Cech kyjovských vinařů, Komenského 548/21 Kyjov 697 01
tel.: 518 614 526, 602 937 871, navratil.souz@worldonline.cz
Vážení přátelé – vinaři.
Cech kyjovských vinařů pořádá v letošním roce již 5. ročník Galerie rulandských vín v ČR.
Chceme navázat na vynikající úroveň předcházejících ročníků, kdy vinaři přihlásili do soutěže
téměř 400 vzorků ze všech našich podoblastí, ale také vína ze Slovenska, Německa,
Maďarska, Rakouska, Francie a Moldávie. Přehlídka se týká odrůd rulandské bílé, šedé
a modré ( Pinot blanc, Pinot gris a Pinot noir).
5. ročník GRV v ČR se uskuteční 13. srpna 2011 ve 12 hodin ve sportovní hale Střední
zdravotnické školy. Patronát přijal starosta města Kyjova Mgr. František Lukl. Šampióni
jednotlivých odrůd získají hodnotné věcné ceny.
Degustace bude 6. srpna v 10 hodin na Klvaňově gymnáziu a vína budou hodnotit komise
složené z vinařských odborníků s platnými degustátorskými zkouškami.
Vážení vinaři. Dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při zajišťování vzorků. Jeden vzorek
jsou 3 sedmičky, v případě menšího obsahu 4 láhve.
Letošní ročník je rokem posledním, kdy se soutěže mohou účastnit i menší vinaři. Od příštího
roku bude soutěž jen pro profesionální výrobce vína. To znamená, že se nevybírá poplatek za
přihlášení vína a není nutný rozbor ani zatřídění.
Garantujeme Vám seriozní ohodnocení Vašeho vína. Soutěž je medializována sdělovacími
prostředky a vzhledem k tomu, že v uvedený termín budou v městě Kyjově probíhat nejstarší
folklorní slavnosti – Slovácký rok 11. – 14. 8., očekáváme několik desítek tisíc návštěvníků.
Statut, kde jsou uvedena sběrová místa a další informace získáte na vinařských webech
(www.vinazmoravy.cz, www.wineofczechrepublic.cz, atd.) nebo pa.navratil@mukyjov.cz

Na spolupráci se těší Cech kyjovských vinařů.

Vážení degustátoři.
Máte-li zájem pomoci nám při hodnocení vín – degustace se koná 6. srpna (sobota), pošlete
zprávu na pa.navratil@mukyjov.cz nebo zatelefonujte na 602 937 871 nejpozději do 8. 7.
Hodnotíme 100 bodovým systémem mezinárodní unie enologů.

