
Vinařské Litoměřice je výstava českých a moravských vín s mezinárodní účastí. Koná 
se v pátek 13. a v sobotu 14. dubna 2018, po oba dva dny od 10.00 do 19.00 hod. 
Jde o nejprestižnější výstavu českých vín. Sobotní doprovodný program výstavy je 
„Víno a zdraví“ a „Víno a pokrmy”. Pořadatel výstavy je ORTOPEDICKÉ CENTRUM 
s.r.o., Ústí nad Labem (www.ortopedicke-centrum.cz). 

Záštitu nad výstavou a účast v čestném předsednictvu každoročně přebírá řada 
významných osobností. V loňském roce se výstava konala pod záštitou prezidenta 
ČR Miloše Zemana, ministra zemědělství ČR, hejtmana Ústeckého kraje, prezidenta 
Agrární komory ČR, primátorky statutárního města Ústí nad Labem, starosty města 
Litoměřice. Champion výstavy obdržel ocenění prezidenta ČR - prezidentský pohár. 

Výstavy se zúčastní několik desítek vystavovatelů. Výstava má celostátní ohlas a 
zaujala řadu vinařů i ze zahraničí. Champion výstavy obdrží prestižní cenu prezidenta 
ČR - Prezidentský pohár. 

Výstavy se zúčastní několik desítek vinařů především z čech a moravy, ale i ze 
zahraničí, kteří se představí aktivně při degustacích na svých výstavních stáncích. 
Tradiční bude i sobotní doprovodný program výstavy - “Víno a zdraví” a “Víno a 
pokrmy” spojený s ochutnávkou potravin značky Klasa.

Program šestnáctého ročníku Vinařských Litoměřic:

Pátek 13. 4. 2018 10:00 hod. - 19:00 hod. Sobota 14. 4. 2017 10:00 hod. - 19:00 hod.
V pátek 13. 4. 2018 proběhne od 15:00 hod. slavnostní zahájení šestnáctého ročníku 
Vinařských Litoměřic, v 16:00 hod. předání zlatých a stříbrných medailí ze soutěže, v 
17:00 hod. se bude konat slavnostní ceremoniál, společenský večer v pátek od 20:00 
hod. na gotickém hradě Litoměřice.

Doprovodné programy probíhají v sobotu 14. 4. 2018, program „Víno a pokrmy“ po 
celý den, program „Víno a zdraví“ od 14:00 hod. do 16:00 hod. Řízené degustace po 
oba dva dny výstavy dle harmonogramu.

16. ročník mezinárodní soutěžní výstavy vín 
XVI. Vinařské Litoměřice- Výstava českých a 

moravských vín s mezinárodní účastí 
Probíhá od: 13. 4. 2018 
Probíhá do: 14. 4. 2018 

16.

DŮM KULTURY A GOTICKÝ HRAD LITOMĚŘICE

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., 
pořadatel výstavy 

„Vinařské Litoměřice“
www.ortopedicke-centrum.cz


