Přijďte s námi oslavit
80 let vinařského družstva v Čejkovicích
18. – 19. 6. 2016

V červnu letošního roku slavíme výročí 80 let od založení našeho vinařského družstva v Čejkovicích.
Družstvo vzniklo v roce 1936 a jeho pokračovatelem jsou od roku 1992 Templářské sklepy Čejkovice,
které v současnosti sdružují téměř 360 vinařů.
Své 80ti leté jubileum oslavíme společenským setkáním v Čejkovicích 18. – 19. června 2016.
Program začíná v sobotu 18. 6. ve 13 hod. Zakončený bude v neděli 19. 6. ve 12 hod. svěcením
výročního sudu v templářském sklepení, kde mohou návštěvníci shlédnout unikátní výstavu
o historii družstva. Oslava bude mít atraktivní kulturní program vč. ochutnávek archivních vín.
V sobotu večer se od 19 hod. v Kulturním domě pokusíme vytvořit nový český rekord o nejvíce
připíjejících z jedné láhve vína. Zúčastněte se oslav a zapojte se do vytvoření rekordu!
Všichni jste srdečně zváni.
Jednodenní vstupné vč. ochutnávek - sobota: 200 Kč/os.
Vstupné slavnostní společenský večer - sobota: 100 Kč/os.
Jednodenní vstupné bez ochutnávek - neděle: ZDARMA.
Členové družstva vč. jednoho doprovodu mají na celý program vstup ZDARMA.
Program sobota
Kde: Areál Templářských sklepů
Čejkovice
Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice

• Prohlídka historického sklepení ze 13. století
• Výstava 80 let historie vinařského družstva
• Ochutnávka archivních vín, přívlastkových vín,
přívlastkových vín z bio hroznů a sektů vyráběných
metodou charmate i classique
• Cimbálová muzika
• Občerstvení - nápoje, gril (není v ceně vstupného)

Kdy: 18. 6. 2016, 13 – 18 hod.

Kde: Středisko lisovny
Templářských sklepů Čejkovice
Bílovická 557, 696 15 Čejkovice
Kdy: 18. 6. 2016, 13 – 18 hod.

Kde: Kulturní dům
Zemědělské a.s. Čejkovice
Bílovická 950, 696 15 Čejkovice

Vstup

200 Kč

• Prohlídka zrekonstruovaného areálu a nových
technologických zařízení na zpracování hroznů
• Výstava techniky užívané pro vinohradnictví a vinařství
• Ochutnávka archivních vín, přívlastkových vín,
přívlastkových vín z bio hroznů a sektů vyráběných
metodou charmate i classique
• Atrakce pro děti (skákací hrad, soutěže s hnutím
Brontosaurus na Podluží)
• Cimbálová muzika
• Občerstvení - nápoje, gril (není v ceně vstupného)

• Slavnostní moderovaný večer
• Pokus o vytvoření českého rekordu: „Nejvíce připíjejících
z jedné láhve vína“
• Dechová hudba GLORIA pod vedením Zdeňka Gurského
• Cimbálová muzika

Kdy: 18. 6. 2016, 19 – 24 hod.

Dress code formální oblečení (slavnostní oblečení).

Vstup

100 Kč

Program neděle
Kde: Kostel sv. Kunhuty
Masarykova 157, 696 15 Čejkovice

• Mše svatá za vinaře

Kdy: 19. 6. 2016, 10:30 hod.
Kde: Areál Templářských sklepů Čejkovice
Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice

• Svěcení výročního sudu

Kdy: 19. 6. 2016, 12 hod.
Změna programu vyhrazena.

www.templarske-sklepy.cz

VstupA
ZDARM

