VINAŘSKÁ AKADEMIE VALTICE, O.S.
NÁMĚSTÍ SVOBODY 2, 691 42 VALTICE
NABÍZÍ ÚČAST NA PILOTNÍM OVĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
V RÁMCI GRANTOVÉHO PROJEKTU Č. CZ.1.07/3.2.04/04.0052 GG OP VK

JMK

„VINAŘSKÝ PRŮVODCE“
URČENO PRO CÍLOVOU SKUPINU
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci z Jihomoravského kraje, dle podmínek výzvy a na vybraných
pozicích: VINAŘI, MAJITELÉ VINAŘSKÝCH FIREM, OBCHODNÍ ZÁSTUPCI, VINOTÉKÁŘI, PRACOVNÍCI INFORMAČNÍCH
CENTER, APOD.

Pro náročnost a množství učiva je cílová skupina limitována minimálně středoškolským vzděláním s
maturitou

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Na základě častých diskuzí s výrobci vína, účastníky kurzů a zájemci o vinařství jsme se rozhodli připravit
vzdělávací program pod názvem „VINAŘSKÝ PRŮVODCE“, který by více reflektoval potřeby zejména
středních a menších vinařů. Tímto záměrem chceme přispět ke zlepšení prezentace tuzemských vín s
důrazem na jejich jedinečný původ, a tím zlepšit prodej a přilákat zákazníka za vinařem. Musí být
zdůrazňováno místo původu a jeho jedinečnost. Tato prezentace odliší naše vína od vín globálních, a
tím splní očekávání zákazníka o jedinečnosti výrobku. Z výše uvedených důvodů očekáváme také
zvýšení cest. ruchu u nás na jižní Moravě. Jsme přesvědčeni, že v současné době můžeme udělat další
krok, který přinese užitek velké skupině osob nacházejících se zejména v Jihomoravském kraji.
Prostřednictvím vzdělávacího programu se cílová skupina naučí správné prezentaci vína, historii
vinařství doma i ve světě, aktuálním trendům ve vinařství, ovládání technik smyslového hodnocení vína,
znalosti výrobních postupů či jak správně poradit při výběru vína k jídlu.
Pilotní ověření je rozděleno do 4 dvoudenní bloků. Na závěr jednotlivých bloků vzdělávacího programu
budou účastníci plnit úkoly vztahující se k danému probranému tématu. Postupným plněním a
zpracováním těchto úkolů dle jednotlivých témat si pak vytvoří manuál pro vlastní prezentaci a práci
Vinařského průvodce. Součástí závěrečného bloku budou zkoušky z teoretických znalostí formou
písemného testu a praktických dovedností před odbornou komisí.
Přednášejí přední vinařští odborníci, kteří se podíleli na zpracování metodiky a obsahové náplně:
Doc. Ing. Josef Balík, Ph.D., Ing. Jiří Kopeček, Libor Nazarčuk, Ing. Kamil Prokeš, Ing. Petr Ptáček, Ing. Jan
Stávek, Ph.D., Ing. Radek Sotolář, Ph.D. a Bc. Jaroslav Suský

CENA
ZDARMA pro účastníky pilotního ověření (maximální kapacita 20 osob)
Účastníci obdrží skripta, výukový film na CD na téma „Sklizeň a výroba vína“, manuál pro vlastní
prezentaci a práci Vinařského průvodce

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ
I.
II.
III.
IV.

15.01.2014 (09.00 – 21.00) – 16.01.2014 (08.00 – 17.00)
22.01.2014 (08.00 – 21.00) – 23.01.2014 (08.30 – 16.30)
05.02.2014 (08.30 – 20.00) – 06.02.2014 (08.30 – 16.30)
19.02.2014 (08.00 – 18.00) – 20.02.2014 (09.00 – 14.00)

Účastníci pilotního ověření se zavazují zúčastnit se všech 8mi výukových dnů.
Místo konání - učebna Vinařské akademie Valtice, o.s., Nám. Svobody 13, 691 42 Valtice (vedle
restaurace Albero)

UBYTOVÁNÍ A STRAVA
Vzhledem k tomu, že pilotní ověření je rozděleno do 4 dvoudenních bloků, je pro účastníky zajištěno
ZDARMA ubytování ve Valticích.
V rámci pilotního ověření bude účastníkům poskytnuto drobné občerstvení (káva/čaj, minerální voda,
chlebíček). Ostatní stravu si účastníci zajišťují sami.

KONTAKT
Zájemci o pilotní ověření se mohou hlásit na níže uvedeném telefonním čísle nebo napsat na email
vin.akad@telecom.cz a zaslat vyplněné přihlášky do pilotního ověření na některý z níže uvedených
kontaktů.
Ing. Martina Bartošová – koordinátorka pilotního ověření
Vinařská akademie Valtice, o.s.
Náměstí Svobody 2, 691 42 Valtice
Tel/fax: 519 352 083
Mob.: 774 145 437
Email: vin.akad@telecom.cz
www.vinarska-akademie.cz/vzdelavani/pruvodce.htm

Těšíme se na Vaši účast!
Ing. Jiří Kopeček
prezident Vinařské akademie Valtice, o.s.

