
 

 
 
 

V Hodoníně, 15.01.2023 
Dobrý den, 

kontaktujeme Vás jménem spolků Hodonínský okrášlovací spolek a Jsme Hodoňáci. Jsme 
nepolitická sdružení aktivních lidí povětšinou z Hodonína, které pojí společný zájem o naše 
město. Jelikož je Hodonín našim domovem a místem, kde trávíme svůj volný čas, máme velký 
zájem na tom, aby se rozvíjel. Ve všech směrech. Včetně společenského, kulturního a 
sportovního života. Protože právě toto jsou oblasti, které můžeme sami bezprostředně 
ovlivňovat, rozhodli jsme se spolupracovat a pořádat různé společenské, kulturní nebo 
sportovní akce. A právě kvůli organizaci jedné z nich se na Vás obracíme. 

Rádi bychom Vás oslovili s nabídkou možného partnerství na významné a výjimečné 
společenské akci, kterou plánujeme na 22. dubna 2023. Jedná se o první mezinárodní výstavu 
vín pod názvem Výstava vín Trojzemí. Jde o soutěžní výstavu vín otevřenou veřejnosti, kde 
budou prezentovány vzorky několika stovek velkých i malých vinařství z Moravy, Slovenska a 
Rakouska. Akce proběhne 22. dubna 2023 v prostorách Domu kultury Hodonín za významné 
přítomnosti médií.  

Výstava vína otevřená veřejnosti nám v Hodoníně velmi chybí. Chceme jí dát možnost zdejším 
vinařům prezentovat svá vína i na území Hodonína touto, pro lidi atraktivní, formou. Současně 
využíváme výjimečné příhraniční polohy Hodonína, a chceme, aby měli možnost představit 
výsledky své práce také slovenští a rakouští vinaři. Všichni tak navíc budou moci jedinečným 
způsobem poměřit kvalitu svých vín navzájem, navázat kontakty, totéž platí pro návštěvníky, 
kteří se tak dostanou k zajímavějším vzorkům, než na které jsou zvyklí při tradičních výstavách 
vín v okolních obcích.  

Nosnou myšlenkou Výstavy vín Trojzemí je sblížení našich příhraničních regionů. Chceme 
prolomit stávající izolovanost a více propojit aktivity a lidi na území našich tří států. Jsme 
přesvědčeni, že výstavou položíme základy pro další společné aktivity. 

Doufáme, že Vás naše vize zaujala a budete mít zájem být u zrodu zajímavé tradice. Pokud 
ano, jistě se budete chtít dozvědět více. Rádi zodpovíme případné dotazy, nejlépe na osobní 
schůzce. Můžeme na ní probrat různé formy Vašeho případného partnerství, které máme 
odstupňováno od generálního až po prostou reklamu v katalogu vín. 

Rádi Vám dáme čas na posouzení, zda by pro Vás partnerská účast na 1. ročníku této akce 
byla smysluplná, a přibližně za týden bychom se Vám telefonicky ozvali, abychom se mohli 
dohodnout na osobní schůzce. 

 

S pozdravem 
Mgr. Terézia Mlýnková Išková    Mgr. Lenka Navrátilová 
Předsedkyně Hodonínského okrášlovacího spolku  předsedkyně spolku Jsme Hodoňáci 
Tel.: +420 723 005 829      Tel.: +420 607 664 558 

 

         


