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1. ročník prodejní a prezentační přehlídky vína v Jihlavě se uskutečnil dne 2. dubna
2011 ve společenském sále DKO. Pořadatelem festivalu byl DKO Jihlava & Jihlavský
cech právovárečník a vinárníků.

FESTIVAL VÍNA JIHLAVA 2011 – Víno a žena
Přestože Vysočina, ani Jihlava samotná, nepatří mezi vinorodé lokality, určitě zde žije mnoho
lidí, kteří se vínem zabývají – ať už odborně nebo laicky, z touhy po dalším smyslovém
poznávání nebo jen tak pro potěšení. A právě těmto lidem byla určena akce Festival vína
Jihlava, která si hned od svého prvního ročníku vytyčila nesnadný, ale jasný cíl – stát se
tradicí. Letošní ročník byl zasvěcen mnohotvárnosti vína i ženy v životě, protože víno a žena
k sobě neodmyslitelně patří.
Na festivalu bylo možné degustovat na 200 vzorků vín od 25 vystavujících vinařů. Kromě
samotného ochutnávání byla možnost vyslechnout si prezentaci jednotlivých vinařství a jejich
vína byla na stáncích dostupná k zakoupení za výhodné ceny přímo od vinařů. Na programu
byly také čtyři řízené degustace s profesionálním someliérem Liborem Nazarčukem, který
při jednom ze vstupů všem přítomným ukázal tajemství famózního otvírání lahve sektu šavlí
(tzv. sabrage). K vínu neodmyslitelně patří i drobné pochutiny – pestrou nabídku
holandských sýrů jsme měli možnost ochutnat u stánku Cheesy Pardubice a archivní sýry
u stánku Jaroměřické mlékárny.
V podvečerních hodinách vystoupila herečka ANNA POLÍVKOVÁ se svou taneční
choreografií Paní Vltavská. Tato show byla předskokanem samotnému vyhlášení výsledků
Soutěže sladkých vín, která byla při tomto festivalu organizována a je tak jedinou soutěží
sladkých vín v České republice. Předávání cen se chopila držitelka světového rekordu v
přeplavbě kanálu La Manche a několikanásobná mistryně světa v dálkovém plavání YVETTA
HLAVÁČOVÁ.
Celým dnem provázel zkušený moderátor Petr Palovčík a nesmíme zapomenout také na
cimbálovou muziku CMTZ (Tomáše Zouhara) – "dvorní kapela valašského krále Bolka
Polívky", která svým uměním dokreslovala příjemnou atmosféru celého festivalu.
I přesto, že počasí trhalo teplotní rekordy, navštívilo první ročník festivalu více
než 600 milovníků a obdivovatelů vína a nejen žen, což považujeme za velký návštěvnický
úspěch. Proto doufáme, že se nám podařilo správně vykročit našemu cíli a společně
se všemi zúčastněnými jsme odstartovali novou tradici Festivalu vína Jihlava.
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SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
Vinařství Žarošice
Vinařství Hnidák, Nový Poddvorov
Vinařství Štěpánek, Mutěnice
ARTE VINI spol. s r.o., Hostivice – Chýně
Vinařství Vinofol, Novosedly
Vinařský dvůr Němčičky
Vinařství Petr Plchut, Mutěnice
Vinařství Karel Válka, Nosislav
Sklep Na Bařině, Čejkovice
Vinařství Jan Cícha, Blatnice pod Svatým Antonínkem
LGL – Nové vinařství, Vinařství rodiny Špalkovy, REISTEN
VINIDI, Slovensko
FABES s.r.o. – vinotéka Vinové Jihlava
Vinařství Václav Šalša, Kostelec u Kyjova
Winery Esterka Vít, Čejkovice
ARCHI, s.r.o. – VineckoProTebe.cz, Praha
Vinařství Waldberg Vrbovec, s.r.o.
Vinařství R2 – Prchal Rudolf, Brno
Vinařství Bukovský, Kobylí
Stabrix s.r.o. – Rakouská vína, Pardubice
LANGUEDOC - Milo Miškay, Francie
Mega Production a.s. – Vinařství MARCUS
Víno Hruška, Blatnička
Jaroměřická mlékárna, a.s. – archivní sýr, pomazánkové máslo, plátkové sýry
CHEESY Pardubice – holandské sýry, francouzské klobásy, víno Gerard Depardieu

OBČERSTVENÍ ZAJISTILI
Fabes s.r.o. Jihlava – Vinotéka Vinové
Kamila Chocolates Vyskytná – čokoládové pralinky a jiné speciality
Kokino Brno – cukrářství a pekařství
LAPEK, a.s. pekárna, cukrárna Jihlava
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SOUTĚŽ SLADKÝCH VÍN při Festivalu vína Jihlava 2011
V pátek 1. dubna 2011 se v salonku vinotéky Vinové v Jihlavě uskutečnila soutěž sladkých
vín při 1. ročníku Festivalu vína Jihlava 2011. V porotě, která hodnotila vzorky sladkých vín,
proto zasedly samé významné ženy z kraje Vysočina v čele se sportovkyní Yvettou
Hlaváčovou, která byla významným hostem celého festivalu.

Oceněná vinařství a jejich vína
Kategorie: Klasická vína
1. místo - Mega Production a.s. - Vinařství Marcus: Tramín červený, výběr z cibéb 2005
2. místo - Vinařství Štěpánek, s.r.o.: Frankovka Rosé, kabinet 2010
3. místo - Vinařství Volařík Mikulov: Ryzlink vlašský, výběr z cibéb 2008
Kategorie: Speciální vína
1. místo - Emerencia Selection: Tokaj Aszú 4 putňové 1999
2. místo - ZD Němčičky: Tramín červený, ledové 2008
3. místo - Vinařství Novosedly Vinofol: Ryzlink vlašský, ledové 2007
Kategorie: Fortifikovaná vína
1. místo - Vinařský dvůr Němčičky: Mistelle de Muscat klasik solera 99
2. místo - Likor, s.r.o.: Kopke port Fine Ruby
3. místo - Languedoc, s.r.o.: AOC Banyuls
Kategorie: Nejlepší kolekce vín
Vinařský dvůr Němčičky
Kategorie: Absolutní vítěz - "Champion"
Mega Production a.s. - Vinařství Marcus: Tramín červený, výběr z cibéb 2005
Kategorie: Nejharmoničtější víno
Francois Giboin: Pineau des Charentes Blanc 2005
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NAŠE POZVÁNÍ PŘIJALI HOSTÉ
držitelka světového rekordu v přeplavbě kanálu La Manche YVETTA HLAVÁČOVÁ
herečka ANNA POLÍVKOVÁ
moravský someliér LIBOR NAZARČUK

Hlavní partner:
Vývoj, oděvní družstvo Třešť
Mediální partneři:
Jihlavské listy
Hitrádio Vysočina
Partneři:
Okresní hospodářská komora Jihlava
Vinotéka Vinové Jihlava
Tančírna Třešť
VOŠG SUŠG, s.r.o. Jihlava
Rengl – plakátovací plochy
YASHICA
Výtahy ELSA s.r.o. Jihlava
MUSIL spol. s r.o.
Agrovenkov Vysočina
Jipocar
DoubleDRIVE club Jihlava
Innerstone
LAPEK a.s.
Moravia Lacto a.s.

