Putování po tasovických sklepech 2013

„Za vínem se svatým Klementem”
které pořádají místní vinaři pod záštitou Obce Tasovice a ve spolupráci se Slunečným penzionem
a Tasovickým vinařstvím v sobotu dne 4.května.2013 od 10 do 18 hodin. Otevřeno bude kolem
třiceti sklepů místních a hodonických vinařů.

Program akce:
V 9.00 hod zazpívá sbor Mužáci před Slunečným penzionem. Potom se účastníci akce přesunou před sklep Tasovického vinařství,
následuje projev starosty obce Tasovice pana Josefa Sabáčka, slavnostní přestřižení pásky a zahájení akce. Následně bude probíhat
individuálně putování a ochutnávky v jednotlivých sklepech.Po celý den budou chodit místní radní s panoši a kontrolovat, zda vinaři „dodržujú
poctivú míru a nemajú víno vodú ředěné.“
Start akce bude ve Slunečném penzionu na křižovatce v Tasovicích, kde se budou prodávat startovací balíčky a žetony ( Svatoklementský
tolar). Registrace bude možná od 9 do 12 hod.
Další žetony a náhradní skleničky za rozbité se budou prodávat na místech uvedených v katalogu –Slunečný penzion, Zahrádkářský sklep
a sklep M.Groliga v Tasovičkách. Na těchto místech bude možné odevzdat vyplněné lístky s hodnocením vzorků vín a sklepů, které budou
slosovány a tři výherci obdrží upomínkovou keramiku.

Co vše je zahrnuto v ceně balíčku?
Velký balíček za 250,- Kč: Tištěný průvodce s mapkou, tužka, degustační sklenička, nosič na skleničku, kartička na vyhodnocení nejlepších vín a
sklepa s nejlepší atmosférou, žetony na nákup 20 degustačních vzorků.
Malý balíček za 150,- Kč: degustační sklenička, nosič na skleničku, tužka, kartička na vyhodnocení nejlepších vín a sklepa s nejlepší atmosférou,
žetony na nákup 10 degustačních vzorků.

Kdy mají sklepy otevřeno?
Degustace proběhne od 10 do 18 hodin.Vinaři Vám nalijí pouze do oficiální skleničky, která je součástí velkého i malého startovního balíčku.
Do žádné jiné skleničky kromě oficiálních

Vám v otevřených sklepech po dobu akce nenalijí a platí se jen žetony.

Kolik sklepů chcete stihnout?
Počítejte s tím, že jedna degustační dávka vína je 1/2 dcl, takže všechna vína degustovat nezvládnete. Doporučujeme naplánovat si návštěvu
sklepů a vybrat si část degustačních vzorků vín.

K čemu je Kartička na hodnocení sklepů ?
Pokud budete chtít ohodnotit nejlepší tři vína z degustací, zapíšete číslo vzorku a číslo sklepa dle průvodce na kartičku, kterou potom odevzdáte
na označených místech. Tyto kartičky budou slosovány a tři z Vás ( když uvedete adresu, zašleme nebo si vyzvednete ve Slunečném penzionu
), obdrží keramický džbán na víno s logem akce. Ceny pro vinaře budou předány na akci „Vinařský tufr“ , která se bude konat dne 18.5.2013
v Tasovicích.

Jak to bude s dopravou?
Samozřejmě hlavně po svých, jinak bude k dispozici drožka a vláček, který bude neustále pendlovat po celou dobu akce (vláček za žetony, pro
děti zdarma ).

Jak to bude s občerstvením?
V katalogu je uvedeno, který vinař co nabídne. Slunečný penzion nabídne grilovanou kýtu, Vinárna u Petra z Tasovic teplé obědy.

Kam na toaletu?
V mapce je uvedeno, u kterého sklepa a na kterém náměstíčku je WC k dispozici.

Seznam otevřených sklepů :
1

-

Tasovické vinařství

17 - Myslivna – Jiří Procházka

2

-

Bohumil Maršoun, Tasovice 425

18 - Víno pro radost – Radim Holík

3

-

František Bábík

19 -

U Inži – Ivan Bohatka

4

-

U dvou kmínků (Papaj+Harenčák)

20 -

5

-

Vinařství Horáček Josef

21 - Miroslav Grolig

6

-

Vinařství Jan Vašina

22 - Sklep „U Hažmuků

7

-

Houšť František

23 - Petr Chládek

8

-

Sklípek u Wolfů - Manfred Wolf

24 - Šoté – Ladislav Šrámek

9

-

Sklep ČZS – Josef Vyšinka

25 -

Sklep u Jarka – Kršák Jaroslav

10 -

Stanislav Major

26 -

U mlýna – Zdeněk Švásta

11

Žák Josef a Ivo – Petr Paulenka

27 -

Juračkovi - Miroslav Juračka

12 -

Žák Josef a Ivo – Ivo Žák

28 -

Vinařství Špillar – Fr. Špillar

13 -

Vinařství u Hubáčků

29 -

Kovářův kamenný sklep

14 -

JaGer, Jan Zifčák

30 -

Marcel Sedlář

15 -

Hejč – otec a syn Emanuel Hejč

31 -

Jiří Sedlář

16 -

Vinařství Viktorín - Igor Viktorín

-

Němec + Lašák,Němec Vratislav

