Vítejte na vyhlášení
9. ročníku prestižní vinařské soutěže o titul

Slavnostním večerem vás provede pan Marek Eben,
k poslechu zahraje Petr Simandel band.

18.00 ~18.40
Příchod hostů, welcome drink

18.40 ~19.00
Otevření sálu

19.00 ~ 20.30
Slavnostní vyhlášení

20.30 ~ 23.00
Degustace vín z nominovaných vinařství, Salonu vín ČR
Koktejlové občerstvení

I pro svou jemnost získala
minerální voda Korunní...

...certifikaci Voda vhodná k vínu.

Vážené dámy, pánové
přijali jste pozvání na slavnostní vyhlášení už devátého ročníku Vinařství roku.
A to znamená tři věci.
Za prvé, že Vás tento projekt zajímá a snad jste si ho i oblíbili. A nám je samozřejmě ctí Vás hostit. Za druhé, že moravská a česká vinařství jdou stále
dopředu, zdárně konkurují světu a ta nejlepší chtějí ukázat, co umí a být za to
oceněna. A konečně za třetí. Potvrzuje se, že značka Vinařství roku je silná,
stabilní a svého druhu jedinečná. Za což patří velký dík i našim partnerům.
Přeji Vám, příjemnou zábavu
						JUDr. Tibor Nyitray

partnerem Vinařství roku 2018 je firma

Ocenění Vinařství roku 2018
Malé vinařství

Korunní – Enolog roku 2018

Střední vinařství

Počin roku 2018

Velké vinařství

Cena prof. Viléma Krause

Vinařství roku 2018 – absolutní vítěz

Finalisté Vinařství roku 2018
malá vinařství

Blanc de Noir sekt 2016, MZV, suché
Cuveé Viktoria 2017, MZV, suché
Chardonnay Barrel Selection 2016, MZV, suché
Sauvignon Blanc Barrel Selection 2017, MZV, suché
Pinot Noir Barrel Selection 2017, MZV, suché
Merlot Barrel Selection 2017, MZV, suché

Ryzlink rýnský 2017 pozdní sběr – suché
Sauvignon 2017 pozdní sběr – suché
Chardonnay 2017 - TRADITIONNEL pozdní sběr – suché
Rulandské šedé 2017 - GRAND PINOT pozdní sběr – suché
Hibernal 2017 pozdní sběr – polosuché
Pálava 2017 výběr z hroznů – polosladké
Cabernet Sauvignon 2017 pozdní sběr – suché
Rulandské modré 2016 - GRAND PINOT výběr z hroznů – suché

3Sekt 2017 extra brut
Rulandské šedé 2016, výběr z hroznů, suché
Ryzlink rýnský 2016, pozdní sběr, suché
Hibernal 2018, pozdní sběr, suché
Sauvignon 2017, pozdní sběr, suché
Scarabeus Pinot Gris Orange 2016, výběr z hroznů, suché
Aurelius 2017, výběr z hroznů, polosladké
Tramín 2017, výběr z hroznů, polosladké
Dornfelder 2018, pozdní sběr, suché
Scarabeus Pinot noir 2016, výběr z hroznů, suché
Scarabeus Pinot noir 2015, výběr z hroznů, suché

Finalisté Vinařství roku 2018
střední vinařství

Müller-Thurgau 2017, pozdní sběr, suché
Pinot Gris 2015, pozdní sběr, suché
Pinot Blanc 2015, pozdní sběr, suché
Gewürztraminer 2016, pozdní sběr, suché
Johann W White 2014, jakostní víno známkové, suché
Johann W Red 2014, jakostní víno známkové, suché

Muškát moravský 2018, suché
Riesling 2015 VOC, suché
Chardonnay&Pinot gris 2015, suché
Tramín 2017, suché
Pálava 2017 VOC, suché
Merlot 2016, suché
Riesling 2014 VzC, sladké

Ryzlink vlašský 2017 pozdní sběr, suché
Chardonnay 2017, výběr z hroznů, suché
Pálava 2017, výběr z hroznů, suché
Veltlínské zelené terroir 2017, pozdní sběr, suché
Ryzlink vlašský terroir 2017, suché
Ryzlink rýnský terroir 2017, polosladké

Finalisté Vinařství roku 2018
velké vinařství

Veltlínské zelené 2017, pozdní sběr
Ryzlink rýnský 2015, pozdní sběr
Chardonnay 2017, pozdní sběr
Rulandské šedé 2017, pozdní sběr
Cuvée Jacob Hutter 2015, pozdní sběr
Tramín červený 2017, pozdní sběr
Frankovka 2016, pozdní sběr
Merlot 2015, pozdní sběr
Rulandské modré 2015, pozdní sběr
Cuvée 1614 2015, pozdní sběr
Zweigeltrebe barrique 2015, pozdní sběr

Veltlínské zelené 2017 Premium Collection, výběr z hroznů, suché
Chardonnay 2017 Premium Collection, výběr z hroznů, suché
Sylvánské zelené 2016, pozdní sběr, suché
Ryzlink rýnský 2013 Premium Collection, pozdní sběr, polosuché
Rulandské modré 2015 Premium Collection, VOC Mikulov, suché
Frankovka barrique 2015 Premium Collection, výběr z hroznů, suché

VIP Sekt brut - kvašený v lahvi
Veltlínské zelené 2018, pozdní sběr, suché
Neuburské 2018, pozdní sběr, polosuché
Pálava 2018, pozdní sběr, polosladké
Agni rosé Frizzante 2018, polosuché
André stará réva 2015, pozdní sběr
Rulandské modré barrique 2015, výběr z bobulí, suché
Agni 2017, výběr z hroznů, polosladké

Přijďte prožít nevšední zážitek s našimi nejlepšími víny

SALON VÍN ČESKÉ REPUBLIKY
Národní soutěž vín a stálá degustační expozice
na zámku ve Valticích
Degustační programy pro individuální návštěvníky i cestovní kanceláře
Prodej vín a sommelierských potřeb
Exkluzivní prostory a nabídka firemních akcí
Školení a semináře o víně
Zámek 1, 691 42 Valtice, tel.: +420 519 352 744
salonvin@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz, www.vinarskecentrum.cz

Korunní – jediná certifikovaná minerální voda
Přírodní minerální voda Korunní, přestože se jedná o chuťově
výraznější vodu, je držitelem certifikátu „Voda vhodná k vínu“,
který uděluje Vinařský institut ve spolupráci s Asociací
sommelierů ČR. Díky svému jedinečnému složení, poměru
minerálů a z toho vyplývajících chuťových vlastností minerální
vody tak máte jistotu, že Korunní je pro vás k vínu ta nejlepší
volba. Proto není náhodou, že se s minerálními vodami
Korunní setkáváte na řadě významných vinařských akcí,
jakou je i Vinařství roku.
Kvalitní vína a minerální vody Korunní zkrátka patří k sobě,
vytvářejí harmonický celek a potěšení z konzumace tak
ušlechtilého nápoje, jakým víno již po staletí je.

Albert se již podruhé stal hlavním
partnerem soutěže Vinařství roku. V jeho obchodech
zákazníci najdou vítězná vína ze všech kategorií.
Albert dlouhodobě podporuje místní vinaře a neustále
zkvalitňuje a rozšiřuje nabídku vín včetně exkluzivní řady
Moravian Collection.
Členem odborné poroty z oblasti „horeka a obchod“
je zkušený sommeliér a manažer nákupu vín obchodů Albert,
Vlastimil Vávra, který k soutěži Vinařství roku říká:
„Těší nás, že můžeme široké veřejnosti představit vysoce
jakostní a zároveň dostupná česká a moravská vína a ukázat,
že i pro ta velmi kvalitní si lidé nemusí dnes chodit do
specializovaných prodejen.“

VELKÝ VÝBĚR

LOKÁLNÍCH I ZAHRANIČNÍCH VÍN

pořádá

pod záštitou

Akce je pořádána pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka

Akce je pořádána pod záštitou
JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky města Brna

za podpory

hlavní partneři

projekt s podporou
Vinařského fondu

partneři

produktoví partneři

mediální partneři

