
 
 
                  
 
                      Sdružení znojemských vinaU],  z.s.    
                                                          Znojmo 
                                                                                        

poUádá dne 4. 9. 2020 
 

 
XXXI. pUehlídku vín znojemské vinaUské podoblasti 

za účasti rakouských vín, spojenou se soutEží 
Král vín ZK – odr]da Rulandské bílé, ročník 2018 
Peče[ znojemských mEš[an] – soutEž r]žových vín 

 
Výstava s degustací bude otevUena v pátek: 

Pro veUejnost: 4. 9. 2020  - od  1500 do 2100 hod,  
Zahájení výstavy a pUedání cen pro pozvané ve 14 hod. Dle 

naUízení vlády je nutná rouška, pUi ochutnání vzork] je 
možné roušku sundat. Vstupné – 300 Kč, manželé 400 Kč.   

Štukové sály Louckého kláštera – Znojmo 
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    Sdružení znojemských vinaU],z.s.  
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     Mobil: 721 520 856  e-mail: jaromir.cepicka@gmail.com     
 
                                           

                        UpozornEní návštEvník]m ZK 20 - 4.9.202020  - Web a Facebock.  
Z naUízení vlády v d]sledku „koronakrize“ (Covid 19) k 1.9.2020 vyplývá, že v uzavUených 
prostorách m]že být do 500 osob, optimálnE rozdElených na více „míst - části“. Pokud je více jak 100 
osob pak musí mít roušku. V pUípadE konzumace jídla či ochutnávání vzork] vín je možné roušku 
odložit. To znamená, že organizátoUi budou u pokladny kontrolovat, zda návštEvník má sebou 
roušku, kterou pozdEji pUi degustaci „odloží“.    

- Výstava se otevUe ve 13 hod. - jen pro vystavovatele vín, pozvané hosty a organizátory. Ve 14. 
hod. bude zahájení a pUedání cen, diplom] zástupc]m vítEzných vzork]. 

-  Od 15 hod. bude výstava otevUena  pro veUejnost  (do 500 osob s rouškami u pokladny), 
výstava  probEhne ve velkém a malém štukovém sálu a v dUevEném sálu.  

- Bude na více místech lahvičky s dezinfekci  rukou. 
- Vstupné bude 300 Kč/osoba, u manžel] 400 Kč za oba, včetnE katalogu,  bez čip] a bločk], 

sklenice se bude zálohovat 100 Kč a bude vydána u druhé pokladny v sálu 
- Všechny vzorky uvedené v katalogu nebudou, nebo[ pUíjem vzork] a hodnocení probEhlo již 

začátkem bUezna, vzorek vína se mohl bEhem této doby zakalit či sedimentovat. Vzorky 
budeme kontrolovat pUed vlastní výstavou 29.8.2020. 

- Lahve se vzorky vín budou v chladicích boxech   
 

VEUíme, že pochopíte, že jsme v d]sledku pandemie Covid 19 museli tato opatUení 
učinit a že v pUíštím roce 2021 bude výstava Znojemský košt již konat za „normálního 
stavu“ 
 
Za Výstavní výbor Znojemského koštu 2020  Ing. Jaromír Čepička.  
  

 

mailto:jaromir.cepicka@gmail.com

