
_É 5voBoo,'{Yc! ^

^o\N"- \ ub&
ou"" A "%o OSP Z.V - AS()

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy
Asociace svobodných odborů České repubIiky
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Yážený part
Ing. Miroslav TOMAN, CSc.
ministr

Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 65117
11000 Praha 1

Yáůený pane ministře,

dovolte mi Vám, jako garantovi zemědělství, a tím i vinařství a
vinohradnictví v České republice, sdělit následující závažnou informaci.

V roce 2005 Vinařský fond ČR poprvé uváděl značku "Svatomartinské víno"
na trh v České republice za podmínek jasně stanovených tak, aby byly
zachovány tradice Svatomartinského vína,která se po staletí vyvíjela v českých
zemích a především na Moravě. Mladé víno získalo svůj název podle
pravidelného otevírání a prvotního ochutnávání vína v den sv. Martina, tedy
symbolicky 11. 11. Označení Svatomartinské víno ve spojitosti s vítáním
nového vína se začalo užívat jižna dvoře císaře Josefa II.

Je zcela nevysvětlitelné rozhodnutí rady Vinařského fondu ČR o posunutí
termínu otevírání Svatomartinského vína jíž na 8. 1 1. v letošním roce.

Tradice, Lďerá se budovala od roku 2005, rok po vstupu do Evropské unie,
kdy bylo uvedeno na trh 125 000 lahví vína od 31 vinařů, dosáhla v roce 2018
krásného ýsledku, kdy za finanční podpory Vinařského fondu, a tím i státu v
řádech desítek miliónů, bylo uvedeno na trh2 200 000 lahví od 110 vinařů.

Nedovedu si představit, že by se přesunula oslava např. 28. ííjna nebo 17.
listopadu na jiný den jen proto, že to vyhovuje určité skupině podnikatelů nebo
občanů. Tradici nelze zménit,Ize jijen zrušit nebo zneužít. A to je případ tohoto
kroku. Není možné na úkor této tradice takto podlézaým způsobem preferovat
obchodní organizace a supermarkety. Zneužttím tohoto termínu hrozí
znehodnocení této obchodní mačky.



Žaaa^ Vás proto o jasnou reakci vůči členům Rady Vinařského fondu ČR t<e

zjednánínápravy. Bylo by škoda, aby tato tradice, která se léta budovala, byla
několika lidmi, kteří nectí tradice v zájmu svého obohacení či skupinových
zájmů, znehodnocena.

Děkuji za řešení této situace v zájmu tradic av zájmu našich občanů.

S pozdravem 26-
Bohumír Dufek

předseda OSPZV-ASO ČR


