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VáÏení vinafii,
Po loÀské zku‰enosti se spoluprací

s mezinárodními soutûÏemi awc-vienna
a VinoForum poskytla redakce ãasopisu
Sommelier v leto‰ním roce partnerství
pûti soutûÏím, které vám dnes chci pfied-
stavit.

V‰echny splÀují hlavní kritera - objek-
tivitu, otevfienost a dobrou mezinárodní
porotu a jsou tím ãi oním zpÛsobem pro
na‰e vinafie v˘znamné, napfiíklad nízk˘mi
náklady úãasti (Vinoforum, Muvina, awc-
vienna), vy‰‰í úãastí tuzemsk˘ch
degustátorÛ v komisích (tamtéÏ), presti-
Ïí a velk˘m jménem (MUNDUSvini) nebo
podpofiením pfiím˘ch exportních zájmÛ
(Terravino Izrael a slovenská MUVINA).

ZájemcÛm o úãast na kteréholiv
z tûchto soutûÏí nabízíme moÏnost obrá-
tit se na na‰i redakci se Ïádostí o kon-
zultaci, pomoc pfii zpracování pfiihlá‰ek,
jednání s pofiadateli. Se znalostí vûci
i díky osobním kontaktÛm s pofiadateli
v‰ech uveden˘ch soutûÏí Vám ji rádi
poskytneme.

Nezanedbatelnou v˘hodou je, Ïe se
osobnû v‰ech tûchto soutûÏí zúãastním
a kromû práce v jury budu pfiímo z místa
konání zaji‰Èovat rychlé zpravodajství aÈ
pro server Národního vinafiského centra,
také pracujeme na moÏnosti zvefiejÀovat
zpravodajství o v˘sledcích tuzemsk˘ch
vín prostfiednictvím servisu âTK.

Pfii zaji‰Èování soutûÏních úãastí spo-
lupracujeme v Národním vinafisk˘m cent-
rem ve Valticích, které se ve vût‰inû pfií-
padÛ ujme i spoleãné dopravy vzorkÛ.
Úãast na awc-vienna, Muvinû Pre‰ov
i MUNDUSvini jsou jmenovány v progra-
mu podpory Vinafisk˘m fondem, ohlednû
poskytnutí podpory úãasti na soutûÏi
Terravino pfiíspûvkem na úãastnick˘
poplatek a dopravu s Fondem a NVC jed-
náme.

Proã se soutûÏí zúãastnit pfiesvûdãivû
popisuje ing. Pavel Vajãner na stranû 17.
My jsme pfiipraveni vám v tom pomoci.

Dr. Lubo‰ Bárta

Vinoforum je jednou z nejprestiÏnûj-
‰ích soutûÏí v na‰í ãásti Evropy. Pfied
patnácti lety je zaloÏil profesor Fedor
Malík spolu s tehdej‰ím slovinsk˘m
ministrem zemûdûlství JoÏe Protnerem
s cílem vytvofiit platformu pro vzájemné
porovnání stfiedoevropsk˘ch vín. Vinofo-
rum putuje mezi Slovenskem, Slovin-
skem, Chor vatskem a Rakouskem
a letos bude hostovat ve vinafiském
hotelu Zlatá ‰tika v Pardubicích.

Nad soutûÏí pfievzal zá‰titu prezident
republiky, pan Václav Klaus.

Proã se zúãastnit?
V porotû Vinofora, kterou vede prof.

Fedor Malík, zasedají vedle vybran˘ch
ãesk˘ch a slovensk˘ch vinafisk˘ch
odborníkÛ zku‰ení mezinárodní degustá-
tofii, ktefií se úãastní prestiÏních svûto-
v˘ch soutûÏí. To dává vám, vinafiÛm, v˘ji-
meãnou moÏnost nechat svá vína
posoudit skuteãnû nezávislé a ryze pro-
fesionální hodnotitele za nejmen‰ích
moÏn˘ch nákladÛ. V loÀském roce se
v Pezinku zúãastnilo pfies 500 vín.

SoutûÏ je uznaná Ministerstvem
zemûdûlství âR a bude tedy vydávat
“medailiãky” podle obecnû znám˘ch pra-
videl.

SoutûÏi je vûnována zv˘‰ená pozor-
nost médií, pfiípadn˘ soutûÏní úspûch
má ‰irok˘ ohlas.

PoÏaduje se 6 lahví od vzorku a pro
tuzemské producenty poplatek 1000 Kã.

Podrobnosti jsou k dispozici u leto‰-
ního fieditele soutûÏe Oldfiicha Bujnocha,
Hotel Zlatá ·tika, ·trossova 127,
530 03 Pardubice, tel. 466 052 100, 
e-mail  vinoforum@zlatastika.cz. Propo-
zice budou zvefiejnûny na stránkách
www.zlatastika.cz.

Vedle adresy hotelu bude zfiízeno
nûkolik sbûrn˘ch míst na rÛzn˘ch mís-
tech âeské republiky.

Vinoforum,
Pardubice, âeská republika,
5. - 7. ãervence 2007
závûrka pfiihlá‰ek 22. ãervna 2007

Rakouská awc-vienna byla v loÀském
roce druhou nejpoãetnûji obsazenou
soutûÏí na svûtû, zúãastnilo se 5118
vín. Pofiadatelem je agentura mladého
vídeÀského vinafie, ekonoma a muzikan-
ta Michaela Edlmosera.

Pfiihlá‰ky se podávají elektronicky
prostfiednictvím internetu na www.awc-
vienna.at, komunikace je moÏná v bûÏ-
n˘ch svûtov˘ch jazycích. Na stránkách
na‰í redakce www.e-sommelier.cz budou
vãas k dispozici ãeské pfieklady hlavních
dokumentÛ s návodem, jak s elektronic-
kou pfiihlá‰kou pracovat. Pfiihlá‰ky lze
uplatnit od 1. kvûtna do 15. ãervna.

Hodnotí se dvoukolovû, základní kolo
v prÛbûhu srpna v degustaãních místnos-
tech Zemské vinafiské a ovocnáfiské ‰ko-
ly v Klosterneuburgu, nejlep‰í vzorky ze
v‰ech kategorií postupují do tzv. Master
Tastingu, kter˘ se koná poãátkem záfií na
VídeÀské radnici. Hodnocení základního
kola je velmi rychlé, bûhem dopoledního
a odpoledního kola projde kaÏdou komisí
aÏ 150 vzorkÛ. Finálové kolo je naproti
tomu velmi uváÏlivé a precizní, pfiedloÏe-
ná vína jsou fiazena podle pofiadí od nej-
lep‰ího k nejhor‰ímu.

Na konci fiíjna se koná ve velkém sále
VídeÀské radnice Galaveãer vína s vyhlá-
‰ením vítûzÛ, 100 nejlépe hodnocen˘ch
vinafiství má právo u stolkÛ pfiedstavit
svá vína - vloni si toto ocenûní vyslouÏil
Vinselekt Milo‰e Michlovského.

Proã se zúãastnit?
Hodnocení se zúãastní i ãe‰tí

a morav‰tí degustátofii, v komisích mají
pfievahu rakou‰tí vinafii, ktefií sdílejí
podobné hodnoty, na které jsme zvyklí
my. Na‰e vína mají vysoké medailové
‰ance. Vloni získala âeská republika 62
medailí z 88 vzorkÛ! 

Pro úãast hovofií i nízk˘ úãastnick˘
poplatek 50 EUR za vzorek.

PoÏadovány jsou jen 3 adjustované lah-
ve od vzorku s v˘hodou, Ïe pfii úhradû 6
vzorkÛ lze pfiihlásit 3 dal‰í vzorky zdarma.
Medailiãky jsou brisknû distribuovány za
dobré ceny. Úãast v této soutûÏi je podpo-
rována Vinafisk˘m fondem 50% pfiíspûv-
kem na úãastnick˘ poplatek 3 vzorkÛ.

Sbûrná místa jsou v redakci na‰eho
ãasopisu v Hrusicích, v Národním vinafi-
ském centru ve Valticích a u ing. Jifiího
Horta v Dob‰icích.

Podrobnosti a pfiihlá‰ky: 
www.awc-vienna.at

VinoforumPozvánka awc-vienna 2007
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Muvina Pre‰ov MUNDUS vini Terravino

Muvina je jedinou soutûÏí s patronáÏí
O.I.V. na území b˘valého âeskosloven-
ska. Její zamûfiení je spí‰e mezinárodní
neÏ národní. Porotû pfiedsedá prof.
Fedor Malík, soutûÏ pofiádá Muzeum
vína v Pre‰ovû, fieditelem je ing. Du‰an
HaÏír.

Vloni se zúãastnilo pfies 400 vín ze
16 zemí. Podobnû jako na Vinoforu,
i v Pre‰ovû zasedají v pûtiãlenn˘ch komi-
sích vedle slovensk˘ch a ãesk˘ch hod-
notitelÛ také zahraniãní enologové. 

Sbûr vzorkÛ do 1. ãervna 2007 na
adresu pofiadatele MÚZEUM VÍN,
Ing. Du‰an HAÎÍR, Floriánova ul., 080
01  Pre‰ov, vlastní hodnocení probûhne
ve dnech 21. - 22. âervna v Pre‰ovû,
v˘hodou je ale i moÏnost doruãit vína na
sbûrné místo v Národním vinafiském
centru ve Valticích. PoÏadováno je 6 lah-
ví od vzorku a analytick˘ rozbor vzorku.

Proã se zúãastnit?
ProtoÏe MUVINA je jednoznaãnû nej-

levnûj‰í cestou, jak se zúãastnit na ofici-
ální soutûÏi O.I.V.

Z úãastnického poplatku 500 SK
navíc pfiispûje 50% podporou
Vinafisk˘ fond. Muvina je vyhlá‰ená krás-
n˘mi medailiãkami s raÏbou na úspû‰né
lahve. Degustátofii vûdí, co od na‰ich
tuzemsk˘ch vín oãekávat, znají je. Na‰e
vína jsou tu tradiãnû úspû‰ná a i letos
mají velkou ‰anci na medaile.

XII. MUVINA
Pre‰ov, Slovensko
21. - 22. 6. 2007
Závûrka pfiihlá‰ek 11. kvûtna 2007
Podrobnosti na www.muzeumvin.sk
Sbûr vzorkÛ v Národním vinafiském
centru ve Valticích, tfieba pfiiloÏit origi-
nál etiket a analytick˘ rozbor

Jedna z pûti nejprestiÏnûj‰ích soutûÏí
svûta. Pod patronáÏí O.I.V., VinoFedu
a Mezinárodní unie enologÛ se koná ve
vinafiském mûsteãku Neustadt an der
Weinstraße zhruba na pÛl cestû mezi
Heidelbergem a Strassburgem. Pofiada-
tem je vydavatelství sourozencÛ Meinin-
gerov˘ch, které vydává vût‰inu odbor-
n˘ch magazínÛ o vínû v Nûmecku.

SoutûÏ je absolutnû profesionální,
objektivní, v porotû zasedají po boku
nûmeck˘ch enologÛ (vãetnû pedagogÛ
vinafisk˘ch ‰kol) nej lep‰í svûtoví
degustátofii, vedle 100 bodového systé-
mu se na hodnotící archy je‰tû doplÀuje
verbální popis hodnoceného vína, po
kaÏdé serii dostávají hodnotitelé grafick˘
v˘stup konformity hodnocení té které
komise. Hodnocení probíhá ve dvou
vlnách  24. - 26. srpna a 31. srpna - 2.
záfií. Uzávûrka pfiihlá‰ek je pátek 29. ãer-
vence. Úãastnick˘ poplatek ãiní 130
EUR za vzorek, úãast je podporována
Vinafisk˘m fondem ve v˘‰i 50% pfiíspûv-
ku na 3 vzorky. 

Vloni se zúãastnilo 4495 vín ze 33
zemí, bylo udûleno 1430 medailí, z toho
17 velk˘ch zlat˘ch a 425 zlat˘ch.

Proã se zúãastnit?
ProtoÏe MUNDUSvini je dokonalou,

co moÏná nejobjektivnûj‰í ma‰inérií na
profesionální hodnocení vín. S nûmec-
kou dÛkladností tu nic není ponecháno
náhodû. Dokonalá péãe o vzorky. Vítûzí
nejlep‰í.

Nûmecko je tradiãnû otevfiené sek-
tÛm a „lieblich“ nasládl˘m (polosuch˘m
aÏ polosladk˘m) vínÛm, kter˘ch u nás
roãník 2006 vytvofiil radostné mnoÏství.

Medaile z Mundus Vini je vstupen-
kou do nûmeckého obchodu s vínem.
Nûmecko je nejvût‰ím dovozcem vín na
svûtû.

Ve‰keré podrobnosti najdete na
www.mundus-vini.de v nûmãinû, angliãti-
nû, ital‰tinû a francouz‰tinû.

Pomineme-li zázrak promûny vody ve
víno v Kánû Galilejské pfied dvûma tisíci
lety, poãíná novodobá vinafiská historie
Izraele v dobû návratu ÎidÛ ze svûta
v první polovinû 20. století. Je spojena
ãásteãnû s rodinou RothschildÛ, ãásteã-
nû s pfiistûhovalci do kibucÛ. Dnes jsou
izraelská vína jedním z nejsledovanûj-
‰ích „skokanÛ“ velk˘ch mezinárodních
soutûÏí.

Terravino pofiádá t˘m zku‰eného
matadora fiady v˘znamn˘ch soutûÏí, prof.
Raula Castellaniho, kter˘ je pofiadate-
lem mezinárodních soutûÏí napfi. Argenti-
nû, Panamû, USA ãi nejslavnûj‰í Ïenské
soutûÏe La Mujer Elige.

Spolu s Moisesem Spakem chtûjí
poãínaje leto‰ním roãníkem vytvofiit ze
soutûÏe Terravino 2007 - Mediterranean
International Wine Challenge nejv˘znam-
nûj‰í vinafiskou soutûÏ ve Stfiedomofií.
PfiestiÏ Raula Castellaniho vedla k tomu,
Ïe jiÏ pfii 2. roãníku poskytlo O.I.V. svou
patronáÏ.

V pr vním roãníku se úspûchem
zaskvûl znojemsk˘ Znovín.

Proã se zúãastnit?
Kdo to myslí se snahou o v˘voz sv˘ch

vín váÏnû, mûl by serioznû uvaÏovat
o úãasti v této soutûÏi. Izrael je velice
v˘znamnou a otevfienou turistickou
destinací, kde se nakoupí a prodá velké
mnoÏství vín z celého svûta. Pfiípadn˘
úspûch v soutûÏi nabízí v˘bornou jednací
pozici s obchodníky i pfiímo s provozova-
teli hotelÛ v letovisku Eilat, v Jeruzalé-
mû, u Mrtvého mofie nebo na Stfiedo-
mofiském pobfieÏí.

Není vypsána samostatná kategorie
pro Kosher vína, ale v rámci v‰eobecné
soutûÏe budou nejlep‰í Kosher vína
vyhodnocena.

Úãastnick˘ poplatek 125 EUR, poÏadu-
je se 4 - 6 lahví od vzorku. Je tfieba doru-
ãit pfiímo poÏadateli do konce záfií. Samot-
né hodnocení se koná 4. - 8. listopadu.
Podrobnosti na 
www.mediterraneaniwc.com.

Mediterranean Wine Trophy
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