Lednicko valtický areál z.s.

Výroční zpráva o činnosti

za r. 2015

Jsme dobrovolný zájmový spolek založený na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou
sférou a neziskovými organizacemi.
Posláním spolku je zejména organizování a podpora akcí, které přispějí ke zkvalitnění služeb
cestovního ruchu, vinařství, gastronomie, kultuře a umění v území jeho působnosti.

Základní údaje o spolku:
Lednicko valtický areál byl založený na ustavující schůzi spolku dne 10. 2. 2015. K 31. 12. 2015
má 7 členů. Působí zejména v území Lednicko-valtického areálu a přilehlého rakouského
pohraničí.
Organizační strukturu tvoří:
o Valná hromada
o Výkonná rada
Výkonná rada:
Milan Sedláček - předseda,
Pavel Spálený
Daniel Meller
Sídlo spolku:
Cihlářská 312, 691 44 Lednice
Členové k 31. 12. 2015:
Milan Sedláček, Pavel Spálený, Daniel Meller, Ing. Stanislav Schneider, Lubomír Janota, prof.
Dr. Ing. Boris Krška, p. Jiří Foukal.

Činnost spolku Lednicko valtický areál
Co se událo v r. 2015
Činnost spolku LVA v prvním roce působení byla zaměřená na vyřízení formálních záležitostí,
jako zápis do spolkového rejstříku, seznámení starostů a zainteresovaných osob s plány a
činností spolku a zejména na předmět jeho hlavní činnosti, což je organizování akcí
propagačního charakteru, ve Valticích a v Lednici.

Chronologie činnosti MAS Vinařská v roce 2015:
10. 2. 2015 Ustavující valná hromada spolku
Na ustavující VH, kterou svolal Milan Sedláček, byly přijaté stanovy spolku, ustavená
Výkonná rada složená ze zakládajících členů a zvolený předseda spolku. Předseda spolku byl
pověřený registrací spolku u Krajského soudu v Brně k zápisu do spolkového rejstříku.

10. 3. 2015 byl usnesením Krajského soudu v Brně spolek zapsaný do spolkového rejstříku pod
spisovou zn. zn. L 20414.
21. – 22. 8. 2015 „Víno bez hranic“, 2. ročník této akce, byla to ale první akce organizovaná
spolkem LVA. Víno bez hranic je projekt přeshraniční spolupráce na podporu turistického
ruchu, a spolupráce obyvatel ve střední Evropě. Druhý ročník festivalu Víno bez hranic splnil
očekávání jak pořadatelů, tak partnerů akce, ale zejména návštěvníků, kteří oceňovali nejen
možnost účastnit se neplacených vstupů na festival, ale hlavně úroveň vín, regionálních jídel,
kulturního programu a celkové koncepce a profesionální organizace akce. Úspěchu nahrálo
rovněž počasí, které po oba dny bylo „vzorové“ a rovněž vzorové byly reprezentativní prostory
zrekonstruované zámecké jízdárny a okolí zámku vlastního. Festivalu Víno bez hranic, byl
v roce 2015 a po zkušenostech z prvního ročníku s přívalovými dešti umístěn z největší části
pod střechu do největšího historického sálu s rovným stropem v ČR – jízdárny zámku Valtice.
Na náměstí Svobody ve Valticích měli návštěvníci festivalu možnost ochutnat vína moravských
a rakouských vinařů v informačním stanu festivalu, dále zde byla umístěna výstava zemědělské
techniky a to na několika místech, na náměstí byl rovněž situovaný jarmark řemesel. Z náměstí
startoval v sobotu cyklistický závod horských kol pro více kategorií s trasou závodu do
rakouského Schrattenbergu a zpět. V Galerii Reistna byla umístěna výstava obrazů ZUKUNST,
která byla zahájena vernisáží v první den festivalu. V zámecké jízdárně se odehrával po oba
dny hlavní vinařský a gastronomický festival. Návštěvníci jízdárny, do které byl stejně jako na
náměstí po oba dny festivalu vstup zdarma, měli možnost ochutnávat vína buď individuálně
v expozicích jednotlivých vinařství, nebo se zúčastnit komentovaných ochutnávek vín,
organizovaných pořadatelem po oba dny. Tyto se setkaly s nebývalým ohlasem. Po celou dobu
byl v jízdárně k ochutnávce vín hudební doprovod místních, či regionálních cimbálových
muzik. Na nádvoří zámku byly po oba dny organizované koncertní vystoupení se zahraniční
účastí, po oba dny byly koncerty od 17,00 hod pro návštěvníky zpoplatněny, tyto koncerty
v rámci festivalu od 17 hod bylo jediné místo festivalu, kde musel návštěvník zaplatit vstupné,
do ostatních míst po celou dobu festivalu byl vstup zdarma. Odhadovaná účast návštěvníků
na festivalu za oba dny byla 3 – 3,5 tis. Účast na placených koncertech, která se dá přesně
vyčíslit, byla 1560 návštěvníků
18. – 19. 9. 2015, první ročník akce pro turisty zaměřené na burčáky a místní gastronomii
organizovanou spolkem LVA ve Valticích.
11. 11. 2015, Svatomartinský přípitek Lednicko – valtického areálu, vinařsko turistická akce
zaměřená na propagaci Svatomartinských vín v LVA. Akce byla uspořádaná v konírně zámku
Valtice a jízdárně zámku Lednice. Doprava účastníku mezi oběma místy konání byla zajištěná
kyvadlově historickým autobusem.
28. 11. 2015, Výroční schůze spolku LVA, na které byli přijati noví členové spolku: p. Lubomír
Janota, Ing. Stanislav Schneider, prof. Dr. Ing. Boris Krška, p. Jiří Foukal.
zapsal
Milan Sedláček
Předseda spolku LVA

