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V německém Prien (Bavorsko)  
proběhlo ve dnech 
27. a 28. ledna 2017 jednání 
představenstva organizace 
PIWI International
Projednávala se řada problematik pro funkční období nového představenstva, tj. pro 
roky 2017 a 2018. Mezi hlavní patřilo vnitřní fungování organizace (s více než 300 
členy z různých států světa), jako například úprava stanov. Dosud byly platné 
stanovy z roku 2005, přičemž samotná organizace byla založena v roce 1999 registrací 
u švýcarského soudu, takže se řídí místním právem. Návrh na změnu stanov vznikl 
na valné hromadě ve Valticích v srpnu 2016 a nyní byl precizován k projednání 
valnou hromadou, která se uskuteční v srpnu 2017 ve Würzburgu. 

D alším důležitým bodem jednání 
byla činnost PIWI International 
pro členy a vůči veřejnosti. Pře-

devším šlo o následující:
�  Podpora vzniku regionálních a národ-

ních organizací PIWI (dosud existují 
PIWI Deutschland, Schweiz, Valis, Italia, 

Südtirol, Österreich, France a Holland) 
a jejich začlenění do PIWI International.

�  Jednání o udělení loga PIWI Internati-
onal organizaci PIWI Italia. Zde je pro-
blém s tím, že zamýšlí masovou pro-
dukci PIWI odrůd na zavlažovaných 
rovinách v jižní části Itálie s výnosy až 

30 t/ha a s produkcí levných vín pro su-
permarkety, s čímž PIWI International 
nesouhlasí. Podle ní by se měla udržet 
produkce exkluzivních vín, nejlépe jako 
biovína, což ale není podmínkou. PIWI 
Italia si může vytvořit vlastní ochrannou 
známku pro tyto případy a současně být 
nadále členem PIWI International.

�  Vznik nových webových stránek, na 
nichž pak budou uvedeny všechny hos-
podářsky významné PIWI odrůdy, se-
znam všech členů a informace o soutěži 
vín Weinpreis PIWI apod. (http://www.
piwi-international.de/de/).

�  Prezentace výsledků a předávání cen 
z Weinpreis 2017 a 2018 (blíže o soutěži 
viz http://www.piwi-international.de/
de/termine-2017.html).

�  Exkurze členů a valná hromada PIWI 
International v letech 2017 a 2018 (2017 
to bude ve Francii, 2018 v Itálii nebo ve 
Slovinsku).

�  Účast na veletrzích.
�  Rozšíření organizace do dalších zemí 

světa – nyní má 17 členských států.

Příští jednání představenstva PIWI 
Int. se uskuteční v květnu 2017 prostřed-
nictvím telefonické konference. 

Rozšířené představenstvo PIWI International, zleva doprava: Mathias Wolf (bývalý prezident, 
nyní čestný člen), Josef Engelhart (prezident, Německo), Anna Paradeiserová (Rakousko), 
Jiří Sedlo (viceprezident, ČR), František Mádl (ČR), Susanne Sommerová (tajemnice), Stefan 
Birkel (Rakousko), Bruno Bosshart (Švýcarsko), Katja Gallerová (Německo), Hanno Mayr (Jižní 
Tyrolsko), Gisela Wüstingerová (Německo)


