KRAJEM VÍNA

INZERTNÍ NABÍDKA

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám představit stěžejní propagační materiály projektu Vinařského
fondu edici „Krajem vína“. Jedná se soubor materiálů vinařské turistiky – ucelený
průvodce vinařskými oblastmi Morava a Čechy (CZ, EN), samostatný kalendář vinařských akcí (CZ) a soubor map vinařských podoblastí (CZ) a vinařských oblastí
Čechy (CZ) a Morava (CZ, EN).
Projekt mapující vinařskou turistiku v ČR byl započat v roce 2006 a v současnosti
je připravována edice tištěných materiálů pro vinařsko-turistickou sezónu 2021.
Materiály jsou distribuovány zdarma na vybraných veletrzích cestovního ruchu,
vinařských veletrzích, prostřednictvím CzechTourism, informačních center vybraných měst a jednotlivých vinařských subjektů a institucí.
Velký úspěch těchto propagačních materiálů mezi laickou i odbornou veřejností
nás přiměl připravit pro aktualizované vydání pro roky 2021 znovu možnost placené inzerce, kterou vám v těchto jedinečných publikacích nabízíme.
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Technická specifikace materiálů edice „Krajem vína – To nejlepší z vinařské turistiky“
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varianta 1

A – Název materiálu: Krajem vína – To nejlepší z vinařské turistiky v České republice 2021–2022
Náklad na roky 2021–2022: Minimálně 26.000 ks	Rozsah publikace: Obálka – 6 stran, blok – 175 stran
Barevnost CMYK. Distribuce publikace ZDARMA.
Ceník a formáty inzerce To nejlepší z vinařské turistiky v České republice 2021–2022
Formáty:
varianta 1: 1/1 strany spad – čistý formát po ořezu 160 x 297 mm
		
varianta 2: 1/2 strany spad – na výšku čistý formát 79 x 297 mm
		
varianta 3: 1/2 strany spad – na šířku čistý formát 160 x 146 mm
Cena inzerce: 1/1 – 40.000 Kč, 1/2 – 20.000 Kč
B – Název materiálu: Kalendář vinařských akcí 2021
Náklad na rok 2021: 16.000 ks	Rozsah publikace: Obálka – 4 strany, blok – 64 stran
Barevnost CMYK. Distribuce ZDARMA.
Ceník a formáty inzerce Kalendář vinařských akcí 2021
Formáty:
varianta 1: 1/1 strany spad – čistý formát po ořezu 160 x 297 mm
Cena inzerce: 1/1 – Blok – 10.000 Kč, 2. strana obálky – 25.000 Kč, 3. strana obálky – 20.000 Kč,
		
4. strana obálky – 30.000 Kč

varianta 2

C – Název materiálu: LAND OF WINE – The best from the wine tourism in the Czech Republic 2021–2022
Náklad na roky 2021–2022: Minimálně 8.000 ks
Rozsah publikace: Obálka – 6 stran, blok – 124 stran
Barevnost CMYK. Distribuce publikace ZDARMA.
Ceník a formáty inzerce LAND OF WINE – The best from the wine tourism in the Czech Republic 2021–2022
Formáty:
varianta 1: 1/1 strany spad – čistý formát po ořezu 160 x 297 mm
		
varianta 2: 1/2 strany spad – na výšku čistý formát 79 x 297 mm
		
varianta 3: 1/2 strany spad – na šířku čistý formát 160 x 146 mm
Cena inzerce: 1/1 – 20.000 Kč, 1/2 – 10.000 Kč
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POZOR! Při zakoupení inzerce v českojazyčném průvodci KRAJEM VÍNA získáte inzerci ve stejném rozsahu v anglické verzi vinařského průvodce LAND OF WINE zdarma.
Držitelům certifikace vinařské turistiky dále nabízíme 10% slevu. Uvedené ceny jsou konečné. Inzerce bude fakturována Vinařským fondem
České republiky, který není plátcem DPH.

PDF, případně EPS nebo PostScriptové soubory, kompozitní, pozitivní, které mají zapracované obrázky v rozlišení 300 DPI a fonty.

Tiskové podklady vždy na spadávku 5 mm přes okraj, ořezové značky 5 mm od čistého formátu.
Inzerce bude umístěna v bloku převážně na pravé straně publikace, v případě půlstránkové inzerce (varianta 2), vždy při vnějším
okraji strany bloku.

varianta 3

Podklady pro tisk a umístění inzerce
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... to top it all
extended weekend

ON A BIKE
THROUGH MIKULOV
1st day: Mikulov – Dobré Pole – Nový Přerov – Novosedly – Pasohlávky
2nd day: Pasohlávky – Ivaň – Strachotín – Dolní Věstonice – Pavlov – ruins of Děvín on the peak of Pálava
(by foot) – Klentnice – Mikulov – Milovice – Bulhary
– Lednice
3rd day: Lednice – Janohrad – Apollo’s Temple – Three
Graces – Rendez-vous – Valtice, Wine Salon of the CR
– colonnade at Rajstna – Sedlec – Mikulov

other tips for trips through

THE MIKULOV REGION
LEDNICE SPA – spa compound connected with
the village centre and chateau park by a new 365 m
long roofed colonnade with benches and fountains.
Part of it is also the amphitheatre and a small lookout
tower.
www.lednicelazne.cz

Route length: 85 km

Kompletní přehled materiálů propagujících vinařskou turistiku v ČR v rámci projektu Krajem vína a více informací
o projektu najdete na www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz.
Tato ucelená kolekce propagačních materiálů získala roce 2019 ocenění v prestižní soutěži Turistpropag v kategorii MAPY MĚST A REGIONŮ. Na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2011 si v soutěži propagačních
materiálů odnesla druhé místo v kategorii jednotná kampaň. V roce 2009 byla oceněna zvláštní cenou C.O.T. na 13. ročníku přehlídky Tourpropag v Písku. Naposledy
získal projekt Krajem vína ocenění jako třetí nejlepší jednotná kampaň na Velké ceně
cestovního ruchu veletrhu Regiontour 2015.

HERB GARDEN IN VALTICE – unique garden
with more than 300 kinds of herbs is in the chateau
park in Valtice (open from April to October). Ornamental flowerbeds, sandpit, courses on the use of herbs.
www.bylinkovazahradavaltice.cz

The programme includes a tour through Mikulov, chateaux in Lednice and Valtice. As cycling is forbidden on
the crest of Pálava and in the chateau parks, the best is
to combine hiking and cycling. In summer you can go
swimming in the Nové Mlýny lakes and in the Mlýnský
pond near Lednice.

EXPERIENCE THE LEDNICE
EXPERIENCE THE LEDNICE
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NOVÉ MLÝNY RESERVOIRS – a cascade of
three water reservoirs below the Pálava, the winter
habitat for many species of birds and a centre of recreation and water sports. Swimming, cruises, water
sports.
www.pasohlavky.cz
TUROLD CAVE – cave on the outskirts of Mikulov
(open from May to October, 300 m long route, 320
stairs) with special décor, reminiscent of coral reefs.
A lake dome with a pond with emerald-coloured
water is also accessible.
www.jeskynecr.cz

Nejdecká 714, Lednice
Nejdecká
Lednice
Czech 714,
Republic
Info:Czech
+ 420Republic
724 165 961
Info: + 420 724 165 961
info@vinařstvílednice.cz
info@vinařstvílednice.cz

www.vinarstvilednice.eu
www.vinarstvilednice.eu

kalendář vinařských akcí
30.–31. 5. 2020
čejkoVické Vinné TrHy

30. 5. 2020
den oTeVřenýcH sklepů

Čejkovice (okr. Hodonín),
zámek a zámecká zahrada

Uherčice (okr. Břeclav), vinné
sklepy označené vlajkou

Těšte se na XXV. ročník Vinných trhů, který
se uskuteční 30. a 31. května 2020. V prostorách 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.

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

30. 5. 2020
jarní Večery
s cimbálkou

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 Bratrstvo 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

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

Sklepní uličky
na Moravě a je vlajkovou odrůdou vinařství.
Ochutnávka vín odrůdy Rulandské šedé v různých 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

hravě

3. 6. 2020
národní souTěŽ Vín
Vinařské oblasTi čecHy

Valtice, Vatlické Podzemí,
Vinařská ev. č. 47

Tradiční víkendové večery se sklenkou lahodného vína Valtického Podzemí a za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začínáme v 18.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný
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

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.

Praha, Novoměstská radnice

Výstava vín a vyhlášení výsledků Národní
soutěže vín vinařské oblasti Čechy, nominační soutěže do Salonu vín České republiky. 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, Roudnice, 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 slavnostní galadegustaci nejlepších českých vín
v Praze. Pořádá Cech českých vinařů, spolek
vinařů a vinohradníků z vinařské oblasti
Čechy.

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 předchozího 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 vinařství z mušličkového vápence s odrůdou, která
bývá považována za královnu všech odrůd

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 posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle
ČSN ISO 8586 – zkouška. Vědomostní test
a senzorická zkouška vedoucí k osvědčení pro
hodnocení členskými zeměmi EU garantovaných výstav a soutěží vín, zatřiďování vín
na SZPI a přidělování známky VOC.

Od Hroznové kozy
z Vrbovce ke
Sklepní kočce
v Hollabrunnu a zpět.

www.sklepniulickyhrave.cz
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.

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
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kalendář vinařských akcí
6. 8. 2020
Tour de VinoHrad
Mikulčice a okolí

V případě zájmu o prezentaci v materiálech Krajem vína nás, prosím,
kontaktujte nejpozději do 8. 11. 2020:

Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními uličkami Mikulčic spojený s řízenou
degustací vín a specialit z vína a hroznů v Rodinném 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 výkladem, 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

Národní vinařské centrum, o.p.s.
Agentura Bravissimo
Ing. Petr Gondáš, manažer projektu	Marek Matula
Sobotní 1029, 691 42 Valtice	Václavské nám. 1, 669 02 Znojmo
e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz
e-mail: marek@bravissimo.cz
tel./fax: 519 352 072, mobil: 602 470 261
tel.: 515 227 788, mobil: 602 704 611

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. degustace vín, od 20.00 hod. zarážení hory
ve spolupráci s národopisným spolkem Pálava, 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 Němčičkách. 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 komentovanou 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
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7. 8. 2020
práZdninoVé Večery
s cimbálkou

8. 8. 2020
krajem Vína – eXpedice
Za sousedy

Valtice, Vatlické Podzemí,
Vinařská ev. č. 47

Kubšice, začátek na sportovním
areálu u sokolovny, dále
Moravskokrumlovsko
a Dolnokounicko

Tradiční víkendové večery se sklenkou lahodného vína Valtického Podzemí a za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začínáme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný
večer spojený se zážitkovou turistikou v podzemním městě vína, unikátním labyrintu historických 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.

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 zajímavých 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 vinařství i velkých mělnických vinařství v krásných kulisách historického centra Mělníku.
Součástí akce je hudební program a nabídka
gastrospecialit.

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

tel.: 733 327 075
kontakt: Ing. Karel Hejduk – předseda
spolku Mělnický košt
e-mail: info@melnickykost.cz
www.melnickykost.cz

8. 8. 2020
blaTnické bÚdy pod
HVěZdami

8. 8. 2020
práZdninoVé Večery
s cimbálkou

Blatnice pod Svatým Antonínkem,
areál sklepů Stará hora

Valtice, Vatlické Podzemí,
Vinařská ev. č. 47

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.

Tradiční víkendové večery se sklenkou lahodného vína Valtického Podzemí a za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Začínáme ve 20.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný
večer spojený se zážitkovou turistikou v podzemním městě vína, unikátním labyrintu historických vinných sklepů.

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

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

8. 8. 2020
auTenTikFesT moraVia

8. 8. 2020
leTní oTeVřené sklepy
Ve VinařsTVí u kapličky

Boleradice, areál sklepů Tihelňa

Autentista Moravia Magna, vinařský spolek
pořádá 6. ročník mezinárodního festivalu autentických a naturálních vín. Akce se koná pod
širým nebem v areálu sklepů Tihelňa v Boleradicích 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

Zaječí, Vinařství U Kapličky

Zveme vás na letní otevřené sklepy do Vinařství U Kapličky, kde vám nabídneme degustaci
našich vín, ochutnávku a prodej uzenin a sýrů
a tradiční zábavu u cimbálu s nezapomenutelnou 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

Zveme vás na 2. ročník nočních otevřených
sklepů, v čase od 17.00 do 24.00 hod.

10. 8. 2020
counTry Večer
Ve ValTickém podZemí

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

Zážitkový večer spojený s tajemnou atmosférou vinných sklepů, za hudebního doprovodu

Bořetice, vinné sklepy Kraví hora

Valtice, Vinařská ev. č. 47

VINOTÉKA
OTEVŘENO: DUBEN – ŘÍJEN

Česká 149, Pavlov • www.vinarstvipavlov.cz

