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Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám představit stěžejní propagační materiály projektu Vinařského
fondu edici „Krajem vína“. Národní vinařské centrum je smluvním partnerem Vinařského fondu, díky čemuž zajišťuje tvorbu propagačního materiálu. Jedná se
o soubor materiálů vinařské turistiky – ucelený průvodce vinařskými oblastmi
Morava a Čechy (CZ, EN), samostatný kalendář vinařských akcí (CZ) a soubor map
vinařských podoblastí (CZ) a vinařských oblastí Čechy (CZ) a Morava (CZ, EN).
Projekt mapující vinařskou turistiku v ČR byl započat v roce 2006 a v současnosti je
připravována edice tištěných materiálů pro vinařsko-turistickou sezónu 2022. Materiály jsou distribuovány zdarma v Národním vinařském centru Valtice, na vybraných veletrzích cestovního ruchu, vinařských veletrzích a akcích, prostřednictvím
CzechTourism, informačních center vybraných měst a jednotlivých vinařských
subjektů a institucí.
Velký úspěch těchto propagačních materiálů mezi laickou i odbornou veřejností
nás přiměl připravit pro aktualizované vydání pro roky 2022 znovu možnost placené inzerce, kterou vám v těchto jedinečných publikacích nabízíme.

Edice Krajem vína

To nejlepší z vinařské turistiky
v České republice

KRAJEM VÍNA

INZERTNÍ NABÍDKA

Technická specifikace
Kalendáře vinařských akcí 2022
Název materiálu: Kalendář vinařských akcí 2022
Náklad na rok 2022: 16.000 ks
Rozsah publikace: Obálka – 4 strany, blok – 64 stran
Barevnost CMYK. Distribuce ZDARMA.
Ceník a formáty inzerce Kalendář vinařských akcí 2022
Formáty:

1/1 strany spad – čistý formát po ořezu 160 x 297 mm

Cena inzerce:
		

1/1 – Blok – 10.000 Kč,
2. strana obálky – 20.000 Kč,

		

3. strana obálky – 15.000 Kč,

		

4. strana obálky – 25.000 Kč

	
	Držitelům certifikace vinařské turistiky dále nabízíme 10% slevu. Uvedené ceny jsou konečné. Inzerce bude
fakturována Vinařským fondem České republiky, který není plátcem DPH.

Podklady pro tisk a umístění inzerce
PDF, případně EPS nebo PostScriptové soubory, kompozitní, pozitivní, které mají zapracované obrázky v rozlišení
300 DPI a fonty.
Tiskové podklady vždy na spadávku 5 mm přes okraj, ořezové značky 5 mm od čistého formátu.
Inzerce bude umístěna v bloku převážně na pravé straně publikace.
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kalendář vinařských akcí
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

Kompletní přehled materiálů propagujících vinařskou turistiku v ČR v rámci projektu Krajem vína a více informací
o projektu najdete na www.vinazmoravyvinazcech.cz.
Tato ucelená kolekce propagačních materiálů získala nejedno ocenění na veletrzích cestovního ruchu REGIONTOUR v Brně a HOLIDAY WORLD v Praze či na soutěžích věnujících se propagačním materiálům v cestovním
ruchu jako jsou VELKÁ CENA CESTOVNÍHO RUCHU, TOURPROPAG a TURIST PROPAG.

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

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

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

6. 3. 2021
JazzOvé večery
ve valtickém pOdzemí
aneb zahřeJte se
ve sklepě

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
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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

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

Šardice, vinné sklepy

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

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
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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.

V případě zájmu o prezentaci v Kalendáři vinařských akcí 2022 nás, prosím,
kontaktujte nejpozději do 19. 11. 2021:

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

Národní vinařské centrum, o.p.s.
Ing. Petr Gondáš, manažer projektu
Sobotní 1029, 691 42 Valtice
e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz
tel./fax: 519 352 072, mobil: 602 470 261

Agentura Bravissimo
Marek Matula
Václavské nám. 1, 669 02 Znojmo
e-mail: marek@bravissimo.cz
tel.: 515 227 788, mobil: 602 704 611

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
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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

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ

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

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

