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DEN VÍNA,
FOLKLORU  
A GASTRONOMIE



Znojemská vinařská podoblast zavedla první apelační sys-
tém v České republice – VOC Znojmo, z.s., což znamená „vína 
originální certifikace“. Apelační systém zaručuje originální, 
chuťově plná a aromatická vína, pocházející z ověřených 
oblastí Znojemska. Značku VOC Znojmo nesou jen vína ze 
tří nejtypičtějších odrůd Znojemska: Sauvignonu, Ryzlinku 
rýnského a Veltlínského zeleného, případně jejich cuvée. 

Systém VOC neznamená, že by se ve Znojemské vinařské 
podoblasti zrušil stávající systém, který dělí kvalitu vín dle 
cukernatostí hroznů. Týká se pouze vín od určitých výrobců, 
která musí splňovat celou řadu podmínek. Hrozny pro jejich 
výrobu musí mít například nejméně 19°NM a musí být ur-
čeny pro výrobu přívlastkových vín, musí pocházet pouze 
z vybraných tratí, výnos nesmí překročit 2,5 kg na keř a jejich 
školení nesmí probíhat metodou barrique.

Nejviditelnějším označením vín VOC Znojmo je pásek okolo 
hrdla láhve. Na něm je uveden číselný kód, z něhož je možné 
poznat šarži, počet láhví a další údaje. Pásku dostává vinař až 
poté, co je jeho vínu udělena značka VOC Znojmo, a jejich 
počet přesně odpovídá počtu láhví.

Pokud si koupíte takto označenou láhev, dopředu víte, jaké 
bude víno v ní – vysoce kvalitní, jedinečné a se zaručeným 
původem. Označení VOC Znojmo je zkrátka dobrým vo-
dítkem pro výběr na širokém a leckdy nepřehledném trhu 
tuzemských vín.



Vážení milovníci skvělého vína,
lahodné gastronomie a folklórní hudby, 
vítáme vás opět po  roce na  již devátém Festivalu vína  
VOC Znojmo, který se koná v malebném vinařském městě 
Znojmě, jež je právem označováno za perlu jižní Moravy. 

Znojmo proslavila zejména výroba nakládaných okurek 
a pěstování vinné révy. Za chuťově plná a svěží aromatická 
bílá vína vděčí Znojemsko nejenom velkému počtu šikovných 
vinařů, ale také ideálním přírodním a klimatickým podmín-
kám, které dávají zdejším vínům nezaměnitelnou kořenitou 
chuť, plnost a aroma. Není typičtějších odrůd pro Znojemsko 
než Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené.

Díky těmto skvostným bílým vínům se koná i Festival vína 
VOC Znojmo. Zdejší vinařská podoblast zavedla jako první 
v České republice apelační systém vín originální certifikace 
a pod hlavičkou spolku VOC Znojmo představuje na festivalu 
nový ročník vín VOC Znojmo od devatenácti vinařů. 

Z gastronomického hlediska se s těmito víny nejlépe snoubí 
pokrmy z ryb. Jelikož se jižní Morava může pochlubit regio-
nální specialitou, a to Pohořelickým kaprem, připravily přední 
znojemské restaurace a hotely speciální kapří menu.

A protože láska ke Znojemsku by neměla procházet jen 
žaludkem, nesmí chybět bohatý kulturní program s živou 
hudbou a tancem.

Pro jarní květnové dny si nemůžete vybrat lepší místo než 
právě Znojmo. Přejeme vám krásné zážitky!

Festival vína VOC Znojmo  
se koná pod záštitou ministra 
zemědělství Mariana Jurečky



PROGRAM FESTIVALU
Horní náměstí, Znojmo

 
programem provází Ivo Dvořák, 
viceprezident Asociace sommelierů ČR

vstup volný

10.00–20.30 Ochutnávka vín VOC Znojmo
  ochutnávka nově zatříděných vín  

VOC Znojmo ročníku 2016 i starších formou 
předplacené karty

 OCHUTNEJTE POHOŘELICKÉHO KAPRA  
 NA MNOHO RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ
  Gato, Hotel LAHOFER, Hotel Savannah, 

PREMIUM hotel, Restaurace Gaudeo, 
Restaurace Panorama

10.00  DYJAVÁNEK – dětský folklórní soubor 
 ze Znojma

11.15   Folklórní soubor Bača a Ovečky  
Valašské Meziříčí – Valašsko jak má být

12.30   Musica Folklorica – experimenty s folklórem 
a s hudebními nástroji... už jste slyšeli keramické 
housle???

13.30  LOSOVÁNÍ NÁVŠTĚVNICKÝCH KUPONŮ
  vína VOC Znojmo, poukazy od restaurací, ceny 

z Rybníkářství Pohořelice, předplatné časopisu 
Sommelier, předplatné Wine & Degustation, 
poukaz na Vinobus pro dvě osoby, poukaz 
HudbaZnojmo, poukaz na degustaci u rotundy 
v rámci Znojemského historického vinobraní 
a spousta dalších cen 

14.00  Denár – s Bohušem Ježkem a jeho akordeonem

15.40   Söndörgö – hudba komunit kolem Dunaje 
ve velkolepém podání, maďarské hvězdné 
uskupení vás roztančí 

16.40  LOSOVÁNÍ NÁVŠTĚVNICKÝCH KUPONŮ
  vína VOC Znojmo, poukazy od restaurací, ceny 

z Rybníkářství Pohořelice, předplatné časopisu 
Sommelier, předplatné Wine & Degustation, 
poukaz na Vinobus pro dvě osoby, poukaz 
HudbaZnojmo, poukaz na degustaci u rotundy 
v rámci Znojemského historického vinobraní 
a spousta dalších cen 



17.00   Jitka Šuráňská – Duo zakořeněné v tradici 
jdoucí svojí vlastní cestou

17.50  LOSOVÁNÍ NÁVŠTĚVNICKÝCH KUPONŮ
  vína VOC Znojmo, poukazy od restaurací, ceny 

z Rybníkářství Pohořelice, předplatné časopisu 
Sommelier, předplatné Wine & Degustation, 
poukaz na Vinobus pro dvě osoby, poukaz 
HudbaZnojmo, poukaz na degustaci u rotundy 
v rámci Znojemského historického vinobraní 
a spousta dalších cen 

18.30   Družina – Slovenský folklór trochu inak

19.45  CIMBÁLOVÁ MUZIKA ANTONÍNA 
 STEHLÍKA –  aneb večerní zpívání na náměstí 

20.45  ZÁVĚR PROGRAMU

Odrůdové ulice:
Sauvignonová ulice (Obroková): Denár 
Veltlínské náměstí (Václavské náměstí): 
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka 
Ryzlinkový trh (Slepičí trh): 
Vinohrádek, Veltlínek, Bača a Ovečky
Pro vaše děti je připraven dětský koutek s dozorem.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

od 15.00 hod. a od 17.00 hod.
Řízené degustace vín VOC Znojmo ve Vlkově věži 
s agenturou NAVAJN
Ve výšce 32 m nad zemí si vychutnáte nejen nádherný 
výhled na Znojmo a okolí, ale také vína zatříděná apelačním 
systémem VOC Znojmo. Cena 150/os. (v ceně 5 vzorků vín, 
neutralizační sousto speciální chleba a voda).

Horní náměstí

Václavské nám.
VELTLÍNSKÉ 

NÁMĚSTÍ

RYZLINKOVÝ
TRH

Slepičí trh

Obroková

SAUVIGNO
NOVÁ UL.

Kovářská

Přemyslovců

Vlkova

Ve
se

lá

Veselá

Divišovo 
nám.

Zelenářská

Kramářská

Horní Česká

HLAVNÍ PROGRAM 
FESTIVALU VÍNA

VOC ZNOJMO

Zelenářská
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DV Promotion s.r.o.
sklep Nový Šaldorf 80/S

Vinařství Ing. Josef Dobrovolný
sklep Nový Šaldorf 92/S

Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.
Nový Šaldorf 234

Společnost hospodařící na 19 ha vinic pěstuje hrozny v souladu 
s přírodou, ošetřuje je na bio-minerální bázi, část vinic na principu 
integrované produkce. Práce s révou a hrozny probíhají ručně, 
výnos je přísně regulován pod 50 q na hektar. Důležitým rysem 
je zrání vín v nových kvalitních dubových sudech barrique, bez 
použití konzervačních látek. Odrůdy pro výrobu vín značky VOC 
se pěstují ve vinici U svatého Urbana ve Vrbovci a ve vinici Pod 
Lesem v obci Popice. Vína jsou velice minerální a intenzivní.

Vinařství má své počátky už v roce 1965. Sklep, umístěný v kom-
plexu Modrých sklepů v Novém Šaldorfu, se od svých sousedů 
liší jednou zvláštností: jeho klenby připomínají gotické oblouky. 
Vinařství využívá moderní technologie, přibližně 80 % hroznů 
pochází z 16 ha vlastních vinic z viniční tratě Kraví hora. Tam se 
také pěstují odrůdy pro výrobu vín značky VOC Znojmo, využívá 
se rovněž vinice Tři díly v obci Těšetice.

Vinařství dvou kamarádů navazuje na rodinné tradice od padesá-
tých let minulého století. Filozofií malého vinařství je vyrábět co 
možná nejkvalitnější odrůdová vína ze znojemské vinařské podob-
lasti a to v malých šaržích kolem 3 tisíc lahví. Celková roční výroba 
je přibližně 40 000 lahví. Vinařství nabízí jak širokou nabídku de-
gustací především v degustačním sklepě v Novém Šaldorfu, tak 
zážitkovou gastronomii a propojení vín s dobrým jídlem.

 Do Říčan 592, 190 11 Praha 9
tel.: 602 207 307

www.dobravinice.cz

R. Svobodové 22, 669 02 Znojmo
tel.: 603 889 022

www.vinarstvi-dobrovolny.cz

671 81 Nový Šaldorf 234
tel.: 602 485 993, 777 179 462

www.pialek.cz



Pod Skálou 106, Hnanice
669 02 Znojmo

tel.: 775 334 164 
www.vinarstvitak.cz

Brněnská 523, 671 82 Dobšice
tel.: 515 242 756, www.lahofer.cz

facebook.com/vinarstvilahofer

671 24 Vrbovec 247
tel.: 603 324 194, 604 566 175

e-mail: vino.vanek@seznam.cz
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Vinařství Trávníček & Kořínek 
sklepní ulice Hnanice

VÍNO VANĚK s.r.o.
sklepní ulice Chvalovice, sklep č. 2

Vinařství LAHOFER, a. s.
sklep Dobšice

Vinařství Trávníček & Kořínek vyrábí víno výhradně z hroznů vypěs-
tovaných na 50 ha vlastních vinic v okolí vinařské obce Hnanice. 
Vinice jsou obhospodařovány dle zásad integrované produkce. 
Zajímavostí vinařství je výroba oranžových vín v hliněné nádobě 
kvevri. Vinice pro výrobu vín značky VOC se nacházejí ve viničních 
tratích Knížecí vrch, Fládnická a U Chlupa u obce Hnanice. Vinařství 
Trávníček & Kořínek buduje svoji image i osobitým designem, 
o čemž svědčí získané prestižní ocenění Red Dot – jedné z nejzná-
mějších globálních soutěží komunikačního designu v Berlíně. 

Rodinné vinařství Jana Vaňka vzniklo v roce 1995. V současnosti 
obhospodařuje a zpracovává hrozny z 4,5 ha vlastních vinic, které 
se nachází ve viničních tratích U sv. Urbana a Dívčí hora. Filozofií 
vinařství je skloubit šetrné zpracování hroznů moderními techno-
logiemi s následnou tradiční vinifikací vína v dřevěných sudech.

Vinařství LAHOFER obhospodařuje na Znojemsku spolu s fir-
mou Vinice LAHOFER 430 hektarů vinic třeba na tratích Babi-
čák, U Hájku, Volné pole či Lampelberg. Právě tam je umístěn 
vinařský naučně-zábavný program – www.mejtesvojihlavu.cz.  
Roční produkce vinařství je okolo půl milionu lahví. Stará se 
i o městskou Rajskou vinici na historických terasách pod chrá-
mem svatého Mikuláše ve Znojmě. Celoročně nabízí ubytování 
ve vlastním Hotelu LAHOFER s pravidelnými degustacemi vín.
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Vinařství Špalek
Nový Šaldorf, sklepy 93/S, 103/S, 104/S

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.
sklep Chvalovice č. 58

Rodinné BIO vinařství, hospodařící na 10 ha vinic na Kraví 
hoře. Zakládající člen spolku VOC Znojmo. Jako vůbec první 
vinařství na Znojemsku zavedlo gravitační zpracování hroznů 
v novém, avšak historicky pojatém sklepě v Novém Šaldorfu. 
Kromě tradičních bílých, růžových a červených vín vyrábí 
i vína speciální jako vína ledová, vína typu barrique, vína zrající 
na kvasnicích či vína likérová.

Vinařství Waldberg Vrbovec s.r.o. je vinařskou společností, 
ve které se daří spojovat tradiční vinařské hodnoty a zkušenosti 
s moderními technologiemi, což s významným potenciálem 
vlastních vinic dává vyniknout typickému odrůdovému cha-
rakteru, s přírodou harmonickými víny se svojí nezaměnitelnou 
„tváří“ . Motto „Waldberg – Víno s tváří“.

671 34 Horní Dunajovice 85
tel.: 736 225 204

www.vinolibal.cz

671 24 Vrbovec 190
tel.: 736 631 547, 608 881 692

www.waldberg.cz

Nový Šaldorf 104, 671 81 Znojmo
tel.: 515 243 802, 606 647 811

www.saler.cz

7 Vinařství Líbal, s.r.o.
sklep Horní Dunajovice

Ačkoli bylo vinařství založeno roku 2001, tradice výroby vína 
v rodině je předávána již po třetí generaci. Odrůdová skladba je 
uzpůsobena severní poloze vinařství, hrozny pocházejí z vinič-
ních tratí v Horních Dunajovicích – Frédy, Stará Hora a viniční 
tratě v nedaleké obci Tvořihráz – Na vinici. Z bílých odrůd dosa-
hují nejlepších úspěchů aromatická vína, především Sauvignon, 
Tramín červený, Pálava a další. Z červených potom Svatovavři-
necké, Cabernet moravia a Zweigeltrebe. 
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Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
sklep Lechovice

VINO HORT, s.r.o.
degustační sklep Dobšice, Leska 69

Zemědělské družstvo Hodonice
sklep Tasovické vinařství 

Vinařství působí od roku 1993 a navázalo na hlubokou tradici vinař-
ství v Lechovicích. Zaměřuje se na výrobu kvalitních vín z hroznů 
pěstovaných ve vlastních vinicích o rozloze 236 ha. Vinice jsou 
obhospodařovány podle pravidel integrované produkce, která 
je šetrná k životnímu prostředí. Obzvláště se tu daří odrůdám 
Sauvignon, Pálava či Tramín, které jsou velmi dobře hodnoceny 
na vinařských výstavách. Vinařství se věnuje i výrobě šumivých vín, 
pro kterou využívají metodu druhotného kvašení v láhvi. 

Vinařství nakupuje hrozny od špičkových vinohradníků, vinice 
kontroluje a určuje nezbytné kroky pro vysokou kvalitu hroznů. 
Důraz je kladen zejména na odrůdu, polohu, výběr zdravé 
suroviny s vyšším obsahem cukru a nízkou výnosnost keře. Nej-
větších úspěchů vinařství dosahuje s růžovými víny. Pískovcové 
vinné sklepy leží v Dobšicích u Znojma; v katastru této obce také 
leží vinice U hájku, kde se pěstují odrůdy pro výrobu vín VOC.

Tasovické vinařství je součástí Zemědělského družstva Hodonice. 
Celková rozloha vinic je 120 ha, odrůdy pro vína VOC pocházejí 
z vinic Kamenný vrch a Staré vinohrady v Tasovicích a z vinice 
Skalka v Krhovicích. Filozofií společnosti je zpracovávat každý rok 
hrozny ze stejné vinařské obce, viniční tratě, části vinice i polohy. 
Jedině tak lze porovnávat drobné rozdíly jednotlivých ročníků, 
díky historickým archivům s možností návratu až do roku 1959.

671 63 Lechovice 60
tel.: 515 271 209

www.vslechovice.cz

671 25 Hodonice 258
tel.: 737 259 557, 734 754 818

www.zdhodonice.cz

Leska 69, 671 82 Dobšice
tel.: 602 149 445

www.vinohort.cz
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Vinařství Sádek s. r. o.
sklep

VINICE - HNANICE, s.r.o.

Vinařství HANZEL, s.r.o.
Malinovského 33, Miroslav

Velkorysý areál s vinicemi, hotelem, restaurací, sklepy, vinotékou 
a přírodním amfiteátrem leží pod hradem Sádek. V části vino-
hradu se pěstují dnes již téměř vymizelé odrůdy vinné révy. Vi-
nice pro výrobu vín VOC leží přímo ve viniční trati Pod Sádkem. 

Společnost hospodaří systémem integrované produkce na  
270 ha mladých vinic. Část leží v ochranném pásmu NP Podyjí, 
z čehož vyplývají přísné požadavky na ekologický způsob hos-
podaření. Odrůdy pro výrobu vín značky VOC pocházejí z vinič-
ních tratí u Hnanic, Vrbovce a Oleksoviček.

Historická budova Vinařství HANZEL byla v roce 2012 kom-
pletně zrekonstruovaná na moderní vinařství s prezentačním 
vinným sklepem, stylovou restaurací, konferenčním prosto-
rem, vinotékou a hotelovými pokoji. Vinařství dnes produkuje 
okolo 100 tisíc lahví převážně přívlastkových vín ze Znojemska. 

669 02 Hnanice 132
tel.: 602 470 377, 724 081 142

www.vinice-hnanice.cz

675 23 Kojetice na Moravě 175
tel.: 602 721 625

www.vinarstvi-sadek.cz

Malinovského 33, 671 72 Miroslav
tel.: 725 749 408

www.vinarstvihanzel.cz

13 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Loucký klášter Znojmo

Společnost uvádí vedle tradičních odrůdových vín na trh za-
jímavá a nová vína špičkové kvality z nejlepších viničních tratí 
včetně vín z proslulé vinice Šobes. Pro pěstování odrůd, z nichž 
se vyrábějí vína značky VOC, se využívají vinice Dívčí vrch 
ve Slupi, Kamenný vrch v Tasovicích a Weinperky v Miroslavi.

Prodejna lahvových vín 
v Louckém klášteře ve Znojmě

tel.: 515 267 237
www.znovin.cz
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Arte Vini spol. s r.o.
Nový Šaldorf 29/S

Vinařství Josef Kořínek 

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ 
STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Vinařství bylo založeno v roce 2008 s cílem vyrábět vína 
výhradně z hroznů od renomovaných pěstitelů révy vinné. 
Soustředí se zejména na tradiční odrůdy – Veltlínské zelené, 
Rýnský ryzlink, Sauvignon, Zweigeltrebe a Frankovka. Cílem je 
nabídnout vína vycházející z moravské vinařské tradice, vína, 
která přinášejí radost pokaždé, když se jich napijete. Většina vín 
je zpracovávána v historickém klenutém sklepě vyhloubeném 
v pískovcovém masivu.

Josef Kořínek Vinařství vzniklo v roce 2015 jako pocta vinař-
skému umu svých předků. Pod rukami tří generací rodu Kořínků 
se zde rodí a prezentují vína s moravskou duší – vína energická, 
svěží a mnohdy nevyzpytatelná. V nedaleké rodinné vinotéce 
může návštěvník ochutnat vína nejen z vlastní produkce, ale i ze 
spřátelených regionálních vinařství. 

V roce 1895 byla založena první šlechtitelská stanice révy vinné 
na území naší republiky. Dnešní společnost AMPELOS úspěšně 
navazuje na tradici a zároveň produkuje vysoce jakostní od-
růdově čistá vína z vlastních selektovaných vinic. Na ploše 
53 ha vinic zajišťuje udržovací šlechtění 35 odrůd révy vinné 
a 5 odrůd podnožové révy, dále se zabývá novošlechtěním, 
produkcí oček, podnoží, sazenic a udržuje téměř 300 odrůd 
Genofondu révy vinné ČR. S výsledky šlechtění se mohou 
zájemci seznámit přímo ve firemní vinotéce, která se nachází 
přímo u zastávky Vinobusu.

Vinný sklep č. 29/S, Nový Šaldorf
tel.: 775 044 075, 777 777 070

www.artevini.cz 

Okružní 10, 669 02 Hnanice
tel.: 777 080 724

www.josef-korinek.cz

671 24 Vrbovec 274
tel.: 515 230 103

www.ampelos.cz 



13 zastávek | 56 kilometrů | 19 vinařství

KRÁSY ZNOJMA A PŘILEHLÝCH OBCÍ, 
VÝHLED NA VINICE, OCHUTNÁVKY 

VÍN – A SPOUSTA DALŠÍHO.
Díky Vinobusu VOC Znojmo můžete jednoduše za-
vítat ze samotného centra Znojma do různých sklepů 
a vinařství na Znojemsku, aniž byste museli řešit, jak 
se dopravíte tam i zpět. Můžete si prohlédnout krásné 
vinice, pokochat se přírodou Národního parku Podyjí, 
navštívit Loucký klášter či podniknout spoustu dalších 
zajímavých věcí v blízkosti zastávek Vinobusu. Nosič 
na kola je samozřejmostí.

vinobus.vocznojmo.cz VOC Znojmo

Znojemskem s Vinobusem
Novinka 2017 – vybrané zastávky s 15 min. 
přestávkou  a degustací vín (degustace jsou placené)



Během festivalu můžete navštívit 
Informační centrum VOC Znojmo 
ve Vlkově věži na ulici Kollárova ve Znojmě. 
Otevřen bude i ochoz věže s vyhlídkou.

Informace o vinařstvích a vinařských akcích 
ve Znojmě a okolí, ochutnávka vín, všechna 
vína VOC Znojmo ke koupi na jednom místě. 

Vlkova věž, ulice Kollárova, Znojmo
(ve spodní časti Masarykova náměstí)
GPS: 48° 51‘ 12.77“N 16° 3‘ 4.83“E



Královská řada  
vín VOC Znojmo 
VOC Znojmo představuje svůj 
poklad: první královské ryzlinky

Velká novinka ve  vinařském světě! VOC Znojmo 
uvedlo jako první v České republice speciální řadu vín 
originální certifikace – Královskou řadu VOC Znojmo. 
Jde o  jedinečná vína světové kvality, která posunují 
laťku apelačního systému v ČR ještě výše. 
Královská řada je symbolicky věnována královskému 
městu Znojmu a uvedena na trh je každoročně 28. září.
Myšlenka Královské řady se zrodila v roce 2013. Zno-
jemská vína odrůdy Ryzlinku rýnského mají velký 
potenciál ke zrání na lahvi – tato vína se v čase vyvíjejí 
k dokonalosti. Vzhledem k tomu, že vína VOC Znojmo 
se mnohdy prodají do jednoho roku, se vinaři spolku 
rozhodli vytvořit unikátní Královskou řadu vín  
VOC Znojmo. Ta přichází na trh po dvojím hodnocení 
komise až ve chvíli, kdy jsou vína vyzrálá k dokonalosti, 
tedy nejdříve po 33 měsících od sběru hroznů.

Královské ryzlinky mají jedinečnou charakteristiku: 
jsou se zlatavými až jantarovými odstíny, s vůní medo-
vou, meruňkovou, s pomerančovými tóny, případně mi-
nerálními tóny, kořenité, s vůní po lipovém květu, lehce 
s tóny petroleje neboli kerosinu. Co se projevuje ve vůni, 
najdeme i v chuti. Extraktivní, nazrálé, s dlouhotrvající 
perzistencí.
První vína Královské řady byla na trh uvedena 2016 
a jde o Ryzlink rýnský 2013. Vína jsou z důvodu jejich 
výjimečnosti k dostání jen u samotných vinařů.
Proč jsou uvedena na trh právě 28. září? V tento den 
slaví svátek Václav. A svatý Václav je patronem vinařů 
– vinaři ho uctívají titulem Nejvyšší perkmistr vinic, 
který mu udělili před 340 lety. Svatý Václav dokonce 
sám vinnou révu pěstoval, sklízel ji a vyráběl z ní vlastní 
víno. Také datum jeho smrti 28. září zapadá do nejdůle-
žitějšího období vinařského roku, do období vinobraní.

Kód výrobce: 13
Číslo šarže: 3207
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Počet lahví: 848 ks

KRÁLOVSKÁ
ŘADA



Organizátoři

Mediální partneři

Hlavní partneři

Restaurace

Partneři

Festival vína VOC Znojmo se koná pod záštitou  
ministra zemědělství Mariana Jurečky



NA SHLEDANOU VE ZNOJMĚ

Hudební festival Znojmo
6.–23. 7. 2017

Znojemské historické vinobraní
15.–17. 9. 2017

Festival vína VOC Znojmo
8. 5. 2018

VOC Znojmo, z. s.
Brněnská 523, 671 82 Dobšice

www.vocznojmo.cz

Znojemský hudební festival, občanské sdružení
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice

www.hudbaznojmo.cz

 Informační centrum  
VOC Znojmo 

 s ochutnávkou vín ve věži
Vlkova věž, Znojmo

Objevte krásy Znojemska  
s Vinobusem VOC Znojmo 

květen–září 2017


