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Malovinaři lobbují
za výhody. Dopisem
Hustopečští se snaží
o změny, které odlehči
malým vinaŤům. Píší
zákonodáIcům. Podle
Hajdy yýhody už mají.

LUKÁŠ IVÁNEK
ANETA BERÁNXOVÁ

Hu§topeče - Mlrnějši pod-
mlnky pro takzvané malo-
vinaře chtěji "!ryboxovat"lidé v Hustopečich, sep§ali
proto otevřený dopis, kt€ry
směřuji k zákonodáI.úm v
poslanecké sněmovně a se,
nátu. Výzvu podepsala sta-
Ťostka Hustopeči Hana Po-
tměšilová a předseda tam-
ního zahrádkářského svazu
Radovan Tomeš.

statut malovinaře se
snaži Vměstnat do novely
vinařského zákona, která
má Za sebou prvni ze tň
čteni, "V 

opačném pňpadě
hrozi zánik kultumich akci
spojených s vinem"' upo,
zornil Tomeš, V ohroženi by
podle něj byty menší akce,
ál€ tř€ba i Burčákové siav,
nosti, na které jezdi tisic€
návštěvnikú.

o co Hu§top€čským jde?

"Žádáme 
umožnění pěsto

váni hIoznů do půl hektaíu
roz]ohy vinohradu a ná
stednou výrobu a pŤodej do
dvou tisic litřů z vlastniho
sktepa za zjednodušených
podminek bez zbytečné a
likviddčni administrativní
zátěže," stoji v dopise,

Pod]e Tomeše ie současný
stav svazujici. Popsal jej na
přík]adu, kdy i pň \/ý,jimeč-
ném zpřístupnění §klepa li
d€m a prodeji vina je nutné
mit napřiklad toalety. 'Problém je to hlavně u sktepů
stanich ně}olik set ler, hy
giena navic požaduje toalety
pŤo ženy, muže a zaměst,
nance, V momentě, kdy ně
komu nabjdnété dŤobné
občerstveni, ie nutné mít
za§€ vyjádřeni hygieny nebo
hasičú." zmínit vinař,

Hustopečští doufají v po
moc zákonodárců, Podle
poslance liřiho Petíů z val
tic je plo připomínky vhod

ná doba, kdy vznikaji poz-
měňovací návrhy před dru-
hým čtením. "Musím 

se s
požadavky bllže seznámil,
Že by ale nebyly nutné na-
příklad toalety, nikdo ne,
povoll, Hygienické normy je
tŤeba dodržovat." zminil
mimo jinó Petrů.

Podle senátora Jana Hajdy
z Pavlova, který má novelu
v hoíni komoře parlamentu
na starosti, jsou však oba\,Y
malých vinařů téměř zby,
tečné. Požadavky už podle
svých slov ověřoval na sta-
vebnim a živnosten§kóm
úřadu. Pňští týden zavitá do
Hustopeči, aby situaci lidem
vysvětlil, "Problém ie v tom,
že plně neznají podminky
pío malovinaře, Zvýhodnění
už jsou, Do určité ílrovně
jsou osvobození od daně z
přiimů, nemusi podávat
hlášení a u mnohých skl€p
nepodléhá stavebnimu úŤa-
du, liné je to u těch, kt€ři
skutečně podnikaji a maji
živnostenský li§t," reagoval
Hajda.

Tvrdl, že obary ze zániku
otevrených sklepů a dalších
akcí nejsou na mlstě. Statut
malovinaře chce ale do bu-
doucna žcela vyjasnit,


