HLAVNÍ PARTNEŘI

PROGRAM FESTIVALU
Horní náměstí, Znojmo

Vážení milovníci skvělého vína,
rybích specialit a folklórní hudby,

NA SHLEDANOU OPĚT VE ZNOJMĚ

ochutnávka nově zatříděných vín VOC
Znojmo ročníku 2010
formou placených bločků

OCHUTNEJTE POHOŘELICKÉHO KAPRA
NA MNOHO RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ

RESTAURACE

Festival vína VOC Znojmo
8. 5. 2012
Město Znojmo proslavila mimo jiné výroba nakládaných okurek
a pěstování vinné révy. Kvůli vínu se koná i Festival vína VOC.
Zdejší vinařská podoblast zavedla jako vůbec první v České
republice apelační systém vín s originální certiﬁkací a právě
v rámci festivalu se představuje nový ročník vín VOC od patnácti
výrobců, kteří společně tvoří občanské sdružení VOC Znojmo.

10:00

DYJAVÁNEK znojemský folklórní soubor
s více jak 20letou historií

11:30

DANÁJEK dětský folklorní soubor ze Strážnice

12:30

LOSOVÁNÍ ANKETY

1 anketní lístek – 1× 43 lahví vína
VOC s překvapením (43 jako symbol
výjimečných viničních tratí VOC Znojmo,
ze kterých se zdejší vína VOC mohou dělat)

19:00

ZUZANA LAPČÍKOVÁ S KVINTETEM
vás provede mezi jazzem a folklórem

PRO VAŠE DĚTI JE PŘIPRAVEN DĚTSKÝ KOUTEK
S DOZOREM.

10 anketních lístků – 10× 2 lahve vína VOC

13:00

VOC Znojmo, o. s.
Brněnská 523, 671 82 Dobšice
www.vocznojmo.cz

Den vína, folkloru
a gastronomie
www.vocznojmo.cz

Pro snoubení pokrmů s víny vybraných odrůd Sauvignon,
Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené je nejvhodnější ryba. Jižní
Morava má specialitu, kterou Evropská unie zaregistrovala jako
značku Pohořelický kapr. Spojení Pohořelického kapra a VOC
vín je tedy evidentní a přední znojemské restaurace a hotely
připravily pro tuto událost speciální „kapří“ menu.
A protože láska ke Znojemsku by neměla procházet jen
žaludkem, ale i ušima, u ochutnávek výborného vína nesmí
chybět bohatý kulturní program s živou hudbou a tancem.
Pro jarní květnové dny si nemůžete vybrat lepší místo než právě
Znojmo. Přejeme Vám krásné zážitky!

KOHOUTEK národopisný soubor z Chrudimi,
oceněný posledním ročníkem Foskarů

14:30

doprovodný program
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
na nádvoří Znojemského hradu

LOSOVÁNÍ ANKETY – 1. HLAVNÍ CENA
1 anketní lístek – 1× 85 lahví vína VOC
s překvapením (85 jako symbol 8. 5.)

programem provází Karel Hegner
jednotné vstupné 100 Kč

14:45

VLASTA RÉDL se svou staronovou kapelou

14:00

DUBŇANKA z Dolních Dubňan
s kapelníkem Petrem Kadaňkou

16:00

TAM-TAM BATUCADA první vstup
15:00

AMATÉŘI domácí dechová hudba
s kapelníkem Romanem Teplým

16:00

MÁJOVANKA slovenská dechovka z Holíče
s kapelníkem Peterem Solárikem

17:00

LEGRÚTI z Velkých Bílovic s kapelníkem
Milanem Zapletalem

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ORGANIZÁTOŘI FESTIVALU

LOSOVÁNÍ ANKETY – 2. HLAVNÍ CENA

gastronomický zážitek zajistí
restaurace Althanský palác, Hotel LAHOFER,
Hotel Prestige, Hotel Savannah,
Hotel Happy Star a restaurace U Zlaté konve

Znojemské historické vinobraní
9.–10. 9. 2011

Znojemský hudební festival, občanské sdružení
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice
www.hudbaznojmo.cz

18:00

10:00–20:00 OCHUTNÁVKA VÍN VOC ZNOJMO

vítáme Vás opět po roce v královském městě Znojmě, kde se
koná již třetí ročník Festivalu vína VOC Znojmo.

Hudební festival Znojmo ’11
8.–24. 7. 2011

TAM-TAM BATUCADA
z Moravy opět do Ria de Janeira

programem provází Martina Kociánová
vstup volný

8. května 2011

PARTNEŘI

18:00

brazilského rytmu

16:30

LOSOVÁNÍ ANKETY
10 anketních lístků – 10× 2 lahve vína VOC

16:40

DOLINA
jeden z nejznámějších folklórních souborů
ze Starého Města

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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Znojemská vinařská podoblast zavedla první apelační
systém v České republice – VOC Znojmo, o.s., což znamená
„vína originální certifikace“. Apelační systém zaručuje
originální, chuťově plná a aromatická vína, pocházející
z ověřených oblastí Znojemska. Značku VOC nesou jen vína
ze tří nejtypičtějších odrůd Znojemska: Sauvignonu, Ryzlinku
rýnského a Veltlínského zeleného, případně jejich cuveé.
Systém VOC neznamená, že by se ve Znojemské vinařské
podoblasti zrušil stávající systém, který dělí kvalitu vín dle
cukernatostí hroznů. Týká se pouze vín od určitých výrobců,
ta však musí splňovat celou řadu podmínek. Například
hrozny pro jejich výrobu musí mít nejméně 19°NM a musí být
určeny pro výrobu přívlastkových vín, musí pocházet pouze
z vybraných tratí, výnos nesmí překročit 2,5 kg na keř a musí
být sbírány ručně, vína smí být uzavřena pouze korkovým
uzávěrem a jejich školení nesmí probíhat metodou barrique.
Nejviditelnějším označením vín VOC je pásek okolo
hrdla láhve. Na něm je uveden číselný kód, z něhož je možné
poznat šarži, počet láhví a další údaje. Pásku dostává vinař
až poté, co je jeho vínu udělena značka VOC, a jejich počet
přesně odpovídá počtu láhví.

Pokud si koupíte takto označenou láhev, dopředu
víte, jaké bude víno v ní – vysoce kvalitní, jedinečné a se
zaručeným původem. Označení VOC je zkrátka dobrým
vodítkem pro výběr na širokém a leckdy nepřehledném trhu
tuzemských vín.

partner sdružení vinařů VOC Znojmo, o.s.
www.sousoszn.cz

DOBRÁ VINICE a. s.
sklep Nový Šaldorf 80/S

Malá společnost hospodařící na 18 ha vinic se specializuje na
výrobu vysoce jakostních vín v pískovcových sklepích v Novém
Šaldorfu. Odrůdy pro výrobu vín značky VOC se pěstují ve vinici
Pod Lesem v obci Popice, jediné kompaktní prvohorní viniční
hoře na Moravě, a ve vinici U svatého Urbana v obci Vrbovec.

4

Josef Kořínek
sklepní ulice Hnanice

Rodinné vinařství bylo založeno roku 1991 a dnes hospodaří dle
zásad integrované produkce na 23 ha vinic. Vinice pro výrobu
vín značky VOC se nacházejí ve viničních tratích Knížecí vrch,
Fládnická a U Chlupa v katastru obce Hnanice.

Na Sádce 2, 149 00 Praha 4
tel.: 602 207 307
www.dobravinice.cz

2

Ing. Josef Dobrovolný – Vinný sklep
sklep Nový Šaldorf

Vinařství s tradicí od roku 1965 hospodaří v obci Nový Šaldorf,
sklep s klenbami připomínajícími gotické oblouky se nachází v
komplexu Modrých sklepů v Novém Šaldorfu. Odrůdy pro výrobu vín značky VOC pocházejí z viniční tratě Kraví hora v obci
Konice a z vinice Tři díly v obci Těšetice.

3

sklepní ulice Chvalovice

Společnost vznikla v roce 1993 a hospodaří na celkem 140 ha
vinic v okolí zaniklé vinohradnické osady Ječmeniště. Odrůdy
pro výrobu vín značky VOC pocházejí z vinic a viničních tratí
Ječmeniště, Šác, Lampelberg, Vinná hora, U kamenů a Dolina,
které se vesměs nacházejí v katastru obce Vrbovec.

Hnízdo 1, 669 02 Znojmo
tel.: 603 823 766
www.ekohnizdo.cz

sklep Horní Dunajovice

Vinařství bylo založeno roku 2001, avšak tradice výroby vína se
v rodině předává již třetí generaci. Vinice Frédy a Stará Hora,
kde se pěstují odrůdy pro výrobu vín značky VOC, se nacházejí
severně od Znojma u obce Horní Dunajovice, trojlístek doplňuje
viniční trať Na vinici v obci Tvořihráz.

Okružní 11, Hnanice, 669 02 Znojmo
tel.: 777 080 724
www.vinarstvikorinek.cz

5

Jan Vaněk
sklepní ulice Chvalovice, sklep č. 2

Vinařství vzniklo v roce 1995 a obhospodařuje 4 ha vinic v obci
Vrbovec. Vinice, kde se pěstují odrůdy pro výrobu vín značky
VOC, se nacházejí v trati U sv. Urbana. Naplavené půdní usazeniny obsahují velké množství minerálů a spolu s příhodným podnebím tak dávají zdejším vínům speciﬁcký charakter.

R. Svobodové 22, 669 02 Znojmo
tel.: 603 889 022
www.vinarstvi-dobrovolny.cz

Eko Hnízdo s. r. o.

7

VINAŘSTVÍ LÍBAL s. r. o.

6

sklep Dobšice

Vinařství, které se opírá o silnou vinařskou tradici na Znojemsku,
sídlí v Dobšicích u Znojma. Dle sloganu „Vinařství LAHOFER –
Vína z vlastních vinic“ pocházejí všechny vína z hroznů vypěstovaných na vinicích v okolí této obce. Odrůdy pro výrobu vín
značky VOC se pěstují na vinici U Hájku a Babičák.

Brněnská 523, 671 82 Dobšice
tel.: 515 242 756
www.lahofer.cz

sklep Lechovice

Jeden z tradičních výrobců kvalitních přírodních vín Znojemské
vinařské podoblasti využívá pro zrání vín sklep dokončený roku
1837. Odrůdy pro výrobu vín značky VOC pocházejí z vinic Stará
hora v obci České Křídlovice a z vinice Nad kolářovým sklepem
v obci Borotice.

671 34 Horní Dunajovice 85
tel.: 736 225 204
www.vinolibal.com

8

Vinařství rodiny Špalkovy s. r. o.
sklep Nový Šaldorf

Tradiční rodinné vinařství bylo vůbec prvním vinařstvím na Znojemsku, které zavedlo gravitační zpracování hroznů v novém,
historicky pojatém sklepním hospodářství v areálu Modrých
sklepů v Novém Šaldorfu. Odrůdy pro výrobu vín značky VOC
pocházejí z viniční tratě Kraví Hora v Novém Šaldorfu a z vinice
Skalky v obci Havraníky.

671 24 Vrbovec 257
tel.: 603 324 194, 604 566 175
e-mail: vino.vanek@seznam.cz

Vinařství LAHOFER, a. s.

10

VINNÉ SKLEPY
LECHOVICE spol. s r. o.

9

sklep Chvalovice č. 58

Vinařská ﬁrma navázala na tradice Agrodružstva Vrbovec, vína
zrají v rozsáhlém pískovcovém sklepě z roku 1770. Vinice pro výrobu vín značky VOC se nacházejí ve viničních tratích Waldberg
a Slunný vrch v obci Vrbovec, ve vinici Dívčí hora v obci Chvalovice a ve vinici U sklepů v obci Dyjákovičky.

671 24 Vrbovec 190
tel.: 515 230 101, 736 631 547
www.vino-waldberg.cz

prodejna a návštěvní centrum
Loucký Klášter

Společnost uvádí vedle tradičních odrůdových vín na trh zajímavá a nová vína špičkové kvality z nejlepších viničních tratí
včetně vín z vinice Šobes, řazené k nejlepším viničním tratím
v Evropě. Pro pěstování odrůd, z nichž se vyrábějí vína značky
VOC, se využívají vinice Volné pole v Hostěradicích, Kamenný
vrch v Tasovicích a Weinperky v Miroslavi.
671 22 Šatov 404
tel.: 515 266 620
www.znovin.cz

671 63 Lechovice 60
tel.: 515 271 209
www.vslechovice.cz
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VINO HORT s. r. o.
sklep Dobšice č. 89

Vinařství bylo založeno roku 1999, pískovcové vinné sklepy se
nachází v Dobšicích u Znojma. V katastru této obce také leží vinice U hájku, kde se pěstují odrůdy pro výrobu vín značky VOC.

14

12

Zemědělské družstvo Hodonice –

TASOVICKÉ VINAŘSTVÍ
sklep Tasovice

Filozoﬁí vinařství, které hospodaří na 120 ha vinic, je zpracovávat
každoročně hrozny ze stejných viničních tratí a při ochutnávkách tak porovnávat drobné rozdíly, díky historickým archivům
s možností návratu až do roku 1959. Odrůdy pro výrobu vín
značky VOC pocházejí z vinic Kamenný vrch a Staré vinohrady
v Tasovicích a z vinice Skalky v Krhovicích.
671 25 Hodonice 258
tel.: 603 258 605
www.zdhodonice.cz

Vinařství Sádek s. r. o.
sklep

Velkoryse pojatý areál s vinicemi, hotelem, restaurací, udírnou,
sklepy, vinotékou a přírodním amﬁteátrem leží pod zříceninou
hradu Sádek. Ve zvláštní části vinohradu se pěstují staré a dnes již
téměř vymizelé odrůdy vinné révy, najdete tu i zahradu léčivých
rostlin, používaných v tradiční čínské medicíně. Vinice pro výrobu vín značky VOC leží přímo zde, ve viniční trati Pod Sádkem.

Leska 69, 671 82 Dobšice
tel.: 602 149 445
www.vinohort.cz

Nový Šaldorf 143, 671 81 Znojmo
tel.: 515 243 802
www.saler.cz

VINAŘSTVÍ WALDBERG
VRBOVEC s. r. o.
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ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

675 23 Kojetice na Moravě 175
tel.: 602 721 625
www.vinohrady-sadek.cz

15

Vinice Hnanice s. r. o.
nám. sv. Wolfganga 27, Hnanice

Společnost hospodaří systémem integrované produkce na
150 ha mladých vinic. Část leží v ochranném pásmu Národního
parku Podyjí, z čehož vyplývají přísné požadavky na ekologický
způsob hospodaření. Odrůdy pro výrobu vín značky VOC pocházejí z vinic v tratích Knížecí vrch, Fládnická a U kapličky u Hnanic,
z vinic Vinná hora a Lampelberg ve Vrbovci a z vinice Dolní vinohrady v Oleksovičkách.
Horákova 7, 616 00 Brno
tel.: 602 470 377, 724 081 142
www.vinice-hnanice.cz

