Státní zámek

Velké Březno

403 23 Velké Březno, telefony: 604 505 323, 475 228 331
Web: www.zamek-vbrezno.cz; E-mail: zamek.velkebrezno@usti.npu.cz

Vážení přátelé,
také letos si Vás dovoluji pozvat na malý severočeský zámek Velké Březno, kde – jak již asi víte, pořádáme
malou, půvabnou a klidnou vinařskou výstavu, která si za dobu svého konání našla mezi vinaři i obyvateli
Ústeckého kraje množství příznivců a nadšených obdivovatelů. Jsem tedy opravdu rád, že Vás dnes mohu
opět pozvat na nejstarší vinařskou akci na severu Čech, na další

K OŠT H RABĚTE C HOTKA
XV. ROČNÍK
I letos se náš košt bude skládat z bodování vín, která přihlásíte do soutěže a z veřejné prodejní výstavy.
Vína budou hodnocena v sobotu 18. 5. a vlastní košt plánujeme na sobotu 25. 5. 2013.
Odbornou garanci nad pořádáním Koštu hraběte Chotka v letošním roce opět laskavě převzal Doc. Ing.
Eduard Postbiegl, CSc., jehož jméno je jistě i pro Vás zárukou, že naše malé vinné trhy budou kvalitní
vinařskou akcí. Laskavou podporu nám letos, stejně jako loni, poskytl také Cech českých vinařů.
J A K S E M Ů ŽE T E ZÚ Č A S T N I T :
Uvědomujeme si, že každý z nás má stále méně a méně času. Proto jsme maximálně zjednodušili přihlášení.
Stačí jen jednou větou odpovědět na tento mail a vše ostatní s Vámi zařídíme po telefonu.
Jaké jsou možnosti:
• můžete se zúčastnit tím, že do soutěže přihlásíte své vzorky tichých vín, výhradně však domácího
původu, které potom budou moci návštěvníci také ochutnat. Tato vína, v počtu 3 lahví od každého
vzorku, si rádi vyzvedneme přímo u Vás. Svoz vzorků proběhne od 13. do 16. května 2013. V
hodnotitelské komisi, která je u nás již tradičně složena ze dvou částí, z odborné a laické, zasedne
pochopitelně doc. Postbiegl, pracovníci vinařského odboru MZ ČR, odborní pracovníci SPI z Ústí n. L.
a somelieři; v laické části komise pak zasedne řada zajímavých lidí ze zdejšího regionu
• můžete mít vlastní stánek s vlastním personálem – cena za stánek zůstává stále stejná, tedy 1500,- Kč,
bez DPH. Potřebujeme od Vás jen pár informací o vaší firmě a soupis vín, která na svém stánku budete
vystavovat, protože součástí naší nabídky návštěvníkům je katalog zastoupených výrobců a jimi
nabízeného sortimentu
• uzávěrka přihlášek (telefonem, mailem či poštou) je ve pátek 10. května v 18 hodin.

Budeme opravdu rádi, když se naší výstavy zúčastníte.

S mnoha srdečnými pozdravy

Ing. Miloš Musil

