
Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

  tel: 541 652 471, info@vinarskyfond.cz, www.vinarskyfond.cz, IDDS: 6tnj224

V Brně dne 3. 3. 2023

Vážení vinaři,

dovolujeme si Vás oslovit s informacemi o aktuálně připravované prezentační akci tuzemských 

růžových vín – Svátku růžových vín v Praze, která po dvou letech vynucené přestávky je zpět. Letos se 

bude jednat již o dvanáctý ročník této události. Stejně jako v předchozích jedenácti ročnících máte 

možnost se do tohoto projektu zapojit. Akce je určena pro vinaře – výrobce vína (podmínkou jsou 

vyrovnané závazky vůči Vinařskému fondu, viz. v další části textu).

Svátek růžových vín se uskuteční v pondělí 1. května 2023 od 11 do 19 hod. v atraktivním prostředí 

Villy Richter a Svatováclavské vinice (areál Pražského Hradu) a bude určený pro širokou veřejnost jako 

prezentace a propagace českých a moravských růžových vín.

Organizační záležitosti pro vinaře:

 Akce se koná v pondělí dne 1. 5. 2023 od 11 do 19 hod.

 Prezentace pro přihlášené vinaře je zcela zdarma.

 Prodej probíhá přes platební systém.

 Prezentující vinař nalévá degustační vzorek 0,05 l - 1 degustační vzorek vína má hodnotu 20 Kč 

- cena za 1 vzorek vína je 1 virtuální degustační mince.

 Ze získaných virtuálních degustačních mincí za degustační vzorky jde stanovená 85% část za 

jednotlivými vinaři.

 Přihlášení vinaři mohou prodávat také celé lahve vína, ty však musí být také prodávány pouze

přes platební systém. Platí pravidlo, že minimální cena za 1 láhev vína by neměla mít nižší 

hodnotu než 8 virtuálních degustačních mincí (160 Kč).

 Prezentovat je povoleno růžová vína a klarety (tichá vína i sekty) z tuzemských hroznů.

 Z důvodu rozšíření nabídky, a připomínek návštěvníků z minulých ročníků, je povoleno 

prezentovat i jeden sekt z bílých odrůd. Pokud vinař sekt nevyrábí, je povolena prezentace 

jednoho bílého vína.

 Parkovací místo v místě konání akce není zajištěno.
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Vinařský fond zajišťuje přihlášeným vinařům:

 prezentační stoly,

 odvoz vín určených k prezentaci a prodeji do prostor Villy Richter (podrobnější informace 

později už jen pro přihlášené uchazeče),

 platební terminály pro platební systém,

 krátké proškolení ohledně platebního systému,

 označení stolů,

 katalog prezentovaných vinařství a vín,

 odlévací nádoby, led pro chlazená vína,

 vystřikovačky,

 neutralizační sousto (voda, pečivo).

Prezentovat svá vína může pouze ten, kdo splňuje následující kritéria:

 je registrovaným výrobcem dle vinařského zákona,

 má splněné povinnosti výrobců vína podle vinařského zákona,

 má vyrovnané závazky vůči Vinařskému fondu,

 v přihlášce uvede minimálně tři růžová vína a klarety (tichá vína i sekty).

Prostor degustační akce pro veřejnost je kapacitně omezen. Přihlášeno na akci proto bude prvních 

25 vinařství, která zašlou vyplněnou přihlášku! Z tohoto důvodu se prosím zaregistrujte včas. 

Registrujte se prostřednictvím přihlášek. Vyplněnou přihlášku (v příloze e-mailu) zašlete obratem, 

nejpozději však do 16 hodin dne 20. 3. 2023, na e-mail: hebelka@vinarskyfond.cz.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně organizačního zajištění výše uvedené akce, kontaktujte Vinařský 

fond: Mgr. BcA. Marek Hebelka, e-mail: hebelka@vinarskyfond.cz, tel.: 777 092 862.




