
 
NÁVRH PLÁNU ODBORNÉ ČINNOSTI NA ROK 2020 

 
LEDEN: 

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA, Centrum EXCELENCE, Valtice, středa 29. ledna 2020                
ÚNOR:  

 1 denní zájezd Morava-Mikulovská podoblast 
 (předpokládaný termín 26. února 2020) dle zájmu 
 Závazná přihláška je nutná obratem!  

BŘEZEN:  
 3 denní zájezd Slovensko+ Maďarsko/ Eger 

(předpokládaný termín 16. – 19. března 2020) dle zájmu 
Závazná přihláška je nutná obratem!  

DUBEN: 
 3 denní Vinohradnicko-vinařský seminář, 15., 16. a 17. dubna 2020, Hustopeče  

tradiční seminář pro odbornou vinařskou veřejnost 
           Pouze info-nezajišťujeme: Weintour Weinviertel a Kamptal+Krems+Treisental  25. – 26. 4. 20 
KVĚTEN: 

  4 denní zájezd do Itálie, vinařská oblast Piemonte, autobusem - dle zájmu    
 (předběžný termín 17. -21. 5. 2020) - závazná  přihláška+záloha  nejpozději do konce února!  

 Weinparade Poysdorf 30. 5. 2020, Rakousko - veřejná prezentace oceněných vín 
největší regionální přehlídka vín vinařů z Weinviertelu, Moravy, Čech i Slovenska  

            Pro info – nezajišťujeme: 
           Tour de Vin Österreichische Traditionsweingüter+Wachauer  Weinfrühling  2. - 3. 5.; 
           Valtické Vinné trhy 8. – 9. 5.; Praha pije víno 22. - 23. 5.; Grand Prix Vinex Brno 23. - 24. 5.              
ČERVEN:  

 Aktiv k ochraně révy vinné, polní kázání Znojemsko (přednášející Ing. Petr Ackermann) 
           (předpokládaný termín 24/25 týden 2020)  

 1 denní putování po sklepních uličkách - sklepní architektura rakouského Weinviertelu 
(předpokládaný termín 23/24 týden 2020) - dle zájmu    

ČERVENEC/ SRPEN /ZÁŘÍ:  
 Aktiv k ochraně révy vinné – polní kázání (přednášející Ing. Petr Ackermann)  

          (předpokládaný termín 33/34 týden 2020)  
 2 denní zájezd – Rakousko/ vinařská oblast Štýrsko - busem 

(předpokládaný termín 35/36 týden 2020) - dle zájmu    
 PŘEHLÍDKA VÍN VINAŘŮ, ČLENŮ MORAVÍNU v rámci Pálavského vinobraní v Mikulově 

11. – 13. září 2020 – pouze pro členy svazu, závazná přihláška  červen  2020!  
LISTOPAD/PROSINEC:  

 1 denní zájezd do vinařské oblasti Rakouska   
(předpokládaný termín 48/49 týden 2020) - dle zájmu   
 

     Návrh plánu činnosti předkládá výbor na VH, která jej schvaluje. Dle požadavků bude doplněn o 
návrhy členů vzešlé na Valné hromadě a v průběhu roku. Dostupný bude na webu www.moravin.com. 
Akce, především zájezdy se uskuteční pouze na základě skutečného zájmu, nebude-li dostatečný počet 
účastníků, zájezd nebude realizován. Zájem o účast nahlaste s dostatečným předstihem, na základě 
přihlášky bude na zájezdy vyžadována nevratná záloha! Uvedené termíny jsou pouze orientační, bližší 
informace o termínech budou na webu, členové je obdrží pouze e-mailem. Zájem vinařské veřejnosti 
je na akcích pořádaných Moravínem vítán. Přejeme řadu odborných zážitků.  
Za výbor Moravínu Vladimíra Seidlová 
___________________________________________________________________________________
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