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Čtvrtý ročník projektu 
na podporu moravských 
a českých růžových vín je 
v plném proudu. Těší nás, 
že stále více vinařů přichází 
na trh se svými růžovými 
víny, a nabídka pro zákazníka 
je tak pestřejší. Letošní 
claim „Troufalá i nesmělá, 
naše růžová vína“ má 
mimo jiné tuto rozmanitost 
vyjadřovat. Přijměte 
tedy pozvání na průzkum 
„letošních“ růžových, ať už 
na ochutnávkách, slavnostech 
či jiných akcích spojených 
s „rosé“… tuto sobotu např. 
do Kutné Hory (areál kláštera 
sv. Voršily) nebo do Prahy 
(nám. Jiřího z Poděbrad).  

Info k jednotlivým akcím 
najdete na www.ruzove.cz .

www.ruzove.cz
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  Svátek růžových vín v Praze v prostorách Svatováclavské vinice 

  Informace o jednání Rady Vinařského 
fondu dne 5. 4. 2012

Prvního května proběhl už čtvrtý ročník Svátku růžových 
vín v prostorách Svatováclavské vinice v areálu Pražského 
hradu. Celkem 1679 návštěvníků ochutnalo 113 druhů 
růžových vín od 30 vinařství. Atmosféru této akce vám 
přiblížíme na několika fotografiích.

Dne 5. 4. 2012 proběhlo čtvrté, tentokrát mimořádné jed-
nání Rady Vinařského fondu. Jak jsme vás informovali, Rada 
na svém březnovém zasedání přerušila projednávání bodu 
programu týkajícího se žádostí o podporu podaných v termí-
nu 1. 1.–15. 2. 2012. V projednávání tohoto bodu pak pokra-
čovala dne 5.4. Seznam všech žádostí včetně rozhodnutí Rady 
je zveřejněn na webu Vinařského fondu. V následující tabulce 
najdete základní přehled všech žádostí.

Tematické skupiny Počet podaných 
žádostí

Počet podpořených 
žádostí

Účasti na výstavách 96 87

Výstavy, soutěže, 
přehlídky 110 103

Vinařská turistika 102 74

Semináře, konference 23 18

Tiskoviny, audio, 
video, internet 15 5

Celkem 346 287, tj. 83%
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  Informace o jednání Rady Vinařského 
fondu dne 18. 4. 2012

  Vinařství roku 2011 
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Na svém letos již pátém zasedání se Rada Vinařského fondu 
zabývala následujícími záležitostmi:

Rada projednala a  schválila výroční zprávu Fondu za  rok 
2011. Tato bude předložena k projednání Dozorčí radě.

Rada schválila Podmínky pro poskytnutí podpory Vinař-
ským fondem pro termín podávání žádostí 1. 7.–15. 8. 2012 
(tyto jsou zveřejněny na www.vinarskyfond.cz)

Rada schválila časový harmonogram výběrového řízení ko-
munikační agentury pro období 2013–15

Rada rozhodla o zrušení tří rozhodnutí o poskytnutí podpo-
ry, které nebyly řádně vyúčtovány

Podrobné informace o tom, jak to bylo letos s volbou nejlep-
šího vinařství v České republice, jste si mohli přečíst ve Vinař-
ském obzoru, na tomto místě vám přinášíme malou fotogale-
rii ze slavnostního večera.

www.vinarskyfond.cz
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  Z akcí podpořených Vinařským fondem (otevřené sklepy Mutěnice 21. 4. a Rakvice 28. 4.)

 Třetí dubnovou sobotu proběhl v Mutěnicích IV. den otevřených sklepů Poznávacím znamením otevřeného sklepa bylo známé „M“

 Vinaři otevřeli celkem 45 sklepů Nechyběla sabráž sektu…

… ani tradiční cimbálka. Jedno ze tří startovacích míst Dne otevřených sklepů v Rakvicích

Počasí bylo velmi slunečné a přilákalo i rodiny s dětmi

…celkem 29

Rakvice nabídly rozmanitou škálu sklepů…

 Tímto heslem se řídila naprostá většina návštěvníků
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  Pozvánky na akce konané s podporou 
Fondu v květnu a červnu 2012

   … a na závěr něco málo z historie  
Vinařského fondu – tentokrát rok 
2005

 ɵ  Rok 2005 byl v historii Fondu ten nejsložitější, a to z toho 
důvodu, že od května 2004 až do března 2006 byla jeho 
činnost výrazně omezena. Důvodem byla dlouhotrvající 
notifikace podpor z Vinařského fondu komisí EU. 

 ɵ  Rada Vinařského fondu proto řešila záležitosti propagace 
jednotlivě. Jednou z nich byla i výroba propagačního DVD 
Velká vína z malé země (vyd. spol. Rubikon), které jako 
image film o našem vinařství a vinohradnictví úspěšně 
slouží dodnes (není bez zajímavosti, že v roce 2008 
obdržel tento film cenu za nejlepší marketingový počin 
na festivalu Oenovideo ve Francii). Další bylo  
např. rozšíření a pravidelná aktualizace oficiálního  
portálu tuzemského vinařství a vinohradnictví  
www.wineofczechrepublic.cz (později s domácími 
variantami www.vinazmoravy.cz a vinazcech.cz)

 ɵ  V tomto roce byla zahájena aktivita, která beze sporu patří 
v činnosti Fondu k těm nejvýznamnějším: Rada Fondu 
rozhodla o odkupu ochranné známky Svatomartinské 
a 11. 11. 2005 tak vypukl první ročník oslavy mladých svato-
martinských vín pod společnou značkou. 31 vinařství uvedlo 
na trh 53 druhů svatomartinských v celkovém objemu 
125.000 lahví

 ɵ  Na stále neukončenou notifikaci reagovala Rada Fondu 
v průběhu roku tím, že předložila Dozorčí radě návrh změny 
organizačního řádu Vinařského fondu s rozšířením o „Pravidla 
Rady o využití finančních prostředků Vinařským fondem,“ aby 
vinaři mohli žádat o podpory z Fondu. Dozorčí rada tento 
návrh schválila dne 9. 9. 2005 s platností od 1. 10. 2005.

… a příště rok 2006

   Speciální pozvánka do Mikulova

Od 1. června bude na mikulovském zámku otevřena stálá vinařská 
expozice „Víno napříč staletími.“ Projekt, který financoval Jihomo-
ravský kraj a Vinařský fond, se má stát reprezentativní přehlídkou 
historie vína a vinařství od nejstarších dokladů o révě vinné až 
po současnost. Obsah samozřejmě bude zaměřen především na 
vývoj vinařství a vinohradnictví v českých zemích. Celá expozice 
je rozdělena na jednotlivá témata (namátkou jmenujme rozkvět 
v  době Lucemburků či naopak neveselou dobu následků třice-
tileté války v  17., resp. 18. stol.), každé má svou specifickou at-
mosféru, navozenou dobovou hudbou a vizuálně odlišenou dle 
znaků dobové architektury. Expozice obsahuje řadu interaktiv-
ních prvků; nepůjde tedy o pouhou výstavu vinařských artefaktů, 
ale o to, aby si návštěvník odnesl jedinečný zážitek. Realizátorem 
projektu je společnost Praga Mystica, expozici pak bude dále 
provozovat Regionální muzeum v Mikulově. Slavnostní otevření 
proběhne 31. května za účasti hejtmana Jihomoravského kraje.

© Vinařský fond, 2012. Jakékoliv náměty k obsahu Elektronického zpravodaje VF zasílejte na adresu zpravodaj@vinarskyfond.cz.  
Připomínky k činnosti Vinařského fondu můžete zasílat na info@vinarskyfond.cz. 
Pokud si přejete nadále odebírat Elektronický zpravodaj VF, registrujte se na stránkách www.vinarskyfond.cz.  
Na těchto stránkách naleznete také další informace o struktuře a činnosti Vinařského fondu.

Co již proběhlo…

1. 5.  výstavy vín v Bzenci, Hustopečích, Uh. Hradišti-Mařaticích

4.–6. 5.  kurz VAV Kadet D

5. 5.    výstavy vín na Kuksu, v Perné, Ždánicích, Svatogothardské slavnosti  
v D. Kounicích, Májové otevřené sklepy ve V. Pavlovicích

7. 5.  Jarovín Rosé

8. 5.  Festival VOC Znojmo

KVěten

11. 5. Ostrava Den v růžovém
11.–12. 5. Valtice Valtické vinné trhy
11.–13. 5. Brno Špilberk Food Festival

12. 5. Kutná Hora Rosé vína

Praha
Růžový máj - Májové slavnosti  
růžového vína

Slup Čulský košt

18. 5. Vracov
Seminář u příležitosti  
Celostátní výstavy ČZS

Mikulov Mladé víno odchází

18.–19. 5. Apollo Břeclav
V. výstava vín Lednicko-valtického areálu  
a přilehlých obcí

18.–20. 5. Ivančice Ochutnejte Moravu na 18. slavnostech chřestu
19. 5. Blatnice p. sv. Ant. Putování po blatnických búdách

Nový Šaldorf Májové otevření Modrých sklepů
Žádovice Putování za vínem Slovácka

Dubňany
Galerie: Modrý Portugal,  
Galerie Müller Thurgau

19.–20. 5. Čejkovice XVII. Vinné trhy Čejkovice
Vracov Celostátní výstava vín ČZS

25. 5. Židlochovice
Vinařství očima Židlochovicka  
a Dolního Rakouska II

26. 5. Mikulov Mikulovské vinné trhy

Starovičky
2. ročník Přehlídky šampiónů výstav vín  
Mikroregionu Hustopečsko

Skoronice Otevřené sklepy
Poysdorf prezentace vín na Weinparade Poysdorf

ČeRVen

1. 6. Brno Vinobrno 2012

1.–2. 6. Mikulov Dny růžových vín

9. 6. Brumovice Den otevřených sklepů

Tvrdonice
6. Ročník otevřených sklepů  
„Za tvrdonským vínem“

Mělník Mělník – město vína 2012

Kutná Hora Víno, sýry, pečivo

18. 6. Mníšek pod Brdy Mníšecký festival vín 

23. 6. Prušánky Den otevřených sklepů v Nechorách

30. 6. Týnec Otevřené sklepy

Terezín VII. ročník Den otevřených sklepů v Terezíně

Hustopečsko Expedice Krajem André

Znojemsko Vinařská 50 Author Znovín Cup
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