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2. ročník prodejní a prezentační přehlídky vína v Jihlavě se uskutečnil v sobotu dne
24. března 2012 ve společenském sále domu kultury. Pořadatelem festivalu byli DKO
Jihlava s.r.o. & Jihlavský cech právovárečníků a vinárníků, o.s.

FESTIVAL VÍNA JIHLAVA 2012 – Víno a žena
S počátečními ambicemi založení nové festivalové tradice se uskutečnil druhý ročník
Festivalu vína Jihlava s podtitulem Víno a žena. Do Jihlavy přijelo na dvě desítky vinařů
z Moravy, Čech i ze zahraničí, aby prezentovali svou aktuální nabídku vín. Na letošním
ročníku tak lidé ochutnávali více než 250 vzorků vín. Své znalosti o víně si mohli rozšířit také
při VIP řízených degustacích s vybranými vinaři. Největší zájem byl nakonec o ochutnávku
francouzských vín LANGUEDOC.CZ pod vedením Miloslava Miškaye.
Po pečlivém degustování byla jedinečná příležitost ke koupi lahvového vína za výhodné ceny
jako u vinařů. K dobře zvolenému nákupu vína sloužili rovněž veřejné řízené degustace
s moravským someliérem LIBOREM NAZARČUKEM. Svou pozornost bez pochyby upoutala
také jeho kolegyně - mladičká someliérka a mistryně ČR v sekání sektu šavlí – ZDEŇKA
KAČMÁROVÁ. Kromě tradičního sekání šavlí předvedla také sabrage pomocí dezertního
talířku, degustační skleničky, sekala láhev umístěnou mezi koleny, na břiše v leže
a posledním kouskem bylo sekání sektu ve dvojici.
Na festivalu nechyběly ani pochutiny k vínu stvořené. Archivní sýry nabízela Jaroměřická
mlékárna, široká nabídka sýrů a uzenin byla k zakoupení na stánku All of Cheese z Tábora,
na poslední chvíli přijeli také s uzeninami a klobásami ze Znojma a sortiment zajímavě
doplnily Tasovské placky – nositel značky "Vysočina – regionální produkt".
V závěrečné fázi festivalu jsme na pódiu přivítali herečku IVU PAZDERKOVOU, známou
jako "blodnýnu" z pořadu Na stojáka. Ta vystoupila se svým tradičně humorným vystoupením
nejen na téma o víně.
V úplném závěru festivalu došlo k očekávanému vyhlášení výsledků 2. ročníku Soutěže
sladkých vín 2012, která je stále jedinou soutěží sladkých vín v České republice.
Slavnostního předávání cen se ujala předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky MIROSLAVA NĚMCOVÁ, která převzala rovněž záštitu nad letošním ročníkem
Festivalu vína Jihlava.
Celým festivalovým odpolednem příjemně provázel moderátor PETR MALOVČÍK a nesmíme
zapomenout také na folklorní muziku v podání jihlavské kapely "JAK CHCEŠ?!", která svými
písněmi dotvářela tu pravou atmosféru a doprovázela tak celé dění na Festivalu vína.
Dle očekávání se podařilo překonat hranici návštěvnosti loňského ročníku a festival
navštívilo více než 700 milovníků vína.

OCHUTNÁVKA HUDBY A VÍNA
Ve čtvrtek 29. března se konala doprovodná a závěrečná akce k Festivalu vína Jihlava 2012.
Jednalo se o komponovaný večer Lukáše Hurníka - Ochutnávka hudby a vína. Jak sám
název napovídá, nejen s ženami, ale také s hudbou se pojí ten skvostný nápoj všech
básníků. Tentokrát se degustace vín povýšila na komponovaný večer vážné hudby, kdy
jednotlivá vína byla tématicky zvolena k jednotlivým skladbám. Celou atmosféru dotvořilo
prostředí gotické síně jihlavské radnice, kde se celá akce uskutečnila. Diváci si mohli
vyslechnout krátké skladby L. Janáčka, W. A. Mozarta, F. Schuberta, G. F. Händela,
G. Rossiniho, S. Bodorové a dalších autorů v podání mladých pěvců Elišky Pražákové
a Josefa Zedníka za doprovodu klavíru Ivany Michalovičové.

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
Vinařství Hnidák, Nový Poddvorov
Vinařství Sing Wine, Velké Bílovice
Vinařství Petr Skoupil, Velké Bílovice
Vinařství Arte Vini, Nový Šaldorf
Francouzská vína LANGUEDOC.CZ
Rodinné vinařství Jedlička & Novák, Bořetice
LGL: Nové vinařství, Drnholec; Vinařství rodiny Špalkovy, Znojmo; Vinařství Reisten, Pavlov
Vinařství Galant, Mikulov
Vinařství Štěpánek, Mutěnice
Vinařství Plchut, Mutěnice
E-shop Chutná vína.cz, Jihlava: Vinařství Zapletal, Velké Bílovice; Vinařství Zemánek, Velké
Bílovice; Vinařství Knápek a Machů, Velké Bílovice; Vinařství Šebesta, Dolní Bojanovice
Rakouská vína – Starbrix vína a destiláty, Pardubice
Vinařství Lahofer, Dobšice
Sklep na Bařině, Čejkovice
Rodinné vinařství Čapka, Hrušky
Sedlecká vína – ZD Sedlec u Mikulova
Vinařství Karel Válka, Nosislav
Pura Vida penzion s vinným sklepem, Zaječí
Rodinné vinařství a penzion Bartoníkovi, Mikulčice
Vinařský dvůr Němčičky – Jan Stávek
Vinárna a vinotéka VINOVÉ, Jihlava
E-shop Sladká vína.cz, Jihlava

OBČERSTVENÍ ZAJISTILI
Jaroměřická mlékárna, Jaroměřice nad Rokytnou
All of Cheese, Tábor
Kavárna Salotto & Vinárna VINOVÉ, Jihlava
Tasovské placky, Tasov

SOUTĚŽ SLADKÝCH VÍN při Festivalu vína Jihlava 2012
V pátek 23. března 2012 se v salonku vinotéky Vinové v Jihlavě uskutečnila Soutěž sladkých
vín při 2. ročníku Festivalu vína Jihlava 2012. Do soutěže se přihlásilo 19 vinařství
s celkovým počtem 42 soutěžních vzorků, přičemž vína byla hodnocena ve třech kategoriích:
Klasická, Speciální a Fortifikovaná vína. V porotě, která hodnotila vzorky sladkých vín,
zasedla desítka významných žen z kraje Vysočina.
Oceněná vinařství a jejich vína
Kategorie: Klasická vína
1. místo – Sonberk: Rulandské šedé 2007, výběr z cibéb
2. místo – Znovín Znojmo: Muškát moravský 2010, výběr z bobulí
3. místo – Lahofer: Müller Thurghau 2011, výběr z hroznů
Kategorie: Speciální vína
1. místo - Znovín Znojmo: Rulandské šedé, ledové
2. místo – Sonberk: Tramín 2006, slámové
3. místo – Gotberg: Frankovka 2007, slámové
Kategorie: Fortifikovaná vína
1. místo - Vinařský dvůr Němčičky: Mistelle de Muscat solera 99, likérové
2. místo - Vinařský dvůr Němčičky: Lokus bílý 2006, likérové
3. místo – LANGUEDOC.CZ: Vendanges D´Automne, Muscat Petits Grains
Kategorie: Nejlepší kolekce vín
Vinařství LAHOFER
Kategorie: Absolutní vítěz - "Champion"
Vinařský dvůr Němčičky

NAŠE POZVÁNÍ PŘIJALI HOSTÉ
předsedkyně PS PČR MIROSLAVA NĚMCOVÁ
herečka – "blondýna" z pořadu Na stojáka IVA PAZDERKOVÁ
moravský someliér LIBOR NAZARČUK
someliérka a mistryně sekání sektu šavlí ZDEŇKA KAČMÁROVÁ

Hlavní partner:
DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.

Mediální partneři:
Jihlavské listy
Hitrádio Vysočina
Rádio Jihlava
Rengl

Partneři:
Vinařský fond Česká republika – vína z Moravy, vína z Čech
SDZprofin s.r.o.
LBBW Bank CZ, a.s.
Musil spol. s r.o.
Elma Batelov s.r.o.
Fitting v.o.s.
YASHICA
Elsa spol. s r.o.
SMJ
Výtahy ELSA s.r.o.
MUSIL spol. s r.o.
LAPEK a.s.
Moravia Lacto a.s.
Mattoni – Karlovarské minerální vody, a.s.

