VELETRHY VÝSTAVY KOŠTY

Velmi italské VINITALY
Ve Veroně bylo letos vše italsky nablýskané a slavnostní: 44. ročník největšího
světového veletrhu italských vín (protože ta světová byla opravdu v hlubokém stínu) oficiálně zahájili ministr zemědělství a hejtman kraje Veneto Luca
Zaia, starosta Verony Flavio Tosi a místopředseda parlamentu, Antonio
Leone. Nebývalou slávu ale veletrhu dodala historicky vůbec první osobní
návštěva prezidenta italské republiky, pana Giorgio Napolitana, jíž věnovala
pozornost všechna italská média. Víno se tak opět dostalo na výsluní.

hodnocenou kolekci vín z České republiky.
Společnost jí dělají Castello Banfi (Itálie),
Viňa Arnaiz (Španělsko), Giroud Vins (Švýcarsko) a Nyakas Pince (Maďarsko). Absolutním vítězem Vinitaly se stala společnost
Gianni Zonin z Gambellary. 16 diplomů Diploma di Gran Menzione si rozdělili Pavel
Binder, Petr Skoupil, Josef Valihrach, Vladimír Tetur, Bohemia Sekt včetně Habánských sklepů a Vinařství Pavlov, Livi
Dubňany, Nové vinařství, Spielberg CZ, Vinařství Kovacs, Vinařství Mikrosvín a Znovín Znojmo. Blahopřejeme! p
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„Oslavy byly veliké, ale na veletrhu vládla
atmosféra krize, i když ředitel VeronaFiere
Ettore Riello v proslovu optimisticky tvrdil,
že víno je ten obor, který dodává zemědělství stabilitu...,“ komentuje pět dnů vinařské slávy naše spolupracovnice Renata
Kostelníková, která v Itálii dlouhá léta žije
a organizuje tu vinařskou turistiku, hlavně
v oblasti Toskánska (www.italie-toskansko-cestovani.cz). „Hodně vinařů si naříká,
že museli snížit ceny, ale přesto nebo
možná proto se jim daří prodávat. Toskánsko se rozhodlo do odbytu hodně investovat, v Číně zřídili velkou agenturu na
propagaci vinařské turistiky a podpory
prodeje vína. I když českých milovníků vína
jezdí do Toskánska stále dost, přemýšlím,
jestli se nezačnu učit čínsky…“
Jako každý rok, i letos se na veletrhu objevila řada známých osobností, například
zpěvák Simply Red Mick Hucknall, který
má své vinařství Il Cantante na Sicílii pod

Etnou. Podpořit vína z Friuli přijel Gérad
Depardieu, velký milovník vína. Asi důležitější, než přítomnost celebrit, ale byla
návštěva 150 tisíc návštěvníků, z nichž
více než 10% bylo ze zahraničí. Na
92 000 m2 vystavovalo 4200 vystavovatelů z Itálie a dalších 111 zemí.
Tradiční součástí veletrhu je jedna z nejznámějších světových soutěží vín, Concorso Enologico Internazionale Vinitaly.
Vynikajícího výsledku tu dosáhla společnost Moravské vinařské závody, která jako
jedna z pěti obdržela ocenění Premio Speciale Nazione Vinitaly 2010 za nejlépe

www.e-sommelier.cz / 49

