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kalendář

Vinařských akcí
Vážení příznivci vína,
tento kalendář vám usnadní orientaci v pestré nabídce vinařských akcí, které proběhnou po celé České republice v roce 2021. Na následujících stránkách jich najdete více než pět set osmdesát a jsou řazeny podle
data konání. Jejich výčet vychází z kalendáře vinařských akcí na portálu www.vinazmoravyvinazcech.cz
a jsou zde uvedeny ty, které byly pořadateli či organizátory zadány do uzávěrky tištěného kalendáře začátkem listopadu 2020. 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 návštěvou ověřit na kontaktech pořadatelů, uvedených u jednotlivých akcí.
Přejeme vám mnoho krásných chvil strávených s přáteli při sklence dobrého vína!
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služby otevřených sklepů

Služby otevřených sklepů
Fenoménem posledních let jsou v řadě vinařských obcí služby otevřených sklepů. V hlavní sezoně je pořádají místní vinařská sdružení a v zásadě jde o to, aby turisté a milovníci vína vždy našli otevřený alespoň
jeden sklep a nezůstali tak stát před zavřenými dveřmi.
Do služeb otevřených sklepů se zapojuje nejméně šest vinařství po dobu (alespoň) dvou měsíců s pevnou
otevírací dobou v pátek, sobotu a v neděli, během zbývajících dnů pak můžete po předchozí telefonické domluvě navštívit alespoň jedno vinařství. V roce 2021 vám tyto služby nabídnou vinařské obce Blatnice pod
Svatým Antonínkem, Bořetice, Březí, Čejkovice, Dolní Dunajovice, Horní Bojanovice, Hustopeče,
Kurdějov, Mikulčice, Milotice, Moravská Nová Ves, Mutěnice, Nikolčice, Pavlov, Popice, Prušánky,
Rakvice, Starovice, Šakvice, Velehrad, Velké Bílovice, Velké Němčice, Vrbice a Vrbovec.
Podrobné informace o otevřených sklepech získáte na kontaktech pořadatelů jednotlivých služeb otevřených sklepů, na nichž doporučujeme i dále uvedené údaje před návštěvou ověřit.

Služby otevřených sklepů dle termínu konání

Termín Vinařská obec

Název akce

22. 04.–01. 09. 2021

Velké Bílovice

Za vinařem do Velkých Bílovic

01. 05.–26. 09. 2021

Vrbovec

Vrbovecké sklípky o víkendech

28. 05.–12. 09. 2021

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Do Blatnice k vinařovi

28. 05.–05. 09. 2021

Moravská Nová Ves

Na Moravu do sklepa

01. 06.–26. 09. 2021

Rakvice

Letní služby vinařů – za vínem do Rakvic

01. 06.–03. 10. 2021

Mikulčice

Na skok k mikuleckému vinaři

03. 06.–29. 08. 2021

Hustopeče, Horní Bojanovice,
Kurdějov, Nikolčice, Popice,
Starovice, Šakvice, Velké
Němčice

Léto otevřených sklepů na Hustopečsku

04. 06.–29. 08. 2021

Vrbice

Na Vrbicu pro opicu

04. 06.–05. 09. 2021

Pavlov

Léto otevřených sklepů v Pavlově

05. 06.–18. 10. 2021

Milotice

K Šidlenám za vinařem!

10. 06.–29. 08. 2021

Bořetice

Letní víkendy u vinaře

11. 06.–19. 09. 2021

Velehrad

Otevřené velehradské vinné sklepy sezóna
2021

28. 06.–29. 08. 2021

Dolní Dunajovice a Březí

Letní otevřené sklepy – Dolní Dunajovice
a Březí

01. 07.–02. 09. 2021

Mutěnice

Léto a podzim s vinaři Dubňanské hory

01. 07.–08. 09. 2021

Prušánky

S vinařem u Nechor

22. 4.–1. 9. 2021
ZA VINAŘEM DO VELKÝCH BÍLOVIC
Velké Bílovice, areál sklepů a města
Vinařská akce, která začíná 22. dubna a končí 1. září 2021. 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-
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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@velkobilovictivinari.cz
www.velkobilovictivinari.cz

1. 5.–26. 9. 2021
VRBOVECKÉ SKLÍPKY O VÍKENDECH
Vrbovec, sklepní ulička
NENECHÁME VÁS NA SUCHU! Každý víkend od května do září máme pro Vás otevřeno: Pá 16.00–21.00 hod., So
11.00–21.00 hod., Ne 11.00–18.00 hod. Hledej ŽLUTÉ KOLO a najdeš otevřený sklep... Jak se u nás pozná, že je
vinař ve sklepě, že se můžete zastavit na pohárek nebo si koupit lahvinku vína? No má přece u sklepa opřené
kolo... Ať už kolem jen projíždíte po zeleně značené cyklotrase nebo jste přijeli cíleně třeba projít si Naučnou
stezku Hroznové kozy, vždy se najde některý sklípek, kde můžete ochutnat vína z místních vinic a sklepů.
Vítejte ve Vrbovci!
kontakt: Cech vinařů Vrbovec
e-mail: cechvrbovec@email.cz
www.cechvrbovec.cz

28. 5.–12. 9. 2021
DO BLATNICE K VINAŘOVI
Blatnice pod Svatým Antonínkem, celá obec a areál sklepů Stará hora
Navštivte o víkendu v Blatnici vinaře přímo u něho ve sklepě a ochutnejte jeho vína. Pátek od 17.00 do 19.00
hod., sobota od 13.00 do 19.00 hod. a neděle od 13.00 do 17.00 hod. Putovní štafeta otevřených sklepů, celé
léto vždy někde otevřeno. Navštivte o víkendu v Blatnici vinaře přímo u něho ve sklepě a ochutnejte jeho vína.
Za vstupné 100 Kč, které zaplatíte přímo u vinaře, si můžete ochutnat alespoň 6 druhů jeho vín. Skleničku Vám
vinař půjčí a ty vína, které Vám budou chutnat, si můžete koupit domů.

Rozpis Do Blatnice k vinařovi
Termín

Číslo

Vinařství

Telefon

28.–30. 5. 2021

21.
28.

Víno Blatel – vinotéka
Vinařství Pavel Hruška

777 707 201
777 706 872

4.–6. 6. 2021

18.
20.

Vinařství Mezuliáník
Vinařství MVDr. Hanačík

607 119 611
777 707 205

11.–13. 6. 2021

38.
11.

Bílé Karpaty vinařství
Vinařství Vyskočil

777 585 282
608 861 146

18.–20. 6. 2021

10.
26.

Víno Petratur
Vinařství Milan Bogar

777 666 980
602 727 546
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služby otevřených sklepů
Termín

Vinařství

Telefon

11.–13. 6. 2021

Vinařství Krutákovi

606 558 414

18.–20. 6. 2021

Vinařství Fila

777 062 129

25.–27. 6. 2021

Vinařství Jakub Vája

777 014 419

Vinařství Fila

777 062 129

Vinařství Mackových

607 845 504

16.–18. 7. 2021

Vinařství Krutákovi

606 558 414

23.–25. 7. 2021

Vinařství Tomanovi

777 561 535

30. 7.–1. 8. 2021

Vinařství Jakub Vája

777 014 419

Vinařství Tomanovi

777 561 535

13.–15. 8. 2021

Vinařství Mackových

607 845 504

20.–22. 8. 2021

Vinařství Krutákovi

606 558 414

27.–29. 8. 2021

Vinařství Fila

777 062 129

Vinařství Jakub Vája

777 014 419

2.–4. 7. 2021
9.–11. 7. 2021

6.–8. 8. 2021

Termín

Číslo

Vinařství

Telefon

25.–27. 6. 2021

35.
10.

Víno Jan Polehňa
Víno Petratur

724 982 943
777 666 980

2.–4. 7. 2021

4.
41.

Vinařství Jan Cícha
Víno Hoferek

777 625 414
737 011 765

9.–11. 7. 2021

19.
34.

Vinařství Těthal
Vinařství Václav Hanák

777 696 635
604 777 152

16.–18. 7. 2021

11.
38.

Vinařství Vyskočil
Bílé Karpaty vinařství

608 861 146
777 585 282

23.–25. 7. 2021

1.
20.

Mladé vinařství
Vinařství MVDr. Hanačík

731 826 999
777 707 205

30. 7.–1. 8. 2021

7.
15.

Vinařství Antonín Hanák
Vinařství Staňkovi

608 764 995
604 205 827

6.–8. 8. 2021

5.
14.

Rodinné vinařství Hanákovi
Vinařství Aleš Ratajský

606 633 699
602 562 437

13.–15. 8. 2021

40.
34.

Rodinné vinařství Janásovi
Vinařství Václav Hanák

608 748 459
604 777 152

20.–22. 8. 2021

16.
7.

Vinařství Smějsík
Vinařství Antonín Hanák

737 315 966
608 764 995

27.–29. 8. 2021

19.
32.

Vinařství Těthal
Vinařství Petratur

777 696 635
724 286 367

3.–5. 9. 2021

4.
23.

Vinařství Jan Cícha
Vino Masarik

777 625 414
602 723 182

10.–12. 9. 2021

14.
15.

Vinařství Aleš Ratajský
Vinařství Staňkovi

602 562 437
604 205 827

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

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

Rozpis Na Moravu do sklepa

4.–6. 6. 2021
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1. 6.–26. 9. 2021
LETNÍ SLUŽBY VINAŘŮ – ZA VÍNEM DO RAKVIC
Rakvice, vinné sklepy
V letním období od 1. června do 26. září můžete osobně navštívit vinaře z Rakvic a ochutnat moravská vína.
Otevírací doba je pondělí 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 jednotná a budete mít možnost degustovat 6 druhů vín za 150 Kč na osobu. Více
informací a rozpisy služeb otevřených vinných sklepů naleznete na našich webových stránkách a na informačních cedulích v obci.
tel.: 602 450 053
kontakt: Vladimír Minařík / Vinaři z Rakvic
E-mail: vinarizrakvic@seznam.cz
www.vinari-rakvice.cz

1. 6.–3. 10. 2021
NA SKOK K MIKULECKÉMU VINAŘI
Mikulčice, Sklepní uličky v Mikulčicích

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

Moravská Nová Ves, sklepní uličky Výmol

28–30. 5. 2021

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

Služba otevřených sklepů v Mikulčicích garantující každodenní možnost návštěvy a ochutnávky vín v otevřeném sklepě v období prázdnin, v květnu, červnu a září o víkendech. Otevírací doba sklepů je od 17.00 do 21.00
hod., telefonicky lze s vinařem dohodnout i jiný termín. Aktuální seznam sklepů bude brzy zveřejněn na webu
www.infomikulcice.cz. Vstupné placeno – cenu vzorku si určuje každý vinař jednotlivě.

28. 5.–5. 9. 2021
NA MORAVU DO SKLEPA

Termín

3.–5. 9. 2021

Vinařství

Telefon

Vinařství Tomanovi

777 561 535

Vinařství Mackových

607 845 504

3. 6.–29. 8. 2021
LÉTO OTEVŘENÝCH SKLEPŮ NA HUSTOPEČSKU
Hustopeče, Horní Bojanovice, Kurdějov, Nikolčice, Popice, Starovice, Šakvice, Velké
Němčice, vinné sklepy
Poznejte a ochutnejte vína s terroir Hustopečska přímo ze sklepa našich vinařů. Stavte se bez předchozího
ohlášení podle rozvrhu otevřených sklepů. Každý týden od čtvrtka do neděle pro vás otevře brány vždy 1–2
vinařství od 18.00 do 22.00 hod. Akci pořádá spolek Vinaři Hustopečska. Po dohodě samozřejmě můžete nawww.vinazmoravyvinazcech.cz | 5

služby otevřených sklepů
Termín

Číslo

Vinařství

Telefon

Web

13.–15. 8. 2021

9

Vinařství Pavlov

519 504 244

www.vinarstvipavlov.cz

20.–22. 8. 2021
27.–29. 8. 2021

10

Ing. Zdeněk Mikulský

608 717 231

11

Roman Antoš

739 429 431

www.vinarstviantos.cz

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

•	Vinařství Jiří Šilinek – Jirkův Sklep – přes letní sezonu stálá otevírací doba.
tel.: 606 700 786, www.jirkuvsklep.cz
	
• Georgios Ilias – prodej a ochutnávka vín po telefonické domluvě.
tel.: 602 510 952, www.ilias.cz
•	Ing. Pavel Krška – PALAVIA VINUM – prodej a ochutnávka vín po telefonické domluvě.
tel.: 776 128 893, www.palavia.cz

vštívit vinaře i mimo vypsaný rozvrh nebo navštívit jejich společnou vinotéku na Mrštíkově 12 v Hustopečích.
Kdo jsou Vinaři Hustopečska? Sonberk, Vinařství Vrátil, Aurora, Vinařství U Vrbů, Vinařství u Harmáčků, Rustikal, Vinařství Klobása, Sedláček Kurdějov, Vinařství Prchal, Vinařství Žák, Rodinné vinařství U Samsonů, Kamil
Prokeš vinařství, Víno Prokeš.

tel.: 721 414 575
kontakt: Pavel Krška / spolek vinařů v Pavlově
e-mail: obchod@vinaripavlov.cz
www.vinaripavlov.cz

5. 6.–18. 10. 2021
K ŠIDLENÁM ZA VINAŘEM!

tel.: 774 958 565
kontakt: Vinaři Hustopečska, z.s.
e-mail: info@vinarihustopecska.cz
www.vinarihustopecska.cz

Milotice, vinné sklepy Šidleny
V sezoně vždy od pátku do neděle budete mít možnost navštívit Šidleny s tím, že vždy bude otevřen nejméně
jeden sklep některého z malovinařů s možností prohlídky sklepa, posezení, degustace a koupě vína. Začínáme
v červnu a končíme slavným Burčákovým pochodem. Více informací a rozpisy otevřených vinných sklepů
na webu.

4. 6.–29. 8. 2021
NA VRBICU PRO OPICU
Vrbice, vinné sklepy
Vinaři Vrbice připravili letní služby otevřených sklepů od 4. června do 29. srpna s rozverným názvem Na Vrbicu
pro opicu. V malebných vinných sklepech na Vrbici na Vás budou čekat vždy alespoň dva vinaři se svými víny.

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

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

10. 6.–29. 8. 2021
LETNÍ VÍKENDY U VINAŘE
Bořetice, areál vinných sklepů pod Kraví horou

4. 6.–5. 9. 2021
LÉTO OTEVŘENÝCH SKLEPŮ V PAVLOVĚ

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

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. 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.

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

Vinařství

Telefon

Web

11. 6.–19. 9. 2021
OTEVŘENÉ VELEHRADSKÉ VINNÉ SKLEPY SEZÓNA 2021

1

Vinařství NEPRAŠ
& Co. s.r.o.

775 605 783

www.vinarstvinepras.cz

Velehrad, vinaři Velehrad

25.–27. 6. 2021

2

Vladimír Foltýn

736 541 267

www.vinarstvi-foltyn-pavlov.cz

4.–6. 7. 2021

3

Jaroslav Gracl

9.–11. 7. 2021

4

Vinařství Garčic

728 746 500

www.vinarstvigarcic.cz

16.–18. 7. 2021

5

Vilém Topolanský

724 263 561

www.vinarstvitopolansky.cz

23.–25. 7. 2021

6

Milan Zatloukal

603 483 614

www.zatloukalpavlov.cz

30. 7.–1. 8. 2021

7

Přátelé Pavlova

602 500 266

www.pratelepavlova.cz

7.–9. 8. 2021

8

Reisten s.r.o.

724 793 429

www.reisten.net

Rozpis Léto otevřených sklepů v Pavlově
Termín

Číslo

18.–20. 6. 2021
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www.podpalavou.eu

V průběhu letní sezóny v době od 11. června do 19. září máte možnost a jistotu, že každý víkend od pátku
do neděle najdete na Velehradě otevřený vinný sklep, kde můžete okoštovat místní vína. Návštěva v rozsahu
cca ½ hodiny obsahuje ochutnávku 5-ti vzorků vín za pevnou cenu 100 Kč/os. Případně se můžete s vinařem
dohodnout na větším rozsahu, jiném čase návštěvy apod. Větší organizované skupiny prosím kontaktujte
vinaře předem. Detailní rozpis otevřených sklepů, časů a vinařství naleznete na webové stránce.
tel.: 725 874 388
kontakt: Ing. Tomáš Luža
E-mail: tomas.luza@seznam.cz
www.velehrad.cz/vinari-na-velehrade
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služby otevřených sklepů

28. 6.–29. 8. 2021
LETNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY – DOLNÍ DUNAJOVICE A BŘEZÍ

Rozpis S vinařem u Nechor
Termín

Číslo

Vinařství

Telefon

Dolní Dunajovice a Březí, vinné sklepy a vinařství

1.–7. 7. 2021

7.

Vinařství Kovár

602 707 041

Vinaři v Dolních Dunajovicích a Březí si pro návštěvníky a milovníky vín připravili možnost posezení a ochutnání 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.

1.–7. 7. 2021

14.

Vinný sklep U Hromků

725 497 452

8.–14. 7. 2021

15.

Vinařství Nechory

728 376 839

8.–14. 7. 2021

12.

Stávek vinařství

725 058 919

14.–21. 7. 2021

10.

Vinařství Tesařík s.r.o.

777 818 145

14.–21. 7. 2021

17.

Rodinný sklep U Hradilů

773 595 989

22.–28. 7. 2021

9.

Víno Šimek

602 789 649

22.–28. 7. 2021

19.

Vinařství Marek Pšovský

721 309 673

22.–28. 7. 2021

6.

Rodinné vinařství Kalužík

603 180 757

Mutěnice, areál vinných sklepů Pod Búdama

29. 7.–4. 8. 2021

16.

Vinařství Konečný

777 001 463

Léto 2021 ve vinařské obci Mutěnie. Akci za poznáním moravského Slovácka pro vás připravil vinařský spolek
Búdy Mutěnice, z.s. s ochutnávkou mutěnických vín, ze Slovácké vinařské podoblasti, přímo u vinaře. Zveme
všechny, cyklisty a ostatní návštěvníky Mutěnic na prohlídku malebných vinných sklepů, seznámit se nejen
s víny tohoto regionu ale také prostřednictvím jednotlivých vinařů se dozvědět něco více o vinné révě, jejím
pěstování a výrobě vína. Po dobu 10 týdnů, každý týden vám otevřou své dveře 2 vinařství, po celý týden
po telefonické domluvě a od pátku do neděle od 18.00 do 21.00 hod. Budete mít možnost degustovat s pozorným výkladem vinaře. Po zaplacení degustačního poplatku vám vinař zapůjčí skleničku a po ukončení
ochutnávky si skleničku vezme zpět.

29. 7.–4. 8. 2021

11.

Vinařství Koller

730 142 811

29. 7.–4. 8. 2021

20.

Sklep u Pavla Vašíčka

603 322 220

5.–11. 8. 2021

21.

Vinné sklepy U Jeňoura

602 780 358

5.–11. 8. 2021

13.

Víno od Čecha z Moravy

777 666 611

12.–18. 8. 2021

3.

Rodinné vinařství Chrenka

775 578 892

12.–18. 8. 2021

8.

Sklep u Nosků

602 193 843

19.–25. 8. 2021

18.

Vinařství Melchrt

775 952 030

19.–25. 8. 2021

22.

Vinařství Čapka

773 272 229

26. 8.–1. 9. 2021

1.

Rodinné vinařství Košut

728 676 326

26. 8.–1. 9. 2021

4.

Jan Zálešák – Víno Nechory

777 896 097

2.–8. 9. 2021

2.

Milan Vašíček – Vinař z Prušánek

776 116 693

2.–8. 9. 2021

5.

Vinařství u sv. Kříže

728 777 151

tel.: 723 085 279
kontakt: Dunajovské kopce – spolek vinařů
e-mail: info@dunajovskekopce.cz
www.dunajovskekopce.cz

1. 7.–2. 9. 2021
OKOŠTUJTE U VINAŘA

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

1. 7.–8. 9. 2021
S VINAŘEM U NECHOR
Prušánky, Nechory – vesnička vinných sklepů
Členové Spolku Nechorští vinaři zvou všechny milovníky vína na letní ochutnávku vín. Denně, po dobu 10
týdnů, v době od 14.00 do 19.00 hod., budou k degustaci otevřeny současně nejméně dva sklepy. K ochutnávce každý vinař nabídne nejméně šest vzorků. Vinaři se střídají pravidelně, v intervalech čtvrtek-středa,
a rozpis najdete na webu spolku. Cestu ke sklepům najdou návštěvníci podle orientačních map na tabulích
u vjezdů do Nechor od Prušánek i od Nového Poddvorova. Otevřené sklepy jsou označené muším křídlem
s logem spolku Nechorští vinaři. Ceny jsou smluvní, řídí se podle množství degustovaných vzorků (1 vzorek
je zpravidla nabízen za 30 Kč). Vinaři samozřejmě respektují omezení konzumace ze strany cyklistů. Nabízejí
proto i možnost ochutnat malý vzoreček a víno si koupit s sebou. Určitě se v areálu svérázné vinařské vesničky
zastavte, okouzlí vás svou jedinečnou atmosférou, vstřícností vinařů i pěkným vínem.
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tel.: 773 595 989
kontakt: Spolek Nechorští vinaři / Michaela Hradilová
e-mail: info@nechorstivinari.cz
www.nechorstivinari.cz
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kalendář vinařských akcí

leden – únor
ve sklepních uličkách nabídnou jaroslavičtí
vinaři představu o novém ročníku dříve, než
půjde do láhví. Občerstvení zajištěno.

240 Kč zahrnuje degustaci 12ti vzorků, chléb,
pečivo a sladkou tečku na závěr. Doporučujeme rezervaci míst.

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

tel.: 723 706 606
kontakt: Jaroslavičtí vinaři, z. s.
e-mail: info@jaroslavictivinari.cz
www.jaroslavictivinari.cz

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

6. 2. 2021
Oranžová vína

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

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

15. 1. 2021
11. Ročník Den vína
v hotelu Stanislav Mádl

Chtěli byste ochutnat vína z Gruzie a oranžová
vína vyrobená v ČR a zároveň se dozvědět
více o technologii výroby oranžového vína
v podání doc. Mojmíra Baroně? Pak právě pro
vás jsme připravili přednášku Oranžová vína
na sobotu 6. února (9.00–13.00 hod.).

13. 2. 2021
Valentýnská řízená
degustace vín nejen pro
zamilované

24. 1. 2021
Réva vinná a víno

tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice /
Martina Havlíková
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

leden
9. 1. 2021
Ochutnávka mladých
vín z Miroslavska
Miroslav,
Radniční 3

Sobota – 9. ledna. Ochutnávka mladých vín
z Miroslavska – 14. ročník začátek v 16.00
hod. v kulturním domě, hraje cimbálová muzika DONAVA Pořádá Spolek miroslavských
vinařů, MKIC a město Miroslav.

Velké Bílovice,
Hotel Stanislav Mádl

Pod patronací Ing. Pavla Chrásta a Jana Jandy
můžete ochutnat více než než 130 druhů vín
z 21 moravských vinařství. K patnácti vybraným vínům navíc můžete vyzkoušet snoubení
vína s vysoce kvalitními pokrmy připravených
šéfkuchařem
tel.: 725 950 970, 607 813 725
kontakt: Mádl Stanislav
e-mail: recepce@vasvinar.cz
www.vasvinar.cz/hotel

23. 1. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Velké Pavlovice, Penzion André,
Pod břehy 565

Velké Pavlovice, Penzion André,
Pod břehy 565

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

16. 1. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR

25.–28. 1. 2021
Kurz Sommelier – I. část

Brno,
Školící centrum Nadace
Partnerství, Údolní 33

Dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení
„Sommelier“, určený specializovaným pracovníkům gastronomie, vinoték a obchodníkům
vinařských firem, ale i konzumentům, kteří
chtějí být v tomto oboru vzdělaní. Teoretická
výuka je doplněna tuzemskými exkurzemi.

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

20. 1. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Praha,
Rezidence Regina,
Konojedská 36

Základy sommelierství, vína a vinařství ČR je
nejnavštěvovanějším kurzem Vinařského Institutu a po jeho absolvování získáte základní
přehled v oblasti vína a vinné kultury. Jedná
se o intenzivní celodenní kurz (9.00–18.00
hod.) vinařství pod vedením některého z tuzemských špičkových sommelierů.
tel.: 725 424 423
kontakt: Vinařský Institut s.r.o.,
Pavel Uretšlégr
e-mail: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz
www.vinarskyinstitut.cz
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Valtice, nám. Svobody 13, 691 42

Přednášejí odborníci na nejvyšší úrovni.
tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

Únor
5.–7. 2. 2021
Gurmánský víkend
Mikulčice,
Bartoník – rodinné vinařství

Poznáváte rádi nové věci? Chcete zažít víkend
plný specialit z vína a hroznů v prostředí tradičního rodinného vinařství?
tel.: 731 159 010
kontakt: Bartoník – rodinné vinařství
e-mail: bartonik@bartonik.cz
www.infomikulcice.cz

6. 2. 2021
Chutnání mladých vín
v Jaroslavicích
Jaroslavice, sklepní uličky

Ochutnávka mladých vín ročníku 2020 vinařů z Jaroslavic. Od 12.00 do 17.00 hod. vám

Valtice, učebna Vinařské akademie
Valtice, nám. Svobody 13

6. 2. 2021
51. ročník soutěžní
přehlídky vín
v Křepicích
Křepice u Hustopečí, sál
kulturního domu

V sobotu 6. února se od 10.00 hod. koná
v Křepicích u Hustopečí 51. ročník soutěžní
přehlídky vín cca 500 vzorků vín v cca 40 odrůdách. Začátek v 10.00 hod. Od 15.00 hod.
zahraje cimbálová muzika.
tel.: 602 745 876
kontakt: Novotný / ČZS Křepice
e-mail: novotnasi@iol.cz

Znojmo,
BALANCE coffee & wine

KDY? Sobota od 18.00 hod. (sraz alespoň 5–10
minut před začátkem). KDE? BALANCE coffee
& wine, Velká Mikulášská 10/37. Cena 350,-/
osoba
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

13. 2. 2021
Fašank ve Valtickém
Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č. ev. 47

Valtické Podzemí je součástí tradičního valtického fašanku s pochůzkou a se zastaveními.
Masopustní a zabíjačkové speciality, vína Valtické Podzemí a Annovino. Hudební program
a zážitková podzemní turistika v unikátním
labyrintu historických vinných sklepů.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

12. 2. 2021
Valentýnský večer
v Domě Vína ANNOVINO

13. 2. 2021
Vinařská zabíjačka

Jablonec nad Nisou,
Komenského 23

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

Tradiční akce určená nejen pro zamilované
dvojice a páry!

Němčičky 176

tel.: 602 373 813, kontakt: Dům Vína
ANNOVINO Jablonec nad Nisou
e-mail: vinoteka@dum-vina.cz

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

13. 2. 2021
Otevřené vinné sklepy
na Podřipsku

13. 2. 2021
Putování po dobšických
sklípcích

Roudnice nad Labem a obce
Podřipska, vinné sklepy

Dobšice, vinné sklepy

Pro milovníky vína připravujeme příležitost
seznámit se s vinaři na Podřipsku. Tento den
od 9.00 do 20.00 hod. navštívíte vinaře přímo
v jejich sklepích. Mezi sklepy budou účastníky
přepravovat speciální kyvadlové vínobusy.
tel.: 412 871 149, 730 705 123
kontakt: Říp, o.p.s.
e-mail: infocentrum@kulturaroudnice.cz
www.kulturaroudnice.cz

13. 2. 2021
Sud za sudem
Slaný Kvíc, Vinařství Kvíc

Tradiční řízená ochutnávka mladých vín ročníku 2020. Od 15.00–18.00 hod., vstupné

binací s bílým a červeným vínem. Od klasiky
s kořením až po okázalou variaci na koktejl Kir.
tel.: 234 148 122
kontakt: Botanická zahrada hl. m. Praha
e-mail: info@botanicka.cz
www.botanicka.cz

15.–19. 2. 2021
Kurz Sommelier – II. část
Valtice, nám. Svobody 13, 691 42

Dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení
„Sommelier“, určený specializovaným pracovníkům gastronomie, vinoték a obchodníkům
vinařských firem, ale i konzumentům, kteří
chtějí být v tomto oboru vzdělaní. Teoretická
výuka je doplněna tuzemskými exkurzemi.
Přednášejí odborníci na nejvyšší úrovni.
tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

16.–18. 2. 2021
Vinohradnickovinařské semináře
Hustopeče, Hotel AMANDE

Semináře pro vinohradníky, vinaře, odbornou
i laickou vinařskou veřejnost a členy svazu
pořádá Moravín, svaz moravských vinařů,
z. s., nejstarší sdružení pěstitelů révy vinné,
výrobců i milovníků vína, založeného již v roce
1964.
tel.: 602 559 226, 603 248 313, kontakt:
MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s.
e-mail: info@moravin.com
www.moravin.com

17. 2. 2021
Velikonoce v Domě Vína
Annovino
Jablonec nad Nisou, Dům Vína
ANNOVINO, Komenského 23

Velikonoční výzdoba a atmosféra s vínem „Velikonoční“. Akce trvá od 17. února do 3. dubna.
tel.: 602 373 813
kontakt: Dům Vína ANNOVINO
e-mail: vinoteka@dum-vina.cz

17. 2. 2021
Réva vinná a víno
Praha, Hotel Troja, Trojská 1

Otevřené sklípky dobšických vinařů, občerstvení ve vinařských uličkách, grilovaný pašík,
hudba

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

tel.: 732 791 858
kontakt: Miroslav Rolník /
Spolek dobšických vinařů
e-mail: vinari.dobsice@seznam.cz
www.vinari.dobsice.cz

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

13.–14. 2. 2021
Víkend svařeného vína

20. 2. 2021
Tour de Sklep

Praha,
Vinice sv. Kláry

Víno nemusíte brát vždy příliš vážně a s tím
svařeným jsou experimenty ještě lákavější.
Speciální svařákové menu nabídne 14 kom-

Popice, Sklepní ulice

Tradiční procházka po sklepech ve vinařské
obci Popice po třinácté. Začátek v 12.00 hod.,
konec v 19.00 hod. Prodej vstupenek od 11.00
hod. u obecního úřadu. Vstupné zahrnuje:

skleničku, nosičku, plánek, propisku a kupóny
na víno. K ochutnání bude min. 90 vzorků
vína. Občerstvení na místě zajištěno.
tel.: 910 126 504, kontakt: Vinaři Popice, z. s.
e-mail: vinaripopice@email.cz
www.tourdesklep.cz

20. 2. 2021
Jazzové večery
ve Valtickém Podzemí
aneb zahřejte se
ve sklepě
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Večery a podzemní zážitková turistika
ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu
historických vinných sklepů. Za hudebního
doprovodu, k tanci i poslechu můžete ochutnat speciality a vína Valtického Podzemí
a Annovino. Aktuální program a cenu naleznete na webových stránkách.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

20. 2. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Velké Pavlovice, Penzion André,
Pod břehy 565

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

21. 2. 2021
Réva vinná a víno
Velké Pavlovice, Penzion André,
Pod břehy 565

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

27. 2. 2021
Sud za sudem
Slaný Kvíc, Vinařství Kvíc

Tradiční řízená ochutnávka mladých vín ročníku 2020. Od 15.00–18.00 hod., vstupné
240 Kč zahrnuje degustaci 12ti vzorků, chléb,
pečivo a sladkou tečku na závěr. Doporučujeme rezervaci míst.
tel.: 606 620 682, 723 860 217
kontakt: Petr Rychtařík
e-mail: petr.rychtarik@vinarstvikvic.cz
www.vinarstvikvic.cz
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27. 2. 2021
50. výstava vín
v městečku Žeravice
Žeravice,
sál Sokolovny

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

27. 2. 2021
44. Jihomoravská
výstava vín
s mezinárodní účastí
v Brně
Brno,
Kongresové centrum
u BVV v Brně

Spolek Vinaři brněnské oblasti vás zve na 44.
Jihomoravskou regionální výstavu vín s mezinárodní účastí, hlavně ze Slovenska. K volnému ochutnání bude okolo 750 chlazených
vzorků vín. Hraje cimbálová muzika. Výstava
se koná od 9.00 do 17.00 hod. v 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

27. 2. 2021
Jazzové večery
ve Valtickém Podzemí
aneb zahřejte se
ve sklepě
Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Večery a podzemní zážitková turistika
ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu
historických vinných sklepů. Za hudebního
doprovodu, k tanci i poslechu můžete ochutnat speciality a vína Valtického Podzemí
a Annovino. Aktuální program a cenu naleznete na webových stránkách.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

27. 2. 2021
Open that
bottle night
Praha,
Vinice sv. Kláry

Otevřete „TU“ láhev, co si dlouho šetříte! Celosvětová akce nabádá, abychom si ta nejlepší
vína neschovávali na potom, ale užili je právě
teď. Výjimečně otevřeme vína z archivu vinice
sv. Kláry. V prodeji bude limitované množství
lahví z předchozích ročníků.
tel.: 234 148 122
kontakt: Botanická zahrada hl. m. Praha
e-mail: info@botanicka.cz
www.botanicka.cz
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Březen
5. 3. 2021
Večer s vinařem – řízená
degustace vín
Znojmo,
BALANCE coffee & wine

Srdečně vás zveme na řízenou degustaci vín,
které nám příjde osobně představit vinař.
Ochutnáme celkem 7 druhů vín z dané produkce. Celý program bude trvat cca 1,5 hod.
a kromě vín ochutnáme také vzorek filtrované
kávy připravé a odprezentované baristou z kavárny Balance coffee & wine.
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

5.–6. 3. 2021
Znovínský košt vín
Znojmo,
Loucký klášter

Ochutnávka znovínských ročníkových vín,
pozdních sběrů, výběrů, ledových vín, úspěšných vín na tuzemských i světových výstavách,
archivních i unikátních vín se koná v pátek 5.
března od 16.00 do 21.00 hod. a v sobotu 6.
března od 14.00 do 21.00 hod. ve štukových
sálech Louckého kláštera ve Znojmě.
tel.: 515 266 620
kontakt: Znovín Znojmo, a.s.
e-mail: info@znovin.cz
www.znovin.cz

5.–7. 3. 2021
Vinařská akademie I –
Kadet
Valtice,
nám. Svobody 13, 691 42

Základní informace o víně během víkendu
stráveného v hlavním městě vína. Určeno
všem milovníkům tohoto ušlechtilého nápoje,
zejména začátečníkům a mírně pokročilým.
Termín: 5. března (15.30 hod.) – 7. března
(13.00 hod.)
tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

5.–7. 3. 2021
Gurmánský víkend
Mikulčice,
Bartoník – rodinné vinařství

Poznáváte rádi nové věci? Chcete zažít víkend
plný specialit z vína a hroznů v prostředí tradičního rodinného vinařství?
tel.: 731 159 010
kontakt: Bartoník – rodinné vinařství
e-mail: bartonik@bartonik.cz
www.infomikulcice.cz

6. 3. 2021
Výstava vín Nosislav
Nosislav, kulturní centrum,
Městečko 54

Vinaři z Nosislavi srdečně zvou všechny milovníky vína na tradiční košt vín v sobotu 6.
března. Začátek v 10.00 hod. slavnostním

vyhlášením vítězů a předáním cen. Od 16.00
hod. zahraje cimbálová muzika. Přijďte pokoštovat!
tel.: 773 185 170, kontakt: ČZS Nosislav
e-mail: czsnosislav@seznam.cz
www.czsnosislav.cz

6. 3. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Hnanice, Hotel Vinice Hnanice,
Hnanice 132

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

6. 3. 2021
Jazzové večery
ve Valtickém Podzemí
aneb zahřejte se
ve sklepě

10. – 12. 9. 2021
průvod krále Jana Lucemburského s družinou
mázhauzy

řemeslné trhy

rytířské turnaje
vinný trh

ulička chudiny

středověká krčma

poznávání vína všemi smysly

ochutnávka vín VOC Znojmo
herní zóna pro děti
koncerty

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Večery a podzemní zážitková turistika
ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu
historických vinných sklepů. Za hudebního
doprovodu, k tanci i poslechu můžete ochutnat speciality a vína Valtického Podzemí
a Annovino. Aktuální program a cenu naleznete na webových stránkách.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

6. 3. 2021
Sokolnický košt
Sokolnice, sokolovna,
Masarykova 370

Spolek přátel dobrého vína Sokolnice, pořádá
v sobotu 6. března od 14.00 hod. v místní
sokolovně Sokolnický košt 2021, ochutnáte
výborná moravská vína. K příjemné náladě
přispěje cimbálová muzika Sylván.
tel.: 604 233 878, kontakt: Zdeněk Zmrzlý
e-mail: zzmrzly@gmail.com

6. 3. 2021
Regionální výstava vín
Kobylí
Kobylí, Sokolovna

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

VSTUPENKY V PRODEJI
zNOJEmSKEVINObRaNI.cz

kalendář vinařských akcí
6. 3. 2021
Miroslavský košt
Miroslav, Radniční 3

Sobota – 6. března. Miroslavský košt – 25.
ročník výstavy vín ze tří vinařských podoblastí
a Slovenska. Koná se v kulturním domě, začátek ve 14.00 hod., hraje cimbálová muzika
DONAVA, pořádají – Spolek miroslavských
vinařů, MKIC a město Miroslav.
tel.: 607 505 276, 735 173 155
kontakt: Vladimír Ruibar
e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
www.mesto-miroslav.cz

6. 3. 2021
Promenáda červených
vín
Velké Pavlovice,
Hlavní 583/1 – sokolovna

Máte rádi červená vína? Přijde ochutnat
od 16.00 hod. ta nejlepší vína z Promenády
červených vín – jediné vinařské výstavy červených vín v České republice.
tel.: 737 087 156, kontakt: Libor Jestřáb /
VOC Vinice Velké Pavlovice
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

6. 3. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
České Budějovice,
Spa Hotel Vita,
Skuherského 4

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

6. 3. 2021
Výstava vín
Čejč,
Sokolovna

je zajištěno. Akce proběhne 6. března v místní
sokolovně a to od 14.00 hod. Srdečně zvou zahrádkáři z Moravských Bránic.
tel.: 737 109 064
kontakt: ZO ČZS Moravské Bránice
e-mail: zahradkari@moravskebranice.cz
www.facebook.com/zahradkariMB

6. 3. 2021
Místní výstava vín
Brod nad Dyjí,
sál kulturního domu

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

8.–11. 3. 2021
Kurz Sommelier – I. část
Valtice, nám. Svobody 13, 691 42

Dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení
„Sommelier“, určený specializovaným pracovníkům gastronomie, vinoték a obchodníkům
vinařských firem, ale i konzumentům, kteří
chtějí být v tomto oboru vzdělaní. Teoretická
výuka je doplněna tuzemskými exkurzemi.
Přednášejí odborníci na nejvyšší úrovni.
tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

10. 3. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Praha, Rezidence Regina,
Konojedská 36

20. 3. 2021
Místní výstava vín
Kostice

Mikulov, zámek, Zámecký sál

Sdružení vinařů Kostice vás zve na tradiční
výstavu vín konanou 20. března ve 13.00 hod.
v sále sokolovny v Kosticích. Na výstavě vín je
možnost ochutnat vína z vinařské podoblasti
Slovácké, nejvíce z části Podluží. Je zajištěno
občerstvení a k pohodě a dobré náladě hraje
cimbálová muzika.

Výstava vín od producentů z Mikulova a okolí.
Začátek v 10.00 hod., 10.15 hod. vyhlášení vítězných vín. Od 14.00 hod. cimbálová muzika
Kasanica pod vedením primášky Věry Kunovové. V prosinci 2020 bude zahájen předprodej vstupenek 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

13. 3. 2021
Regionální výstava vín
Němčičky 74 – kulturní dům

Všichni jste srdečně zváni do Němčiček
na tradiční regionální výstavu vín v sobotu
13. března 2021.
tel.: 777 255 842, kontakt: Ing. David
Ludín, Ph.D. / Vinaři Němčičky z.s.
e-mail: vinari.nemcicky@gmail.com
www.vinarinemcicky.cz

13. 3. 2021
Výstava vín Lanžhot
Lanžhot,
sál restaurace Podlužan

Tradiční místní výstava vín doplněná o vzorky
vín z blízkých obcí regionu Podluží a slovenského Záhorí se koná v sobotu 13. března
od 13.00 hod. v sále restaurace Podlužan
na náměstí v Lanžhotě. K poslechu bude hrát
cimbálová muzika. Bodování proběhne v neděli 7. března od 10.00 hod. tamtéž.
tel.: 775 445 402, 739 828 079
kontakt: Josef Bartoš
e-mail: bajo52@seznam.cz

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

Ryzlink rýnský je jedno z našich osvědčených
vín. Jestli vás baví vína minerální a uznáváte
vyšší kyseliny, místní Ryzlinky určitě vyzkoušejte. Na minidegustaci ochutnáte Ryzlink
mladý stočený přímo z tanku i vína několik let
nazrálá.

13. 3. 2021
Jazzové večery
ve Valtickém Podzemí
aneb zahřejte se
ve sklepě

tel.: 603 569 921
kontakt: Zdeněk Stávek/ Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čejč
e-mail: zahradkari.cejc@seznam.cz
www.cejc.cz

Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Moravské Bránice,
sokolovna

Večery a podzemní zážitková turistika
ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu
historických vinných sklepů. Za hudebního
doprovodu, k tanci i poslechu můžete ochutnat speciality a vína Valtického Podzemí
a Annovino. Aktuální program a cenu naleznete na webových stránkách.

Ochutnávka vín je tradiční prezentací vinařů
z Dolnokounicka, ale i z širšího okolí. K degustaci bývá připraveno cca 400 vzorků vín.
K poslechu i tanci hraje cimbálka, občerstvení

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
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13. 3. 2021
Výstava vína
Mikulovské vinařské
podoblasti

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

Výstava vín v Čejči je pravidelnou prezentací
vín nejen z vinařské obce Čejč, ale i z okolních
obcí. V roce 2021 se bude konat v sobotu 6.
března se začátkem ve 12.00 hod. v místní
Sokolovně

6. 3. 2021
Ochutnávka vín

březen

13. 3. 2021
Den Ryzlinku
Praha, Vinice sv. Kláry

tel.: 234 148 122
kontakt: Botanická zahrada hl. m. Praha
e-mail: info@botanicka.cz
www.botanicka.cz

13. 3. 2021
24. výstava vín
v Kostelci u Kyjova
Kostelec,
kulturní dům

Výstava vín v Kostelci začíná v sobotu 13.
března ve 14.00 hod. K ochutnání bude na 800
vzorků vín od malovinařů i profesionálů.
K jídlu bude grilované prasátko a další dobroty k vínu. Od 19.00 hod. bude hrát cimbálová muzika.
tel.: 737 149 482
kontakt: Mgr. Břetislav Junášek
www.sk-kostelec.cz

Kostice, sokolovna

tel.: 607 730 109, kontakt: Hana Rozbořilová
e-mail: svkostice@email.cz
www.vinarizpodluzi.cz

20. 3. 2021
Tradiční výstava vín
Horní Bojanovice,
sál kulturního domu

Tradiční výstavu vín připravuje Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní
Bojanovice na sobotu 20. března. Na výstavě
spojené s ochutnáváním se představí vzorky
vín nejen z Horních Bojanovic, ale i z okolních
obcí. Výstava začne ve 13.00 hod. v sále kulturního domu.
tel.: 602 696 702, 724 570 772
kontakt: ČZS ZO Horní Bojanovice
e-mail: zahradkarihb@seznam.cz
www.zahradkarihornibojanovice.cz

20. 3. 2021
Jarní večery
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Stupava, 16.30 vyhlášení vítězů. Po dobu výstavy
srnčí guláš mysliveckého spolku Stupava. V ceně
volná degustace, katalog a sklenička.
tel.: 777 564 280, 723 865 157
kontakt: Pavel Líčeník
e-mail: vsdb@vsdolnibojanovice.cz
www.vsdolnibojanovice.cz

20. 3. 2021
Místní výstava vín
Hovorany, sokolovna

Pořadatelem místní výstavy vín je místní organizace ČZS. Výstava se koná v sobotu 20.
března v místní sokolovně. Začátek výstavy
je ve 13.00 hod. Na výstavě budou vystavena
vína pěstitelů a výrobců vína místních i z okolních obcí. Cílem výstavy je vzájemně mezi
sebou porovnat vyrobená vína.
tel.: 739 424 877, 723 315 779, kontakt:
Jaromír Ambroz / ZO ČZS Hovorany
e-mail: ambrozjaromir@seznam.cz

20. 3. 2021
57. Josefský košt
Kyjov, Městské kulturní středisko

Akce začíná ve 14.00 hod., ukončení ve 22.00
hod. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat
přibližně 700 vzorků vín místních vinařů a vinařů z okolí.
tel.: 775 922 483, 602 937 871, kontakt:
Ing. Pelčák Jiří, Mgr. Navrátil Pavel
e-mail: info@zahradkarikyjov.CZ
www.zahradkarikyjov

20. 3. 2021
Ples jara a přátel vína
Litoměřice, Kulturní a konferenční
centrum Litoměřice

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte speciality
a vína Valtického Podzemí a Annovino. To vše
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. Aktuální program a cenu naleznete
na webových stránkách.

Spojení dvou oblíbených plesů: Ples jara
ve velkém sále a Ples přátel vína v hradních
prostorách Kulturního a konferenčního centra. Můžete se těšit na krásné prostředí, kvalitní program a především na degustaci vín
přímo od vinařů z Moravy i z Čech.

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

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

20. 3. 2021
32. ročník Znojemský
košt

26. 3. 2021
Večer s vinařem – řízená
degustace vín

Znojmo, Štukové sály Louckého
kláštera ve Znojmě

Znojmo, BALANCE coffee & wine

Oblastní přehlídka vín Znojemské vinařské podoblasti spojená se soutěží „Král vín ZK 2021“
a „Pečeť znojemských měšťanů“, za účasti rakouských vinařů z Weinviertelu, mikroregionu
Retzer Land. Pořadatelem je spolek Sdružení
znojemských vinařů.
tel.: 721 520 856, 515 213 145
kontakt: Sdružení znojemských vinařů, z. s.
e-mail: jaromir.cepicka@gmail.com
www.znojkost.estranky.cz

20. 3. 2021
Místní výstava vín
Dolní Bojanovice, Obecní dům

Výstava vín místních vinařů obce Dolní Bojanovice, 14.00 začátek, 16.00 cimbálová muzika

KDY? Pátek od 18.00 hod. (sraz alespoň 5 minut
před začátkem). KDE? Balance coffee & wine,
Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

26.–28. 3. 2021
Slavnosti mandloní
a vína
Hustopeče, Dukelské náměstí
a mandloňové sady

Oblíbený mandlový foodfestival v srdci mandloní a vína nabídne nově program na celý
víkend! Nenechte si to ujít!
tel.: 530 351 418, 530 351 419
kontakt: Město Hustopeče
e-mail: tic@hustopece.cz
www.slavnosti-mandloni.cz

27. 3. 2021
Jarní večery
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte speciality
a vína Valtického Podzemí a Annovino. To vše
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. Aktuální program a cenu naleznete
na webových stránkách.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

27. 3. 2021
Josefský košt
Bošovice, Kulturní dům

Klub vinařů Bošovice pořádá tradiční místní
výstavu vín v sále kulturního domu v Bošovicích. Zahraje cimbálová muzika, občerstvení
zajištěno. Začátek ve 14.00 hod.
tel.: 608 826 255, 608 411 227
kontakt: Kulhánek František,Sokol Juraj
e-mail: klubvinarubosovice@seznam.cz

27. 3. 2021
Pachtův košt vín
Liblice u Mělníka,
Zámek Liblice

Vinaři z Čech i Moravy v Mramorovém sále
Liblického zámku. Volná konzumace prezentovaných vzorků od 11.00 do 17.00 hod.
za osobní účasti vinařů a zástupců vinařství.
tel.: 739 329 865
kontakt: Roman Trnka
e-mail: trnka@zamek-liblice.cz
www.pachtuvkost.cz

27. 3. 2021
Tradiční výstava vín
Rakvice,
sál sokolovny

Základní kurzy o víně s Certifikátem. 26. března
od 18.00 hod. – 28. března do 12.00 hod.

Spolek Vinaři z Rakvic srdečně zve na tradiční
košt, který se koná v sále sokolovny v sobotu
od 13.00 hod. Ochutnat můžete stovky vzorků
vín. K poslechu zahraje od 14.00 hod. cimbálová muzika. Soutěž v tahání koštýřem.
Bodování vzorků proběhne v pátek 19. března
od 17.00 hod. tamtéž.

tel.: 728 250 291, 602 222 360
kontakt: Hana Weissová
e-mail: weisshotel@gmail.com
www.hotelweiss.cz

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

26.–28. 3. 2021
Kurzy vinných vědomostí
Lechovice, ViaWine hotel Weiss
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27. 3. 2021
Výstava vín
Vrbice 89 – kulturní dům

Vážení přátelé, rádi bychom Vás pozvali k nám
na Vrbici, na již tradiční výstavu vín v sále kulturního domu od 10.00 hod.
tel.: 776 823 694
kontakt: L. Machovská / Vinaři Vrbice, z.s.
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

27.–28. 3. 2021
Jarní otvírání sklepů
Šardice
Šardice,
vinné sklepy

Šardičtí vinaři nabízí ochutnávku svých vín
přímo ve svých sklepích. Začátek v 11.00 hod.,
konec v 19.00 hod.
tel.: 602 146 935
kontakt: Mendelův vinařský spolek Šardice
e-mail: nesporova.jarmila@sardice.cz
www.vinozesardic.cz

Duben
1. 4. 2021
Velikonoční
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Velikonoční večer a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním
labyrintu historických vinných sklepů. Vína
Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program
a cenu naleznete na webových stránkách.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

2.–5. 4. 2021
Velikonoce na zámku
Valtice
Valtice, zámek

Na velikonoční víkend opět připravujeme
na valtickém zámku bohatý program pro širokou veřejnost.
tel.: 605 830 889
kontakt: správa Státního zámku Valtice
e-mail: solc.zbynek@npu.cz
www.zamek-valtice.cz

2. 4. 2021
Velikonoce u vinaře
na Slovácku
Mikulčice,
Víno Bartoník

Poznáváte rádi nové věci. Chcete zažít gastronomický velikonoční víkend, plný dobrého
vína a hroznových specialit v teple rodinného
vinařství?
tel.: 731 159 010, 604 310 990
kontakt: Víno Bartoník
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz
16 | Česká republika

2. 4. 2021
Velký Pátek
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Velký Pátek jinak, ale v rámci tradic velikonočních svátků
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz

3. 4. 2021
Odemykání naučné
stezky Hroznové kozy
s koštem vín
Vrbovec, sklepní ulička

Slavnostní zahájení sezóny spojené s procházkou vinohrady, s vinařskými tradicemi
a ochutnáváním místních vín. Odemykání
naučné stezky spolu s vynášením Hroznového
kozla do vinohradu je příležitostí projít si 5 km
dlouhou trasu vedoucí vinicemi a sklepní uličkou Vrbovce.
tel.: 724 009 066
kontakt: Cech vinařů Vrbovec
e-mail: cechvrbovec@email.cz
www.cechvrbovec.cz

3. 4. 2021
Velikonoční otevřené
sklepy Valtice
Valtice, vybraní vinaři a vinařství

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

3. 4. 2021
Tradiční výstava vín

3. 4. 2021
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 nejvyhledávanějších vinařských obcí na Moravě
kvůli svým skvělým vínům a krásnému prostředí Pálavy.
tel.: 721 414 575, kontakt: Pavel Krška /
spolek vinařů v Pavlově
e-mail: info@vinaripavlov.cz
www.vinaripavlov.cz

3. 4. 2021
Velikonoce a víno
Moravská Nová Ves,
sklepní uličky Výmol a Zátiší

Komorní akce typu dne otevřených sklepů
v nazdobených sklepních uličkách. Od 13.00
do 18.00 hod bude otevřeno 6 sklepů, občerstvení zajištěno krajovými specialitami, akci
hudebně doprovodí cimbálová muzika. Příjemná atmosféra zaručena.
tel.: 777 062 129, 777 561 535
kontakt: Vinaříček o.s.
e-mail: vinarstvi-fila@email.cz
www.vinaricek.cz

3. 4. 2021
Výstava vín Drnholec
Drnholec,
Nový kulturní dům

Výstava vín
tel.: 737 235 819
kontakt: Stanislav Valášek
e-mail: svalasek@post.cz

3. 4. 2021
Velikonoční
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

Vlasatice, sál obecního úřadu

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Vinaři z Vlasatic si vás dovolují pozvat na tradiční výstavu vín, která se bude konat v sobotu
3. dubna od 12.00 hod. v sále obecního úřadu
ve Vlasaticích. Vína jsou uchovávána v chladicích boxech. K tanci a poslechu zahraje
od 15.30 hod. cimbálová muzika. Předpokládané ukončení ve 24.00 hod.

Velikonoční večer a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním
labyrintu historických vinných sklepů. Vína
Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program
a cenu naleznete na webových stránkách.

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

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

3. 4. 2021
Vlkova věž – Informační
centrum VOC Znojmo –
zahájení sezony
Znojmo, Kollárova 385/6

Informace o vinařstvích a vinařských akcích
ve Znojmě a okolí, ochutnávka vín, všechna
vína VOC ZNOJMO ke koupi na jednom místě.
Od 3. dubna do 31. října.
tel.: 777 323 136, kontakt: VOC Znojmo z.s.
e-mail: provozni@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz

4. 4. 2021
Velikonoční výstava vín
Uherčice,
Kulturní dům

Zahájení v 10.00 hod., běžně u nás můžete
ochutnat cca 700 vzorků vín. Hodnocení bude
28. 3. 2021 ve 13.00 hod. v kulturním domě.
tel.: 603 963 588
kontakt: Šátek Jan
e-mail: Jan.satek@mpb.cz
www.vinariuhercice.cz

kalendář vinařských akcí
4. 4. 2021
Velikonoční výstava
vín Ořechov
Ořechov, sál orlovny,
Sokolská 116/2

Tradiční 55. velikonoční výstava vín spojená
s volnou ochutnávkou v hale orlovny Ořechov.
Výstava se koná od 10.00 do 18.00 hod. K poslechu bude hrát cimbálová muzika Broňky
Schoříkové se zpěvákem Karlem Hegnerem.
Občerstvení zajištěno.
tel.: 775 259 691, 602 737 544
kontakt: Josef Němeček
e-mail: pepasobotka@seznam.cz

4. 4. 2021
Velikonoční výstava vín
Bořetice 39 – kulturní dům

Vláda republiky spolu s vinaři Vás srdečně
zvou na tradiční Velikonoční výstavu vín
do kulturního domu v Bořeticích, kde ochutnáte vína místních i okolních vinařů. Zahájení
v 9.00 hod, předávání cen vítězům v 11.00
hod, cimbálová muzika od 14.00 do 19.00 hod.
tel.: 724 964 250, kontakt: Pilař Karel /
Republika Kraví hora, z.s.
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

4. 4. 2021
Košt vín Milotice
Milotice, kulturní dům

Tradiční a hojně navštěvovaný košt vín. Každoročně zde bývá přes 1 000 vzorků. K poslechu zahraje cimbálová muzika a večer
pokračuje taneční zábava s dechovou hudbou.
Občerstvení zajištěno. Začátek ve 13.00 hod.
tel.: 603 836 752, 608 619 108
kontakt: Petr Krist
e-mail: krist68@seznam.cz
www.sidleny.cz

4. 4. 2021
Výstava vín – Dolní
Dunajovice

4. 4. 2021
Velikonoční
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

10. 4. 2021
Jarní večery
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Velikonoční večer a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním
labyrintu historických vinných sklepů. Vína
Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program
a cenu naleznete na webových stránkách.

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte speciality
a vína Valtického Podzemí a Annovino. To vše
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. Aktuální program a cenu naleznete
na webových stránkách.

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

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

10. 4. 2021
ZE SKLEPA DO SKLEPA

Na velikonoční víkend pro vás připravujeme
velikonoční speciality, workshop a ochutnávku mladých vín. Čas konání sobota 11.00–
18.00 hod., neděle 11.00–15.00 hod.
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, propagační materiály a kupóny k nákupu vín.
Na akci je možné vyhrát kolekci 50 špičkových vín velkobílovických vinařů v hodnotě
10 000 Kč. Po celou dobu akce jsou k dispozici zdarma autobusy, káva, voda a druhý
den bude zase nějaké to překvapení. Koná
se od 11.00 do 19.00 hod. Na setkání s vámi
se těší Velkobílovičtí vinaři. Více informací
naleznete na webu.

tel.: 775 594 118
kontakt: ZO Českého zahrádkářského
svazu Polešovice
e-mail: petr.indruch@email.cz
www.polesovice.cz
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12.–16. 4. 2021
Kurz Sommelier – II. část
Valtice, nám. Svobody 13, 691 42

Dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení
„Sommelier“, určený specializovaným pracovníkům gastronomie, vinoték a obchodníkům
vinařských firem, ale i konzumentům, kteří
chtějí být v tomto oboru vzdělaní. Teoretická
výuka je doplněna tuzemskými exkurzemi.
Přednášejí odborníci na nejvyšší úrovni.

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

10. 4. 2021
O Hustopečskou pečeť
Hustopeče, Amande Hotel

Vína tradičních odrůd pro hustopečský region
se utkají v soutěžní přehlídce vín O Hustopečskou pečeť v sobotu 10. dubna v Amande
hotelu.
tel.: 775 095 526, kontakt: město Hustopeče
e-mail: uncovska@hustopece.cz
www.hustopece.cz

dou vína z blízkého i dalekého okolí. Od 20.30
hod. bude hrát k poslechu i tanci cimbálová
muzika Aleše Smutného. Občerstvení zajištěno.
tel.: 739 960 520
kontakt: Zdeněk Kánský
e-mail: zikej@seznam.cz

16.–17. 4. 2021
19. VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE

Semináře pro vinohradníky, vinaře, odbornou i laickou vinařskou veřejnost a členy
svazu pořádá Moravín, svaz moravských vinařů, z. s., nejstarší sdružení pěstitelů révy
vinné, výrobců i milovníků vína, založeného
již v roce 1964.
tel.: 602 559 226, 603 248 313
kontakt: MORAVÍN,
svaz moravských vinařů, z.s.
e-mail: info@moravin.com
www.moravin.com

16. 4. 2021
35. Výstava vín
Hostěrádky – Rešov
Hostěrádky-Rešov,
kulturní dům

35. Výstava vín „O víně - při víně“ se koná v pátek 16. dubna od 18.00 hod. v sále kulturního
domu v Hostěrádkách-Rešově. K ochutnání bu-

17. 4. 2021
Po kobylských uličkách
za vínem
Kobylí, vinné sklepy

Vinaři z Kobylí Vás zvou na 11. ročník otevřených sklepů. Po kobylských uličkách za vínem
2021.
tel.: 720 281 946, 606 752 690
kontakt: Vinaři z Kobylí, z.s.
e-mail: info@vinarizkobyli.cz
www.vinarizkobyli.cz

17. 4. 2021
Vinný košt v Ústí nad
Labem
Litoměřice, Dům kultury
a hrad Litoměřice

Vinařské Litoměřice je výstava českých
a moravských vín s mezinárodní účastí.
Jde o nejprestižnější výstavu českých
vín. Součástí výstavy je soutěž vín, která
se koná 30.–31. března v hotelu Koliba
v Litoměřicích. Program devatenáctého
ročníku Vinařských Litoměřic: Pátek 16. 4.
2021 13.00 hod. – 23.00 hod. Sobota 17. 4.
2021 10.00 hod. – 19.00 hod. V pátek 16. 4.
2021 proběhne od 15.00 hod. slavnostní
zahájení 19. ročníku Vinařských Litoměřic,
v 16.00 hod. předání zlatých a stříbrných
medailí ze soutěže, v 17.00 hod. se bude
konat slavnostní ceremoniál, společenský
večer v pátek od 20.00 hod. na gotickém
hradě Litoměřice. Doprovodné programy
probíhají v sobotu 17. 4. 2021, program
„Víno a pokrmy“ po celý den, program „Víno
a zdraví“ od 14.00 hod. do 16.00 hod. Řízené
degustace po oba dva dny výstavy dle harmonogramu.

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

Hustopeče, Hotel AMANDE

tel.: 723 085 279
kontakt: ČZS Dolní Dunajovice
e-mail: info@czsdd.cz
www.czsdd.cz

V neděli velikonoční se na sokolovně v Polešovicích koná tradiční velikonoční košt vín. Každoročně zde bývá cca 600 vzorků vín místních
i přespolních vinařů. Ocenění za nejlépe ohodnocená vína předá starosta městyse v 9.00
hod. a tím zahájí celý košt. K poslechu zahraje
cimbálová muzika.

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

13.–15. 4. 2021
Vinohradnickovinařské semináře
(Náhradní termín)

Tradiční, již 42. místní výstava vín se uskuteční
na Velikonoční neděli, v kinosále obce nebo
na tanečním parketu na náměstí.

Polešovice, Sokolovna

11.–12. 4. 2021
Velikonoce
na Fuzgruntech
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Dolní Dunajovice, kinosál /
taneční parket na náměstí

4. 4. 2021
Košt vína

duben

Ústí nad Labem, Lidické náměstí

Zveme vás na první Vinný košt v Ústí nad Labem, který se bude konat v čase 11.00–21.00
hod. Degustovat můžete vína od českých
a moravských vinařství. Čeká vás moderní
gastronomie a hudební program po dobu konání akce.
tel.: 731 803 423
kontakt: Ing. Lucie Vrtišová
e-mail: lucie.vrtisova@vinnykost.cz
www.vinnykost.cz/usti-nad-labem

17. 4. 2021
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
e-mail: posilac@email.cz
www.vlcnov-vinari.eu

17. 4. 2021
Den Znovín Walkingu
Hnanice,
Národní park Podyjí

tel.: 739 630 748
kontakt: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
e-mail: vankat@ortopedicke-centrum.cz
www.vinarskelitomerice.netstranky.cz

17. 4. 2021
Jarní večery
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte speciality
a vína Valtického Podzemí a Annovino. To vše
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. Aktuální program a cenu naleznete
na webových stránkách.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Sobotu 17. dubna můžete prožít na turistických trasách s holemi při Znovín Walkingu
v nádherné vinorodé krajině a samozřejmě
i při víně. Registrace mezi 9.00 a 11.00 hod.
na fotbalovém hřišti v Hnanicích.
tel.: 515 266 620
kontakt: Znovín Znojmo, a.s.
e-mail: info@znovin.cz
www.znovin.cz

17. 4. 2021
Košt vín ve Vlkoši
u Kyjova
Vlkoš u Kyjova,
místní sokolovna

Tradiční košt vín ze Slovácké vinařské podoblasti, a to zejména od vinařů místních a z okolí
Kyjova. Vína ročníku 2020 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,
Přátelé Achtele z.s.,Vlkoš
e-mail: varbo@centrum.cz
www.pratele-achtele.cz

22.–23. 4. 2021
Dny vína Benedikt Most
Most, Sportovní a vzdělávací
centrum Benedikt Most

Zveme vás na přesunutý X. ročník tradiční
degustační prezentace DNY VÍNA Benedikt
Most 2021. Ochutnat budete moci desítky
vín od vinařů z Čech i Moravy. K dobré náladě
zahraje cimbálová muzika. Přijďte se podívat,
ochutnat a bavit se od 15.00 do 20.30 hod.
tel.: 476 106 666
kontakt: Jiří Puc
e-mail: puc@belamost.cz
www.belamost.cz

22. 4.–1. 9. 2021
Za vinařem do Velkých
Bílovic
Velké Bílovice,
areál sklepů a města

Vinařská akce, která začíná 22. dubna a končí
1. září. 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.
kontakt: Velkobílovičtí vinaři
e-mail: info@velkobilovictivinari.cz
www.velkobilovictivinari.cz

23.–25. 4. 2021
Kurzy vinných
vědomostí
Lechovice,
ViaWine hotel Weiss

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

23.–25. 4. 2021
Vinařská akademie III –
Vinařství světa
Valtice,
nám. Svobody 13, 691 42

Kurz je součástí vzdělávacího cyklu Vinařská
akademie tentokrát zaměřený na nejvýznamnější světové oblasti a typické odrůdy.
tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

24. 4. 2021
Festival vína
(Ne)vinné Lány
Lány,
Muzeum Tomáše Garriguea
Masaryka, Zámecká 197

Festival vína (Ne)vinné Lány 2021 se uskuteční
v prostorách Muzea Tomáše Garriguea Masaryka v prezidentské obci Lány v sobotu 24.
dubna od 11.00 do 19.00 hod. Nosným tématem 5. ročníku budou šumivá vína.
kontakt: (Ne)vinné Lány s.r.o.
e-mail: info@nevinnelany.cz
www.nevinnelany.cz
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kalendář vinařských akcí
24.–25. 4. 2021
FESTIVAL OTEVŘENÝCH
SKLEPŮ – JARO
NA KYJOVSKU

Kyjov, Kyjov, Milotice, Vlkoš,
Bzenec, Vracov

Poslední jaro nám nevyšlo, o to víc se těšíme na jaro 2021. Odložený 27. Festival
otevřených sklepů zavítá na Kyjovsko, které
je známé jako kraj lidových písní, krojů,
tanců, tradičních řemesel a hlavně vína.
Na návštěvníky bude o víkendu 24. a 25.
dubna čekat třicítka otevřených sklepů, degustace vín z rukou vinařů, doprovodný kulturní program a krajové speciality. V ceně
dvoudenní vstupenky získáte degustaci
všech festivalových 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 24.
dubna, sklepy se otevřou od 10 do 21 hod.,
v neděli pak od 10 do 15 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 23.
dubna od 17 do 20 hod., v sobotu od 8 do 15
hod. a v neděli od 10 do 12 hod. Kyvadlová
doprava mezi obcemi po celou dobu festivalu. Informace o vinařích, programu
a ubytování na webu. Vstupenky v e-shopu
Nadace Partnerství.

24. 4. 2021
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 15. ročník akce Den otevřených
sklepů. Rádi bychom vás provedli po místních
vinných sklepech. Přijďte se i vy podívat v sobotu od 11.00 do 19.00 hod. a strávit příjemný
jarní den s místními vinaři.

Mutěnice, areál vinných sklepů
Pod Búdama

Přijďte se seznámit s Mutěnicemi právě
na den otevřených sklepů a nenechte si utéct
příležitost projít se a ochutnat vína ve více
jak čtyřiceti sklípcích v jednom areálu. Datum
a čas konání: 24. dubna od 10.00 do 19.00 hod.
Výběr a nákup vín také 25. dubna od 9.00
do 12.00 hod.
tel.: 728 974 666, 605 443 839
kontakt: Vladimír Trávník
e-mail: info@vinozmutenic.cz
www.vinozmutenic.cz
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Akce s atraktivním kulturním programem
pro celou rodinu, představení vín ročníku
2020 a novinek vinařství 2021, slavnostní křty
a komentované prohlídky vinařství. Gurmánské speciality a regionální produkty. Piknik
v zahradě Evoluce. Vystoupení skupiny Kabát
Revival.
tel.: 724 331 563
kontakt: Iveta Pekajová
e-mail: pekajova@annovino.cz
www.annovino.cz

24. 4. 2021
Radyňské slavnosti
vína

24. 4. 2021
Krajem vína –
Na kole vinohrady
Uherskohradišťska –
otevírání cyklostezek

Starý Plzenec,
Předhradí hradu Radyně

Kulturně-společenská akce s degustací vín
a ochutnávkami pokrmů k vínu a zábavným
hudebním programem od 13.00 do 19.00 hod.
V ceně vstupenky je originální sklenka s městským znakem a prohlídka hradu Radyně.
tel.: 377 183 662, 721 981 526
kontakt: Město Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz

24. 4. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Hnanice, Hotel Vinice Hnanice,
Hnanice 132

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

24. 4. 2021
Den otevřených sklepů
v Mutěnicích

Lednice, Nejdecká 714

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

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

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

24. 4. 2021
Lednické otevření
vinařské sezóny
ANNOVINO

24. 4. 2021
Den vína
Buchlovice,
Státní hrad Buchlov

Odrůdově zaměřená výstava vín
tel.: 725 874 388, 737 285 111
kontakt: FS Buchlovice
e-mail: tomas.luza@seznam.cz
www.fsbuchlovice.cz

24. 4. 2021
Vinný košt Bavory
Bavory, Společenský sál

Tradiční Vinný košt v Bavorech se uskuteční
od 13.00 hod. ve Společenském sále. Ochutnávku vín zpříjemní cimbálová muzika a bohaté občerstvení z domácí zabíjačky.
tel.: 602 567 611
kontakt: Petr Žluva
e-mail: petrzluva@seznam.cz

Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí

16. ročník symbolického otevírání cyklostezek, pro cyklisty i pěší s cílem podpořit místní
vinaře. Akce začíná na Masarykově náměstí
registracemi od 8.30 hod. Vybrat si můžete
ze čtyř cyklistických a jedné pěší trasy, které
vedou regionem Slovácko a na kterých budou
ve svých sklepech připraveni vinaři.
tel.: 572 525 525, 572 525 529
kontakt: Městské informační centrum
Uherské Hradiště
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz

24. 4. 2021
Lednické vinné trhy
Lednice,
Nejdecká 714

Návštěvníci se mohou těšit na ochutnání typických moravských vín, ale také vinařských
rarit od sousedů, např. slovenských tokajských
vín a zemitých rakouských Veltlínů. Z moravských vín vína od renomovaných vinařů, ale
také od těch menších. Akci pořádá Vinařský
spolek LVA z.s. Od 10.00 do 20.00 hod.
tel.: 734 418 136
kontakt: Ing. Zuzana Pacáková
e-mail: pacakova@annovino.cz
www.lednickevinnetrhy.cz

24. 4. 2021
Jarní večery
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte speciality
a vína Valtického Podzemí a Annovino. To vše
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. Aktuální program a cenu naleznete
na webových stránkách.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

kalendář vinařských akcí
24. 4. 2021
20. Košt vín v Klentnici
Klentnice,
Sál nad obecní hospodou

Jubilejní 20. přehlídka toho nejlepšího, co
se urodilo na vinicích okolo Pálavy. Na 450
vzorků. Začátek od 13.00 hod. Dobrou zábavu
podpoří cimbálová muzika. Vstupné 300 Kč
zahrnuje volnou degustaci, sklenici a katalog.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou vinaři
z Klentnice.
tel.: 603 162 568
kontakt: Milan Rampáček
e-mail: milan.rampacek@tiscali.cz

24. 4. 2021
Svátek růžových vín

30. 4. 2021
Jarní večery
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Ochutnáte speciality
a vína Valtického Podzemí a Annovino. To vše
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. Aktuální program a cenu naleznete
na webových stránkách.

duben – květen
1. 5. 2021
SVÁTEK RŮŽOVÝCH VÍN
Praha, Villa Richter
a Svatováclavská vinice

Vinařský fond pořádá každoročně 1. května
v Praze Svátek růžových vín. Zažijte romantickou atmosféru spojenou s růžovým
vínem a s jedním z nejhezčích výhledů
na Prahu. Dvanáctý ročník této úspěšné
a stále více oblíbené degustace růžových vín
se koná 1. května v atraktivní lokalitě Villy
Richter a na přilehlé Svatováclavské vinici
na Pražském hradě od 10.00 do 18.00 hod.

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

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

24. 4. 2021
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 je v 10.00 hod.,
předpokládané ukončení v 17.00 hod.
tel.: 519 510 005, 602 567 640, kontakt:
Moravín Mikulov / Ing. Vojtěch Pazderka
e-mail: info@moravinmikulov.eu
www.moravinmikulov.eu

24. 4. 2021
Místní výstava vín
Ratíškovice, venkovní areál
Baníku Ratíškovice

Open-air výstava se stala velmi obíbená
v blízkém i širokém okolí. Tradičně je připraveno na 1000 vzorků, plus vína profesionáních vinřství. Začátek ve 14.00 hod. Nechybí
cimbálová muzika. Velké párty stany eliminují
vlivy počasí, navíc prostory Spolkového domu
v sousedství jsou k dispozici.

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

1. 5. 2021
Tradiční výstava vín
ve Bzenci 67. ročník
Bzenec, sklepy pod Sokolovnou

Tradiční výstava vín vinařů z místního okolí,
v ceně vstupenky degustace, sklenička, katalog. Začátek od 9.00 hod.
tel.: 608 889 936, 732 333 269
kontakt: Marek Fiala
e-mail: vinoflor@seznam.cz

1. 5. 2021
Májová prohlídka
města s řízenou
degustací vín
Znojmo, BALANCE coffee & wine

KDY? Sobota od 19. 00 hod. (sraz alespoň 5–10
minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02

tel.: 723 128 202, kontakt: Ing. Jiří Hubáček / ZO ČZS Ratíškovice
e-mail: hubacek.ann@tiscali.cz
www.vinoratiskovice.cz

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

29. 4. 2021
Cuvée 2021 Ostrava

1. 5. 2021
Vinobus VOC Znojmo –
zahájení sezony

Ostrava - Zábřeh, Zámek Zábřeh,
U Zámku 42/1

Znojmo, Vinařské obce Znojemska

XIX. ročník mezinárodní soutěže kupáží,
asambláží a známkových vín. Doprovodný
program pro veřejnost od 17.00 hod.

Krásy Znojma a přilehlých obcí, výhled na vinice, ochutnávky vín – a spousta dalšího.
Od 1. května do 11. září.

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

tel.: 737 815 402, 777 323 136
kontakt: VOC Znojmo z.s.
e-mail: voc@vocznojmo.cz
www.vinobus.cz
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tel.: 724 009 066
kontakt: Cech vinařů Vrbovec
e-mail: cechvrbovec@email.cz
www.cechvrbovec.cz

Klub vinařů ve spolupráci s Vinařstvím Dufek
pořádá 8. ročník výstavy vín drobných vinařů
spojený s přehlídkou vín 50-ti profesionálních
vinařství. Začátek ve 13.00 hod. K dobré pohodě
zahraje cimbálová muzika. Připraveno bohaté
občerstvení včetně regionálních specialit.

1. 5. 2021
Mařatická výstava vín

42. ročník tradiční prvomájové výstavy vín
tentokrát nově v prostorách Domu kultury
v Uh.Hradišti. V ceně vstupenky je volná degustace cca 500 vzorků

NENECHÁME VÁS NA SUCHU! Každý víkend
od května do září máme pro Vás otevřeno: Pá
16.00–21.00 hod., So 11.00–21.00 hod., Ne
11.00–18.00 hod. Hledej ŽLUTÉ KOLO a najdeš
otevřený sklep...

Svatobořice-Mistřín,
Areál Vinařství Dufek,
Pod Sokolovnou 1185/17

Květen
Uherské Hradiště, Dům kultury,
Hradební 1198,
68601 Uherské Hradiště

Vrbovec, sklepní ulička

1. 5. 2021
Výstava vín

Karlštejn, sál restaurace U Janů

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

1. 5.–26. 9. 2021
Vrbovecké sklípky
o víkendech

Letos již po dvanácté bude pro návštěvníky
akce připraveno k ochutnání na sto moravských a českých růžových vín a klaretů.
Od přítomných vinařů bude možné si zakoupit také celé lahve. Na místě bude také možnost zakoupit občerstvení k ideálnímu
párování s růžovými víny.
tel.: 702 205 108, kontakt: Villa Richter
e-mail: info@villarichter.cz
www.villarichter.cz

1. 5. 2021
Májové otevřené sklepy
Velké Pavlovice,
Nám. 9. května 700/40

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic a Město
Velké Pavlovice pořádá v sobotu 1. května
2021 Májové otevřené sklepy. Přijďte ochutnat vynikající velkopavlovická vína nejen ročníku 2020 ve 20 vinných sklepech! Dle zažité
tradice začínáme v 11.00 hod. (sklepy budou
otevřeny až do 18 hod.)
tel.: 607 676 739, 602 966 611
kontakt: Zuzana Pecháčková / Víno z Velkých Pavlovic, z.s.
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

1. 5. 2021
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů
v celkové délce přes 900 metrů. Chutné speciality a vína Valtického Podzemí a Annovino
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

tel.: 602 540 500, 724 009 904
kontakt: Josef Dufek
e-mail: obchod@vinarstvi-dufek.cz
www.vinarstvi-dufek.cz

1. 5. 2021
28. Výstava vín
ve Ždánicích
Ždánice, Kulturní dům

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

2. 5. 2021
Zahájení agroturistické
sezóny v degustačním
stánku

7.–8. 5. 2021
54. VALTICKÉ VINNÉ TRHY

Sedlec u Mikulova,
Areál vinařství u Nesytu

Slavnostní otevření sezónní ochutnávky vín
pod pergolou. Spousta skvělých vín, speciality
na grilu a k dobré náladě bude hrát cimbálová
muzika.
tel.: 777 719 110, 777 719 116
kontakt: Ctirad Králík
e-mail: objednavky@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz

4.–5. 5. 2021
WINE PRAGUE

Praha, Výstaviště PVA EXPO
Letňany

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

Valtice, výstavní areál
valtického zámku

Novodobé Valtické vinné trhy, nejstarší
celostátní soutěž vín s mezinárodní účastí
v ČR, navazují na více než stopadesátiletou
historii vinných trhů ve Valticích. Na 150
vinařských firem a společností přiveze každoročně do soutěže téměř tisícovku vín.
Hodnocení vín provádí profesionální degustátoři. Valtické vinné trhy se významně
liší od jiných vinařských výstav. Mezi hlavní
znaky patří originální pojetí a náplň výstavy, vhodně zvolený termín pro vinaře
i návštěvníky, historické prostory renovované jízdárny a Španělské konírny s technickým zázemím valtického zámku s ideálním
prostředím pro několik tisíc návštěvníků
a vysoce objektivní odborné hodnocení vín
renomovanými degustátory. Vedle medailí a diplomů získávají nejlepší vína také
zvláštní ceny nebo titul CHAMPION. Získat
ocenění na Valtických vinných trzích je TOP
snem každého vinaře. Akce slouží nejenom
profesionálům a milovníkům vín, ale také
významně ovlivňuje vinařský marketing
a trh s vínem v České republice.

tel.: 604 205 387, kontakt: Spolek zahrádkářů Palánek – sekce vinařů
e-mail: vinarizdanice@seznam.cz

1. 5. 2021
Ochutnávka vín
malovinařů z okolí
zámku Skalka

tel.: 731 246 612
kontakt: Společnost Valtické vinné trhy
e-mail: info@vinnetrhy.cz
www.vinnetrhy.cz

Vlastislav, hrad a zámek Skalka

Třetí ročník akce, která představuje vína malovinařů z nejbližšího okolí zámku Skalka.
Na akci bude možné ochutnat také vína zrající
ve sklepě přímo pod zámkem.

Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními
uličkami Mikulčic spojený s řízenou degustací
vín, sirupů, moštů a specialit vína či hroznů
v rodinné firmě Bartoník. Pro všechny, kteří se
chtějí dozvědět něco víc o vinohradnictví a vinařství na Podluží. Začátek 18.00 hod.

Doprovodný program v degustačních
a prezentačních sálech dává možnost sofistikovaně prezentovat vína domácím
i zahraničním zájemcům při horizontálních
či vertikálních degustacích. Spokojenost
vystavovatelů i návštěvníků především
z řad profesionálů v obchodě s vínem
a množství uzavřených kontraktů napovídají, že veletrh Wine Prague potvrdil své
výsadní postavení největší a nejdůležitější
vinařské akce v ČR a současně významného
veletrhu vína i ve střední Evropě. Veletrh
Wine Prague je událost, kterou by si žádný
profesionál z oboru ani milovník vína neměl nechat ujít.

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

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

tel.: 777 185 788, kontakt: Michal Závada
e-mail: michal.za@seznam.cz
www.peknavinazcech.cz

1. 5. 2021
Tour de vinohrad
Mikulčice, Turistické informační
centrum Mikulčice

7. 5. 2021
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů
v celkové délce přes 900 metrů. Chutné speciality a vína Valtického Podzemí a Annovino
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
www.vinazmoravyvinazcech.cz | 23

kalendář vinařských akcí
7. 5. 2021
HUDBA NA VINICÍCH 2021 –
MIG 21
Starý Plzenec,
areál vinařství Bohemia sekt a.s.

Kapela MIG 21 od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

7.–9. 5. 2021
Gurmánský víkend
Mikulčice,
Bartoník – rodinné vinařství

8.–9. 5. 2021
Přehlídka otevřených
sklepů Dolní
Dunajovice a Březí
u Mikulova
Dolní Dunajovice a Březí
u Mikulova, vinné sklepy
a vinařství

Přehlídky otevřených sklepů se zúčastní vinaři
z obcí Březí u Mikulova a Dolní Dunajovice,
u každého z nich budete mít možnost v rámci
vstupenky ochutnat minimálně 7 vzorků.
Vstupné: 950 Kč. Předprodej bude zahájen
1. března na www.dunajovskekopce.cz.
tel.: 723 085 279
kontakt: Dunajovské kopce – spolek vinařů
e-mail: info@dunajovskekopce.cz
www.dunajovskekopce.cz

Poznáváte rádi nové věci? Chcete zažít víkend
plný specialit z vína a hroznů v prostředí tradičního rodinného vinařství?

8. 5. 2021
Putování boršickými
vinohrady

tel.: 731 159 010
kontakt: Bartoník – rodinné vinařství
e-mail: bartonik@bartonik.cz
www.infomikulcice.cz

Boršice,
Dvůr pod Starýma Horama

7. 5. 2021
Májové podvečerní
putování vinnými sklepy
Čejč, areál vinných sklepů „Pod
Búdama“

Vinaři z Čejče připraví své sklepy pro vaši návštěvu v pátek 7. května od 17.00 do 23.00
hod. Nabídnou k ochutnání v nejméně 18
vinných sklepech více jako 200 vzorků vín.
Seznam vzorků i otevřených sklepů a také degustační skleničku dostanete.
tel.: 603 569 921
kontakt: Zdeněk Stávek / Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čejč
e-mail: zahradkari.cejc@seznam.cz
www.cejc.cz

8.–9. 5. 2021
Z kopca do kopca
Vrbice 89

Vinaři Vrbice otevřou své vinné sklepy návštěvníkům při pravidelné akci s názvem Z kopca
do kopca od 10.00 hod. Čeká Vás asi 20 otevřených sklepů, závody na koloběžkách a večerní
program v podobě posezení u cimbálu.
tel.: 776 823 694
kontakt: L. Machovská / Vinaři Vrbice, z.s.
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

8. 5. 2021
Výstava vín v Petrově
Petrov u Hodonína, Kulturní
Společenské Centrum Petrov

V rámci akce „Putování Boršickými vinohrady“
se můžete těšit na 4 km dlouhou procházku
po Starých Horách, která bude plná vína
a překvapení. Na jedno z nich se můžete těšit
již na samotném startu ve Dvoře pod Starýma
Horama. Vrcholem dne bude vystoupení Hradišťanu.

8. 5. 2021
Moravská v růžovém
Moravská Nová Ves,
sklepní uličky Výmol a Zátiší

Akce typu dne otevřených sklepů spojených s oslavou růžového vína probíhá v čase
od 11.00 do 19.00 hod. Vezměte na sebe růžový doplněk nebo cokoliv růžového, nejlepší
získá odměnu. Bude otevřeno 6 sklepů, akci
hudebně doprovodí cimbálová muzika, občerstvení zajištěno krajovými specialitami.
tel.: 777 062 129, 777 561 535
kontakt: Vinaříček o.s.
e-mail: vinarstvi-fila@email.cz
www.vinaricek.cz

8. 5. 2021
Místní výstava vín
Popice
Popice, Kulturní dům

Místní výstava vín Popice 2021 pořádaná
v kulturním domě začne ve 12.30 hod.
Od 16.00 do 20.00 hod. bude příjemné posezení u kvalitních vín doprovázet vystoupení
cimbálové muziky. Zveme všechny milovníky
vína na naši tradiční výstavu vín. Ochutnat
můžete i vína profesionálních popických vinařství.
tel.: 776 670 636
kontakt: Jan Urbánek/Vinaři Popice z. s.
e-mail: vinaripopice@email.cz

tel.: 730 898 275
kontakt: Petr Gottwald
e-mail: info@dvurpodstarymahorama.cz
www.dvurpodstarymahorama.cz

8. 5. 2021
Košt vína Staré Město

8. 5. 2021
Festival vína VOC
Znojmo

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

Znojmo,
Centrum města

V rámci festivalu se každoročně představí
nová certifikovaná vína VOC Znojmo. Součástí
je slavnostní program a samozřejmě ochutnávky všech vzorků, během kterého můžete
kromě vín VOC Znojmo vychutnávat také lidovou muziku. Festival doplňuje ochutnávka
gastronomických specialit znojemských restaurací.
tel.: 737 815 402, 777 323 136
kontakt: VOC Znojmo z.s.
e-mail: voc@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz

8. 5. 2021
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Staré Město,
SKC Staré Město (sokolovna)

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

8. 5. 2021
25. Výstava vín Skalka
Skalka,
Vinné sklepy Skalák

Tradiční výstava vín v atraktivním prostředí
Vinných sklepů Skalák. Začátek ve 14.00 hod.
K ochutnání budou především vína od malovinařů Slovácké vinařské podoblasti. Od 19.00
hod. cimbálová muzika. Občerstvení zajištěno. Ubytování možné přímo v místě konání
akce. Rezervace na webu.
tel.: 777 687 999
kontakt: ZO ČZS Skalka / Stanislav Kozlík
e-mail: czs.zoskalka@seznam.cz
www.sklepskalak.cz

Tradiční místní výstava vín se koná 8. května
od 14.00 do 23.00 hod. K ochutnání více jak
300 vzorků vín s neomezenou degustací,
k poslechu hraje cimbálová muzika. Více info
na webu : www.vinaripetrov.cz

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková
turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové
délce přes 900 metrů. Chutné speciality a vína
Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.

14. 5. 2021
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

tel.: 605 248 880, 602 517 191
kontakt: ZO ČZS PETROV
e-mail: vinari-petrov@seznam.cz
www.vinaripetrov.cz

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

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková
turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové
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Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

kalendář vinařských akcí
délce přes 900 metrů. Chutné speciality a vína
Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

15. 5. 2021
Putování
po blatnických búdách
Blatnice pod Svatým Antonínkem,
Celá obec Blatnice a areál sklepů
Stará hora

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

15. 5. 2021
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů
v celkové délce přes 900 metrů. Chutné speciality a vína Valtického Podzemí a Annovino
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

15.–16. 5. 2021
17. ročník Ochutnávky
českých vín ve Slaném
Slaný Kvíc, Vinařství Kvíc

Neřízená ochutnávka vín od malo i velkovýrobců České vinařské oblasti. Sobota 10.00–
18.00 hod., neděle 10.00–18.00 hod. Vstupné
260 Kč. Cena zahrnuje ochutnávku všech
100–120 vzorků, katalog, chléb a pečivo.
K zakoupení bude teplé i studené občerstvení.
Rezervace není nutná.
tel.: 606 620 682, 723 860 217
kontakt: Petr Rychtařík
e-mail: petr.rychtarik@vinarstvikvic.cz
www.vinarstvikvic.cz

15. 5. 2021
XXI. Zámecký košt vín
Bučovice
Bučovice, Státní zámek Bučovice

Tradiční košt vín na zámku v Bučovicích s více
než 1000 vzorky vín.
tel.: 773 646 210
kontakt: Aleš Navrátil
e-mail: aldanavratil@seznam.cz
www.bucovice.cz

26 | Česká republika

15. 5. 2021
30 vín Modrých Hor
Velké Pavlovice,
Nádražní 1/1

Svazek obcí Modré Hory vás srdečně zve
na VI. ročník certifikované soutěžní prestižní přehlídky vín tradičních odrůd „30
vín Modrých Hor“ v sobotu 15. května 2021
od 17.00 hod do 23.00 hod. na Ekocentru
Trkmanka Velké Pavlovice, vyhlášení vítězů
v 18.30 hod.
tel.: 777 255 842, 603 534 595
kontakt: Ing. David Ludín, Ph.D. /
Svazek obcí Modré Hory
e-mail: david@modrehory.cz
www.modrehory.cz

15. 5. 2021
Krajem vína – Májové
putování okolím
Modrých Hor
Velké Pavlovice,
Ekocentrum Trkmanka

Třetí květnovou sobotu proběhne ve Velkých
Pavlovicích a okolních Modrých Horách jeden
z tradičních nejkrásnějších výletů po vinařských stezkách. Na kole nebo pěšky budete
moci putovat zvlněnou vinařskou krajinou
s dalekými výhledy, zažít atmosféru jara mezi
vinicemi.
tel.: 515 903 121
kontakt: Nadace Partnerství
e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz
www.vinarske.stezky.cz

15. 5. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Velké Pavlovice,
Penzion André,
Pod břehy 565

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

16. 5. 2021
Réva vinná a víno
Velké Pavlovice,
Penzion André,
Pod břehy 565

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

květen
21. 5. 2021
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

22.–23. 5. 2021
GRAND PRIX VINEX –
VEŘEJNÁ
OCHUTNÁVKA VÍN

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková
turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové
délce přes 900 metrů. Chutné speciality a vína
Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

21. 5. 2021
Svátek mladých
a růžových vín
Hradec Králové , Svatováclavské
náměstí – Nový Hradec

Představení vinařských domů, které budou
prezentovat mladá vín z roku 2020 uvedená
na trh a produkci nejlepších růžových vín.
Samozřejmostí je gastro nabídka vybraných
pochutin a poslechová hudba.

Brno, výstaviště,
galerie pavilonu B

Ochutnávka vín z mezinárodní soutěže
GRAND PRIX VINEX 2021. K degustaci
nabídne nejlepších cca 500 vín, která dosáhnou stanoveného bodového limitu.
V sobotu od 14.00 hod. cimbálová muzika.
To vše v atraktivním spojení s výstavou minerálů, šperků a drahých kamenů Minerály
Brno. Ochutnávka probíhá bločkovým systémem. Základní vstupné 100 Kč. Sklenice
50 Kč – vratná záloha, 1 bloček 5 Kč, katalog
zdarma. Degustační množství – cca 0,2 dl
(20 ml):

22. 5. 2021
Pardubické
vínokoštování
Pardubice, Natura-park, Štolbova
2874 (za plaveckým bazénem)

Ke koštování budou vína téměř dvaceti rodinných vinařství z Moravy, Čech i zahraničí,
gurmánské speciality, cimbálová muzika,
interaktivní zahrada Natura parku. Otevřeno
10.00–17.00 hod.
tel.: 603 724 899
kontakt: Vino-thé-ka Pardubice
e-mail: info@vino-the-ka.cz
www.vino-the-ka.cz

22. 5. 2021
Ostrava žije vínem
Ostrava,
Dolní oblast Vítkovice

Čtvrtý ročník vinařského festivalu v Ostravě.
Užijte si den plný vína v industriálním prostředí v Dolních Vítkovicích! Svá vína přijedou
představit moravská, rakouská a španělská vinařství. Samozřejmě bude připraveno skvělé
občerstvení, soutěže o víno a hudební program.

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

tel.: 776 817 558
kontakt: Navínko s.r.o.
e-mail: hanka@navinko.cz
www.ostravazijevinem.cz

22. 5. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
David Koller

22. 5. 2021
Zaječské otevřené
sklepy
Zaječí, vinné sklepy

Dobšice u Znojma,
Vinařství Lahofer

David Koller od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120, 721 981 317
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

22. 5. 2021
Růžový máj na Náplavce
Praha 2, pražská Náplavka

Festival v rytmu swingu a jazzu s růžovými
víny a klarety. Pražská Náplavka se opět
roztančí se skvělým moravským a českým
vínem a výtečnou gastronomií. Přijít můžete
22. května od 10.00 do 21.00 hod.
tel.: 602 334 657
kontakt: Farmářské tržiště Náplavka
e-mail: lena@farmarsketrziste.cz
www.ruzovymaj.cz

22. 5. 2021
Přehlídka PIWI odrůd
a Hibernal-Fórum

• víno bez medaile a stříbrná
medaile – 1 kupon

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

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

22. 5. 2021
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

V sobotu 22. května v Obecní hale U Orla,
od 13.00 hod. Hodnocení interspecifických
odrůd vín provedou certifikovaní degustátoři.

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů
v celkové délce přes 900 metrů. Chutné speciality a vína Valtického Podzemí a Annovino
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.

tel.: 602 146 935, kontakt: Mendelův
vinařský spolek Šardice
e-mail: f.foretnik@seznam.cz
www.vinozesardic.cz

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

Šardice, Obecní hala U Orla

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 /
Vinaři Zaječí, z. s.
e-mail: info@vinarizajeci.cz
www.vinarizajeci.cz

22. 5. 2021
Celostátní výstava
vín ČZS s mezinárodní
účastí
Brno, Kongresové centrum BVV

Přijďte ochutnat to nejlepší z nekomerčních
vín ČR doprovázené vzorky ze zahraničí. Tato
výstava je určena pro prezentaci vín hobby
vinařů, zahrádkářů a malých vinařů, 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/cvv2021

22. 5. 2021
Konference v rámci
akce PIWI
Šardice, Obecní hala U Orla

V sobotu 22. května od 9.00 hod. v rámci
akce PIWI 2020 a Hibernal-Fórum proběhne
odborná konference k interspecifickým odrů-

dám. Seminář k PIWI odrůdám se koná jako
samostatná akce v rámci akce PIWI. Garantem
akce je prof. Ing. Pavloušek, Ph.D.
tel.: 602 146 935, kontakt: Mendelův
vinařský spolek Šardice
e-mail: f.foretnik@seznam.cz
www.vinozesardic.cz

22. 5. 2021
Místní výstava vín
Šardice
Šardice,
Obecní hala U Orla

Místní výstava vín v Šardicích se uskuteční
v sobotu 22. května od 13.00 hod. v Obecní
hale U Orla. Koná se souběžně s přehlídkou vín
interspecifických odrůd Hibernal Forum 2021.
Místní výstava vín je přehlídkou vín všech
odrůd jak místních vinařů, tak i vinařů z okolí.
tel.: 602 146 935, kontakt: Mendelův
vinařský spolek Šardice
e-mail: f.foretnik@seznam.cz
www.vinozesardic.cz

22.–23. 5. 2021
Otevřené sklepy
Dubňanská hora
Mutěnice, Dubňanská hora

Srdečně zveme milovníky vína na 9. ročník
našich otevřených sklepů. Od 10.00 do 18.00
hod. můžete okoštovat vína od 26 vinařů,
která zrála zde ve vinicích nad sklepy. Od 13.00
hod. hraje v areálu cimbálová muzika a zpívají
mužáci v krojích.
tel.: 724 214 126
kontakt: Jiří Hartman
e-mail: vinarstvihartman@seznam.cz
www.osdubnanskahora.cz

28. 5. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
hudební skupina Lucie
Třebívlice, Vinařství Johann W

Kapela Lucie od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

28. 5. 2021
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů
v celkové délce přes 900 metrů. Chutné speciality a vína Valtického Podzemí a Annovino
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
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kalendář vinařských akcí
29. 5. 2021
Den otevřených sklepů

Moravská Nová Ves,
sklepní uličky Výmol a Zátiší

Bořetice,
sklepní lokalita Kraví hora

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

Zveme Vás na tradiční akci – Den otevřených
sklepů v areálu vinných sklepů Kraví hora
od 11.00 hod.

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

28. 5.–12. 9. 2021
Do Blatnice k vinařovi
Blatnice pod Svatým Antonínkem,
celá obec a areál sklepů Stará hora

Navštivte o víkendu v Blatnici vinaře přímo
u něho ve sklepě a ochutnejte jeho vína. Pátek od 17.00 do 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

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

29. 5. 2021
Za Kounickou
Frankovkou
Dolní Kounice, Moravské Bránice,
Nové bránice, Trboušany,
vinné sklepy

Sklepy se otevřou od 9.30 hod. Akce proběhne
v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích,
Nových Bránicích a Trboušanech. Mezi těmito
obcemi je zařízena autobusová kyvadlová doprava. U vinařů budete moci ochutnat nejen
Kounickou Frankovku.
tel.: 777 260 814
kontakt: Radek Šusta, e-mail:
zakounickoufrankovkou@gmail.com

28.–30. 5. 2021
Kurzy vinných
vědomostí

29. 5. 2021
Gastrofestival
v Kutné Hoře

Lechovice, ViaWine hotel Weiss

Kutná Hora, okolí chrámu sv.
Barbory a Jezuitské koleje, 284 01

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

29. 5. 2021
Otevřené sklepy
Vrbovec
Vrbovec, sklepní ulička

Cech vinařů Vrbovec pořádá další ročník otevřených sklepů. Tento den bude jako vždy
ve znamení kvalitních vrboveckých vín, dobrého jídla a cimbálové muziky. Sklepy budou
otevřeny v sobotu od 10.00 do 22.00 hod.
tel.: 724 009 066
kontakt: Cech vinařů Vrbovec
e-mail: cechvrbovec@email.cz
www.cechvrbovec.cz

29. 5. 2021
Den otevřených sklepů
ve Bzenci
Bzenec, Vinné sklepy

Přijeďte do Bzence za vínem a vinaři. Dvě desítky vinařů jsou připraveny nabídnout Vám
vína z bzenecké oblasti v místech, kde se víno
zpracovává a zraje. Akce začíná v 10.00 hod.
na nádvoří bzeneckého zámku. Je připraven
doprovodný program s cimbálovou muzikou
a nabídky gastro pochutin.
tel.: 737 557 040, 722 183 283
kontakt: Bzenečtí vinaři –
Ing. Jan Bezchleb
e-mail: jan@vinummoravicum.cz
www.bzenectivinari.cz
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Gastro festival je jednou z nejvýznamnějších
gastronomických slavností v regionu. Je to
oslava dobrého jídla i nápojů – plodů naší
země.
tel.: 736 536 488
kontakt: Lukáš Rudolfský
e-mail: lukas.rudolfsky@vinokutnahora.cz
www.gastrofestkh.wixsite.com/mysite

29. 5. 2021
Celostátní výstava
vín ČZS s mezinárodní
účastí
Praha,
Národní zemědělské muzeum

29. 5. 2021
Májový večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů
v celkové délce přes 900 metrů. Chutné speciality a vína Valtického Podzemí a Annovino
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

29. 5. 2021
Otevřené sklepy
na ulici Vinařské
Polešovice, ulice Vinařská

Od 15.00 hod. bude otevřeno cca 15 sklepů
velkých i menších vinařů za doprovodu cimbálových muzik s bohatým občerstvením.
tel.: 775 574 555, 777 149 647
kontakt: Městys Polešovice
e-mail: info@polesovice.cz
www.polesovice.cz

29. 5. 2021
Letní slavnosti
vína a jídla
Valtice, Vinařská 407 (areál
vinařství CHÂTEAU VALTICE)

Degustace vín v areálu Cháteau Valtice
spojené s bohatým kulturním programem,
moravskými dobrotami, soutěžemi pro děti
a prohlídkami historického Křížového sklepa
z roku 1640 a chrámem vína pod Vinařskou
stodolou. Bohatá vinařská tombola a večerní
vystoupení hudebních hostů.
tel.: 606 309 959, 519 361 314, kontakt:
Romana Hauptová – event manager
e-mail: sekretariat@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz/vinarske-akce

29.–30. 5. 2021
Pražské vinice

Přijďte ochutnat to nejlepší z nekomerčních
vín České republiky doprovázené vzorky ze
zahraničí. Výstava je určena pro prezentaci
vín hobby vinařů, zahrádkářů a malých vinařů, která nikde jinde neochutnáte. Na 1 800
vzorků ukáže pestrou paletu vůní, chutí, stylů
a regionů. Otevřeno od 10.00 hod.

Praha, lokality pražských vinic

tel.: 777 687 999
kontakt: Český zahrádkářský svaz, z.s.
e-mail: kozlik@zahradkari.cz
www.zahradkari.cz/cvv2021

tel.: 12 444, kontakt: Hlavní město Praha
e-mail: info@praha.eu
www.prazskevinice.cz

29. 5. 2021
Den otevřených sklepů
Uherčice,
Sklepy v obci

Cca 20 vinařů vám nabídne plody své práce.
tel.: 603 963 588
kontakt: Šátek Jan
e-mail: Jan.satek@mpb.cz
www.vinariuhercice.cz

Městské i soukromé vinice otevírají své brány
v rámci projektu, jehož snahou je rozšířit
povědomí o pražských vinicích. Seznamte se
s jejich historií i současností a objevte kouzlo
těchto pozapomenutých zelených koutů
Prahy.

Červen
1. 6.–26. 9. 2021
Letní služby vinařů –
za vínem do Rakvic
Rakvice, vinné sklepy

Od 1. června do 26. září můžete osobně navštívit vinaře z Rakvic a ochutnat moravská
vína. Otevírací doba je pondělí až sobota

Zámecký sklep

Tři ochutnávkové programy
a prohlídka historického sklepa

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

CHÂTEAU VALTICE
Vinné sklepy Valtice
Vinařská stodola

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

Degustační a prohlídkový program

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

Posezení u cimbálu

cca duben – listopad, sobota 2000 – 2400

Vinařská pohotovost

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

Kolonáda Reistna

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

Vinařské akce

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

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

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

změny vyhrazeny

28. 5.–5. 9. 2021
Na Moravu do sklepa

kalendář vinařských akcí
17.00–21.00 hod. a neděle 10.00–12.00 hod.,
v jiný termín po dohodě. Cena degustace vín
je u vinařů jednotná, 6 druhů vín za 150 Kč
na osobu.

4. 6.–29. 8. 2021
Na Vrbicu pro opicu

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

Vinaři Vrbice připravili letní služby otevřených
sklepů od 4. června do 29. srpna s rozverným
názvem Na Vrbicu pro opicu.

1. 6.–3. 10. 2021
Na skok k mikuleckému
vinaři
Mikulčice, Sklepní uličky
v Mikulčicích

Služba otevřených sklepů v Mikulčicích
garantující každodenní možnost návštěvy
a ochutnávky vín v otevřeném sklepě v období
prázdnin, v květnu, červnu a září o víkendech.
tel.: 731 159 010, 604 310 990, kontakt:
Turistické informační centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

3. 6.–29. 8. 2021
Léto otevřených sklepů
na Hustopečsku
Hustopeče, Kurdějov, Starovice,
Velké Němčice, Nikolčice, Horní
Bojanovice, Šakvice, Popice, Vinné
sklepy

Poznejte a ochutnejte vína s terroir Hustopečska přímo ze sklepa našich vinařů. Stavte se
bez předchozího ohlášení podle rozvrhu otevřených sklepů. Každý týden od čtvrtka do neděle pro vás otevře brány vždy 1–2 vinařství
od 18.00 do 22.00 hod.
tel.: 774 958 565
kontakt: Vinaři Hustopečska, z.s.
e-mail: info@vinarihustopecska.cz
www.vinarihustopecska.cz

4. 6. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Ewa Farna
Dobšice, Vinařství Lahofer

Ewa Farna od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

4. 6. 2021
Letní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí.
Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
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Vrbice,
vinné sklepy

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

4. 6.–5. 9. 2021
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 v Pavlově
e-mail: obchod@vinaripavlov.cz
www.vinaripavlov.cz

4.–6. 6. 2021
Mikulov Gourmet
festival
Mikulov, restaurace

Podávaná jídla budou opět vycházet z kuchyně rodu Dietrichsteinů.
tel.: 736 489 350
kontakt: GOURMET FESTIVAL MIKULOV z. s.
e-mail: info@mgfest.cz
www.mgfest.cz

5. 6. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Bratři Ebenové
Valtice,
areál vinařství Chateau Valtice

Bratři Ebenové od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

5. 6. 2021
Putování
za Znojemským
Veltlínem
Znojmo

Čas odjezdu, místo nástupu a další informace
budou oznámeny všem přihlášeným a také
na našem webu. Tradiční červnové poznávání
známých, méně známých vinařství Znojemské vinařské podoblasti. Akce je otevřena
všem, kdo má zájem poznat a ochutnat nejen
Veltlínské zelené, ale i další vína...
tel.: 515 213 145, 721 520 856
kontakt: Sdružení znojemských vinařů, z. s.
e-mail: jaromir.cepicka@gmail.com
www.szv.estranky.cz

červen
5. 6. 2021
Letní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

5. 6. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Jelen

11. 6. 2021
Letní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

12. 6. 2021
Letní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Dobšice, Vinařství Lahofer

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková
turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním
labyrintu historických vinných sklepů. Vína
Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Speciality
Valtického Podzemí. Aktuální program na webu.

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

5. 6. 2021
Krajem vína – Putování
po vinařských stezkách
Strážnicka
Strážnice, Petrov,
start: náměstí Svobody –
Strážnice,
cíl: vinné sklepy Plže – Petrov

První červnovou sobotu vás zveme do Strážnice a okolí na putování po vinařských stezkách. Připraveny jsou dvě 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 rukou vinařů.
tel.: 515 903 121
kontakt: Nadace Partnerství
e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz
www.vinarske.stezky.cz

5. 6. 2021
Otevřené sklepy Dolní
Bojanovice
Dolní Bojanovice,
Areál vinných sklepů v Dolních
Bojanovicích

10.00 hod. otevřené sklepy, 19.00 hod. cimbálová muzika Malina v degustačním stanu.
V ceně vstupenky: volná degustace, katalog,
sklenička a jedna láhev dle výběru. Občerstvení zajištěno
tel.: 723 865 157, 777 564 280
kontakt: Ing. Mgr. Čevela Jakub
e-mail: vsdb@vsdolnibojanovice.cz
www.vsdolnibojanovice.cz

5. 6.–18. 10. 2021
K Šidlenám
za vinařem!
Milotice,
vinné sklepy Šidleny

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

Jelen od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

5. 6. 2021
Litoměřický hrozen
Litoměřice, Hradní prostory
Kulturního a konferenčního centra

10. ročník prezentační a prodejní výstavy vín
pořádané v prostorách litoměřického hradu
v sobotu od 13.00 do 22.00 hod. Výstava navazuje na vyhlášení výsledků Národní soutěže
vín vinařské oblasti Čechy. Vítězná vína a řadu
dalších ochutnáte za osobní účasti vinařů
a s možností nákupu vín.
tel.: 739 394 400, kontakt: MKZ Litoměřice
e-mail: programy2@mkz-ltm.cz
www.mkz-ltm.cz

5. 6. 2021
Otevřené sklepy
Skoronice
Skoronice, sklepní ulička

Jedná se akci typu otevřených sklepů, která
vám nabídne nejen ochutnávku velmi zajímavých vín místních vinařů, ale velmi příjemnou
atmosféru zdejší sklepní kolonie a už pověstnou pohostinnost a přátelskost místních lidí.
Žádné davy a tlačenice, vstupné pouze 80 Kč,
akce se koná za každého počasí.
tel.: 605 206 541, kontakt: Aleš Rajsigl /
Vinařský spolek Skoronice
e-mail: ales.rajsigl@seznam.cz
www.skoronice.cz

6. 6. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Bratři Ebenové
Dobšice, Vinařství Lahofer

Bratři Ebenové od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

10. 6.–29. 8. 2021
Letní víkendy u vinaře

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

11. 6. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Tomáš Klus
Starý Plzenec, areál vinařství
Bohemia Sekt a.s.

Tomáš Klus od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

11. 6.–19. 9. 2021
Otevřené velehradské
vinné sklepy
Velehrad, vinaři Velehrad

V průběhu letní sezóny v době od 11. června
do 19. září máte možnost a jistotu, že každý
víkend od pátku do neděle najdete na Velehradě otevřený vinný sklep, kde můžete okoštovat místní vína. Návštěva v rozsahu cca ½
hodiny obsahuje ochutnávku 5-ti vzorků vín
za pevnou cenu 100 Kč/os.
tel.: 725 874 388, kontakt: Ing.Tomáš Luža
e-mail: tomas.luza@seznam.cz
www.velehrad.cz/vinari-na-velehrade

12.–13. 6. 2021
Folklorní festival Kraj
beze stínu XXXII. ročník
Krumvíř, Národopisný areál

Dvoudenní folklorní festival regionu Hanácké
Slovácko. Součástí pestrého programu je
přehlídka vinařství z regionu spojená s ochutnávkou, vystoupení mužských sborů a cimbálových muzik. Zahájení v 18.00 hod.
tel.: 519 419 321
kontakt: Obec Krumvíř
e-mail: krajbezestinu@seznam.cz
www.krajbezestinu.cz

Bořetice, areál vinných sklepů
pod Kraví horou

12. 6. 2021
Vinařský triatlon

Každý letní víkend bude v Bořeticích otevřený
sklep. Akce se určena pro každého, kdo půjde
zrovna kolem.

Němčičky – areál koupaliště

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

tel.: 608 434 805
kontakt: Ing. Renata Podešťová
e-mail: tj@sportnemcicky.cz
www.sportnemcicky.cz

V Němčičkách můžete prokázat od rána své
zdatnosti v cyklistice, plavání a běhu.

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

12. 6. 2021
Festival vín VOC
Blatnice
Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí

Zveme Vás na představení Vín originální certifikace z Blatnice pod Svatým Antonínkem
v sobotu 8. června na Masarykově náměstí
v Uherském Hradišti od 13 do 22 hod.
tel.: 602 562 437
kontakt: Cech blatnických vinařů
e-mail: info@vinariblatnice.cz
www.vocblatnice.cz

12. 6. 2021
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 vinařské 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, 730 705 123
kontakt: Říp, o.p.s.
e-mail: infocentrum@kulturaroudnice.cz
www.roudnicky-kost.cz

12.–13. 6. 2021
Otevřené sklepy
Věstonice jaro
Dolní Věstonice, Horní Věstonice

Tradičně na jaře vinaři z podpálaví otevřou
celkem 15 sklepů z Horních a Dolních Věstonic,
aby nabídli k degustaci svá vína. U každého vinaře vás čeká minimálně 5 vzorků vín. U nás
máte možnost poznat malá a střední vinařství
zaměřená na tradiční produkci vína z Pálavy.
tel.: 541 000 000, kontakt: Tomáš Beneš
e-mail: info@sklepyvestonice.cz
www.sklepyvestonice.cz

12. 6. 2021
Prezentační košt vín ČR
Horní Cerekev, Městský KD

Ochutnávka v nekuřáckém prostředí. Degustovat se budou vína bílá, růžová i červená
– výběr dle katalogu. Nutná rezervace místenek se vstupenkou předem. Kvůli COVID 19
je limit 100 místenek ke stolům. Košt probíhá
od 14.00 do 17.30 hod. (Vstupné 100 Kč.)
tel.: 724 827 162, kontakt: Josef Medlín
e-mail: medlin.josef@email.cz
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kalendář vinařských akcí

červen

12. 6. 2021
Krajem vína – Hudba
na kole

18. 6. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Vladimír Mišík

19. 6. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR

19. 6. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Tomáš Klus

Mikulov, Lednice, Valtice, Dolní
Rakousko,

Dobšice, Vinařství Lahofer

Brno,
Školící centrum Nadace
Partnerství, Údolní 33

Dobšice, Vinařství Lahofer

V rámci ČR ojedinělý projekt spojující hudbu
různých žánrů, cykloturistiku a poznávání
atraktivních turistických zajímavostí a místní
gastronomie sousedních regionů Jižní Moravy
a Dolního Rakouska.
tel.: 734 728 752
kontakt: Concentus Moraviae/Zdenka
Kachlová, e-mail:
zdenka.kachlova@concentus-moraviae.cz
www.hudbanakole.cz

12. 6. 2021
7. ročník Otevřených
sklepů Kyjovska
Kyjov

Akci organizuje Cech kyjovských vinařů
za podpory města Kyjov. Přibližně 30 vinařů
nabídne svá vína. Jedná se o malé vinaře, ale
také renomované vinařství, např.: Maňák, Dufek, Šalša, Skalák, atd.
tel.: 776 084 611, 602 937 871
kontakt: Ing. Martinek Stanislav,
Mgr. Navrátil Pavel
e-mail: navratil@kyjovskavinoteka.cz
www.cechkyjovskychvinaru.cz

17. 6. 2021
Festival vína VOC
Znojmo v Praze
Praha, Villa Grébovka
a Havlíčkovy sady

1. ročník Festivalu vína VOC Znojmo v Praze.
Ochutnávky všech vzorků, během kterého
můžete kromě vín VOC Znojmo vychutnávat
také lidovou muziku. Festival doplňuje ochutnávka gastronomických specialit.
tel.: 737 815 402, kontakt: VOC Znojmo z.s.
e-mail: voc@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz

Vladimír Mišík od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

18. 6. 2021
Letní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

18. 6. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Tomáš Klus
Bzenec, Zámecké vinařství Bzenec

Tomáš Klus od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

18.–19. 6. 2021
Festival Mezi Sklepy

18.–20. 6. 2021
Vinařská akademie I –
Kadet

Mutěnice, Sklepní areál Búdy

Valtice, nám. Svobody 13, 691 42

V pátek 18. června bude od 19.30 hod. hudební produkce. V sobotu 19. června bude
v 10.00 hod. otevřeno 40 sklepů v mutěnickém sklepním areálu Búdy, do kterých se jen
tak nedostanete – otevřou i vinaři, kteří se
jiných akcí nezúčastní. Od 17.00 hod. bude hudební produkce v místním amfiteátru.
tel.: 602 437 068, 736 674 958
kontakt: Marek Ištvánek
e-mail: info@festivalmezisklepy.cz
www.festivalmezisklepy.cz

18.–20. 6. 2021
Kurzy vinných
vědomostí
Lechovice, ViaWine hotel Weiss

Základní kurz o víně
tel.: 728 250 291, 602 222 360
kontakt: ViaWine hotel Weiss Lechovice,
Hana Weissová
e-mail: weisshotel@gmail.com
www.hotelweiss.cz
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Základní informace o víně během víkendu
stráveného v hlavním městě vína. Určeno
všem milovníkům tohoto ušlechtilého nápoje,
zejména začátečníkům a mírně pokročilým.
Termín: 18. června (15.30 hod.) – 20. června
(13.00 hod.)
tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

19. 6. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 1
Znojmo, BALANCE coffee & wine

KDY? Sobota od 20.00 hod. (sraz alespoň 5 minut před začátkem), KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

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

19. 6. 2021
XIV. roč. Sklepy dokořán
ve Vlkoši u Kyjova
Vlkoš u Kyjova,
vlkošská sklepní ulička Búdy

Čtrnáctý ročník tradiční a oblíbené vinařské
akce pro milovníky vína a vůbec vinařských
zážitků v krásné sklepní uličce, čítající 137
sklípků. Akce začíná ve 14.00 hod., končí
ve 20.00 hod., po dohodě možno zůstat u vinaře. Akci bude provázet mužský pěvecký sbor
a cimbálka.
tel.: 606 231 642, 724 078 951
kontakt: Ing. Bohumil Vardan,
Přátelé Achtele z.s.,Vlkoš
e-mail: varbo@centrum.cz
www.pratele-achtele.cz

19. 6. 2021
Novosedelské
sklepy open
Novosedly na Moravě,
vinné sklepy

Den otevřených sklepů se uskuteční tradičně
třetí červnový víkend v sobotu 19. června
od 10.00 do 19.00 hod. V den konání akce
bude pro návštěvníky otevřeno 14 vinných
sklepů, ve kterých budou místní vinaři nabízet
svá vína k ochutnání. Ve sklepích bude možno
ochutnat místní speciality.
tel.: 736 489 351
kontakt: NOVOSEDELSKÉ SKLEPY o.p.s.
e-mail: info@novosedelskesklepy.cz
www.novosedelskesklepy.cz

19. 6. 2021
Zámecký košt vín
Valtice,
Zámecký sklep v levém křídle
zámku Valtice
(poblíž bylinkové zahrádky)

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

Tomáš Klus od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

19. 6. 2021
Slunovrat & Gurmánský
večer ve Valtickém
Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Nenechte si ujít jedinečnou vinařskou pařbu
na Moravě ve Valtickém Podzemí!
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

19. 6. 2021
S vínem pěšky i na kole
Valtice, start u Zámeckého sklepa
(levé křídlo zámku Valtice)

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

19. 6. 2021
Den otevřených sklepů
v Novém Poddvorově
Nový Poddvorov, Sklepní ulička

Další tentokráte již 17. ročník Otevřených
sklepů ve vinařské obci Nový Poddvorov čeká
přímo na Vás. Začínáme v 10.00 hod. a sklepy
jsou otevřeny do 19.00 hod. kdy současně začíná pod párty stanem za kulturním domem
večerní program s cimbálovou muzikou. Akce
se koná za každého počasí.
tel.: 606 961 586, kontakt: Ivo Padalík
e-mail: vinari.novypoddvorov@seznam.cz
www.vinarinovypoddvorov.cz

19. 6. 2021
Putování za víny Malých
Žernosek
Malé Žernoseky, Vinice

Druhý ročník akce, která navazuje na legendární Putování za víny Brány Čech. Trasa akce
provede účastníky po vinicích v Malých Žernosekách. Nabídne skvělá vína z rukou vinařů
přímo na vinicích. Znamenitá vína, jedinečné
výhledy, posezení přímo ve vinicích.
tel.: 777 185 788, kontakt: Michal Závada
e-mail: michal.za@seznam.cz
www.peknavinazcech.cz

19. 6. 2021
Klatovský festival vína
Klatovy,
Mercandinovy sady, Kolonáda

Klatovský festival vína nabídne svým návštěvníkům od 13.00 hod. možnost degustace
vín 10 vinařství z Moravy a Čech. K poslechu
a tanci zahraje cimbálová muzika, vystoupí
folklorní a jiné taneční soubory, chybět nebudou ani animační programy pro děti. Vše bude
doplněno vhodnou nabídkou občerstvení.
tel.: 721 977 839
kontakt: Klatovský spolek vinařů, z.s.
e-mail: info@ktfv.cz
www.ktfv.cz

20. 6. 2021
Slunovrat
na Fuzgruntech
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Slavnosti slunovratu na Fuzgruntech vám nabídnou po celý den opékané prasátko na rožni,
ochutnávku vín našeho vinařství. V podvečer cimbálová muzika a opékání špekáčků
na ohni. Čas konání 10.00–22.00 hod. Cimbálová muzika 18.00–22.00 hod. Na cimbálku
rezervace nutná. Vstupné 150 Kč
tel.: 606 082 252, kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

24. 6. 2021
Tour de vinohrad
Mikulčice, Turistické informační
centrum Mikulčice

Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními uličkami Mikulčic spojený s řízenou degustací vín, sirupů, moštů a specialit vína či
hroznů v rodinné firmě Bartoník. Pro všechny,
kteří se chtějí dozvědět něco víc o vinohradnictví a vinařství na Podluží. Začátek 18.00
hod.
tel.: 731 159 010, 604 310 990, kontakt:
Turistické informační centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

24. 6. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Pokáč
Popice, Vinařství Sonberk

Pokáč od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

25. 6. 2021
Letní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za do-

provodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

25. 6. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
David Koller
Starý Plzenec, areál vinařství
Bohemia Sekt

David Koller od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

26. 6. 2021
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 sklepech, hudba a doplňkový program. Doporučujeme nákup zvýhodněných vstupenek předem
v internetovém předprodeji na webu spolku.
tel.: 773 595 989, kontakt: Spolek Nechorští vinaři / Michaela Hradilová
e-mail: info@nechorstivinari.cz
www.nechorstivinari.cz

26. 6. 2021
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
kontakt: Znovín Znojmo, a.s.
e-mail: info@znovin.cz
www.vinarska50.cz

26. 6. 2021
Letní večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
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kalendář vinařských akcí
26. 6. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 2
Znojmo, BALANCE coffee & wine

KDY? Sobota od 20.00 hod. (sraz alespoň 5
minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02

v zámecké zahradě, na lavičkách i v trávě. Začínáme v 11.00 hod. a degustace končí v 17.00
hod. Zahrada se zavírá ve 22.00 hod.
tel.: 739 329 865, kontakt: Roman Trnka
e-mail: trnka@zamek-liblice.cz
www.pachtuvkost.cz

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

28. 6.–29. 8. 2021
Letní otevřené sklepy
– Dolní Dunajovice
a Březí

26. 6. 2021
Bošovští Rodáci

Dolní Dunajovice a Březí
u Mikulova, vinné sklepy
a vinařství

Bošovice, Domek vinařů Bošovice

Klub vinařů Bošovice Vás zve při příležitosti
Bošovských Rodáků na posezení u vína v prostorách domku vinařů. Zahraje cimbálová
muzika, občerstvení zajištěno.
tel.: 608 826 255, 608 411 227
kontakt: Kulhánek František, Sokol Juraj
e-mail: klubvinarubosovice@seznam.cz

26. 6. 2021
Sklepní ulička
v Damnicích
Damnice, Sklepní ulička

Degustace vín místních vinařů

Vinaři v Dolních Dunajovicích a Březí si pro návštěvníky a milovníky vín připravili možnost
posezení a ochutnání 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.
tel.: 723 085 279, kontakt: Dunajovské
kopce – spolek vinařů
e-mail: info@dunajovskekopce.cz
www.dunajovskekopce.cz

Červenec

tel.: 776 184 965
kontakt: Vinařský spolek v Damnicích
e-mail: josef.krob@gmail.com
fb.me/e/3DNZA2MqY

1. 7.–2. 9. 2021
Okoštujte u vinařa

26. 6. 2021
Krajem vína – Expedice
Krajem André

Léto 2021 ve vinařské obci Mutěnie. Akci za poznáním moravského Slovácka pro váš připravil
vinařský spolek Búdy Mutěnice, z.s. s ochutnávkou mutěnických vín, ze Slovácké vinařské podoblasti, přímo u vinaře. Zveme všechny, cyklisty
a ostatní návštěvníky Mutěnic.

Hustopeče, Hustopečsko

Cyklistické putování obcemi Hustopeče, Starovičky, Velké Pavlovice, Vrbice, Bořetice,
Kobylí, Němčičky, Horní Bojanovice, Kurdějov.
Začátek od 9.00 hod. v areálu autokempu Formanka Hustopeče.
tel.: 720 052 682
kontakt: Mikroregion Hustopečsko
e-mail: bauerova@hustopecsko.net
www.hustopecsko.net

26. 6. 2021
Ochutnávka
ždánických vín
Ždánice,
Areál u zámku – pod pergolami

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

27. 6. 2021
Den (bez) dětí,
aneb Víno&piknik

Mutěnice, areál vinných sklepů
Pod Búdama

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

1. 7.–8. 9. 2021
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 pravidelně v intervalech čtvrtek-středa a rozpis najdete na webu spolku.
tel.: 773 595 989, kontakt: Spolek Nechorští vinaři / Michaela Hradilová
e-mail: info@nechorstivinari.cz
www.nechorstivinari.cz

1. 7.–29. 8. 2021
Otevřené sklepy
Starovice, Starovice

Liblice u Mělníka, Zámek Liblice

Navštivte o víkendu starovické vinaře přímo
ve sklepě a ochutnejte jeho vína. Pátek
od 14.00 do 18.00 hod. Seznam sklepů bude
vyvěšen a aktualizován u hostince Sokolovna

Degustace vín ve stínu zámeckých lip, v ceně
vstupného opět volná degustace více než
stovky vzorků od vinařů z obou konců naší
země. Mezi koštováním můžete odpočívat

tel.: 606 771 602, 728 773 499
kontakt: Vinařská společnost Starovice
e-mail: bohemia@vinarstvivratil.cz
www.vinarstvivratil.cz
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červen – červenec
1. 7. 2021
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

1. 7. 2021
Vinařská benátská noc
Sedlec u Mikulova,
Areál vinařství u Nesytu

Po celý den bude nabízeno rozšířené občerstvení v podobě grilovaných specialit s možností
ochutnávky celého sortimentu vín včetně
ledových a slámových. Od 17.00 hod. zahajujeme taneční zábavu za doprovodu hudební
skupiny Apollo Lednice. Vrcholem akce bude
tradiční zakončení benátské noci ohňostrojem
tel.: 777 719 110, 777 719 116
kontakt: Ctirad Králík
e-mail: objednavky@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz

1. 7. 2021
Tour de vinohrad
Mikulčice, Turistické informační
centrum Mikulčice

Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními uličkami Mikulčic spojený s řízenou
degustací vín, sirupů, moštů a specialit
vína či hroznů v rodinné firmě Bartoník. Pro
všechny, kteří se chtějí dozvědět něco víc
o vinohradnictví a vinařství na Podluží. Začátek 18.00 hod.
tel.: 731 159 010, 604 310 990, kontakt:
Turistické informační centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

2.–3. 7. 2021
Podvečerní vinná
degustace s cimbálkou
Mikulčice, Turistické informační
centrum Mikulčice

Poznáváte rádi nové věci? Chcete zažít gastronomický a enologický zážitek, plný dobrého
vína, hroznových specialit v teple rodinného
vinařství? Ochutnali jste někdy vinné želé,
vinnou kyselku, nebo pravou domácí limonádu z květů černého bezu?
tel.: 731 159 010, 604 310 990, kontakt:
Turistické informační centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných
lokalitách českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

2. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Mirai
Bzenec, Zámecké vinařství Bzenec

Mirai od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

2. 7. 2021
Letní Hudbobraní
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Nenechte si ujít oblíbenou akci v novém
letním termínu! S atraktivním kulturním
programem, cimbálkami a kapelami z Lednicko-valtického areálu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

3. 7. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 3
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Sobota od 20.00 hod. (sraz alespoň 5
minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

3.–4. 7. 2021
Letní pití vína
Valtice, zámek

Ve dnech 3. a 4. července se v prostorách
valtického zámku uskuteční letní vinařské
slavnosti spojené s gastro festivalem. Degustace vína a pokrmů proběhnou na zámeckém
dvoře, příjemnou letní atmosféru dotvoří
cimbálová muzika k tanci i poslechu. Před
zámkem jarmark.
tel.: 605 830 889
kontakt: Zámecký okrašlovací spolek
e-mail: zbyneksolc@gmail.com
www.zamek-valtice.cz

2. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Michal Hrůza & Kapela
Hrůzy

3. 7. 2021
Den otevřených sklepů
v Terezíně

Dobšice, Vinařství Lahofer

Terezínští vinaři vám nabídnou ochutnávku
kvalitních vín ve svých vinných sklepech, které
jsou soustředěny do areálu tří svérázných kas-

Michal Hrůza & Kapela Hrůzy od 19.00 hod.
Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba

Terezín, areál vinných sklepů

kádovitých uliček, bez nutnosti přejíždění
na větší vzdálenosti. Otevřené sklepy: 12.00–
18.00 hod. Posezení u cimbálu s ochutnávkou
vín, doprovodný program: 19.00–24.00 hod.
tel.: 775 268 833, 728 313 911
kontakt: Tomáš Slabý
e-mail: SLATOM1@seznam.cz
www.vinariterezin.cz

3. 7. 2021
Víno v oranžovém aneb
Noční otevřené sklepy
Velké Pavlovice,
Náměstí 9. května 700/40

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic a Město
Velké Pavlovice pořádají v sobotu 3. července
2021 od 17.00 hod. do půlnoci noční otevřené
sklepy.
tel.: 607 676 739, 602 966 611
kontakt: Zuzana Pecháčková
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

3. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Tomáš Klus
Popice,
Vinařství Sonberk

3. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Pokáč
Bzenec,
Zámecké vinařství Bzenec

Pokáč od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

3. 7. 2021
Velkopavlovické
meruňkobraní
Velké Pavlovice, Nádražní 1/1

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice Vás srdečně zve na Velkopavlovické meruňkobraní.
Těšit se můžete na nekonečnou ochtunávku
meruňkových dobrot. Začátek od 10.00 hod.
tel.: 519 325 313, 777 736 411, kontakt:
Bc. Zita Dvořáková, MSc / Ekocentrum
Trkmanka, příspěvková organizace, e-mail:
vedouci@ekocentrum-trkmanka.com
www.ekocentrum-trkmanka.com

Tomáš Klus od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.

3. 7. 2021
Grilování s rosé víny
na Vinařském dvoře

tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

Sobotní odpoledne stvořené pro letní grilování. Těšit se můžete na speciální grilované
menu, sestavené nejen k našim rosé vínům,
a v podvečer na živou hudbu.

Němčičky 176

3. 7. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

tel.: 774 430 739, 777 906 991, kontakt:
Ing. Jan Stávek, Ph.D. / VÍNO J.STÁVEK
e-mail: info@jstavek.cz
www.jstavek.cz

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

3.–4. 7. 2021
Souznění s blatnickým
vínem

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

3. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Ben Cristovao
Starý Plzenec,
areál vinařství Bohemia Sekt

Ben Cristovao od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

Blatnice pod Svatým Antonínkem,
areál búd Kamenice

Sklepy Kamenice zvou všechny milovníky
blatnického vína na jedinečnou vinařskou
akci. Kam? No přece do Blatnice pod Sv. Ant.
– areál vinných búd Kamenice. Otevřeny budou 3 sklepy. Vinařství Jan Cícha, Vinařství
Těthal a Rodinné vinařství Hanákovi. Sobota
18.00–24.00 hod. Zahraje cimbálová muzika.
tel.: 777 625 414, kontakt: Jan Cícha
e-mail: jancicha@viniblat.cz
www.viniblat.cz

3. 7. 2021
Putování po vinicích
Velkých Žernosek
Velké Žernoseky, Vinice

Jedinečné výhledy na Bránu Čech, skvělá vína
a velmi pěkná procházka po vinicích v okolí
Velkých Žernosek dovede účastníky na běžně
uzavřená místa. Součástí akce bude delikátní
občerstvení.
tel.: 777 185 788, kontakt: Michal Závada
e-mail: michal.za@seznam.cz
www.peknavinazcech.cz
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kalendář vinařských akcí
3. 7. 2021
Mikulovské sklepy open

červenec

5. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Jelen

9. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Jelen

Den otevřených sklepů se uskuteční v sobotu
3. července od 10.00 do 19.00 hod. V den konání akce bude pro návštěvníky otevřeno 25
vinných sklepů, ve kterých budou místní vinaři
nabízet svá vína k ochutnání. Ve sklepích bude
nachystáno pohoštění.

Popice, Vinařství Sonberk

Starý Plzenec, areál vinařství
Bohemia Sekt

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

tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

3. 7. 2021
15. Otevřené sklepy

5. 7. 2021
Festival Sedleckých vín

Vítonice u Znojma, sklepní ulička

Sedlec u Mikulova,
Areál vinařství u Nesytu

Mikulov, vinné sklepy

Prezentační akce vín vinařů našeho spolku
a vinařů z okolí. Akce se koná od 14.00 do 21.30
hod. Na akci se na vás bude těšit 17 otevřených
sklepů se vzorky velmi kvalitních vín a rozmanitých odrůd. Např. Rotgipfler, Bouvierův hrozen,
ale i tradiční odrůdy, jako Ryzlink Rýnský atd...
tel.: 724 583 939, kontakt: Vítoničtí vinaři, z.s.
e-mail: vinari@vitonictivinari.cz
www.vitonictivinari.cz

4. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
David Koller
Popice, Vinařství Sonberk

Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba
na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných
lokalitách českých a moravských vinařství.
Začátek koncertu s kapelou Jelen v 19.00 hod.

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

7. 7. 2021
Cimbálové úterky
na Fuzgruntech

David Koller od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.

Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

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

4. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Jelen
Bzenec, Zámecké vinařství Bzenec

Jelen od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.

Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na pravidelné úterní Cimbálové večery. Čas konání:
18.00–22.00 hod. Rezervace nutná na tel.
606 082 252. Vstupné 150 Kč.

8. 7. 2021
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.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

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

4. 7. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

8. 7. 2021
Tour de vinohrad

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
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Mikulčice, Turistické informační
centrum Mikulčice

Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními uličkami Mikulčic spojený s řízenou degustací vín, sirupů, moštů a specialit vína či
hroznů v rodinné firmě Bartoník. Pro všechny,
kteří se chtějí dozvědět něco víc o vinohradnictví a vinařství na Podluží. Začátek 18.00
hod.
tel.: 731 159 010, 604 310 990, kontakt:
Turistické informační centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

Jelen od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

9. 7. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

10. 7. 2021
Vinaři na hradišti
Mikulčice, areál Slovanského
hradiště v Mikulčicích

Tradiční festival Vinaři na hradišti dostává
letos novou podobu a stává se událostí pro celou rodinu. Jak se již stalo zvykem, odehraje se
v prostoru Slovanského hradiště v Mikulčicích,
letos ale v termínu 10. července.
tel.: 604 310 990, 731 159 010, kontakt:
Turistické informační centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.vinarinahradisti.cz

10. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
David Koller
Bzenec, Zámecké vinařství Bzenec

David Koller od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

10. 7. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.

Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

10. 7. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 4
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Sobota od 20.00 hod. (sraz alespoň 5
minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

10. 7. 2021
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 16.00–21.00 hod. Pozvolna u skleničky dobrého vína a poslechu dechových
hudeb „Túfarankfest“ bude prezentace 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

10. 7. 2021
Košt českých vín
v Třeboni
Třeboň, Masarykovo nám.

Degustace vín výhradně od českých vinařství
z oblastí Mělníka, Litoměřicka, Kutnohorska,
ale také z nedalekého Chlumu u Třeboně se
uskuteční na třeboňském náměstí od 10.00
do 20.00 hod.
tel.: 608 572 259, kontakt: Jana Kočová
e-mail: kocova@jhk.cz
www.jhk.cz

14. 7. 2021
Večerní řízená
degustace vín
na nádvoří
Znojemského podzemí
Znojmo, Nádvoří Znojemského
podzemí

KDY? Středa od 19.00 hod. (sraz alespoň 5
minut před začátkem). KDE? Vstup do Znojemského podzemí, Slepičí trh 275/2, 669 02
Znojmo
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

14. 7. 2021
Cimbálové úterky
na Fuzgruntech
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na pravi-

delné úterní Cimbálové večery. Čas konání:
18.00–22.00 hod. Rezervace nutná na tel.
606 082 252. Vstupné 150 Kč
tel.: 606 082 252
kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

15. 7. 2021
Tour de vinohrad
Mikulčice,
Turistické informační
centrum Mikulčice

Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními uličkami Mikulčic spojený s řízenou
degustací vín, sirupů, moštů a specialit
vína či hroznů v rodinné firmě Bartoník. Pro
všechny, kteří se chtějí dozvědět něco víc
o vinohradnictví a vinařství na Podluží. Začátek 18.00 hod.
tel.: 731 159 010, 604 310 990
kontakt: Turistické informační
centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

15. 7. 2021
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

15. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
MIG 21
Třebívlice,
areál vinařství Johann W

MIG 21 od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

15. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Mirai
Dobšice,
Vinařství Lahofer

16. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Xindl X
Třebívlice, areál vinařství Johann W

Xindl X od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

16. 7. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 5
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Pátek od 20.00 hod. (sraz alespoň 5 minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

16. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Ben Cristovao
Dobšice, Vinařství Lahofer

Ben Cristovao od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

16. 7. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

16.–18. 7. 2021
Vinařská akademie II –
Vinařství ČR
Valtice, nám. Svobody 13

Mirai od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.

Volné pokračování kurzu Vinařská akademie
I – KADET tentokrát zaměřené na výrobu vína.
Rozšíříte si své znalosti a získáte informace
o víně v Hlavním městě vína – Valticích. Určeno
všem milovníkům tohoto ušlechtilého nápoje,
zejména začátečníkům a mírně pokročilým.

tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz
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kalendář vinařských akcí

červenec

17. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Monkey Business

17. 7. 2021
III. roč. U vína při
měsíčku

19. 7. 2021
Country večer
ve Valtickém Podzemí

23. 7. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 7

Dobšice, Vinařství Lahofer

Vlkoš u Kyjova,
vlkošská sklepní ulička Búdy

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Znojmo, Balance coffee & wine

Třetí ročník akce noční otevřené sklepy pod
heslem „po tmě vše vypadá jinak“. Sklepy budou otevřeny od 14.00 do 24.00 hod., u vinařů
bude i pohoštění. Možnost dalšího posezení
nutno dohodnout s vinaři. Mezi sklepy se budou ozývat zpěvy mužského pěveckého sboru.
Pořadatel – Přátelé Achtele Vlkoš.

Zažijte známý labyrint vinných sklepů trochu jinak! Za libých tónů k tanci i poslechu, ochutnáte
vína Valtického Podzemí a Annovino a chutné
speciality Valtického Podzemí. Valtické Podzemí
je součástí Annovino vinařství Lednice.

Monkey Business od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

17. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Ben Cristovao
Bzenec, Zámecké vinařství Bzenec

Ben Cristovao od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

17. 7. 2021
Noční romantické
Znojmo se Znovínským
vínem vol. 6
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Sobota od 20.00 hod. (sraz alespoň 5
minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

17. 7. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Kurdějov 88, Hotel Kurdějov

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

17. 7. 2021
Sklepy pod hvězdami
Vrbice – vinné sklepy

Teplá letní noc, přátelská nálada a víno. Vinaři
Vrbice otevřou vinné sklepy k neomezeným
ochutnávkám vín v podvečer v sobotu 17. července a vy budete moci putovat mezi malebnými vrbeckými sklepy za svitu hvězd.
tel.: 776 823 694, kontakt: Lenka Machovská / Vinaři Vrbice, z.s.
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz
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tel.: 606 231 642, 724 078 951
kontakt: Ing. Bohumil Vardan,
Přátelé Achtele z.s.
e-mail: varbo@centrum.cz
www.pratele-achtele.cz

17. 7. 2021
Krajem vína – Letní
putování po vinařských
stezkách Mikulovska
Mikulov,
Mikulovsko

Třetí červencovou sobotu vás v Mikulově
a okolí čeká další z výletů po vinařských stezkách, který je určený pro cyklisty i pěší, pro
zdatné turisty i rodiny s dětmi! Objevte tajemství vinných sklepů, ochutnejte místní speciality a vyhrajte zajímavé ceny v cíli.
tel.: 515 903 121
kontakt: Nadace Partnerství
e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz
www.vinarske.stezky.cz

17. 7. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

18. 7. 2021
Réva vinná a víno
Kurdějov,
Hotel Kurdějov,
Kurdějov 88

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

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

21. 7. 2021
Cimbálové úterky
na Fuzgruntech
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na pravidelné
úterní Cimbálové večery. Čas konání: 18.00–
22.00 hod. Rezervace nutná. Vstupné 150 Kč.
tel.: 606 082 252, kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

22. 7. 2021
Tour de vinohrad
Mikulčice, Turistické informační
centrum Mikulčice

Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními
uličkami Mikulčic spojený s řízenou degustací
vín, sirupů, moštů a specialit vína či hroznů
v rodinné firmě Bartoník. Pro všechny, kteří se
chtějí dozvědět něco víc o vinohradnictví a vinařství na Podluží. Začátek 18.00 hod.
tel.: 731 159 010, 604 310 990, kontakt:
Turistické informační centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

22. 7. 2021
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

22. 7. 2021
Piknik pod širým nebem
s degustací vín
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Čtvrtek od 19.00 hod. (sraz alespoň 10
minut před začátkem). KDE? Sraz ulice Pod
Kraví horou (cca 100m od mostu u Znojemské
přehrady), Znojmo. (Po závazné rezervaci Vám
bude zaslána fotografie s vyznačeným místem
konání akce.)
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

KDY? Pátek od 20.00 hod. (sraz alespoň 5 minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

23.–25. 7. 2021
Letní slavnost
autentických vín
Velké Bílovice, Sklepy Velké
Bílovice

Akce začíná v pátek 23. července od 16.00–
21.00 hod. Pokračuje v sobotu 24. července
od 14.00–20.00 hod. V neděli je možné
v dopoledních hodinách zakoupit od vinařů
vína. V ceně vstupenky je sklenička, mapka,
kapsička na skleničku a neomezená degustace
u všech zúčastněných vinařství.
tel.: 775 257 552, 777 565 599
kontakt: Věra Marada Osičková
e-mail: julyrendezvous@gmail.com
www.julyrendezvous.com

23. 7. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

24. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Monkey Business
Starý Plzenec, areál vínařství
Bohemia Sekt

Monkey Business od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

24. 7. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.

Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

24. 7. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 8
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Sobota od 20.00 hod. (sraz alespoň 5
minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

28. 7. 2021
Večerní řízená
degustace vín
na nádvoří Znoj.
podzemí
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Středa od 19.00 hod. (sraz alespoň 5
minut před začátkem). KDE? Vstup do Znojemského podzemí, Slepičí trh 275/2, 669 02
Znojmo

juje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

29. 7. 2021
Tour de vinohrad
Mikulčice,
Turistické informační centrum

Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními uličkami Mikulčic spojený s řízenou
degustací vín, sirupů, moštů a specialit
vína či hroznů v rodinné firmě Bartoník. Pro
všechny, kteří se chtějí dozvědět něco víc
o vinohradnictví a vinařství na Podluží. Začátek 18.00 hod.
tel.: 731 159 010, 604 310 990
kontakt: Turistické informační
centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

29. 7. 2021
Prázdniny s vinařem
Mikulov,
historická lisovna z roku 1848,
Brněnská 26

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

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.

28. 7. 2021
Cimbálové úterky
na Fuzgruntech

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

Bulhary,
Vinařský dvůr Fuzgrunty

Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na pravidelné úterní Cimbálové večery. Čas konání:
18.00–22.00 hod. Rezervace nutná na tel.
606 082 252. Vstupné 150 Kč.
tel.: 606 082 252, kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

29. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Jelen
Třebívlice,
areál vinařství Johan W

Jelen od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

29. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
MIG 21
Dobšice, Vinařství Lahofer

MIG 21 od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propo-

29. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Mirai
Popice,
Vinařství Sonberk

Mirai od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

30. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Ben Cristovao
Třebívlice,
areál vinařství Johann W

Ben Cristovao od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

www.vinazmoravyvinazcech.cz | 39

kalendář vinařských akcí
30. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Xindl X

31. 7. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Monkey Business

31. 7. 2021
Vinaři na zámku Pátek

Popice, Vinařství Sonberk

Třebívlice, areál vinařství Johann W

Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba
na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných
lokalitách českých a moravských vinařství.
Začátek koncertu s Xindlem X v 19.00 hod.

Monkey Business od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.

Druhý ročník ochutnávky vín vinařů z Čech
v prostoru méně známého, ale krásného
zámku Pátek u Peruce. Zámek je skvěle dostupný vlakem, ochutnávka se uskuteční
v prostoru zámecké zahrady s výhledem
na České středohoří a řeku Ohři.

tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

30.–31. 7. 2021
Podvečerní vinná
degustace s cimbálkou

31. 7. 2021
Šardické sklepy
dokořán

Mikulčice,
Turistické informační centrum

Šardice, vinné sklepy

Poznáváte rádi nové věci? Chcete zažít gastronomický a enologický zážitek, plný dobrého
vína, hroznových specialit v teple rodinného
vinařství? Ochutnali jste někdy vinné želé,
vinnou kyselku, nebo pravou domácí limonádu z květů černého bezu?
tel.: 731 159 010, 604 310 990, kontakt:
Turistické informační centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

30. 7. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

30. 7. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 9
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Pátek od 20.00 hod. (sraz alespoň 5 minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

30. 7. 2021
Taneční škola a večer
swingu ve Vinařském
dvoře
Němčičky 176

Swing a móda se vrací ve velkém stylu a Vinařský dvůr se 30. července bude podobat prvorepublikovým časům, kdy byl slavným hostincem.
Začínáme v 18.00 hod. taneční lekcí.
tel.: 777 906 991, kontakt: Ing. Alena
Šmídová / VÍNO J.STÁVEK
e-mail: alena@jstavek.cz, www.jstavek.cz
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Šardičtí vinaři nabízí ochutnávku svých vín
přímo ve svých sklepích. Otevřeno bude asi 17
sklepů. Začátek v 11.00 a konec v 19.00 hod.
Od 19.00 hod. večerní posezení v areálu TJ
Baník Šardice.
tel.: 602 146 935, kontakt: Mendelův
vinařský spolek Šardice
e-mail: f.foretnik@seznam.cz
www.vinozesardic.cz

31. 7. 2021
Slovácko sa nesúdí aneb
historky, písničky, košt
Němčičky 176

Vinařský dvůr se stane opět jevištěm, na kterém v podání divadelního spolku Kašpar zazní
legendární hlášky Galuškových povídek. Košt
vína bude tentokrát přímo součástí představení. Náš dvůr vám otevřeme už od 17 hod.
tel.: 777 906 991
kontakt: Alena Šmídová / VÍNO J.STÁVEK
e-mail: alena@jstavek.cz
www.jstavek.cz

Pátek u Peruce, Zámek

tel.: 777 185 788, kontakt: Michal Závada
e-mail: michal.za@seznam.cz
www.peknavinazcech.cz

Srpen
4. 8. 2021
Večerní řízená degustace
vín na nádvoří Znoj.
podzemí
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Středa 4. srpna od 19.00 hod. (sraz alespoň 5 minut před začátkem). KDE? Vstup
do Znojemského podzemí, Slepičí trh 275/2,
669 02 Znojmo
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

4. 8. 2021
Cimbálové úterky
na Fuzgruntech
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na pravidelné úterní Cimbálové večery. Čas konání:
18.00–22.00 hod. Rezervace nutná na tel.
606 082 252. Vstupné 150 Kč
tel.: 606 082 252, kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

31. 7. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

5. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Bratři Ebenové

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Bratři Ebenové od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

31. 7. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 10

Popice, Vinařství Sonberk

tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

5. 8. 2021
Prázdniny s vinařem
Mikulov, historická lisovna z roku
1848, Brněnská 26

KDY? Sobota od 20.00 hod. (sraz alespoň 5
minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02

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

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

Znojmo, Balance coffee & wine

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ

NAVŠTIVTE
HABÁNSKÉ
SKLEPY
VE VELKÝCH
BÍLOVICÍCH
Otevřeno celoročně.
www.habanskesklepy.cz

kalendář vinařských akcí
5. 8. 2021
Tour de vinohrad
Mikulčice, Turistické informační
centrum Mikulčice

Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními
uličkami Mikulčic spojený s řízenou degustací
vín, sirupů, moštů a specialit vína či hroznů
v rodinné firmě Bartoník. Pro všechny, kteří se
chtějí dozvědět něco víc o vinohradnictví a vinařství na Podluží. Začátek 18.00 hod.
tel.: 731 159 010, 604 310 990, kontakt:
Turistické informační centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

6. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Ewa Farna
Třebívlice, areál vinařství Johann W

Ewa Farna od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

6. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Monkey Business
Popice, Vinařství Sonberk

Monkey Business od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

6. 8. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

6. 8. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 11

7. 8. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 12

7. 8. 2021
AutentikFest Moravia

Znojmo, Balance coffee & wine

Mezinárodní festival autentických a naturálních vín pod širým nebem. Skvělá vína z Moravy, Čech, Slovenska, Maďarska, Rakouska
a možná i dalších zemí nabízená přímo jejich
tvůrci. 7. srpna od 11.00–22.00 hod.

KDY? Sobota od 20.00 hod. (sraz alespoň 5 minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

7. 8. 2021
Svatovavřinecké
otevřené sklepy
Bořetice, sklepní lokalita Kraví hora

Srdečně Vás zveme na noční otevřené sklepy
do Bořetic od 17.00 do 24.00 hod.
tel.: 724 964 250, 731 475 822, kontakt:
Karel Pilař / Republika Kraví hora, z.s.
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

7. 8. 2021
XII. otevřené sklepy
v Jaroslavicích
Jaroslavice,
sklepní uličky v Bažantnici

Možnost degustace více jak dvou desítek vín
jaroslavických vinařů ve stinném prostředí
Bažantnice.
tel.: 723 706 606
kontakt: Jaroslavičtí vinaři, z. s.
e-mail: info@jaroslavictivinari.cz
www.jaroslavictivinari.cz

7. 8. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

7. 8. 2021
Představení vín ročníku
2020 ve Vinařství
Volařík v Mikulově
Mikulov, Vinařství Volařík,
K Vápence 2a

KDY? Pátek od 20.00 hod. (sraz alespoň 5 minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02

Tradiční volná ochutnávka více jak 30 šarží vín
kompletního ročníku v prostorách Vinařství
Volařík v Mikulově. Ochutnejte vína Volařík
ročníku 2020 za účasti celého týmu vinařství od 16.00 do 20.00 hod., součástí akce je
možnost prohlídky výroby. Rezervace předem
nutná, počet míst omezen.

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

tel.: 736 472 074, kontakt: Markéta
Sojková / Vinařství Volařík
e-mail: sojkova@vinarstvivolarik.cz
www.vinarstvivolarik.cz

Znojmo, Balance coffee & wine
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Mutěnice, Amfiteátr Pod Bůdama

tel.: 773 527 687, 775 184 403
kontakt: Autentista Moravia Magna,
vinařský spolek
e-mail: autentiste@autentiste.eu
www.autentikfest.cz

7. 8. 2021
Den vinařů v Petrově –
od Strážnice po Skalicu
Petrov u Hodonína, areál
historických vinných sklepů
v Petrovských Plžích

Den vinařů se koná ve spolupráci s družebními
organizacemi ze Strážnice, Sudoměřic a Skalice. V historickém areálu petrovských Plžů
bude otevřeno 15 vinných sklepů, kde ochutnáte vína od více jak 20 vinařů. Pořádá ZO
ČZS – Vinaři Petrov v sobotu 7. srpna od 15.00
do 24.00 hod.
tel.: 605 248 880, 602 517 191
kontakt: ZO ČZS PETROV
e-mail: vinari-petrov@seznam.cz
www.vinaripetrov.cz

9. 8. 2021
Country večer
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Zažijte známý labyrint vinných sklepů trochu
jinak! Za libých tónů k tanci i poslechu, ochutnáte vína Valtického Podzemí a Annovino
a chutné speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webových
stránkách. Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

11. 8. 2021
Cimbálové úterky
na Fuzgruntech
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na pravidelné úterní Cimbálové večery. Čas konání:
18.00–22.00 hod. Rezervace nutná na tel.
606 082 252. Vstupné 150 Kč.
tel.: 606 082 252
kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz

12. 8. 2021
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

12. 8. 2021
Piknik pod širým nebem
s degustací vín
Znojmo,
Balance coffee & wine

KDY? Čtvrtek od 19.00 hod. (sraz alespoň 10
minut před začátkem). KDE? Sraz ulice Pod
Kraví horou (cca 100m od mostu u Znojemské
přehrady), Znojmo. (Po závazné rezervaci Vám
bude zaslána fotografie s vyznačeným místem
konání akce.)
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

12. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Pokáč
Dobšice, Vinařství Lahofer

Pokáč od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

12. 8. 2021
Tour de vinohrad
Mikulčice, Turistické informační
centrum Mikulčice

Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními uličkami Mikulčic spojený s řízenou
degustací vín, sirupů, moštů a specialit
vína či hroznů v rodinné firmě Bartoník. Pro
všechny, kteří se chtějí dozvědět něco víc
o vinohradnictví a vinařství na Podluží. Začátek 18.00 hod.
tel.: 731 159 010, 604 310 990
kontakt: Turistické informační
centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

13.–14. 8. 2021
In vino Hostivice
Hostivice,
Husovo náměstí

Propojení výborného vína, skvělé gastronomie a kvalitní hudby bude i v roce 2021 nosným pilířem této oblíbené akce. Vína z ČR, ale
i ze světových vinic, k tomu Anna K., Barbora
Poláková, Fast Food Orchestra a mnoho dalších. Přijďte a užijte si festival In vino Hostivice
plnými doušky!
tel.: 774 442 214
kontakt: Barbora Chmelíková/MKSH,
příspěvková organizace
e-mail: barbora@mksh.cz
www.invinohostivice.cz

13. 8. 2021
Počítání hvězd
ve vinicích
Němčičky, Kaplička sv. Antonína

Pojďte s námi spočítat hvězdy mezi vinohrady
a prožijte večer, kdy komety padají k zemi
a plní naše přání. V pátek 13. srpna, který je
ideálním dnem pro pozorování perseid, se
s námi můžete vydat od 18.00 hod. na piknik
ke Kapličce, nejvyššímu místu v Němčičkách.

13.–14. 8. 2021
Zarážení hory
a degustace vín pod
širým nebem
Mikulov,
historické náměstí

tel.: 777 906 991
kontakt: Alena Šmídová / VÍNO J.STÁVEK
e-mail: alena@jstavek.cz, www.jstavek.cz

Nesoutěžní přehlídka vín od vinařů z Mikulova
a okolí. V pátek 13. srpna od 18.00 hod. degustace vín, od 20.00 hod. zarážení hory ve spolupráci s národopisným souborem Pálava
Mikulov. Vystoupení cimbálové muziky k tanci
i poslechu. V sobotu 14. srpna degustace vín
od 10.00 hod.

13. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Michal Hrůza & Kapela
Hrůzy

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

Třebívlice, areál vinařství Johann W

Michal Hrůza & Kapela Hrůzy od 19.00 hod.
Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba
na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných
lokalitách českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

13. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Xindl X
Dobšice, Vinařství Lahofer

Xindl X od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

13. 8. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 13
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Pátek od 20.00 hod. (sraz alespoň 5 minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

13. 8. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

13.–15. 8. 2021
Vinařská akademie I –
Kadet
Valtice,
nám. Svobody 13, 691 42

Základní informace o víně během víkendu
stráveného v hlavním městě vína. Určeno
všem milovníkům tohoto ušlechtilého nápoje,
zejména začátečníkům a mírně pokročilým.
Termín: 13. srpna (15.30 hod.) – 15. srpna
(13.00 hod.)
tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

14. 8. 2021
Blatnické búdy pod
Hvězdami
Blatnice pod Svatým Antonínkem,
areál sklepů Stará hora

Při akci bude otevřeno asi 40 sklepů od 18
do 24 hod. Vstupné zahrnuje volnou degustaci
ve všech búdách, degustační set s katalogem
vinařů, poukazy na odběr vína, cimbálové
muziky a další bohatý doprovodný program.
Zvýhodněný předprodej vstupenek a více informací na www.vinariblatnice.cz
tel.: 602 562 437
kontakt: Cech blatnických vinařů
e-mail: info@vinariblatnice.cz
www.vinariblatnice.cz

14. 8. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
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kalendář vinařských akcí
14. 8. 2021
Noční romantické
Znojmo vol.14
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Sobota od 20.00 hod. (sraz alespoň 5
minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

14. 8. 2021
Grand Prix Austerlitz
2021 – mezinárodní
výstava vín – 18. ročník

18. 8. 2021
Večerní řízená degustace
vín na nádvoří Znoj.
podzemí

19. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
MIG 21

20. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Ewa Farna

Popice, Vinařství Sonberk

Znojmo, Balance coffee & wine

MIG 21 od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.

Popice,
Vinařství Sonberk

KDY? Středa od 19.00 hod. (sraz alespoň 5
minut před začátkem). KDE? Vstup do Znojemského podzemí, Slepičí trh 275/2, Znojmo
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

19. 8. 2021
Piknik pod širým nebem
s degustací vín

Brno, Dominikánské náměstí č. 1

Znojmo, Balance coffee & wine

Zveme Vás na 18. ročník mezinárodní výstavy
vín od 14.00 do 20.00 hod. Místo konání je
Křížová chodba a Rajská zahrada s fontánou,
Nová radnice Brno střed. K ochutnání bude
připraveno cca 200 vzorků vín.

KDY? Čtvrtek od 19.00 hod. (sraz alespoň 10 minut před začátkem). KDE? Sraz ulice Pod Kraví horou (cca 100m od mostu u Znojemské přehrady),
Znojmo. (Po závazné rezervaci Vám bude zaslána
fotografie s vyznačeným místem konání akce.)

tel.: 602 515 861, kontakt: Stanislav Šida /
Moravská banka vín
e-mail: stanislav.sida@bankavin.cz
www.bankavin.cz

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

14.–15. 8. 2021
15. ročník Galerie
rulandských vín v ČR

19. 8. 2021
Prázdniny s vinařem

Kyjov, sportovní hala
Klvaňova gymnázia

Akce je v rámci oslav Slováckého roku
(folklorní vystoupení, tisíce krojovaných, jarmark, atd). V sobotu od 14.00 hod. do 23.00
hod. a v neděli od 10.00 hod. do 16.00 hod.
Nejlepší vína v rámci ČR i zahraničí. Vína ze
Salonu ČR, šampioni světových výstav.
tel.: 602 937 871, 776 084 611, kontakt:
Mgr. Navrátil Pavel, Ing. Martinek Staislav
e-mail: navratil@kyjovskavinoteka.cz
www.cechkyjovskychvinaru.cz

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

14.–15. 8. 2021
Otevřené vinné sklepy

19. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Xindl X

Čejč, areál vinných
sklepů „Pod Búdama“

Valtice, areál vinařství
Chateau Valtice

Otevřené vinné sklepy jsou již 16. ročníkem
této vinařské slavnosti v Čejči. Nejméně 20
vinných sklepů bude připraveno v areálu Pod
Búdama přivítat hosty v sobotu 14. srpna
od 11.00 do 18.00 hod. Od 19.00 hod. následuje Beseda u cimbálu.

Xindl X od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.

tel.: 603 569 921
kontakt: Zdeněk Stávek/ Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čejč
e-mail: zahradkari.cejc@seznam.cz
www.cejc.cz

18. 8. 2021
Cimbálové úterky
na Fuzgruntech
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve na pravidelné úterní Cimbálové večery. Čas konání:
18.00–22.00 hod. Rezervace nutná na tel.
606 082 252. Vstupné 150 Kč.
tel.: 606 082 252, kontakt: Aleš Valluch
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz
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tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

19. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Mirai
Třebívlice, areál vinařství Johann W

tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

19. 8. 2021
Tour de vinohrad
Mikulčice, Turistické informační
centrum Mikulčice

Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními
uličkami Mikulčic spojený s řízenou degustací
vín, sirupů, moštů a specialit vína či hroznů
v rodinné firmě Bartoník. Pro všechny, kteří se
chtějí dozvědět něco víc o vinohradnictví a vinařství na Podluží. Začátek 18.00 hod.
tel.: 731 159 010, 604 310 990, kontakt:
Turistické informační centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

20. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Monkey Business
Valtice, areál vinařství
Chateau Valtice

Monkey Business od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

20. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Michal Hrůza & Kapela
Hrůzy
Starý Plzenec, areál vinařství
Bohemia Sekt

Michal Hrůza & Kapela Hrůzy od 19.00 hod.
Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba
na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

20. 8. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 15

Mirai od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.

KDY? Pátek od 20.00 hod. (sraz alespoň 5 minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02

tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

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

Znojmo, Balance coffee & wine

Ewa Farna od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

20. 8. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

21. 8. 2021
Den otevřených sklepů
Vinařství Dufek
Svatobořice-Mistřín,
Areál Vinařství Dufek,
Pod Sokolovnou 1185/17

Začátek je v 10.00 hod. Návštěvníci budou
moci ochutnat více jak 100 druhů vín včetně
archivů a sektů, prohlédnout si vinařství,
vinohradnickou techniku a historické sklepy
z roku 1540. Dobrou atmosféru navodí cimbálová muzika. K tomu moravské speciality
z naší restaurace, zákusky a špičkové sýry.
tel.: 602 540 500, 724 514 424
kontakt: Josef Dufek
e-mail: obchod@vinarstvi-dufek.cz
www.vinarstvi-dufek.cz

21. 8. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

21. 8. 2021
Noční romantické
Znojmo se Znovínským
vínem vol.16
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Sobota od 20.00 hod. (sraz alespoň 5
minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

21. 8. 2021
Krajem vína – Expedice
za sousedy
Kubšice, severní Znojemsko

9. ročník cykloakce Expedice za sousedy pořádá obec Kubšice ve spolupráci s okolními
obcemi. Připraveny budou trasy pro cyklisty
i pěší. Vydejte se po zajímavostech a vinařstvích mikroregionu Moravskokrumlovsko
a do okolí Dolních Kounic.
tel.: 777 276 888, kontakt: obec Kubšice
e-mail: kubsice@seznam.cz
www.vinarske.stezky.cz

21. 8. 2021
XV. roč. Zarážání hory
ve Vlkoši u Kyjova
Vlkoš u Kyjova, vlkošská sklepní
ulička Búdy

Tradiční akce pro milovníky vinařských tradic
a zábavy v prostředí vinných sklepů ve vlkošské sklepní uličce. Aktéři v krojích a za zpěvu
moravských písní předvedou, jak se zarážela
vinná hora, a přečtou, co bylo zakázáno. Pořádá spolek vinařů Přátelé Achtele s podporou
obce Vlkoš. Od 18.00 hod.

sklepů, z toho 5 profesionálních vinařství. Nechybí samozřejmě cimbálová muzika a dostatek občerstvení jak ve slepích, tak ve stáncích.
tel.: 723 128 202, kontakt: Ing. Jiří Hubáček / ZO ČZS Ratíškovice
e-mail: hubacek.ann@tiscali.cz
www.vinoratiskovice.cz

26. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Bratři Ebenové
Bzenec,
Zámecké vinařství Bzenec

Bratři Ebenové od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

26. 8. 2021
Tour de vinohrad
Mikulčice, Turistické informační
centrum Mikulčice

Poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními uličkami Mikulčic spojený s řízenou degustací vín, sirupů, moštů a specialit vína či
hroznů v rodinné firmě Bartoník. Pro všechny,
kteří se chtějí dozvědět něco víc o vinohradnictví a vinařství na Podluží. Začátek 18.00
hod.
tel.: 731 159 010, 604 310 990
kontakt: Turistické informační
centrum Mikulčice
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

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

26. 8. 2021
Prázdniny s vinařem

21. 8. 2021
Souznění s blatnickým
vínem

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.

Blatnice od Svatým Antonínkem,
areál búd Kamenice

Sklepy Kamenice zvou všechny milovníky
blatnického vína na jedinečnou vinařskou
akci. Kam? No přece do Blatnice pod Sv. Antonínkem. Otevřeny budou 3 sklepy: Vinařství
Jan Cícha, Vinařství Těthal a Rodinné vinařství
Hanákovi. Koná se v sobotu 21. srpna od 18.00
do 24.00 hod. Zahraje cimbálová muzika.
tel.: 777 625 414
kontakt: Jan Cícha
e-mail: jancicha@viniblat.cz
www.kamenice.online

21. 8. 2021
Otevřené sklepy
na Slavíně
Ratíškovice, vinařská ulička
na ratíškovickém Slavíně

Sklepy na Slavíně tvoří souvislou ulici dlouhou
cca 800 metrů. 7. ročník proběhne od 13.00
do 21.00 hod. Otevřeno je tradičně kolem 20

Mikulov,
historická lisovna z roku 1848,
Brněnská 26

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

26. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Tomáš Klus
Valtice,
areál vinařství Chateau Valtice

Tomáš Klus od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz
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27. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Tomáš Klus

27. 8. 2021
Svátek vína na soutoku

Třebívlice,
areál vinařství Johann W

Tomáš Klus od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.

Svátek vína na soutoku nabídne návštěvníkům skvělá vína a delikatesy, okouzlující
umělecká vystoupení i doprovodný program
a to vše v nejkrásnějším parku, Jiráskových
sadech, v Hradci Králové. Pohodovou páteční
atmosféru umocní zážitek nočního nasvícení
celého parku.

tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

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

27. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Ben Cristovao

27. 8. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

Valtice,
areál vinařství Chateau Valtice

Ben Cristovao od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

27. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Bratři Ebenové
Starý Plzenec, areál vinařství
Bohemia Sekt

Bratři Ebenové od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

27. 8. 2021
Noční romantické
Znojmo vol. 17
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Pátek od 20.00 hod. (sraz alespoň 5 minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

27. 8. 2021
Zarážení hory
v Němčičkách
Němčičky,
nádvoří kulturního domu

Srdečně Vás zveme do Němčiček na zarážení
hory a bohatý folklorní program. Těšíme se
na Vás od 18.00 hod.
tel.: 777 255 842, 603 534 595
kontakt: Ing. David Ludín, Ph.D. /
Vinaři Němčičky, z.s.
e-mail: vinari.nemcicky@gmail.com
www.vinarinemcicky.cz
46 | Česká republika

Hradec Králové, Jiráskovy sady

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

27.–28. 8. 2021
Pardubický festival
vína 24. ročník
Pardubice, Pardubický zámek

Akce je svátkem milovníků vína. Návštěvník
má jedinečnou možnost ochutnat vína z Čech
a Moravy a také ze zahraničí. K vínu patří
dobré jídlo, bohatý kulturní program, který
vyvrcholí páteční vinařskou nocí, která trvá až
do půlnoci. V rámci festivalu jsou pro návštěvníky otevřeny některé expozice.
tel.: 777 270 165
kontakt: Czech marketing s.r.o.
e-mail: jirilejhanecml@seznam.cz
www.pardubickyfestivalvina.cz

27. 8. 2021
Pardubická
vinařská noc
Pardubice, Pardubický zámek

PVN navazuje na probíhající festival vína, kde
se větší důraz klade na kulturní program doplněný samozřejmě o vína všech vystavovatelů.
Zde již degustace vín plynule přechází v konzumaci kulturního programu s víny. Akce trvá
do půlnoci na zámeckých valech s úchvatným
pohledem na celé Pardubice.
tel.: 777 270 165,
kontakt: Czech marketing s.r.o.
e-mail: jirilejhanecml@seznam.cz
www.pardubickyfestivalvina.cz/vinarska-noc

28. 8. 2021
Piknik pod širým nebem
s degustací vín
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Sobota od 19.00 hod. (sraz alespoň 10 minut před začátkem). KDE? Sraz ulice Pod Kraví ho-

srpen – září
rou (cca 100m od mostu u Znojemské přehrady),
Znojmo. (Po rezervaci Vám bude zaslána fotografie s vyznačeným místem konání akce.)
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

28. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Mirai
Valtice,
areál vinařství Chateau Valtice

28. 8. 2021
Prázdninový
večer s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Speciality Valtického Podzemí. Aktuální program a cenu naleznete na webu.

Mirai od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.

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

tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

28. 8. 2021
Vinohraní ve Vinium

28. 8. 2021
Posvícenské koštování
Vrbovec, prostranství u kostela

Poslední srpnová sobota bude ve Vrbovci
patřit veselí. Sejdeme se na každoročním posvícení, kde nebude chybět tradiční průvod
krojované chasy malých i velkých tanečníků,
bohaté občerstvení, kolotoče, cimbálka i večerní posvícenská zábava.
tel.: 724 009 066
kontakt: Cech vinařů Vrbovec
e-mail: cechvrbovec@email.cz
www.cechvrbovec.cz

28. 8. 2021
Otevřené sklepy
Němčičky, vinařství a vinné sklepy

Srdečně vás zveme na největší slavnost
v Němčičkách v sobotu 28. srpna od 10.00
hod. na otevřené sklepy vinařů s jejich skvělými víny a pochutinami, následně si nenechte
ujít Burčákovou zábavu na místním koupališti.
tel.: 777 255 842, 603 534 595
kontakt: Ing. David Ludín, Ph.D. /
Vinaři Němčičky, z.s.
e-mail: vinari.nemcicky@gmail.com
www.vinarinemcicky.cz

28. 8. 2021
Burčáková zábava
s půlnoční neckyádou
Němčičky, koupaliště

TJ Sport Němčičky zve všechny v sobotu 28.
srpna od 19.00 hod. na Burčákovou zábavu
s půlnoční neckyádou...
tel.: 608 434 805, kontakt: Renata Podešťová / TJ Sport Němčičky, z.s.
e-mail: tj@sportnemcicky.cz
www.sportnemcicky.cz

28.–29. 8. 2021
Otevřené sklepy Bavory
Bavory, Sklepy

12 vinařství otevřou své sklepy pro vás.
tel.: 602 567 611, kontakt: Petr Žluva
e-mail: petrzluva@seznam.cz
www.otevrenesklepybavory.cz

Velké Pavlovice, Hlavní 666/2

Hudební festival „Vinohraní ve Vinium“ se
vrací opět po roce do Velkých Pavlovic! V areálu vinařských závodů Vinium Velké Pavlovice
bude znít to nejlepší z domácí hudební scény.
Kromě skvělé muziky zde také proudem teče
nejen velmi kvalitní víno, ale i dobré pivo
a další gurmánské pochutiny.
tel.: 519 403 111
kontakt: Ester Antálková / Vinium, a.s.
e-mail: vinium@vinium.cz
www.vinium.cz

28. 8. 2021
Zarážení hory v Kobylí
Kobylí, Suchořádská zmola

Obec Kobylí Vás zve na slavnost vinařů, vinohradníků a přátel dobrých vín s názvem Zarážení hory, které je jednou z největších akcí
v Modrých Horách. Slib hotařů, vystoupení
folklórních souborů spojené s pestrým programem v Suchořádské zmole v odpoledních
hodinách.
tel.: 519 431 106
kontakt: Pavel Kotík / Obec Kobylí
e-mail: ou@kobyli.cz
www.kobyli.cz

28. 8. 2021
Zarážení hory ve Vrbici
Vrbice, vinné sklepy u mlýna
na Stráži

V 18.00 začne v areálu Pod větřákem oficiální
program zahájený scénkou Zarážení hory
aneb kterak vrbečtí vinaři k opičce Emilce přišli. Po skončení programu bude večer pokračovat besedou u cimbálu.
tel.: 776 823 694
kontakt: Lenka Machovská /
Vinaři Vrbice, z.s.
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

28. 8. 2021
Otevřené sklepy
Českého středohoří
Litoměřice, Vinné sklepy

Oblíbená vinařsko-turistická akce, která
zavede účastníky přímo k vinařům, kde mohou ochutnat vína a dozvědět se spoustu

zajímavostí z výroby vína a pěstování révy.
Spoje mezi vinaři opět zajistí převoznická loď
Ludmila a několik vínobusů na kyvadlových
autobusových linkách.

3. 9. 2021
Večer při cimbálce
ve Valtickém Podzemí

tel.: 777 185 788
kontakt: Michal Závada
e-mail: michal.za@seznam.cz
www.peknavinazcech.cz

Jedinečná atmosféra moravského vinařského
podzimu ve Valtickém Podzemí

29. 8. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Pokáč
Valtice,
areál vinařství Chateau Valtice

Pokáč od 19.00 hod. Letní maloformátový
koncertní seriál „Hudba na vinicích“ propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou
scénu přímo v malebných lokalitách českých
a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

Září
3. 9. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
David Koller
Třebívlice,
areál vinařství Johann W

David Koller od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

3.–4. 9. 2021
Eno-gastronomické
přehlídky – Sýry, Ryby
a Víno
Prachatice,
Velké náměstí 1 – Stará radnice

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

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

3. 9. 2021
11. Slavnosti vína
a burčáku
Ústí nad Labem, Lidické náměstí

Jedenáctý ročník tradičních slavností vína
a burčáku v Ústí nad Labem.
tel.: 739 630 748
kontakt: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
e-mail: vankat@ortopedicke-centrum.cz

4. 9. 2021
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN
ZNOJEMSKÉ VINAŘSKÉ
PODOBLASTI

2021
Dolní Kounice, kulturní dům

Výstava více než 300 vzorků vín z nominační
soutěže znojemské vinařské podoblasti se
uskuteční od 13.00 do 21.00 hod. v místním kulturním domě. Přijeďte zakončit
léto ochutnávkou toho nejlepšího z celého
Znojemska. S jistotou ochutnáte vína, která
se dostanou až do expozice Salonu vín ČR.
V ceně vstupenky je volná degustace vystavených soutěžních vzorků. Na místě bude
možné zakoupit i drobné občerstvení. Výstava probíhá souběžně s Historickými slavnostmi Rosa coeli města Dolní Kounice. Tyto
se konají na Masarykově náměstí v těsné
blízkosti kulturního domu.

18. Národní přehlídka – sýry a víno, 16. Eno-gastronomická přehlídka – ryby a víno, 3.–4.
září 2021 denně od 17.00–23.00 hod.
tel.: 608 973 318, 388 312 273
kontakt: Michal Kočan/Michal Kočan-MIKO
e-mail: kocanmiko@seznam.cz
www.syryrybyavino.cz

3. 9. 2021
Svátek burčáku
Hradec Králové, Svatováclavské
náměstí – Nový Hradec

Představení vinařských domů s širokou škálou
burčáků. Zastoupena bude většina odrůd,
které bude možné ochutnávat a porovnávat.
Akce bude doplněna o drobné pochutiny
a malý hudební doprovodný program.
tel.: 775 715 979
kontakt: Markéta Chroboková /
WAMAK CZ s.r.o.
e-mail: marketa@wamak.cz
www.facebook.com/svatek.vina

tel.: 725 805 017
kontakt: Bratrstvo vinařů
a kopáčů 1737, z.s.
e-mail: vyskocil@bratrstvo1737.cz
www.facebook.com/BratrstvoVinaruAKopacu1737
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4. 9. 2021
Krajem vína –
Putování za burčákem
po Modrých Horách
Modré Hory, Nádražní 1/1,
Velké Pavlovice

Svazek obcí Modré Hory zve všechny vyznavače pěší turistiky a cykloturistiky na podzimní putování mezi vinohrady a sklepy
s chutí burčáku – Krajem vína 2021: Putování
za burčákem po Modrých Horách. Oficiální
start je 4. září od 9.00 hod. z areálu Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.
tel.: 777 255 842, 603 534 595
kontakt: Ing. David Ludín, Ph.D. /
Svazek obcí Modré Hory
e-mail: info@modrehory.cz
www.modrehory.cz

4. 9. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Vladimír Mišík
Třebívlice,
areál vinařství Johann W

Vladimír Mišík od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

4. 9. 2021
Den otevřených sklepů
v Nosislavi
Nosislav

Přijďte si vychutnat vítečná vína i poklidnou
atmosféru vinařské obce, poznat krajinu Přírodního parku Výhon s vinicemi a sady. V sobotu můžete ochutnat vína z místních svahů
a užít si program s cimbálovkou, historickým
průvodem a zpěvy mužáků ve sklepech. Otevřeno v sobotu 12.00–20.00 hod.
tel.: 776 070 644, kontakt: Milada Válková
e-mail: mvalkova@atlas.cz
www.facebook.com/nosislav

4. 9. 2021
Valtické Podzemní
vinobraní
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Podzemní vinařská slavnost s předáváním
hroznu úrody ve Valtickém Podzemí
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

4. 9. 2021
Podzimní slavnosti vína
a jídla
Valtice, Vinařská 407 (areál
vinařství CHÂTEAU VALTICE –
Vinné sklepy Valtice, a.s.)

Ochutnávky burčáku, mladých vín a sektů
v areálu Cháteau Valtice spojené s bohatým
kulturním programem a prohlídkami Křížového
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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

4. 9. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Kurdějov, Hotel Kurdějov,
Kurdějov 88

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

4. 9. 2021
Hornobojanovské
vinobraní

10.–12. 9. 2021
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN
MIKULOVSKÉ VINAŘSKÉ
PODOBLASTI

2021
Mikulov, zámek Mikulov,
Zámecký sál

Degustace více než 700 vzorků vín Mikulovské vinařské podoblasti, která se ucházejí
o titul zlaté a stříbrné medaile Salonu vín
ČR ve Valticích. K poslechu bude hrát cimbálová muzika. Přichystáno bude i drobné
občerstvení. Místem konání je největší sál
mikulovského zámku. Degustace probíhá
výměnou na pokladně zakoupených degustačních bločků za 0,5 dcl vína. Všechna bílá
vína jsou chlazena ve speciálních boxech.
O servis se stará tým zkušených nalévačů
a sommelierů. Součástí prezentace jsou
i vína soutěže Česká biopotravina roku,
kterou pořádá PRO-BIO Svaz ekologických
zemědělců.

Horní Bojanovice,
areál volného času

Bohatý program od 14.00 hod. až do ranních
hodin. Folklorní soubory, cimbálová muzika,
dechová hudba, program pro děti, večerní
kapela a zábava. Občerstvení – burčák, víno,
pivo, k jídlu grilované prase, klobásy, cigára,
místní specialita – přesňák...
tel.: 602 696 702, 724 570 772
kontakt: ČZS ZO Horní Bojanovice
e-mail: zahradkarihb@seznam.cz
www.zahradkarihornibojanovice.cz

5. 9. 2021
Réva vinná a víno
Kurdějov, Hotel Kurdějov,
Kurdějov 88

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

10. 9. 2021
Burčáky a volba „Miss
Burčák“ ve Valtickém
Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Volba „Miss Burčák“ se zajímavými soutěžemi
a disciplínami. Vinařská událost, kterou zažijete pouze ve Valtickém Podzemí!
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Otevírací doba:
pátek: 16.00–20.00 hod.
sobota: 10.00–20.00 hod.
neděle: 11.00–16.00 hod.
Ceník:
Degustační bloček: 5 Kč
Sklenice: 50 Kč
Katalog výstavy: 50 Kč
(Sklenice není zálohovaná)
Pravidla degustace
1 bloček = cca 0,05 l víno bez medaile
2 bločky = cca 0,05 l víno bronzová medaile
3 bločky = cca 0,05 l víno stříbrná medaile
4 bločky = cca 0,05 l víno zlatá medaile
5 bločků = cca 0,05 l víno vel. zlatá medaile
6 bločků = cca 0,05 l víno Šampion výstavy
Ledová a slámová vína = cca 0,025 l
Pořadatel výstavy: Sdružení vinařů
Mikulovské vinařské podoblasti, Náměstí 1,
692 01 MIKULOV, IČ: 26618796
Manažer výstavy: Ing. Petr Gondáš,
tel.: 602 470 261
tel.: 602 470 261, 736 489 351
kontakt: Sdružení vinařů Mikulovské
vinařské podoblasti, z. s.
e-mail: info@vinarimikulovska.cz
www.vinarimikulovska.cz

VINOTÉKA
OTEVŘENO: DUBEN – ŘÍJEN

Česká 149, Pavlov • www.vinarstvipavlov.cz

kalendář vinařských akcí
10.–12. 9. 2021
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ

10.–11. 9. 2021
Královopolské
vinobraní
Brno - Královo Pole,
Park na Slovanském náměstí

pátek od 16.00 hod., sobota od 14.00 hod.

Znojmo, Městská památková
rezervace

Davy poddaných krále Jana Lucemburského
budou na Znojemském historickém vinobraní 2021 opět vítat vznešeného panovníka, oslavovat jiskřivé víno, lahodný burčák
a veselit se při hudbě v ulicích a mázhauzech. Historický program na 13 scénách vás
nenechá celé tři dny konání vydechnout!

tel.: 777 075 454
kontakt: Ing. Marian Charvát
e-mail: KralovoPole@email.cz
www.vinobrani.online

10. 9. 2021
Dobývání dobšických
sklípků
Dobšice,
vinné sklepy

Otevřené vinné sklepy spojené s každoročním
výročním bitvy u Znojma r. 1809, hudba ve vinařských uličkách i ve sklepech, vojáci v dobových kostýmech, občerstvení

září
11.–12. 9. 2021
SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI
VÍNA A OTEVŘENÝCH
PAMÁTEK V UHERSKÉM
HRADIŠTI

Uherské Hradiště, všechna
zákoutí královského města

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jedinečnou akcí, kde se po dva
zářijové dny snoubí temperament lidových
tradic a kultury, pestrost slováckých krojů
a muziky s živelností a spontánní atmosférou. Součástí je ochutnávka vín Národní
soutěže vín – nominační soutěže slovácké
podoblasti.

11. 9. 2021
Vlasatické posezení
u burčáku

17. 9. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
David Koller

18. 9. 2021
Po kobylských uličkách
za vínem a burčákem

Vlasatice, zahrada nebo sál
obecního úřadu – dle počasí

Valtice, areál vinařství
Chateau Valtice

Kobylí

Vinaři z Vlasatic si vás dovolují pozvat
na oslavu sklizně vína, přijďte si v této uspěchané době popovídat s přáteli i zazpívat
krásné moravské písničky s cimbálovou muzikou. Bude pro vás připraveno několik druhů
odrůdových burčáků místních vinařů a i něco
k zakousnutí. Začátek akce ve 14.00 hod.

David Koller od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.

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

17.–19. 9. 2021
MĚLNICKÉ VINOBRANÍ

10.–12. 9. 2021
PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ

Mikulov, Náměstí, zámek,
amfiteátr

Pálavské vinobraní se pravidelně koná druhý
zářijový víkend. Na milovníky vybraných
kulinářských lahůdek, dobrého pití a kultury
čekají tři dny bujarého veselí s rozmanitým
programem. Kromě tradičního folkloru, který
je s vínem na jižní Moravě spjatý, nabízí organizátoři koncerty populárních kapel. Na Pálavském vinobraní nemůže chybět výstava
Národní soutěže vín Mikulovské podoblasti,
vinařská tržnice ani stánky s přírodním energetickým drinkem – burčákem. I v novodobé
historii oslav se už stačily vytvořit programové stálice. Patří mezi ně třeba nedělní
výstup na Svatý kopeček nebo Mistrovství
České republiky v rozeznávání vůní ve víně,
jehož dějištěm se rok co rok stává mikulovský
zámek. Zkrátka nepřijdou ani rodiny s dětmi,
právě malí návštěvníci jistě ocení přehršel
soutěží, her a atrakcí.

11. 9. 2021
Hudba na vinicích 2021 –
Vladimír Mišík
Starý Plzenec,
areál vinařství Bohemia Sekt

Vladimír Mišík od 19.00 hod. Letní maloformátový koncertní seriál „Hudba na vinicích“
propojuje nejlepší tuzemskou hudební a vinařskou scénu přímo v malebných lokalitách
českých a moravských vinařství.
tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

11. 9. 2021
Lednické vinobraní &
Dýňobraní & Gulášfest
Lednice, Nejdecká 714

Akce „3 v 1“ slibuje zážitek a zábavu pro celou
rodinu. Předávání hroznu úrody. Ochutnávka
vín a komentované prohlídky vinařství. Odrůdové burčáky. Dýňobraní pro děti spojené se
soutěžemi a s vyřezáváním na místě. Soutěž
ve vaření gulášů s ochutnávkou. Gurmánské
speciality a regionální produkty.
tel.: 724 331 563
kontakt: Iveta Pekajova
e-mail: pekajova@annovino.cz
www.annovino.cz

11. 9. 2021
Burčáky a volba
„Missák Burčák“
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

tel.: 721 054 559, 607 527 933
kontakt: Mikulovská rozvojová, s.r.o.
e-mail: marketing@mikulov.cz
www.palavske-vinobrani.cz
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17.–18. 9. 2021
Valtické Dýňobraní
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční valtická dýňová akce pro celou rodinu!
Stovky různých tvarů a druhů dýní s možností
vyřezávání přímo na místě.

tel.: 732 791 858
kontakt: Miroslav Rolník /
Spolek dobšických vinařů
e-mail: vinari.dobsice@seznam.cz
www.vinari.dobsice.cz
tel.: 730 589 394
kontakt: Znojemská Beseda
e-mail: fiserova@znojemskabeseda.cz
www.znojemskevinobrani.cz

tel.: 774 911 120
kontakt: Hudba na vinicích s.r.o.
e-mail: info@hudbanavinicich.cz
www.hudbanavinicich.cz

Mělník, historické centrum
města

tel.: 724 343 700
kontakt: Klub kultury Uherské Hradiště
e-mail: machackova@kkuh.cz
www.slavnostivinauh.cz

11. 9. 2021
Vinobraní na Kačině
Svatý Mikuláš, zámek Kačina

Krajské vinobraní a dožínky na Kačině je tradiční akcí na Kutnohorsku.
tel.: 736 536 488
kontakt: Lukáš Rudolfský
e-mail: lukas.rudolfsky@vinokutnahora.cz
www.vinobraninakacine.cz

Třídenní slavnosti v historickém městě
nad soutokem Labe a Vltavy se konají
od 17. do 19. září. V průběhu tří dnů si můžete vybírat z pestré nabídky dobových
i současných hudebních vystoupení, pouličních divadel, šermířských soubojů a akcí pro
děti. Těšit se můžete na bohatou nabídku
gastronomických specialit a řemeslných
stánků, ale především na výborné víno
a burčák. Svou produkci nabídnou vinaři nejen z českého regionu. Slavnost je vhodnou
příležitostí k prohlídce historického města,
zámku Mělník s vinnými sklepy ze 14. století, mělnického podzemí se středověkou
studnou či kostnice.

11.–12. 9. 2021
Vinobraní sv. Kláry
Praha,
Vinice sv. Kláry

Bzenec, Víchy na náměstí
Svobody, vinné sklepy

Oslava vína má již svůj zažitý řád. Sobotní odpoledne patří slavnostnímu průvodu krojovaných
městem, lákavá přehlídka souborů, muzik a samozřejmě ochutnávka burčáků a ročníkových
vín místních vinařů ve víchách i ve sklepech.
tel.: 725 543 027, 722 183 283
kontakt: Město Bzenec
e-mail: kultura@bzenec.cz
www.bzenec.cz

Jablonec nad Nisou,
Dům Vína ANNOVINO

Kuks, Hospital Kuks

tel.: 775 715 979
kontakt: Markéta Chroboková / SIDURI z.s.
e-mail: marketa@wamak.cz
www.vinobranikuks.cz

17.–18. 9. 2021
Bzenecké krojované
vinobraní

17.–18. 9. 2021
Jablonecké Vinobraní +
Dýňobraní v Domě Vína
ANNOVINO

11. 9. 2021
Vinobraní na Kuksu
Zveme Vás na tradiční již 15. 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 doprovodný program

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

Malé jablonecké vinobraní s předáním hroznu
úrody a úžasnou přehlídkou vyřezaných dýní.
Kulturní program po celý den.
tel.: 315 635 341, kontakt: město Mělník
e-mail: info@vinobranimelnik.cz
www.vinobranimelnik.cz

17.–18. 9. 2021
Vinobraní na zámku
Valtice
Valtice, zámek

Volba „Missák Burčák“ je recesistická soutěž
se zajímavými disciplínami, kterou zažijete
pouze ve Valtickém Podzemí!

Tradiční vinobraní na vinici s nejhezčím výhledem v Praze s bohatým doprovodným
programem.

Třetí zářijový víkend bude ve Valticích opět
patřit VINOBRANÍ NA ZÁMKU, pro širokou veřejnost bude připraven program se vstupem
zdarma, platí se jednotlivé degustace nebo
konzumované vzorky či pokrmy.

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

tel.: 234 148 122
kontakt: Botanická zahrada hl. m. Praha
e-mail: info@botanicka.cz
www.botanicka.cz

tel.: 605 830 889
kontakt: Zámecký okrašlovací spolek
e-mail: zbyneksolc@gmail.com
www.zamek-valtice.cz

tel.: 602 373 813
kontakt: Dům Vína ANNOVINO
e-mail: vinoteka@dum-vina.cz

17.–18. 9. 2021
Velkopavlovické
vinobraní
Velké Pavlovice, Hlavní 583/1

Vinaři z Kobylí Vás zvou na 8. ročník otevřených sklepů. Po kobylských uličkách za vínem
a burčákem 2021
tel.: 720 281 946, 606 752 690
kontakt: Vinaři z Kobylí, z.s.
e-mail: info@vinarizkobyli.cz
www.vinarizkobyli.cz

18. 9. 2021
Burčákové slavnosti
na zámku v Cholticích
Choltice, Nádvoří zámku Choltice,
Náměstí sv. Trojice č.p. 5

Tradiční ochutnávky burčáku a vína z vinic
podhůří Železných hor a okolí. Například
z Choltic, Kutné hory, Čáslavi, Bítovan a nebo
také ze svahů Kunětické hory. Připraven je
bohatý doprovodný program, občerstvení,
k poslechu i k tanci hraje místní kapela Choltičanka. Začátek akce je ve 14.00 hod.
tel.: 734 257 579
kontakt: Lukáš Rychtecký
e-mail: kastelan@choltice.cz
www.zamek-choltice.cz

18. 9. 2021
Frýdek-Místek žije vínem
Frýdek-Místek, Zámek Frýdek

Užijte si den plný vína v krásném kulturním
prostředí frýdeckého zámku! Svá vína přijedou představit moravská i zahraniční vinařství. Samozřejmě bude připraveno skvělé
občerstvení, soutěže o víno a hudební program. Přijďte, protože Frýdek-Místek bude
žít vínem!
tel.: 776 817 558
kontakt: Navínko s.r.o.
e-mail: hanka@navinko.cz
www.navinko.cz

18. 9. 2021
Cyklomaraton Mezi
vinohrady
Němčičky,
areál koupaliště

TJ Sport Němčičky zve na další ročník závodu
Cyklomaraton „Mezi vinohrady“. Trať je vedena okolím obcí spadajících do mikroregionu
Modré Hory. Přijeďte si zazávodit. Start v dopoledních hodinách. Na konci cílové rovinky
budou mít možnost závodníci ochutnat skvělá
vína od modrohorských vinařů.
tel.: 608 434 805
kontakt: Renata Podešťová /
TJ Sport Němčičky, z.s.
e-mail: tj@sportnemcicky.cz
www.sportnemcicky.cz

Slavnost vinobraní se starým tradičním
obřadem „zaražením hory“ je významným
folklórním svátkem a vrcholnou společenskou
událostí vinařského roku ve Velkých Pavlovicích. Velkopavlovické vinobraní se letos koná
v pátek 17. září od 17.30 do 24.00 hod. a v sobotu 18. září od 11.00 do 24.00 hod.

18. 9. 2021
Krajem vína – Tour de
burčák po vinařských
stezkách Znojemska

tel.: 519 365 345, kontakt: Karolína
Bártová / Město Velké Pavlovice
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz
www.velke-pavlovice.cz

Zářijový díl seriálu cykloturistických akcí Krajem vína vás již tradičně zavede do podzimních, hrozny obtěžkaných vinic Znojemska.

Znojmo, areál Louckého kláštera
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září – říjen

Připraveny jsou 2 trasy pro cyklisty a jedna pro
pěší, na trasách vás čekají zastávky ve vinných
sklepích i přímo ve vinicích, kde ochutnáte
místní speciality.

18.–19. 9. 2021
Burčáková slavnost
Tetín

24. 9. 2021
Hudba a Víno Valtice

25. 9. 2021
Posezení u burčáku

Valtice, zámek Valtice

Bošovice, Domek vinařů Bošovice

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

Tetín, U vinotéky Tetín

Burčákové slavnsoti Tetín 2021. K ochutnání
budou burčáky z našeho vinařství a hrozno
z naší viničky na Tetíně i z vinařství v Blatničce. Dopoledne krámky od kořenářky, perníkářky, oplatkářky až po pekařku. Tradičně
po obědě k poslechu zahrají kapely, tentokrát
opět v duchu folku a bluegrassu.

Šestý ročník unikátního cyklu HUDBA A VÍNO
pod garancí České filharmonie. Uskuteční se
v pátek 24. září od 19.00 hod. v jízdárně valtického zámku. Komentovaná degustace vín
přímo v koncertu při tónech hudby.

Klub vinařů Bošovice Vás zve na tradiční posezení u burčáku v prostorách domku vinařů.
Občerstvení zajištěno. Začátek ve 14.00 hod.

18. 9. 2021
X. Krumlovské
burčákobraní
Moravský Krumlov,
zámecké nádvoří

Slavnosti vína ve všech podobách, zpěvu
a gastronomických specialit v krásném prostředí nádvoří zámku v Moravském Krumlově.
Celodenní program začíná v 10.00 hod.
tel.: 777 249 633, kontakt: Lukáš Valla
e-mail: lukas.valla@gmail.com
www.krumlovskeburcakobrani.cz

18. 9. 2021
Retro vinobraní
a Mistrovství ve sběru
hroznů
Valtice, Vinařská 407 (areál
vinařství CHÂTEAU VALTICE –
Vinné sklepy Valtice, a.s.)

Tradiční jedinečná vinařská akce svého druhu
v retro stylu. Oblečte si monterky, zástěry,
rádiovky i šátky jako správní brigádníci z 50.60. let a vzhůru sbírat do vinohradu! Retro
vinobraní je hlavně zábava. Nutná rezervace
předem a úhrada zálohy (na webu www.
vsvaltice.cz cca od srpna).
tel.: 606 538 317, 519 361 331, kontakt:
Martina Horníková / obchodní oddělení
e-mail: martina.hornikova@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

18. 9. 2021
Dunajovické vinobraní
Dolní Dunajovice,
taneční parket na náměstí

Obnovené tradiční vinobraní. Občerstvení
formou místních specialit. Ochutnávka vín,
burčák, bohatý doprovodný program.
tel.: 723 085 279
kontakt: ČZS Dolní Dunajovice
e-mail: info@czsdd.cz
www.czsdd.cz

tel.: 724 332 938, kontakt: Vinotéka Tetín
e-mail: tetin@vinohruska.cz, www.facebook.com/VinotekaTetinVinoHruska

18. 9. 2021
Zarážení hory

Ochutnávka a prodej vín, prezentace vinařů,
pochutiny k vínu... K dobré náladě zahraje
cimbálová muzika Jožky Imricha z Brna
a americký písničkář Mike Cole. Vstupné
80 Kč zahrnuje degustační vinnou sklenici.
10.00–18.00 hod.

tel.: 606 771 602, 728 773 499
kontakt: Vinařská společnost Starovice
e-mail: bohemia@vinarstvivratil.cz
www.vinarstvivratil.cz

tel.: 731 441 092
kontakt: Mgr. Ilona Irmannová
e-mail: info@gatoproduction.cz
www.burcakfest.cz

18. 9. 2021
Novosedelské sklepy
open

25. 9. 2021
Šlapání hroznů dívčí
nohou

tel.: 736 536 488, kontakt: Lukáš Rudolfský
e-mail: lukas.rudolfsky@vinokutnahora.cz
www.vinokutnahora.cz

Novosedly na Moravě,
vinné sklepy

Boršice,
Dvůr pod Starýma Horama

25.–26. 9. 2021
XIV. ročník
Karlštejnského
vinobraní

Již 12. ročník dne otevřených sklepů se uskuteční v sobotu 18. září od 10.00 do 19.00 hod.
V den konání akce bude pro návštěvníky otevřeno 14 vinných sklepů, ve kterých budou
místní vinaři 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

19. 9. 2021
Vinobraní
na Fuzgruntech
Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty

Valtice, Zámecký sklep v levém
křídle zámku Valtice a sklep
Vinařské stodoly

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

52 | Česká republika

Znojmo, Loucký klášter

Nový Bydžov, Jiráskovo divadlo

Pokud si chcete opravdu pochutnat na pravém
dobrém burčáku a kvalitním vínu firmy Znovín
Znojmo a k tomu ještě posedět v příjemném
prostředí s nezapomenutelnou atmosférou,
pak je burčákový festival tou pravou akcí,
která se koná na nádvoří Louckého kláštera
ve Znojmě ve dnech 24.–25. září.

18. 9. 2021
Zámecký košt vín
a burčáku

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

24.–25. 9. 2021
Burčákfest

25. 9. 2021
Slavnosti vína v divadle

Vinařská společnost Starovice z.s. Vás zve
na slavnost vinobraní spojené se starou vinařskou slavností ,,Zarážením hory“. Slavnost začíná v sobotu 18. září ve 14.00 hod. otevřením
10 sklepů s možností ochutnání burčáku a vín.
Občerstvení je zajištěno.

Starovice, U myslivny

Vinařský dvůr Fuzgrunty vás zve naše vinobraní.
Prasátko na rožni, zpracování hroznů, soutěž
v tahání koštýřem na čas, burčák. Od 17.00 hod.
cimbálová muzika. Čas konání: 10.00–22.00
hod. Od 17.00 hod. na cimbál rezervace nutná
na tel. 606 082 252. Vstupné 150 Kč.

Ochutnávka vín z produkce vinařství Cháteau
Valtice a Vinařství Kovacs Novosedly pro
všechny milovníky špičkových moravských
vín. Ochutnávka burčáků pouze v areálu vinařství jako součást odpoledního programu akce,
který je nutno rezervovat (na webu www.
vsvaltice.cz cca na přelomu července a srpna).

tel.: 543 537 217
kontakt: SNIP & CO,
reklamní společnost, s.r.o.
e-mail: akce@snip-brno.cz
www.hudbavino.cz

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

24. 9. 2021
Hudbobraní – setkání
mužáckých sborů
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Cimbálka a mužské pěvecké sbory z Lednicko-valtického areálu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Šlapání hroznů vzniklo jako myšlenka kamarádů z našeho vinařského spolku BBP jako
něco jiného než jen název vinobraní. Chtěli
jsme něco více... Skloubit folklór a víno, ale
jinak... poeticky. A myšlenka byla na světě.
tel.: 730 898 275
kontakt: Petr Gottwald
e-mail: info@dvurpodstarymahorama.cz
www.slapanihrozndivcinohou.cz

25. 9. 2021
Hudbobraní
ve Valtickém Podzemí –
setkání ženských sborů
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Cimbálka a ženské pěvecké sbory z Lednicko-valtického areálu.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

25. 9. 2021
Sedlecké vinobraní
Sedlec u Mikulova,
Areál vinařství u Nesytu

tel.: 606 241 740, kontakt: Petr Kruliš
e-mail: info@jiraskovodivadlo.cz
www.jiraskovodivadlo.cz

25. 9. 2021
Největší výstava
českých vín
Kutná Hora, klášter sv. Voršily

Ochutnejte 100 vín od předních českých vinařů.

Karlštejn, prostranství před
Výzkumnou vinařskou stanicí,
náměstí pod hradem, nádvoří
hradu Karlštejn, dětský ráj
(prostranství u ZŠ), louka
za mostem

Dvacátý čtvrtý ročník velkolepých středověkých slavností v obci a na hradě Karlštejn. Sobota 10.00–21.00 hod. a neděle 10.00–18.00
hod. Ochutnávky vín a burčáků i bohatý program – gotické odívání a historické tance,
souboje šermířů a další vystoupení přenesou
návštěvníky do doby dávno minulé.
tel.: 777 284 133, 773 784 213, kontakt:
Karlštejnské kulturní sdružení, z.s.
e-mail: karlstejnske.vinobrani@gmail.com
www.karlstejnskevinobrani.cz

25. 9. 2021
Václavský burčákový
pochod
Moravská Nová Ves, sklepní uličky
Výmol a Zátiší, vinice v katstru

Tradiční podzimní akce našeho vinařství spojená s lisování hroznů, prodejem burčáku,
ochutnávkou vín, gastronomickými pochutinami. K dobré náladě bude hrát cimbálová
muzika.

Příjemné podzimní putování mezi sklepními
uličkami a vinicemi v katastru obce spojené
s ochutnávkou burčáku a občerstvením. V cíli
6 km cesty připraveno posezení s cimbálovou muzikou a krajové pokrmy. Akce se koná
za každého počasí. Začátek v 10.15 hod. u vlakového nádraží, konec v 19.00 hod.

tel.: 777 719 110, 777 719 116
kontakt: Ctirad Králík
e-mail: objednavky@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz

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

25.–27. 9. 2021
Kurzy vinných
vědomostí
Lechovice, ViaWine hotel Weiss

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

25. 9. 2021
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.
Koná se od 10.00 do 17.00 hod.
tel.: 736 489 351, 725 571 026, kontakt:
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.
e-mail: pro-bio@pro-bio.cz
www.pro-bio.cz

28. 9. 2021
Svatováclavské
vinobraní

1.–3. 10. 2021
Gurmánský víkend
Mikulčice,
Bartoník – rodinné vinařství

Poznáváte rádi nové věci? Chcete zažít víkend
plný specialit z vína a hroznů v prostředí tradičního rodinného vinařství?
tel.: 731 159 010
kontakt: Bartoník – rodinné vinařství
e-mail: bartonik@bartonik.cz
www.infomikulcice.cz

1.–2. 10. 2021
Burčákové slavnosti
Hustopeče, Dukelské náměstí

Burčákové slavnosti probíhají na hustopečském náměstí už od roku 1994. Tato novodobá
tradice připomíná slavnou minulost Hustopečí
jako největšího vinohradnického města Moravy a sídla horenského soudu.
tel.: 530 351 418, 530 351 419
kontakt: Město Hustopeče
e-mail: tic@hustopece.cz
www.burcakoveslavnosti.cz

1.–2. 10. 2021
Valtické vinobraní

Praha, Svatováclavská vinice
a Villa Richter

Valtice,
náměstí Svobody 21

Areál Svatováclavské vinice a Villa Richter
bude 28. září hostit již 13. ročník tradičního
Svatováclavského vinobraní. K ochutnání
budou vzorky významných českých a moravských vinařství a nebude chybět ani burčák,
hudba a spousta jídla.

tel.: 734 256 709, kontakt: Město Valtice
e-mail: tic@valtice.eu
www.valtice.eu

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

28. 9. 2021
Hradecký koštýř
Hradec Králové, Městská hudební
síň, severní terasy, Žižkovy sady

Prezentace vín z celého světa, burčáku a gurmánských specialit , bohatý kulturní program,
dětská zóna. Doba konání 10.00–19.00 hod.
tel.: 603 843 903, kontakt: Hradecká
kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.,
ing. Daniela Manďáková
e-mail: mandakova@ic-hk.cz
www.hkinfo.cz

Říjen
1. 10. 2021
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika v – unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Chutné speciality
a vína Valtického Podzemí a Annovino. To
vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci
i poslechu.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Město Valtice s partnery pořádá nejočekávanější akci v srdci Lednicko-valtického areálu.
Slavnost vína, burčáku a dobré nálady.

2. 10. 2021
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Chutné speciality a vína
Valtického Podzemí a Annovino. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Aktuální program a cenu naleznete na webových stránkách.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

2.–3. 10. 2021
Svatováclavské
vinobraní v Lokti
Loket, Hrad Loket
a náměstí T. G. Masaryka

„Když vchází víno, odcházejí tajnosti“ je motto
Svatováclavského vinobraní v Lokti. Srdečně
vás zveme první říjnový víkend do Lokte
na tradiční Svatováclavské vinobraní, které
se koná na hradě Loket a na náměstí v ulici T.
G. Masaryka. Čeká vás víkend bujarého veselí
s rozmanitým programem.
tel.: 725 300 941
kontakt: Město Loket Barbora Štefková
e-mail: b.stefkova@loket.cz
www.loket.cz/kulturni-akce
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kalendář vinařských akcí
8. 10. 2021
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

9. 10. 2021
Burčákový pochod –
Burčákové Šidleny

Valtice,
Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Putování osadou vinných sklepů Šidleny u Milotic. 45. pokračování již velmi tradiční a hojně
navštěvované akce, dříve pořádané Klubem
českých turistů. Občerstvení po celé trase.
Začátek ráno/dopoledne, odpoledne posezení
u živých hudeb. Vždy druhou sobotu v říjnu!

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika v – unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Chutné speciality
a vína Valtického Podzemí a Annovino. To vše
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. Aktuální program a cenu naleznete
na webových stránkách.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

9. 10. 2021
Běh za bořetickým
burčákem
Bořetice,
nádvoří kulturního domu

Kulturní komise obce Bořetice, SDH Bořetice,
Svobodná spolková republika Kraví hora Bořetice a Běžecký klub Hodonín Vás všechny srdečně zvou na 21. ročník Běhu za bořetickým
burčákem, a to v sobotu 9. října.
tel.: 777 583 211
kontakt: František Petrásek /
Obec Bořetice
e-mail: starosta@boretice.cz
www.boretice.cz

9. 10. 2021
Krajem vína –
Na kole vinohrady
Uherskohradišťska –
zavírání cyklostezek
Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí

16. ročník symbolického zavírání cyklostezek
Uherskohradišťska s cílem podpořit lokální
vinaře. Vybrat si můžete ze čtyř cyklistických
tras a jedné pěší trasy, které jsou pojmenovány po odrůdách vína a vedou regionem
Slovácko. Akce začíná na Masarykově náměstí
od 8.30 hod.
tel.: 572 525 525, 572 525 529
kontakt: Městské informační centrum
Uherské Hradiště
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz

9.–10. 10. 2021
Slovácké hody
s právem
Polešovice,
multifunkční areál, sokolovna

Již tradičně druhá říjnová sobota a neděle patří v Polešovicích slováckým hodům s právem.
V průběhu hodového víkendu jsou domácí
i přespolní návštěvníci polešovickou hodovou
chasou uctívání dobrým polešovických vínem
od místních vinařů.
tel.: 777 149 647
kontakt: TJ Polešovice
e-mail: mistostarosta@polesovice.cz
www.polesovice.cz
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Milotice, vinné sklepy Šidleny

tel.: 608 619 108, 777 276 825
kontakt: Zbyněk Polášek
e-mail: jaroslavgrufik@seznam.cz
www.sidleny.cz

9. 10. 2021
Jih žije vínem
Ostrava Hrabůvka, Náměstí
Ostrava Jih, ul. Horní

Zveme Vás na první ročník vinařského festivalu na Jihu! Užijte si den plný vína, skvělého
jídla, hudby a zábavy pro dospělé i děti. Svá
vína přijedou představit moravská vinařství,
k ochutnání budou i vína zahraniční. Připraveno bude skvělé občerstvení, soutěže o víno
a cenu starosty. 11.00–20.00.

říjen – listopad
kých vinných sklepů. Chutné speciality a vína
Valtického Podzemí a Annovino. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Aktuální program a cenu naleznete na webových stránkách.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

15. 10. 2021
Slavnost Mladého vína
v Domě Vína ANNOVINO
Jablonec nad Nisou, Dům Vína
ANNOVINO, Komenského 23

Ochutnávka prvního vína Mladé z ročníku
2021 spojená s bujarou zábavou.
tel.: 602 373 813
kontakt: Dům Vína ANNOVINO
e-mail: vinoteka@dum-vina.cz

15.–17. 10. 2021
Kurzy vinných
vědomostí
Lechovice, ViaWine hotel Weiss

Základní kurz o víně

22. 10. 2021
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Chutné speciality a vína
Valtického Podzemí a Annovino. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Aktuální program a cenu naleznete na webových stránkách.

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

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

30. 10. 2021
Sedlecká zabíjačka

9. 10. 2021
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

16. 10. 2021
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

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

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

23. 10. 2021
Podzim v blatnických
búdách

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

11.–14. 10. 2021
Kurz Sommelier – I. část
Valtice, nám. Svobody 13, 691 42

Dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení
„Sommelier“, určený specializovaným pracovníkům gastronomie, vinoték a obchodníkům
vinařských firem, ale i konzumentům, kteří
chtějí být v tomto oboru vzdělaní. Teoretická
výuka je doplněna tuzemskými exkurzemi.
Přednášejí odborníci na nejvyšší úrovni.
tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

15. 10. 2021
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historic-

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

16. 10. 2021
Dýňobraní v OC Olympia
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav, OC Olympia

Zábavné odpoledne s dýněmi a soutěžemi
pro děti.
tel.: 725 462 424
kontakt: Prodejna ANNOVINO
e-mail: mlada.boleslav@dum-vina.cz

21. 10. 2021
Vinařský maraton
Velké Bílovice, u základní školy

Běžecký závod na tratích půlmaratonu, maratonu a míli s vinařskou tematikou :)
Motto: „Ve víně najdeš pravdu, v maratonu
sám sebe...“.
tel.: 777 717 110
kontakt: Báječné ženy v běhu z.s.
e-mail: zavod.vm@bajecnezenyvbehu.cz
www.vinarskymaraton.cz

Moravská Nová Ves,
sklepní uličky Výmol a Zátiší

23. 10. 2021
Podzimní večer
s cimbálkou
ve Valtickém Podzemí

tel.: 776 817 558, 733 504 367
kontakt: Navínko s.r.o.
e-mail: objednavky@navinko.cz
www.facebook.com

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Chutné speciality a vína
Valtického Podzemí a Annovino. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Aktuální program a cenu naleznete na webových stránkách.

30. 10. 2021
Víno a dýně
Akce typu dne otevřených sklepů v komorní
atmosféře. Ochutnávka vín v 6 otevřených
sklepech v podzimní atmosféře spojená
s nabídkou krajových pokrmů nejen z dýní.
Zahraje cimbálová muzika. Akce se koná
od 11.00 do 19.00 hod.

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Chutné speciality a vína
Valtického Podzemí a Annovino. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.
Aktuální program a cenu naleznete na webových stránkách.

Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková
turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Chutné speciality a vína Valtického
Podzemí a Annovino. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. Aktuální program a cenu naleznete na webových stránkách.

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

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

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

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Průvod sklepní uličkou, otevřené sklepy, burčák a mladá vína. Čas konání: 12.00–22.00
hod. Následuje večerní zábava od 20.00 hod.

Blatnice pod Svatým Antonínkem,
areál sklepů Stará hora

Při akci bude otevřeno více než 15 sklepů
od 10.00 do 17.00 hod. Vstupné zahrnuje volnou degustaci ve všech búdách, degustační
set s katalogem vinařů, poukazy na odběr
vína, cimbálové muziky a další bohatý doprovodný program. Zvýhodněný předprodej
vstupenek a více informací na www.vinariblatnice.cz.
tel.: 602 562 437
kontakt: Cech blatnických vinařů
e-mail: info@vinariblatnice.cz
www.vinariblatnice.cz

29.–30. 10. 2021
Halloween ve Valtickém
Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Strašidelný večer s dýněmi ve Valtickém
Podzemí.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

30. 10. 2021
Vrbovecké vinobraní
Vrbovec, sklepní ulička

Cech vinařů Vrbovec navazuje na staré vinařské tradice slavnostního ukončení vinobraní.

Sedlec u Mikulova,
Areál vinařství u Nesytu

Oficiální ukončení vinařské turistické sezóny.
Spousta dobrého vína, burčáku, mladého vína
a zabíjačkových specialit (jelítka, jitrnice, tlačenka, ovar, světlá i tmavá polévka, zabijačkový
guláš, koláčky). K dobré náladě bude po dobu
akce hrát cimbálová muzika. Vstup zdarma.
tel.: 777 719 110, 777 719 116
kontakt: Ctirad Králík
e-mail: objednavky@sedleckavina.cz

Listopad
1.–5. 11. 2021
Kurz Sommelier – II. část
Valtice, nám. Svobody 13, 691 42

Dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení
„Sommelier“, určený specializovaným pracovníkům gastronomie, vinoték a obchodníkům
vinařských firem, ale i konzumentům, kteří
chtějí být v tomto oboru vzdělaní. Teoretická
výuka je doplněna tuzemskými exkurzemi.
Přednášejí odborníci na nejvyšší úrovni.
tel.: 777 743 496, 519 352 083, kontakt:
Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz

5.–7. 11. 2021
Svatý Martin
na Slovácku
Mikulčice, Víno Bartoník

Poznáváte rádi nové věci. Chcete zažít gastronomický svatomartinský víkend, plný
dobrého mladého vína a hroznových specialit
v teple rodinného vinařství?
tel.: 731 159 010, 604 310 990
kontakt: Víno Bartoník
e-mail: info@infomikulcice.cz
www.infomikulcice.cz

6.–7. 11. 2021
FESTIVAL OTEVŘENÝCH
SKLEPŮ – SV. MARTIN
NA HUSTOPEČSKU

Hustopeče, Rakvice,
Zaječí, Přítluky

Poslední podzim nám nevyšel, o to víc se
těšíme na podzim 2021. 28. Festival otevřených sklepů zavítá s ročním zpožděním
na Hustopečsko, jehož úrodné roviny patří
k nejslunnějším a nejteplejším místům
na Moravě. Na návštěvníky bude o víkendu
6. a 7. listopadu čekat třicítka otevřených
sklepů, degustace vín z rukou vinařů, doprovodný kulturní program a krajové speciality. V ceně dvoudenní vstupenky získáte
degustaci všech festivalových 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 6. 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 festivalovém e-shopu. Registrační
místo v Hustopečích bude otevřeno v pátek 5. 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 celou dobu festivalu. Informace o vinařích, programu a ubytování
najdete na webu. Vstupenky koupíte v e-shopu.

5. 11. 2021
Cimbálky & Mladá vína
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Také jste zvědaví na první vína ročníku 2021?
Vychutnejte si je v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Při cimbálové muzice
ochutnáte vína Valtického Podzemí a Annovino. Aktuální program a cenu naleznete
na webových stránkách. Valtické Podzemí je
součástí Annovino vinařství Lednice.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: otevrene.sklepy@nap.cz
www.otevrenesklepy.cz
www.vinazmoravyvinazcech.cz | 55

kalendář vinařských akcí
6. 11. 2021
Cimbálky & Mladá vína
ve Valtickém Podzemí

11. 11. 2021
SVATOMARTINSKÝ KOŠT

Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Také jste zvědaví na první vína ročníku 2021?
Vychutnejte si je v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Při cimbálové muzice
ochutnáte vína Valtického Podzemí a Annovino. Aktuální program a cenu naleznete
na webových stránkách. Valtické Podzemí je
součástí Annovino vinařství Lednice.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

6. 11. 2021
Putování za mladým
vínem
Bořetice, areál vinných sklepů
pod Kraví horou

V otevřených sklepech budou připraveny speciality na grilu, z udírny a zabíjačkové mlsy.
Příjemné setkání s mladým vínem vám přeje
prezident, vláda a vinaři Kravihorské republiky. Zahájení akce od 11.00 hod.
tel.: 724 964 250, 731 475 822, kontakt:
Karel Pilař / Republika Kraví hora, z.s.
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

Brno, Náměstí Svobody

Zažijte nezapomenutelnou atmosféru největší ochutnávky svatomartinských vín.
Vinařský fond pořádá již 16. ročník tradičního koštu prvního vína nového ročníku.
Přiťukněte si s námi 11. 11. od 11.00 hod.
na náměstí Svobody v Brně. Svatomartinský košt nabízí každoročně k ochutnání 100
druhů vín od vinařů z Moravy a z Čech. Svatomartinskému vínu je žehnáno v katedrále
sv. Petra a Pavla na Petrově, svatý Martin
poté slavnostně otevírá lahev na náměstí
Svobody v 11.00 hod.
Vstupné na akci činí 60 Kč, za které návštěvníci obdrží sklenici, katalog a dobíjecí čip,
který si můžou nabít libovolnou částkou,
kterou pak hradí vzorky vín. Vzorek vína (0,5
dcl) vyjde na 10 Kč. K poslechu hraje cimbálová muzika. V přilehlých stáncích je možnost zakoupení tematického občerstvení.
Svatomartinský košt trvá do podvečerních
hodin. Aktuální informace o letošním ročníku najdete na:
www.vinazmoravyvinazcech.cz.

6. 11. 2021
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 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 / Vinaři Zaječí, z. s.
e-mail: info@vinarizajeci.cz
www.vinarizajeci.cz

Mikulov, Náměstí

tel.: 607 527 933
kontakt: Mikulovská rozvojová, s.r.o.
e-mail: marketing@mikulov.cz
www.mikulov.cz

11. 11. 2021
Otevírání
svatomartinských vín
Kyjov,
stan před radnicí

Akci pořádá město Kyjov, MKS a Kyjovská vinotéka, Svatoborská 26. Jedná se o 14. ročník
a začíná v 11 hod. a 11 min.
tel.: 602 937 871
kontakt: Mgr. Navrátil Pavel
e-mail: navratil@kyjovskavinoteka.cz
www.mestokyjov.cz
56 | Česká republika

11. 11. 2021
Svatomartinská
degustace na Vinařské
stodole

11. 11. 2021
Otevírání
svatomartinských vín

11. 11. 2021
Svatomartinské

Kutná Hora, klášter sv. Voršily

Valtice, Vinařská 407 (areál
vinařství CHÂTEAU VALTICE –
Vinné sklepy Valtice, a.s.)

Slavnostní otevírání svatomartinských vín.

Tradičně se na vinici sv. Kláry 11. listopadu
v 11.00 hod. poprvé otevřou vína nového
ročníku.

Slavnostní přípitek a ochutnávky mladých
a svatomartinských vín 2021 z produkce CHáteau Valtice, Vinařská škola Valtice a Vinařství
Kovacs Novosedly, placené prohlídky Křížového sklepa, chrámu vína Vinařské stodoly
a sklepa Venerie patřícího Střední vinařské
škole a další...
tel.: 606 309 959, 519 361 314, kontakt:
Romana Hauptová – event manager
e-mail: sekretariat@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

11. 11. 2021
Žehnání
Svatomartinského vína
Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí

Ve čtvrtek 11. listopadu bude zahájen slavnostní program s obřadem žehnání Svatomartinského vína. V 11. 11. pak za zvuku zvonů
přiveze nové víno sv. Martin na bílém koni
v doprovodu římských vojáků a krojované
chasy. Od 11.30 hod. následuje degustace
Svatomartinských vín a zahraje cimbálová
muzika.

tel.: 541 652 471
kontakt: Vinařský fond
e-mail: info@vinarskyfond.cz
www.vinazmoravyvinazcech.cz

11. 11. 2021
Svatomartinská vína
v Domě Vína ANNOVINO
Jablonec nad Nisou, Dům Vína
ANNOVINO, Komenského 23

Největší akce Svatomartinských vín v regionu. Degustace a možnost zakoupení desítek
svatomartinských a mladých vín od různých
moravských vinařů. Jaký bude ročník 2021?
Svatomartinské vinařské speciality. Slavnostní
přípitek a začátek v 11 hod. a 11 min.
tel.: 602 373 813
kontakt: Dům Vína ANOVINO
e-mail: vinoteka@dum-vina.cz

tel.: 736 536 488
kontakt: Lukáš Rudolfský
e-mail: lukas.rudolfsky@vinokutnahora.cz
www.vinokutnahora.cz

11. 11. 2021
Svatomartinská vína
v OC Olympia
Mladá Boleslav, Prodejna
ANNOVINO, OC Olympia

Největší akce Svatomartinských vín v regionu. Degustace a možnost zakoupení desítek
svatomartinských a mladých vín od různých
moravských vinařů. Jaký bude ročník 2021?
Svatomartinské vinařské speciality. Slavnostní
přípitek a začátek v 11 hod. a 11 min.
tel.: 725 462 424
kontakt: Prodejna ANNOVINO
e-mail: mlada.boleslav@dum-vina.cz

11. 11. 2021
Svatomartinská vína
v Domě Vína Na Šalďáku,
Liberec

Praha, Vinice sv. Kláry

tel.: 234 148 122
kontakt: Botanická zahrada hl. m. Praha
e-mail: info@botanicka.cz
www.botanicka.cz

12. 11. 2021
Cimbálky & Mladá vína
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Také jste zvědaví na první vína ročníku 2021?
Vychutnejte si je v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Při cimbálové muzice
ochutnáte vína Valtického Podzemí a Annovino. Aktuální program a cenu naleznete
na webových stránkách. Valtické Podzemí je
součástí Annovino vinařství Lednice.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

Liberec, Dům Vína Na Šalďáku,
5. května 30/14

12. 11. 2021
Svěcení vína ročníku
2021

tel.: 572 525 525, 572 525 529
kontakt: Městské informační centrum
Uherské Hradiště
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz

Největší akce Svatomartinských vín v regionu. Degustace a možnost zakoupení desítek
svatomartinských a mladých vín od různých
moravských vinařů. Jaký bude ročník 2021?
Svatomartinské vinařské speciality. Slavnostní
přípitek a začátek v 11 hod. a 11 min.

Mikulov, zámek, Gajdošův sál

Tradiční akce, která se koná vždy kolem svátku
svatého Martina v pátek od 16.00 hod. Slavnostní obřad svěcení vína provede probošt
kolegiátní kapituly v Mikulově – P. Mgr. Pavel
Pacner.

11. 11. 2021
Svatomartinské
slavnosti Hodonín

tel.: 777 239 727
kontakt: Dům Vína Na Šalďáku
e-mail: info@dumvinanasaldaku.cz

Hodonín (okr. Hodonín),
Masarykovo náměstí

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

11. 11. 2021
Slavnost
svatomartinských vín
v Karlštejně

Všechny milovníky vína zveme na kulatý XI.
ročník Svatomartinských slavností, který
se koná ve čtvrtek 11. listopadu od 11.11
do 20.00 hod. na Masarykově náměstí v Hodoníně. Ochutnat můžete mladá vína vinařů
z obcí regionu Podluží a Hodonínska a také
svatomartinské menu. Doprovodný program
zajištěn.

11.–14. 11. 2021
Svatomartinský
Mikulov
Svatomartinské menu v mikulovských restauracích, svatomartinský košt vín a na víkendový jarmark na Náměstí, který bude doplněn
o doprovodný program.

listopad

tel.: 777 328 052, kontakt: Místní akční
skupina Jižní Slovácko, z.s; Město Hodonín
e-mail: info@jiznislovacko.cz

11. 11. 2021
Svatomartinská vína
v prodejně ANNOVINO
v OC Forum Liberec
Liberec,
Prodejna ANNOVINO, OC Forum

Největší akce Svatomartinských vín v regionu. Degustace a možnost zakoupení desítek
svatomartinských a mladých vín od různých
moravských vinařů. Jaký bude ročník 2021?
Svatomartinské vinařské speciality. Slavnostní
přípitek a začátek v 11 hod. a 11 min.
tel.: 602 718 365
kontakt: Prodejna ANNOVINO
e-mail: liberec@dum-vina.cz

Karlštejn, sál restaurace U Janů

Tak jako se rodí život, zrodila se i tato krásná
svěží mladá vína. Přijďte je ochutnat spolu
s námi a poslechnout si krásné zvuky cimbálu
a něco pěkných písniček. K poslechu a tanci
bude hrát cimbálová muzika Žandár. První
láhev otvíráme v 11.11 hod.
tel.: 773 784 213, 777 284 133
kontakt: Karlštejnské kulturní sdružení,
z.s. / Ing. Richard Kolek
e-mail: richardkolek@seznam.cz
www.karlstejnskevinobrani.cz

11. 11. 2021
Svatomartinské víno
v Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Lidické náměstí

Dne 11. listopadu v Ústí nad Labem, Lidické
náměstí od 11.11 do 20.00 hod. Celá akce je
součástí celorepublikové kampaně se zaměřením na propagaci českých a moravských
Svatomartinských vín.
tel.: 739 630 748
kontakt: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
e-mail: vankat@ortopedicke-centrum.cz

12. 11. 2021
Řízená degustace
Svatomartinských
a mladých vín

12.–15. 11. 2021
Vin(n)osti svatého
martina
Brno, náměstí Svobody

Prezentace svatomartinských a mladých vín,
ale také vín z produkce jednotlivých vinařství.
Stánky s vínem budou doplněny o řemeslníky,
tradiční občerstvení, svatomartinské speciality a regionální prodejce. Stánky otevřeny
každý den od 10 do 22 hod. maximálně.
tel.: 733 737 917
kontakt: Markéta Štěrbová, DiS.
e-mail: sterbova@bpoint.cz
www.facebook.com/vinnostisvatehomartina

13. 11. 2021
Bzenecké
svatomartinské
slavnosti
Bzenec, Sklep pod sokolovnou

Ochutnávka mladých vín spojená s přehlídkou vojsk tří císařů. Akce začíná ve 14.00
hod. u bzeneckého zámku, odkud vyjde průvod vojsk na náměstí Svobody. Po defilé se
u zámku uskuteční zinscenovaná bitva. Poté
se účastníci přemístí do sklepa pod sokolovnou, kde akce pokračuje ochutnávkou vín.
tel.: 725 543 027, 722 183 283
kontakt: Město Bzenec
e-mail: kultura@bzenec.cz
www.bzenec.cz

13. 11. 2021
Svatomartinské
otevřené sklepy
Velké Pavlovice,
Náměstí 9. května 700/40

Tradiční a oblíbené Svatomartinské otevřené
sklepy pro Vás pořádají velkopavlovičtí vinaři
ze spolku Víno z Velkých Pavlovic. Bude pro
Vás otevřeno cca 20 sklepů od 11.00 do 18.00
hod. a nejen to...

Znojmo, Balance coffee & wine

tel.: 607 676 739, kontakt: Zuzana Pecháčková / Víno z Velkých Pavlovic, z.s.
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

KDY? Pátek od 18.00 hod. (sraz alespoň 5 minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02

13. 11. 2021
Martinské Šidleny

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

Otevřené sklepy místních vinařů s ochutnávkou prvního letošního vína. Začátek v 10.00
hod.

12. 11. 2021
Bzenecké sklepy při
svíčkách

tel.: 728 286 430, 777 276 825
kontakt: Pavel Vlček
e-mail: pavaluc@seznam.cz
www.sidleny.cz

Bzenec, vinné sklepy

Pojďte zažít nevšední putování za vínem a vinaři do bzeneckých sklípků, které jsou osvíceny svícemi a lampami. Přes desítku vinařství
Vám nabídne mladá vína k porovnání s ročníkovými víny. Akce probíhá v čase od 17.30
do 24.00 hod.
tel.: 606 428 746, 722 183 283
kontakt: Bzenečtí vinaři –
Ing. Roman Ostrézí
e-mail: tajemnik@bzenec.cz
www.bzenectivinari.cz

Milotice, vinné sklepy Šidleny

13. 11. 2021
Svatomartinské hody
Kutná Hora, GASK – Galerie
středočeského kraje

Přijďte ochutnat česká a moravská svatomartinská vína společně s lokálními a tematickými
pokrmy připravenými pro tuto příležitost.
tel.: 736 536 488
kontakt: Lukáš Rudolfský
e-mail: lukas.rudolfsky@vinokutnahora.cz
www.vinokutnahora.cz
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13. 11. 2021
Svatokateřinské
slavnosti vína
v Mutěnicích
Mutěnice, areál vinných sklepů
Pod Búdama

Spolek vinařů Búdy Mutěnice vás zve na podzimní vinařskou akci, zaměřenou i na mladá
vína, tedy vína ročníku 2021, která se bude
konat 13. listopadu v jedné z největších
sklepních lokalit v ČR, která se nazývá Mutěnické Búdy.
tel.: 728 974 666, 605 443 839
kontakt: Vladimír Trávník
e-mail: info@vinozmutenic.cz
www.vinozmutenic.cz

13. 11. 2021
Valtické
Svatomartinské
slavnosti & Husí hody
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Svatomartinská husička, menu a svatomartinská vína v unikátním labyrintu historických
vinných sklepů. Čekají na Vás vína Valtické
Podzemí, Annovino a dobrá zábava při cimbálce. Aktuální program a cenu naleznete
na webových stránkách. Valtické Podzemí je
součástí Annovino vinařství Lednice.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

13. 11. 2021
Valtické
Svatomartinské
slavnosti & Husí hody
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Svatomartinská husička, menu a svatomartinská vína ve Valtickém Podzemí.
tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz

13. 11. 2021
Svěcení vína
a ochutnávka
svatomartinských
a mladých vín
Šardice, Obecní hala U Orla

Svěcení mladých vín ročníku 2021 a ochutnávka svatomartinských a mladých vín 2021.
V Obecní hale U Orla od 16.00 hod.
tel.: 602 146 935, kontakt: Mendelův
vinařský spolek Šardice
e-mail: f.foretnik@seznam.cz
www.vinozesardic.cz

13. 11. 2021
Po stopách opičky
Emilky za mladým
vrbeckým vínem
Vrbice, vinařství a vinné sklepy

Vinaři Vrbice připravili putování po vinných
sklepech spojené s ochutnávkou mladých vín
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ročníku 2021. Otevřeno bude 17 sklepů. Přijďte
se setkat s vinaři při skleničce mladého vína...
tel.: 776 823 694
kontakt: Lenka Machovská /
Vinaři Vrbice, z.s.
e-mail: predseda@vinarivrbice.cz
www.vinarivrbice.cz

13. 11. 2021
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 příjemný podzimní den s místními vinaři.
tel.: 602 450 053, kontakt: Vladimír
Minařík / Vinaři z Rakvic
e-mail: vinarizrakvic@seznam.cz
www.vinari-rakvice.cz

13. 11. 2021
Oslava
svatomartinských vín
a husí
Hustopeče, Dukelské náměstí

Udělejte si cestu do Hustopečí a navštivte
Oslavu svatomartinských vín a husí s řemeslným jarmarkem. Ochutnáte svatomartinská
vína a husy v doprovodu cimbálové muziky.
tel.: 530 351 418, 530 351 419
kontakt: Město Hustopeče
e-mail: tic@hustopece.cz
www.hustopece.cz

13. 11. 2021
Otevřené vinné sklepy
na Podřipsku
Roudnice nad Labem a Podřipsko,
vinné sklepy

Pro milovníky vína připravujeme příležitost
seznámit se s vinaři na Podřipsku. Tento den
od 9.00 do 20.00 hod. navštívíte vinaře přímo
v jejich sklepích. Mezi sklepy budou účastníky
přepravovat speciální kyvadlové vínobusy.

listopad – prosinec
19. 11. 2021
Zakončení sezóny
ve Valtickém Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Poslední tradiční večer s cimbálkou v roce
2021! Podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Vína Valtického Podzemí a Annovino. To vše
za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu a s chutnými specialitami Valtického
Podzemí.
tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

20. 11. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Velké Pavlovice, Penzion André,
Pod břehy 565

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

20. 11. 2021
Ochutnávka
mladých vín
Vlasatice, sál obecního úřadu

Vinaři z Vlasatic srdečně zvou na ochutnávku
mladých vín ročníku 2021 nejen od místních
vinařů.
tel.: 606 738 268, kontakt: Marek Sendler
e-mail: vinarizvlasatic@gmail.com

20. 11. 2021
Košt mladých vín
a svatomartinských hus
Němčičky, kulturní dům

tel.: 412 871 149, 730 705 123
kontakt: Říp, o.p.s.
e-mail: infocentrum@kulturaroudnice.cz
www.kulturaroudnice.cz

Svatomartinská husička, nejlepší martinská
vína, cimbálová muzika . To vše nabízí modrohorská akce Košt mladých vín a svatomartinských hus. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru.
Těšíme se na Vás od 18.00 hod. v kulturním
domě v Němčičkách.

14. 11. 2021
Svatomartinské
slavnosti a pečená husa
na Náplavce

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

Praha,
Rašínovo nábřeží, Praha 2

Svatomartinské slavnosti na Náplavce! Degustační festival mladých moravských a českých
vín a husích specialit. Samozřejmostí akce je
i doprovodný hudební program a příjemná
atmosféra. Přijďte v neděli 14. listopadu mezi
10.00 a 21.00 hod. na pražskou Náplavku.
tel.: 602 334 657
kontakt: Farmářské tržiště Náplavka
e-mail: lena@farmarsketrziste.cz
www.svatomartinskeslavnosti.cz

20. 11. 2021
Světový duel vín

21. 11. 2021
Žehnání mladého vína
Velké Pavlovice,
Nádražní 1 – VS Fr. Lotrinského

Kněžského požehnání se ujme v souladu s zažitou tradicí místní farář Marek Slatinský, jež
společně s velkopavlovickými vinaři, představiteli města a samozřejmě i s Vámi. Svěcení se
uskuteční v neděli 21. listopadu od 15.00 hod.
ve Vinných sklepech Františka Lotrinského, a.s..
tel.: 602 812 825, kontakt: Jan Havránek /
Město Velké Pavlovice
e-mail: havranek@velke-pavlovice.cz
www.velke-pavlovice.cz

21. 11. 2021
Réva vinná a víno
Velké Pavlovice, Penzion André,
Pod Břehy 565

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

25.–26. 11. 2021
Sommelier Moravy
Znojmo, Loucký Klášter

Školení, semináře, soutěže Sommelier Moravy, 9. ročník školení, seminářů, soutěže
sommelierů o titul Junior Sommelier Moravy
2021 (kategorie Junior do 21 let) a Profesionál
Sommelier Moravy 2021 (kategorie Profesionál od 21 let). Odborné semináře celostátního
významu.
tel.: 737 815 402, 777 323 136
kontakt: VOC Znojmo z.s.
e-mail: info@sommeliermoravy.cz
www.sommeliermoravy.cz

26. 11.–23. 12. 2021
Adventní Štědrý svařák
v Domě Vína ANNOVINO
Jablonec nad Nisou, Dům Vína
ANNOVINO, Komenského 23

Předvánoční atmosféra podpořená vánoční
výzdobou v Domě Vína ANNOVINO. Zajímavé
tipy na vánoční dárky či dárková balení.
tel.: 602 373 813
kontakt: Dům Vína ANNOVINO
e-mail: vinoteka@dum-vina.cz

27. 11. 2021
Den otevřených sklepů
v Pavlově
Pavlov, vinné sklepy

Exkluzivní vína světa a vybraná vína z ČR se i letos utkají v pomyslném duelu vín, ovšem vítěze
si každý určí sám. Příležitost k tomu dostane
v sobotu 20. listopadu od 10.00 do 20.00 hod.

Tradiční „Den otevřených sklepů“ připravují
jihomoravští vinaři z vinařského spolku VINITORES PALAVIENSIS v Pavlově u Mikulova poslední listopadovou sobotu. Od 11.00 do 18.00
hod. bude otevřeno 14 pavlovských sklepů.

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

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

Hustopeče, Amande hotel

27. 11. 2021
K Nechorám do sklepa
za mladým vínem

4. 12. 2021
KRÁLOVSKÝ KOŠT PRAHA

Prušánky, Nechory

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 sklepech, hudba a doplňkový program. Doporučujeme nákup zvýhodněných vstupenek předem
v internetovém předprodeji na webu spolku.
tel.: 773 595 989, kontakt: Spolek Nechorští vinaři / Michaela Hradilová
e-mail: info@nechorstivinari.cz
www.nechorstivinari.cz

27.–28. 11. 2021
Valtický adventní
jarmark ve Valtickém
Podzemí
Valtice, Valtické Podzemí,
Vinařská č.ev. 47

Jediný adventní podzemní jarmark v atraktivním prostředí Valtického Podzemí. S řemeslnými výrobky a za zpěvu koled, s výborným
vínem Valtického Podzemí a Annovino, svařák, medovina, levandulový punč, pálenka,
dobré jídlo, úchvatná výzdoba i atmosféra.

Praha, Clarion
Congres hotel Prague

Velká pultová degustace 300 nejlepších vín
soutěže KRÁL VÍN České republiky 2021. 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 2021
• neomezená ochutnávka vín
• katalog
• pramenitá voda Aquila – nejlepší partner
k vínu

• občerstvení – sledujte náš Facebook, dozvíte se o občerstvení více

• tombola o skvělé ceny věnované partnery
KRÁLE VÍN

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

Prosinec
3. 12. 2021
Řízená degustace vín
a kávy
Znojmo, Balance coffee & wine

KDY? Pátek od 18.00 hod. (sraz alespoň 5 minut před začátkem). KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

3. 12. 2021
Mikulášský košt Dolní
Dunajovice
Dolní Dunajovice,
dům Dr. Karla Rennera

15. ročník ochutnávky mladých vín z Dolních
Dunajovic a okolí.
tel.: 723 085 279
kontakt: ČZS Dolní Dunajovice
e-mail: info@czsdd.cz, www.czsdd.cz

4. 12. 2021
Mikulášský košt
mladých vín
Znojmo, Sál Domu umění
Jihomoravského muzea,
Masarykovo náměstí 329/7

Degustace mladých vín
tel.: 721 520 856, 515 213 145, kontakt:
Sdružení znojemských vinařů, z. s.
e-mail: jaromir.cepicka@gmail.com
www.szv.estranky.cz

tel.: 608 131 013
kontakt: Branko Černý
e-mail: branko@kralvin.cz
www.kralvin.cz/kralovske-kosty-praha

4. 12. 2021
Základy sommelierství,
vína a vinařství ČR
Velké Pavlovice, Penzion André,
Pod břehy 565

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

4. 12. 2021
Ochutnávka slánských
láhvových vín
Slaný Kvíc, Vinařství Kvíc

Neřízená předvánoční ochutnávka láhvových
vín z Vinařství Kvíc s možností jejich nákupu.
10.00–18.00 hod. Ochutnávka za žetony.
tel.: 606 620 682, 723 860 217
kontakt: Petr Rychtařík
e-mail: petr.rychtarik@vinarstvikvic.cz
www.vinarstvikvic.cz
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4. 12. 2021
Mikulášský košt
mladých vín
v Klentnici

27. 12. 2021
Svěcení vína
Kobylí, sokolovna

Klentnice,
Sál nad obecní hospodou

Zveme Vás na tradiční Svěcení vína. Vína posvětí otec Ondřej, v programu vystoupí Mužáci
z Kobylí.

Tradiční Mikulášská přehlídka mladých vín
v Klentnici. Začátek od 16.00 hod. Vstupné
250 Kč zahrnuje katalog, sklenici a volnou degustaci. K zábavě zahraje cimbálová muzika.
Na posilnění budou zabijačkové speciality.
Srdečně zvou vinaři z Klentnice.

tel.: 519 431 106
kontakt: Pavel Kotík / Obec Kobylí
e-mail: ou@kobyli.cz, www.kobyli.cz

31. 12. 2021
Slovácký Silvestr

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

Němčičky č.267 & č.268

5. 12. 2021
Réva vinná a víno
Velké Pavlovice,
Penzion André,
Pod břehy 565

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

17. 12. 2021
Předvánoční řízená
degustace vín
s vinařem
Znojmo,
Balance coffee & wine

KDY? Pátek od 18.00 hod. (sraz alespoň 5 minut před začátkem), KDE? Balance coffee &
wine, Velká Mikulášská 10/37, Znojmo 669 02
tel.: 602 743 301
kontakt: Balance coffee & wine
e-mail: info@balancecoffeewine.cz
www.balancecoffeewine.cz

17. 12. 2021
Žehnání mladého vína
Bořetice, kulturní dům

Přijďte k nám ochutnat vína z Modrých Hor.
Pořádají Svobodná spolková republika Kraví
hora a Kulturní komise Bořetice.
tel.: 519 430 103
kontakt: František Petrásek /
Obec Bořetice
e-mail: starosta@boretice.cz
www.boretice.cz

27. 12. 2021
Žehnání mladých vín
Vrbice, kulturní dům

Žehnání mladých vín se koná pravidelně
27. prosince a je vyhledáváno vinařskými
turisty z celé republiky. Začátek v 17.00 hod.
v sále kulturního domu.
tel.: 606 728 388
kontakt: Tomáš Bílek / Obec Vrbice
e-mail: starosta@vrbice.cz
www.vrbice.cz
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Srdečně Vás zveme na Slovácký Silvestr 2021
do našich vinných sklepů. Nenechte si ujít silvestrovské veselí na Slovácku, kde zažijete silvestrovský večírek v tradičním vinném sklípku
Slovácký sklep & Slovácký dvůr v Němčičkách
od 19.00 hod.
tel.: 603 534 595, kontakt: Lukáš Stávek
/ Slovácký sklep & Slovácký dvůr – vinné
sklípky v Němčičkách
e-mail: info@slovackysklep.cz
www.slovackysklep.cz

Vinařské
akce přidané
po uzávěrce
27. 03. 2021
Přehlídka vín a sýrů
Hrušky (okr. Břeclav), nová
multifunkční hala základní školy

www.vinazmoravyvinazcech.cz
28.–29. 5. 2021
Olomoucké vinné
slavnosti
Olomouc, Dolní náměstí

Od roku 2011 Olomoucká vinná společnost
oživila historii vinných trhů ve městě a pořádá
dvakrát do roka Olomoucké vinné slavnosti,
kam zve vinaře z celé republiky, kteří prodávají svá vína za ceny sklepní. Tyto trhy stejně
jako v historii se staly oblíbenými nejen pro
možnost nákupu vín.
tel.: 776 747 625
kontakt: Olomoucká vinná společnost
e-mail: info@olomoucka-vinna.cz
www.olomoucka-vinna.cz

Broumov, Klášter Broumov –
Vzdělávací a kulturní centrum

Vinum et Cetera slavnostně zahajuje turistickou sezonu na Broumovsku. Již tradičně se
koná první červnovou sobotu. Jedná se o veřejnou ochutnávku nejlepších českých a moravských vín z kolekce Salonu vín ČR.
tel.: 724 899 002
kontakt: Anna Jeřábková, e-mail:
benediktinske.sklepy@broumovsko.cz
www.klasterbroumov.cz/cs/vinum-et-cetera-1

tel.: 602 470 262, kontakt: Marek Babisz
e-mail.: czshrusky@seznam.cz
www.hrusky.net

tel.: 602 470 262, kontakt: Marek Babisz
e-mail: czshrusky@seznam.cz
www.hrusky.net

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

tel.: 724 029 005
kontakt: Vladislava Čermáková /
Vinaři Zaječí, z. s.
e-mail: info@vinarizajeci.cz
www.vinarizajeci.cz

CZ

Olomouc, Dolní náměstí

Od roku 2011 Olomoucká vinná společnost
oživila historii vinných trhů ve městě a pořádá
dvakrát do roka Olomoucké vinné slavnosti,
kam zve vinaře z celé republiky, kteří prodávají svá vína za ceny sklepní.

Vinaři Zaječí, z.s. Vás zvou na první ročník akce
s názvem „Vinařská zábava“, kde budete moci
tančit, bavit se a poslouchat živou hudbu včetně
ochutnávky nejlepších vín zaječských vinařů.

CZ

CZ

1.–2. 10. 2021
Olomoucké vinné
slavnosti

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

Zaječí, kulturní dům

CZ

Olomouc, Bezručovy sady

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

20. 3. 2021
Vinařská zábava

CZ

23.–24. 7. 2021
Letní vinné slavnosti
v Olomouci
První ročník letního vinného festivalu v krásném prostředí historického centra, pod hradbami v Bezručových sadech. Nabídky mladých
vinařství, spousta nejen vína, ale i muziky a večer promítání tematického filmu pod hvězdami.

Hrušky (okr. Břeclav),
ulice Sklepní a Záhumenní

CZ, EN

5. 6. 2021
Vinum et Cetera

Již podvacáté bude od 10.00 do 22.00 hod. výstava koncipována jako přehlídka vín (vína nejsou bodována) a bude spojena s ochutnávkou
sýrů z malých českých mlékáren. Přehlídka vín
z Podluží a další.

03. 07. 2021
XVII. Den otevřených
sklepů Hrušky

Vinařskými oblastmi Morava a Čechy vás provedou další materiály edice
KRAJEM VÍNA:

11.–13. 11. 2021
Svatomartinská
Olomouc
Olomouc, Horní náměstí

Svatomartinské hody odstartuje 11. listopadu
v 11.00 hod. žehnání mladého vína a o jedenáct minut později i první slavnostní přípitek.
tel.: 776 747 625
kontakt: Olomoucká vinná společnost
e-mail: info@olomoucka-vinna.cz
www.olomoucka-vinna.cz

EN

CZ
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NEPRODEJNÉ

Připijme si
a podporujme vína
v národních barvách!
Lehký Veltlín, vyzrálejší Ryzlink rýnský
nebo některá z našich dalších odrůd?
Nechte se inspirovat víny z Moravy
a víny z Čech a přijeďte za našimi vinaři
pro nezapomenutelné zážitky.

Na život jako víno!

Pijte zodpovědně

