Pozvánka na
Putování po tasovických a hodonických sklepech 2017

„Za vínem se svatým Klementem”
Zveme všechny milovníky vína na putování po tasovických a hodonických sklepech, které pořádají
místní vinaři společně s Obcí Tasovice, Obcí Hodonice, ve spolupráci se Slunečným penzionem a
Tasovickým vinařstvím v sobotu dne 6. května 2017 od 10 do 18 hodin. Otevřeno bude asi třicet tři
sklepů místních vinařů.
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. po zakoupení balíčku
můžete vyrazit za poznáváním našich sklepů a opojného moku v nich, nalévat se bude jen do oficiálních
skleniček obsažených v balíčku ! Startovací balíčky bude možné zakoupit i v předprodeji od 1.5.2017 ve
Slunečném penzionu v Tasovicích - tel: 724 949 498.
Co vše je zahrnuto v ceně balíčku?
Stertovní balíček za 250,- Kč: Vstupenka, katalog, mapka, tužka, degustační sklenička, nosička na
skleničku a kartička na vyhodnocení nejlepších vín a sklepa s nejlepší atmosférou, 10 ks žetonů na
degustaci vzorků.

Kdy a jak Vám vinaři ve sklepech nalijí?
Degustace proběhne od 10 do 18 hodin. Vinaři Vám nalijí pouze pokud máte ID pásku-vstupenku, do
oficiální skleničky, která je součástí 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 asi nezvládnete.
Doporučujeme naplánovat si návštěvu sklepů a vybrat si část degustačních vzorků vín.
K čemu je Kartička na hodnocení sklepů a vín?
Pokud budete chtít, můžete ohodnotit:
1. tři nejlepší vína z degustací, zapíšete číslo vzorku a číslo sklepa
2. nejlepší sklep napsáním čísla sklepa (samostatné hodnocení)
- do hodnocení budou zařazena pouze vína z katalogu
Kartičku odevzdáte v kterémkoli sklepě do označených boxů.
Tyto kartičky budou slosovány a tři z Vás obdrží keramiku s logem akce.
Jak to bude s dopravou?
Samozřejmě hlavně po svých, jinak bude po celý den projíždět okružní jízdou obě obce turistický
vláček ( můžete kdekoliv nastoupit a vystoupit u kteréhokoli sklepa - vláček za 2 žetony, pro děti za 1
žeton) a dále bude jezdit autobus ZD Hodonice, tradičně také drožka.
Jak to bude s občerstvením?
V katalogu je uvedeno, který vinař co nabídne. Dále je možné využít služeb místních restaurací.
Kam na toaletu?
V mapce a v katalogu je uvedeno, u kterého sklepa a na kterém náměstíčku je WC k dispozici.
Kam na další kulturní zážitky?
Slavnostní zahájení proběhne v 10:00 hod. před Tasovickým Vinařstvím. Po obcích bude od jednoho sklepa
ke druhému putovat družina v dobových kostýmech, která bude hodnotit sklepy a vína nalévaná
sklepmistry. Starostové obou obcí při tomto slavnostně poděkují každému sklepmistrovi a tomuto
předají plaketu na památku. U Tasovického vinařství vystoupí od 13:00 do 17:00 hod. cimbálová
muzika „MÁJA“. Od 18:00 hod. vystoupí ve Slunečném penzionu cimbálová muzika „ Denár “. Na
prostranství pod vinárnou proběhnou ukázky historických řemesel. Během celého dne Vám v jednotlivých
sklepech zazpívají místní sbory „ SOUSEDÉ “ a „ Mužáci z Tasovic “.

