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Sonberk vinařstvím roku

oficiálními víny FIFA World Cup 2014™.
Majitel podniku Lidio Carraro a půvabná
enoložka Mônica Rossetti představili
vína pro mistrovství na největším jiho-

Od 12. června do 13. července budou
fotbaloví fanoušci sledovat souboje na
fotbalovém mistrovství světa v Brazílii.
Pro butikové vinařství Lidio Carraro (čti

Lidiu Kaháru) z Vale dos Vinhedos na
samém jihu země v provincii Rio Grande
do Sul je rok 2014 zcela mimořádný:
slaví desáté výročí a jeho vína se stala

Vítězem pátého ročníku soutěže Vinař-
ství roku 2013, pořádané Svazem vinařů
ČR, se stala společnost SONBERK a.s.
z Popic. Ocenění převzala během slav-
nostního galavečera 27. března v praž-
ském Veletržním paláci marketingová
a obchodní ředitelka Ing. Vladimíra Mrá-
zová, PhD., společně se sklepmistrem Ol-
dřichem Drápalem. Aby si ocenění sám
sobě předával prezident Svazu vinařů
a ředitel vinařství Sonberk JUDr. Tibor
Nyitray by bylo těžko akceptovatelné.
Ona už takhle otázka změny pravidel
a střetu zájmů a funkcí zněla prakticky
ve všech diskusích…

Podle nových pravidel letos soutěžila
jen vinařství, která se do soutěže přihlá-
sila. Z asi 1700 těch, která povinně ze
zákona přispívají do Vinařského fondu,
to bylo přibližně jedno procento. „No-
minovatelé“, tedy ti, kteří v minulých le-
tech navrhovali podle nejlepšího vědomí
a svědomí výrobce do komisionelního
hodnocení, byli letos odkázáni do role
těch, kteří z přihlášených vyberou tři
v každé z nově vypsaných kategorií – pro
malá, střední a velká vinařství. V někte-
rých kategoriích to byl docela problém.
Navíc podle změněných pravidel se na
rozdíl od předchozích let mohla zúčast-

Oficiální vína fotbalového mistrovství

nit i vinařství, která titul získala v minu-
lých letech – dosud musela na nové hod-
nocení čekat deset let.

Devět vybraných vinařství pak navští-
vila osobně sedmičlenná komise a sta-
novila dílčí výsledky - v kategorii „malé
vinařství“ zvítězilo Vinařství Glosovi
z Moravské Nové Vsi, kategorii „střed-
ní vinařství“ ovládl popický Sonberk
a „velké vinařství“ Zámecké vinařství
Bzenec.

Rozhodující slovo v tom, které z těchto
tří vinařství získá absolutní titul, měla mít
veřejnost. Ze soutěže o vinařství, které je
nejprogresivnější, šetrné k přírodě, spo-
lupracuje se školami a výzkumem, má
kvalitní vinařský turistický program, pra-
cuje s veřejností a ještě ke všemu vyrábí
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skvělá vína, která získávají mezinárodní
ocenění i místa v Salonu vín ČR, se tak
stala soutěž o nejschopnější PR agen-
turu, o nejagresivnější PR 2.0, o největší
počet followerů a lajkerů, kteří doneko-
nečna připomínají na sociálních sítích, že
právě tomu a tomu vinařství je třeba
poslat hlas, pokud možno každý den
znovu a znovu. Asi nejaktivnějí byl tým
Jana Stávka, který dokonce nabízel v pří-
padě úspěchu hmotné plnění v hodnotě
až 3000 korun, ale i kampaň Sonberku
byla velmi aktivní. Nevím, zda tohle měli
tvůrci pravidel na mysli, když je měnili. 

Vadí to? Jak komu a z jakého pohledu.
I za změněných podmínek měli všichni
šanci, jen někdo se zorientoval rychleji,
než ostatní. Sonberku blahopřejeme,
jeho bronzová plaketa bude viset v síni
slávy vedle Vinselektu Michlovský, Bohe-
mia Sektu, Malého vinaře Františka
Mádla a Znovínu Znojmo. A určitě měl
pravdu kamarád, který nám volal vý-
sledky do Finger Lakes nadšený z dobře
zorganizovaného galavečera:  Všichni
vědí, že Jan Kodeš je vítězem Wimble-
donu, málokdo si pamatuje, že to bylo
v roce 1973 a téměř nikdo si už nepa-
matuje, že se tak stalo po obřím boj-
kotu, kdy se většina světové elity tehdy
rozhodla takhle protestovat proti autori-
tativnímu jednání Mezinárodní tenisové
federace ITF.

Zástupci společnosti SONBERK převzali
od Svazu vinařů ČR skleněnou trofej od
sklárny Preciosa, šek na prezentaci vi-
nařství na rozhlasové stanici Frekvence 1
ve výši 100 000 Kč a unikátní 3D minci
od společnosti E-mince.cz.

Další cenu veřejnosti Mediatel Vinde-
mia Publica 2013 získaly Vinné sklepy
Valtice a.s., cenu Viléma Krause, udělo-
vanou významné vinařské osobnosti
s celoživotním přínosem pro tento obor,
převzal za nadšeného potlesku šlechtitel
Lubomír Glos, titul Enolog roku pro mla-
dého vinaře do 38 let získal Ing. Pavel
Holub, enolog společnosti Vinselekt
Michlovský, a.s.

Cenu za kvalitní novinářskou práci pro-
pagující víno Vindemia Acta převzala Ra-
dana Vítková, redaktorka MF Dnes –
Víkend a cenu Vindemia Libri za nejlepší
literaturu propagující víno RNDr. František
Kratochvil, DrSc., za populárně naučnou
knihu „1000 a 111 pojmů o víně, révě
vinné a vinařství, aneb brevíř enofila“.

Během večera měli hosté možnost
ochutnat vína devíti finalistů i stovku vín
letošního Salonu vín ČR. Průběh slavno-
stního večera zpestřily svým vystoupe-
ním zpěvačky Andrea Kalivodová
a Lenny. Celým večerem bravurně pro-
vázel moderátor Marek Eben. Nově si
přítomní hosté mohli prohlédnout také
Slovanskou epopej. 

Růžová vína z Moravy a Čech se změ-
nila ze sezonní zajímavosti ve stálou sou-
část nabídky našich vinařů. Zatímco ještě
před pěti lety využívali vinaři jen cca 2 %
hroznů pro výrobu růžových vín, v loň-
ském roce to bylo už 8 %, tedy čtyřná-
sobek. V minulém roce vinaři vyrobili
více než 5 milionů litrů růžového vína,
tedy o cca 20 % více než v roce 2012.
Růžová vína už v České republice vyrábí
tři čtvrtiny všech vinařů a vinařských
firem. 

Kvalita našich růžových vín spočívá
zejména ve velmi dobré geografické po-
loze, která v kombinaci s vysokou tech-
nologickou úrovní vinařů dává vzniknout
zajímavému nápoji, stále více vyhledáva-
nému tuzemskými spotřebiteli. Rosé jsou
díky své pitelnosti a široké škále růžo-
vých barev zajímavým nápojem nejen
pro jarní a letní sezonu. Ačkoliv se v prů-
běhu let stala spotřeba růžových vín ce-
loroční záležitostí, zažívá nyní hlavní
sezonní vrcholy.

Po celý květen a červen probíhají lo-
kální „růžové“ akce v celé České repub-
lice a sezona bude pokračovat celé léto.

Pražský růžový máj v rytmu swingu se
letos přestěhoval z náměstí Jiřího z Po-
děbrad na vltavskou náplavku Rašínova
nábřeží, kde se v sobotu 17. května od
10 do 21 hodin představí růžová vína
a klarety především z loňského ročníku.
Součástí festivalu bude gastronomie
snoubící se s růžovým vínem a příjem-
nou atmosféru dotvoří swingové a jaz-
zové hudební skupiny. 

„Součástí marketingu růžových vín,
který Vinařský fond zajišťuje, je i pod-
pora „růžových“ akcí. Naším úkolem je
přiblížit lidem to nejlepší z našich vinic
a tím moravská a česká růžová bezpo-
chyby jsou. Každoročně stoupající pro-
dukce rosé pak potvrzuje, že si již našla
své stálé místo u spotřebitelů a tomu
jsme rádi,“ řekl ing. Jaroslav Machovec,
ředitel Vinařského fondu ČR.

Růžové

americkém veletrhu vína EXPOVinis
v São Paulu. Premiéry se zúčastnila i bra-
zilská prezidentka Dilma Rousseffová,
která dostala první set jako dárek.

Sérií Faces Top Premium vzdává brazil-
ské vinařství čest fotbalovému svátku.
Vína, sklízená ručně ve vinicích Encruzil-
hada do Sul mezi Bento Gonçalves
a Garibaldi,  pocházejí z jedné z nejlep-
ších brazilských sklizní všech dob, jsou
proto označena 2008 Grande Vindima.
Vyrobeno je jen 2014 číslovaných lahví
– budou tedy nejen příležitostí ke slav-
nostnímu přípitku, ale i sběratelskou ku-
riozitou.
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Enjoy je jarní novinka vinařství Ludwig.
Víno pro mladé - svěží, čisté a jasné, jed-
ním slovem cool. A protože výraz Enjoy
je skutečně mezinárodní, vína zařazená
pod touto novou značkou budou po-
cházet hned z několika zemí a do řady
zemí mají také namířeno. 

„Chceme prezentovat vína odrůdově
typická, nepříliš komplikovaná a zároveň
cenově dostupná. Proto jsme využili na-
bídku našich stálých zahraničních part-
nerů a u bílého a červeného Enjoy jsme
sáhli po velmi zdařilých zahraničních ví-
nech. Růžové Enjoy je z Moravy, neboť
nejlepší růžová vína na světě se dělají

Čína: Enjoy!
u nás,” objasňuje strategii vinařství Lud-
wig marketingová ředitelka Liana Hra-
bálková.

Bílé víno Enjoy pochází ze Španělska,
červenou verzi obstará Cabernet Sau-
vignon z Chile, zatímco růžové bude
z Moravy a půjde o Modrý Portugal. Pro-
tože jde o víno pro mladé, koncová cena
v obchodních řetězcích se bude držet
pod částkou sto korun za láhev. „Mladí
lidé hledají zdravější variantu k mícha-
ným, doslazovaným a synteticky barve-
ným nápojům s lihem. Snažíme se tedy
zaplnit tuto skulinu na trhu něčím svě-
žím a originálním, co mladé zaujme.” Vi-
nařství věří, že zaujme jak zvláštní láhví
s vnitřním reliéfem, tak také originální
etiketou s fluorescenčním lakem, který
v noci svítí.

Stylovou řadu Enjoy nabídlo vinařství
Ludwig v rámci svých zahraničních am-
bicí vedle dalších vín i na 90. ročníku
veletrhu China Food & Drinks Fair
v Chengdu v provincii Sichuan. Veletrh
je určen primárně odborné veřejnosti -
zástupcům firem, obchodníkům, nákup-
čím a odborníkům. Letošního ročníku
se zúčastnilo přes 3000 vystavovatelů
z různých zemí světa na výstavní ploše
100 000 m2,  navštívilo jej přes 400 000
návštěvníků. 

Česká expozice, vytvořená ve spolu-
práci s MPO a agenturou CzechTrade,
byla umístěna na velmi dobrém místě
v mezinárodní hale č. 2 na ploše 45 m2.
Zastoupení zde mělo 6 českých firem,
mezi nimi vinařství Ludwig a Lahofer či
pivovar Bernard, zastoupený čínským
subjektem Shinnpen, který také prezen-

toval Karlovarské minerální vody s pro-
dukty Mattoni a Aquila. Na rozdíl od
přesycených trhů na jihu a východě
země, zejména v deltách Perlové řeky
a Dlouhé řeky, lze na západě Číny najít
dosud neobsazený terén a významné

obchodní příležitosti. Populace města
Chengdu je zhruba stejná, jako počet
obyvatel v ČR a provincie Sichuan
a Chongqing mají asi tolik obyvatel, jako
Evropská unie... Úspěšná jednání v le-
tošním roce vedou k úvahám, že v roce
2015 by měla být naplánována česká ex-
pozice na ploše 80 - 100m2 s plánova-
nou účastí 8 - 10 firem.
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47.Valtické vinné trhy 

Jožka Valihrach:
Nejlepší

Chardonnay světa! 

A jedna na konec:
Kravihorský konzulát

Pro ctitele dobrých mladých vín a vi-
nařskou veřejnost se letošní Valtické vinné
trhy otevřou v pátek 9. května odpoledne
a po celý den v sobotu 10. května. Mi-
lovníci vína tu budou moci ochutnat
všechna soutěžící vína včetně šampionů.

Mezi tuzemskými bílými víny letos zví-
tězil Ryzlink vlašský, pozdní sběr, ročník
2013 od Vinařství Volařík z Mikulova,
nejvýše hodnoceným červeným vínem je
Víno z Kobylí Cabernet Moravia, pozdní
sběr, ročník 2011 od výrobce PATRIA a.s.

a šampionem mezi zahraničními víny je
argentinský Cabernet Sauvignon Pascual
Toso 2011, který na náš trh dováží Jaro-
slav Kšána.

Během obou květnových dnů zahrají
cimbálové muziky Jožky Severína, Hudci,
Slovácko mladší, Rebend a dále Standa
Hložek s kapelou, Jazz Band Brno a Louis
Armstrong Revival.

Ceny zůstávají stejné jako vloni -
vstupné 60 Kč, sklenička 40 Kč, katalog
40 Kč a 1 kupon 5 Kč.

„Když jsem se dozvěděl, že po
místě v první desítce, pátém, čtvr-
tém, třetím a druhém místě jsme
letos vyhráli nejstarší světovou sou-
těž odrůdy Chardonnay du Monde
ve Francii, vytryskly mi slzy a musel
jsem si sednout...” 

V rámci naší cesty po Asii v dubnu 2014
proběhla kontrola pověřeného zástupce
vlády Svobodné spolkové republiky Kraví
Hora ing. Ludvíka Šlancara na filipínském
konzulátu v Santa Cruz na ostrově Pala-
wan. Konzulka, slečna Sheryl Paig, ho in-
formovala o následcích loňské přírodní
katastrofy – tajfunu, který postihl Filipíny.
Škody v sídle konzulátu jsou následující:
služební fena Molly zabitá kokosovým
ořechem, dvě vyvrácené kokosové palmy,
potrhaná vlajka. Špatné počasí v té době
znemožnilo zásobování konzulátu, proto
byly vypity veškeré tekuté zásoby kravi-
horských vín. Konzulka připravuje žádost
o doplnění zásob a novou vlajku.

Ing. Liana Hrabálková, Vinařství Ludwig


