From: Bogdan Trojak [mailto:trojak@silesnet.cz]
Sent: Sunday, July 31, 2011 4:17 PM
To: Ota Ševčík; kocarik@volny.cz; osicka@domaine.cz; Zdeněk Vykoukal; richard.stavek@centrum.cz;
sale@vinarstvikorab.cz; Jaroslav Osička
Subject: setkání před vinobraním

Nazdar všichni!
Rád bych navrhl setkání VŠECH Autentistů na začátku září, než vypukne sklizeň.
Místo můžeme určit později, teď se jedná hlavně o termín. Navrhuji pátek 2. nebo sobotu 3.9. večer.
Vyjádřete se prosím, který z termínů preferujete.
Měli bychom projednat a schválit oficiální „chartu“ Autentistů, takže si každý hoďte na papír věci,
které byste rádi v chartě viděli.
Já se do té doby pokusím něco zpracovat a před srazem vám to pošlu, ať máme nějakou kostru, z níž
můžeme vycházet.
Dále bychom měli zvážit, zda nezaložíme občanské sdružení Autentisté. Mělo by to řadu výhod.
Registroval jsem doménu Autentiste.cz. Pokud se dohodneme a založíme občanské sdružení,
převedu vlastnická práva na sdružení.
Dále podávám návrh na registraci kombinované ochranné známky – logo s naším Áčkem. Vlastnictví
ochr.zn. by pak opět přešlo na obč. sdružení.
Je nejvyšší čas to udělat, někteří vinaři začínají na námi zavedeném označení parazitovat. Je sice fajn,
že spojení „autentická vína“ už skoro „zlidovělo“, ale je potřeba mít ochrannou známku.
Další věc: byli jsme pozvaní (já, Ota a Petr Kočařík) k Jarovi Springerovi. Upřímně musím říct, že mně
jeho vína moc chutnala. Později nám Jara řekl, že by se rád stal členem našeho spolku. To mě dost
překvapilo, ale asi chápu, proč o to stojí: má biocertifikaci, ve sklepě kvasí spontánně a skoro nesíří.
Navíc, jak sám řekl, mu chybí kontakt a debaty s podobně smýšlejícími vinaři.
Problém je, že má 17 ha vinic. Víc než my všichni dohromady. V úvahu by přicházela varianta, že by
pod Áčkem nabízel jen jedno či dvě vína z produkce (nápad Jardy Osičky) a množstevně by nebyl
v nepoměru.
O jeho případném členství (či formě členství) ale musíme hlasovat.
Napište mi prosím, zda 2. nebo 3. Září.
S pozdravem Smrt padlí!
Bogdan

