Tisková zpráva
Festival vína VOC Znojmo
8. května 2013, Znojmo, Horní náměstí
Den vína, folkloru a gastronomie
Již po páté se konal ve vyhlášeném vinařském regionu Festival vína VOC Znojmo. Je nám
potěšením, že můžeme pokračovat v této tradici započaté v roce 2009. Znojemský festival byl
přehlídkou vín originální certifikace, gastronomie i hudby. Mohli jsme zde ochutnat zatříděná vína
ročníku 2012, ale i 2011, která nesou označení VOC Znojmo. S vínem se skvěle snoubí i pokrmy
z Pohořelického kapra a proto ani na tomto výjimečném festivalu nechyběly. Návštěvníci mohli
ochutnat kapří speciality, které připravily přední znojemské restaurace a hotely.
Na účastníky festivalu čekalo během festivalu losování slosovatelných kuponů. Kdo navštívil
během festivalu nově otevřené Informační centrum VOC ZNOJMO ve Vlkově věži, získal
potvrzený slosovatelný kupón a mohl se zúčastnit losování. Pořadatelé měli připravené předplatné
časopisu Sommelier, Wine & Degustation, ceny ministerstva zemědělství, poukazy na ochutnávku
vín VOC ZNOJMO s vyhlídkou z Vlkovy věže, piknikový koš Klasa a samozřejmě vína VOC
ZNOJMO přímo z rukou jednotlivých vinařů.
Letošním ročníkem nás provázel viceprezident Asociace sommelierů České republiky Ivo Dvořák.
Do celodenního programu byl zařazen např.:
MÁJÍČEK – dětský folklorní soubor z Brna
KALE – jedinečný zážitek z romské hudby
TOKHI – donutí Vás spolupracovat celým tělem a stanete se součástí hudebního programu
CIMBAL CLASSIC – aneb je libo cokoliv s cimbálem?
POL‘ANA – vysokoškolský soubor písní a tanců
BRATŘI EBENOVÉ – jedinečný hudební a kulturní zážitek, okořeněný osobitým humorem
Na festivalu se ochutnávala vína z vinařství DV PROMOTION s.r.o., Ing. Josef Dobrovolný,
vinařství Kořínek, s.r.o., Jan Vaněk, Vinařství LAHOFER, a.s., Vinařství Líbal, s.r.o., Vinařství
rodiny Špalkovy s.r.o., VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o., Vinné sklepy Lechovice,
spol. s.r.o., VINO HORT, s.r.o., Zemědělské družstvo Hodonice, ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., Vinice
Hnánice s.r.o., VINAŘSTVÍ HANZEL

Z restaurací se představila restaurace GAUDEO, Hotel LAHOFER, Hotel Prestige, Hotel Savannah
a restaurace U Zlaté konve. Po celý den byla možnost ochutnat potraviny s českou značkou kvality
„Klasa“, která poskytovala ochutnávky skvělých sýrů a jiných pochutin zdarma.
Děkujeme všem návštěvníkům a vinařům za vytvoření nezaměnitelné atmosféry, která vládla
8. 5. 2013 na 5. ročníku Festivalu vína VOC Znojmo. Velké dík patří také všem partnerům.

V letošním roce zavítalo na festival 5 000 návštěvníků z celé České republiky.

Historicky první apelační systém v České republice – VOC Znojmo - zavedli znojemští
vinaři před třemi lety. Značka VOC garantuje chuťově plná a aromatická vína z
ověřených oblastí Znojemska. Zkratka VOC znamená „vína originální
certifikace“. Do systému VOC Znojmo jsou zařazeny tři pro Znojemsko nejtypičtější
odrůdy: Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené. Do sdružení VOC Znojmo
patří v současné době patnáct vinařství.

1. DV-PROMOTION s.r.o. www.dobravinice.cz
2. Ing. Josef Dobrovolný www.vinarstvi-dobrovolny.cz
4. Vinařství Kořínek, s.r.o. www.vinarstvikorinek.cz
5. Jan Vaněk, tel.: 603/324 194, 604/566 175
6. Vinařství LAHOFER, a.s. www.lahofer.cz
7. Vinařství Líbal, s.r.o. www.vinolibal.com
8. Vinařství rodiny Špalkovy www.saler.cz
9. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o. www.vino-waldberg.cz
10. Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. www.vslechovice.cz
11. VINO HORT, s.r.o. www.vinohort.cz
12. Zemědělské družstvo Hodonice www.zdhodonice.cz
13. ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., www.znovin.cz
14. Vinařství Sádek s.r.o. www.vinarstvi-sadek.cz
15. VINICE – HNÁNICE s.r.o. www.vinice-hnanice.cz
16. Vinařství HANZEL spol. s.r.o. www.vinarstvihanzel.cz

Vznik apelačního systému VOC představuje v České republice revoluční krok, který
klade velký důraz na terroir, tedy označování vín podle místa původu. Vína VOC
Znojmo sjednocuje mimořádná aromatičnost vín, způsobená střídáním studených nocí
a teplých dnů v době zrání hroznů, což má velký vliv právě na tvorbu aromatických
látek. Právě díky těmto podmínkám jsou vína z okolí Znojma velmi výrazná a dobře
rozpoznatelná.

Koudela František, Bc.
předseda VOC Znojmo, o.s.
tel.: 737 815 402
e-mail: voc@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz

Festival vína VOC Znojmo se koná pod záštitou ministra zemědělství
Ing. Petra Bendla.
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