěnice, areál vinných sklepů 
Pod Búdama
Mutěničtí vinaři vás zvou do areálu vinných 
sklepů Búdy na XI. ročník Svatokateřinských 
slavností vína. Otevřeno bude minimálně 
15 sklepů s možností ochutnat i mladá vína 
ročníku 2020.

tel.: 728 974 666, 605 443 839
kontakt: Vladimír Trávník
e-mail: info@vinozmutenic.cz
www.vinozmutenic.cz

14. 11. 2020
sVaTý marTin 
V šaldorFskýcH 
sklepecH
Nový Šaldorf-Sedlešovice, 
obecní sál
Tradiční první setkání s mladými víny. 
Od 15.00 hod. u historického lisu připomenutí 
vzniku svatomartinské tradice. Od 16.00 hod. 
ochutnávka mladých vín v obecním sále.

kontakt: Šaldorfské sklepy z.s.
www.saldorfske-sklepy.cz

14. 11. 2020
sVaTomarTinský den 
oTeVřenýcH sklepů – 
Za Vínem do rakVic
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 pří-
jemný podzimní den s místními vinaři.

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

14. 11. 2020
oTeVřené sklepy 
na podřipsku
Roudnice nad Labem, Informační 
a dopravní centrum Podřipska
V sobotu 14. listopadu máte příležitost sezná-
mit se s vinaři na Podřipsku. Tento den od 9.00 
do 20.00 hod. navštívíte vinaře přímo v jejich 
sklepích. Mezi sklepy budou účastníky přepra-
vovat speciální kyvadlové vínobusy. Ústředím 
akce bude Roudnice nad Labem.

tel.: 412 871 149, kontakt: Říp, o.p.s.
e-mail: krupova@ripops.cz
www.vyletnarip.cz

14. 11. 2020
9. sVaTomarTinský košT 
syroVice
Syrovice, sokolovna
Tradiční košt svatomartinských vín s mla-
dými víny místních vinařů. Začátek v 11.00 
hod. K jídlu se podává svatomartinská husa. 
Od 14.00 hod. k poslechu cimbálová muzika.

tel.: 777 574 323, kontakt: Michal Holub
e-mail: vinari.syrovice@seznam.cz



www.vinazmoravy.cz | www.vinazcech.cz | 6564 | Česká republika

kalendář vinařských akcí listopad – prosinec

14. 11. 2020
sVěcení Vína 
a ocHuTnáVka  
mladýcH Vín
Šardice,  
Obecní hala U Orla
Svěcení mladých vín ročníku 2020 a první 
ochutnávka mladých vín. Od 16.00 hod.

tel.: 602 146 935, 603 332 416
kontakt: František Foretník / Mendelův 
vinařský spolek Šardice
e-mail: nesporova.jarmila@seznam.cz
www.vinozesardic.cz

14. 11. 2020
FesTiVal mladýcH Vín 
V šaToVě
Šatov, kulturní dům
Degustace mladých vín v kulturním domě Ša-
tov, které se koná od 13.00 do cca 02.00 hod. 
Přijďte ochutnat mladá vína místních vinařů. 
Chybět nebude cimbálová muzika, taneční 
zábava ani bohaté občerstvení.

kontakt: Spolek šatovských vinařů
e-mail: info@vinarisatov.cz
www.vinarisatov.cz

14. 11. 2020
ValTické 
sVaTomarTinské 
slaVnosTi & Husí Hody 
Ve ValTickém podZemí
Valtice,  
Vinařská ev. č. 47
Svatomartinská husička, menu a svatomartin-
ská vína ve Valtickém Podzemí. Víno a dobrá 
zábava při cimbálové muzice k poslechu 
i tanci. Jezte a pijte co hrdlo ráčí! Začátek 
v 19.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

14. 11. 2020
Xiii. ročník meZinárodní 
souTěŽe a VýsTaVy 
mešnícH a košer Vín
Velehrad,  
Slovanský sál Stojanova 
gymnázia, Velehrad
Vážení návštěvníci, již potřinácté se uskuteční 
v sobotu dne 14. listopadu od 16.00 hod. Cis-
terciácká pečeť – mezinárodní soutěž a výstava 
mešních a košer vín v prostorách Slovanského 
sálu Stojanova gymnázia na Velehradě.

tel.: 732 757 142
kontakt: Matice velehradská z.s.
e-mail: vojackova.majka@seznam.cz
www.cisterciackapecet.cz

14. 11. 2020
sVaTomarTinské 
oTeVřené sklepy
Velké Pavlovice,  
vinné sklepy
Svatomartinské otevřené sklepy pro vás 
pořádají vinaři ze spolku Víno z Velkých Pav-
lovic. Začátek je v 11.00 hod. Čekají na vás 
svatomartinská a mladá vína, svatomartinská 

husa a další speciality. Den zakončíme večerní 
besedou u cimbálu s folklórním souborem. Ta 
začíná v 19.00 hod. v sokolovně.

tel.: 605 886 640
kontakt: Víno z Velkých Pavlovic
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

14.–15. 11. 2020
po sTopácH opičky 
emilky Za mladým 
Vrbeckým Vínem
Vrbice, vinné sklepy
Vinaři Vrbice připravili putování po vinných 
sklepech spojené s ochutnávkou mladých vín 
ročníku 2020. Vzhledem k menšímu rozsahu 
akce je to ideální příležitost pro setkání s vi-
naři a rozpravám o jejich vinařské filosofii.

tel.: 776 823 694
kontakt: Lenka Machovská
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

15. 11. 2020
lednický 
sVaTomarTinský 
bucHTaFesT
Lednice, VINAŘSTVÍ LEDNICE 
ANNOVINO a.s., Nejdecká 714
Příjemné odpoledne v unikátním prostředí 
vinařství a ve společnosti domácích buchet 
a cukroví všeho druhu. Přijďte pomoci vybrat 
ty nejlepší. Komentované prohlídky vinařství, 
ochutnávka vín. Víno Mladé 2020 - první víno 
nového ročníku a svatomartinská vína. Pro-
dejní módní přehlídka. Občerstvení.

tel.: 724 331 563, kontakt: Iveta Pekajová
e-mail: info@vinarstvilednice.cz
www.vinarstvilednice.cz

15. 11. 2020
sVěcení Vín
Uherčice (okr. Břeclav), 
kulturní dům
Začínáme ve 14.00 hod. požehnáním mladých 
vín, pak následuje ochutnávka cca 150 vzorků 
od místních vinařů. Vstupné 2 x 0,7 l vína nebo 
150 Kč. Děti zdarma.

www.vinariuhercice.cz

19. 11. 2020
25. deGusTace  
mladýcH Vín
Nový Šaldorf-Sedlešovice, 
Hospoda U Samků
SZV Znojmo pořádá ve spolupráci s Cechem 
vinařů Nový Šaldorf v 17.00 hod. v Hospodě 
U Samků degustaci mladých vín.

tel.: 515 213 145, 721 520 856, kontakt: 
Sdružení znojemských vinařů z.s. / Ing. Ja-
romír Čepička, CSc. – předseda
e-mail: jaromir.cepicka@gmail.com
www.szv.estranky.cz

21. 11. 2020
sVěToVý duel Vín
Hustopeče, 
Wine Wellness Hotel Amande
Město Hustopeče již jedenáctým rokem po-
řádá Světový duel vín. Exkluzivní vína světa 

a vybraná vína z ČR se i letos utkají v pomy-
slném duelu vín, ovšem vítěze si každý určí 
sám. Příležitost k tomu dostane v sobotu 
21. listopadu.

tel.: 775 095 526
kontakt: město Hustopeče
e-mail: uncovska@hustopece.cz
www.hustopece.cz

21. 11. 2020
košT mladýcH Vín 
a sVaTomarTinskýcH Hus
Němčičky (okr. Břeclav), 
kulturní dům
Přijeďte ochutnat svatomartinskou husu 
a nejlepší mladá vína od místních vinařů, za-
tančit si a pobavit se u cimbálové muziky.

tel.: 777 255 842
kontakt: Vinaři Němčičky / David Ludín
e-mail: vinari.nemcicky@gmail.com
www.modrehory.cz

21. 11. 2020
Zakončení seZony 
Ve ValTickém  
podZemí
Valtice,  
Vinařská ev. č. 47
Poslední tradiční podzimní večer s cimbá-
lovou muzikou ve Valtickém Podzemí. Ve-
čer obestřený tajemstvími vinných sklepů 
s průzračnými tóny cimbálu a vonícím jídlem 
a výborným vínem. To vše jsou dobré důvody 
pro návštěvu a ojedinělý zážitek. Zahájení 
ve 20.00 hod.

tel.: 723 600 423
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

21. 11. 2020
ocHuTnáVka  
mladýcH Vín
Vlasatice,  
sál obecního úřadu
Vinaři z Vlasatic si vás dovolují pozvat 
na ochutnávku mladých vín. Začátek akce 
v 17.00 hod., zahájení v 18.00 hod. a od 18.10 
hod. ochutnávka mladých vín. Spojeno s kon-
zumací zabíjačkových specialit. Předpoklá-
dané ukončení ve 22.00 hod.

tel.: 606 738 268
kontakt: Marek Sendler
e-mail: vinarizvlasatic@gmail.com

26. 11. 2020
sommelier moraVy
Znojmo,  
Loucký klášter
8. ročník soutěže Sommelier Moravy. 
Přijďte se podívat na disciplíny, kterými 
musejí projít zájemci o titul Sommelier 
Moravy. Soutěž začíná v 8.00 hod., předpo-
kládaný konec je v 18.30 hod. Během dne 
se můžete zúčastnit odborných přednášek 
s vinařskou tematikou.

tel.: 734 643 603
kontakt: Mgr. František Koudela
e-mail: info@sommeliermoravy.cz
www.sommeliermoravy.cz

27. 11.–23. 12. 2020
adVenTní šTědrý sVařák 
V jabloneckém domě 
Vína annoVino
Jablonec nad Nisou, 
Komenského 23
Štědré adventní svařáky a punče dle origi-
nálních receptů, předvánoční rozjímání. Za-
jímavé tipy na vánoční dárky, dárková balení. 
Nejen pro milovníky dobrého vína. Posezení 
ve vinných sklepích s možností občerstvení či 
případný pronájem těchto unikátních prostor 
pro soukromé i firemní „vánoční akce“.

tel.: 602 373 813, kontakt: Iveta Králová
e-mail: vinoteka@dum-vina.cz
www.dum-vina.cz

27. 11. 2020
o poHár karla iV.
Karlštejn, 
hrad Karlštejn a VSV Karlštejn
Srdečně zveme na setkání na historickém 
místě České země hradu Karlštejně. Po pří-
chodu krále Karla IV. s družinou v 10.00 hod. 
si prohlédneme posvátné prostory hradu. 
Od 14.00 hod. se sejdeme ve vinařství VSV 
Karlštejn, kde vyhlásíme výsledky soutěže 
a ochutnáme všechna soutěžní vína.

tel.: 605 265 245
kontakt: Cech českých vinařů
e-mail: rudolfsky@cechcv.cz
www.cechcv.cz

27. 11.–22. 12. 2020
lednický Vinařský 
adVenT
Lednice, VINAŘSTVÍ LEDNICE 
ANNOVINO a.s., Nejdecká 714
Zažijte pohodovou a sváteční atmosféru v uni-
kátních prostorech lednického vinařství. Ad-
ventní výzdoba, svařáky a punče. Ochutnávka 
vín. Mladá vína z nového ročníku 2020. Regi-
onální produkty a tipy na originální vánoční 
dárky. Aktuální informace naleznete na face-
booku Annovino – vinařství Lednice.

tel.: 724 331 563, kontakt: Iveta Pekajová
e-mail: info@vinarstvilednice.cz
www.vinarstvilednice.cz

28. 11. 2020
den oTeVřenýcH sklepů 
V paVloVě
Pavlov, vinné sklepy
Tradiční „Den otevřených sklepů“ připravují 
jihomoravští vinaři z vinařského spolku VINI-
TORES PALAVIENSIS v Pavlově u Mikulova po-
slední listopadovou sobotu. Od 11.00 do 18.00 
hod. bude otevřeno 14 pavlovských sklepů.

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

28. 11. 2020
k necHorám do sklepa 
Za mladým Vínem
Prušánky, Nechory – vesnička 
vinných sklepů
Nechorští vinaři nabídnou vína k ochutnávce 
od 10.00 do 19.00 hod. Ráno pojede z okolních 
obcí svozový autobus – Nechorský expres. 

Volná degustace nejen mladých vín v nejméně 
20 sklepech, hudba a soutěže. Doporučujeme 
nákup zvýhodněných vstupenek v interneto-
vém předprodeji na www.nechorstivinari.cz.

tel.: 773 595 989, kontakt: Spolek Nechor-
ští vinaři / Michaela Hradilová
e-mail: info@nechorstivinari.cz
www.nechorstivinari.cz

28. 11. 2020
sVaTomarTinská Husa 
na Víně
Sudoměřice, obecní sklep
První degustace nových vín ročníku 2020 
profesionálních vinařství z regionu Stráž-
nicka spolu s tradiční svatomartinskou husou 
a dalšími specialitami. Akce potrvá od 14.00 
do 22.00 hod. K poslechu i tanci zahraje cim-
bálová muzika. Vstupné 250 Kč (sklenička, 
volná konzumace nabízených vín).

tel.: 602 517 191, 737 310 759
kontakt: Vinaři Strážnicka
e-mail: vinarstvi@tomanovsky.cz
www.vinari-straznicka.cz

28. 11. 2020
ValTický adVenTní 
jarmark Ve ValTickém 
podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Adventní podzemní jarmark v atraktivním 
prostředí Valtického Podzemí. Skvělé víno, 
svařák, medovina, levandulový punč, pálenka, 
dobré jídlo, úchvatná výzdoba i atmosféra. 
Jezte, pijte, hodujte! Celý jarmark v tajemném 
podzemí. Zahájení v 10.00 hod.

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

 pROsinec
4. 12. 2020
mikulášský košT
Znojmo, Dům umění – vstupní 
prostory, Masarykovo náměstí 11
Devátý ročník degustace mladých vín vybra-
ných vinařství Znojemské vinařské podoblasti.

tel.: 515 213 145, 721 520 856
kontakt: Sdružení znojemských vinařů z.s. 
/ Ing. Jaromír Čepička, CSc. – předseda
e-mail: jaromir.cepicka@gmail.com
www.szv.estranky.cz

5. 12. 2020
mikulášský košT 
mladýcH Vín V klenTnici
Klentnice, 
sál nad obecní hospodou
Klentničtí vinaři si pro vás připravili výstavu 
mladých vín z Podpálaví a blízkého okolí 
v Klentnici. K tanci a poslechu zahraje cim-
bálová muzika. Začátek v 16.00 hod, konec 
v 22.00 hod. Vstupné 200 Kč – zahrnuje skle-
nici, katalog a volnou degustaci. Srdečně zvou 
vinaři Klentnice.

tel.: 603 162 568
kontakt: Ing. Milan Rampáček
e-mail: milan.rampacek@tiscali.cz

5. 12. 2020
králoVský košT praHa

Praha, 
Clarion Congres hotel Prague

Velká pultová degustace 300 nejlepších vín 
soutěže KRÁL VÍN České republiky 2020. 
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 2020, neomezená 
ochutnávka vín, katalog, pramenitá voda 
Aquila - nejlepší partner k vínu občerstvení 
– sledujte náš Facebook, dozvíte se o občer-
stvení více. Možnost nákupu vybraných vín 
a winelád, tombola o skvělé ceny věnované 
partnery KRÁLE VÍN. 

Chcete pomoci ženám s rakovinou prsu? 
My ano a děláme to dlouhodobě. Na všech 
Královských koštech můžete přispět paci-
entskému sdružení žen s rakovinou prsu – 
Mamma HELP.

tel.: 608 131 013
kontakt: Branko Černý
e-mail: branko@kralvin.cz
www.kralvin.cz

26. 12. 2020
šTěpánský košT
Boleradice, sál městyse
Vinařský spolek Boleradice pořádá v sobotu 
26. prosince od 14.30 hod. v sále městyse 
Boleradice 15. Štěpánský košt vín. Degustace 
je zaměřena především na mladá vína roč-
níku 2020. Boleradičtí vinaři se těší na vaši 
návštěvu.

tel.: 776 488 972, kontakt: Libor Hřib
e-mail: libor.hrib@email.cz

31. 12. 2020
silVesTr Ve ValTickém 
podZemí
Valtice, Vinařská ev. č. 47
Večer a noc plná skvělé zábavy, výtečného 
vína a dobrého jídla v unikátním labyrintu 
historických vinných sklepů. Jezte, pijte a ho-
dujte co hrdlo ráčí! Nebude nouze ani o řadu 
překvapení. Sabrage sektů různými před-
měty. Aktuální program naleznete na webu.

tel.: 723 600 423, 602 718 162
kontakt: Bohumila Poláchová
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
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Naše Rulandské 
modré a lahodný steak. 
Patří k sobě!

Seznamte lahodný steak s naším Rulandským 
modrým a uvidíte, jak jim to jde dohromady! 
Nechte se inspirovat víny z Moravy a víny z Čech 
a najdete mnoho společného při párování s vašimi 
oblíbenými jídly i nevšedními lahůdkami. 
Naše vína promění jídlo v hostinu.

Na život jako víno! Pijte zodpovědně


