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42. jihomoravská regionální výstava vín s mezinárodní účastí
Spolek Vinaři brněnské oblasti vás zve na 42. jihomoravskou regionální výstavu vín s mezinárodní účastí,
zejména za Slovenska. K volnému ochutnání je tradičně 750 chlazených vzorků vín. Hraje cimbálová
muzika. Výstava se koná od 9.00 do 17.00 hod. v kongresovém centru brněnského výstaviště.Spolek Vinaři
brněnské oblasti Vás zve na 42. jihomoravskou regionální výstavu vín s mezinárodní účastí, jak drobných
vinařů, tak velkovýrobců z vinařských obcí Jižní Moravy společně s vinaři Malokarpatské vinařské oblasti ze
Slovenské republiky a dalších zemí Evropy. Můžete se těšit na více než 750 vzorků vín podáváných z
chladicích boxů s možností volného ochutnávání. K poslechu a dobré náladě bude hrát cimbálová muzika.
Výstava se koná v sobotu 23. února 2019 od 9.00 do 17.00 hodin v Kongresovém centru Brněnského
výstaviště, u zastávky tramvají Výstaviště hlavní vchod. Vstupné je 350 Kč a zahrnuje vstupenku na volné
ochutnávání všech vzorků vín, skleničku, katalog. Dále možnost sezení u stolů ve třech sálech pro 400
návštěvníků, možnost nákupu drobného občerstvení a průběžné ochutnávání vyhlášených šampionů výstavy.
Vstupenku zakoupíte při vstupu do Kongresového centra BVV.Na výstavě budou vyhlášeni šampioni v
kategoriích nejlepší mladé víno bílé a víno červené, nejlepší starší víno bílé a víno červené, nejlepší kolekce
pěti vín, cena JUDr. Josefa Špíška za nejlepší Rulandské modré, cena doc. Ing. Eduarda Postbigla, CSc. za
nejlépe hodnocené víno z nově vyšlechtěných odrůd, cena za nejlépe hodnocené zahraniční víno, cena
předsednictva spolku za nejlépe hodnocené archivní víno a vítězové odrůd vín. Součástí výstavy je také
aukce několika zahraničních vín.Hodnocení vín v komisích proběhne v sobotu 16. února 2019 od 8.30 do
14.00 hodin, na Střední škole potravinářské a služeb, Charbulova ul. 106 v Brně - Černovicích. Přijďte včas.
Vína se hodnotí 100 bodovou stupnicí, zveme školené i zkušené hodnotitele vín. Těšíme se na Vaši účast.
Sběr vzorků vín (3 láhve 0,7 l) bude probíhat od pondělí 11. 2. do středy 13. 2. 2019 vždy od 9.00 do 17.00
hodin v klubovně Vinařů brněnské oblasti na Jugoslávské ul. č. 80 v Brně Černých Polích. Výstava je
podporována Vinařským fondem České republiky. Předsedou výstavního výboru je Ing. Bc. Miroslav Musil,
Ph.D.
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