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POZÝVAME VÁS NA XIII. ROČNÍK 
TRADIČNEJ VINÁRSKEJ AKCIE

KTORÁ SA USKUTOČNÍ DŇA

Príďte v sobotu, 9. apríla 2016, do malebného mestečka Modra ochutnať to najlepšie, 
čo Vám vieme ponúknuť. Pochutnáte si nielen na výbornom víne, ale aj na špecialitách, 
ktoré si pre Vás pri tejto príležitosti domáci výrobcovia pripravili. V jedinečnej atmo-
sfére prežite s priateľmi, či rodinou príjemné sobotné popoludnie.

Tento rok na Vás bude čakať 41 vinárov, starobylé pivnice a v nich neopako-
vateľné vína ročníka 2015.

K lístku, tak ako po minulé roky, dostane každý návštevník profesionálny degustačný 
pohár, katalóg s orientačnou mapou vrátane kompletného zoznamu vinárov a nimi 
ponúkaných vín a taštičku na pohár.

Návštevník podujatia bude mať k dispozícii v rámci vstupenky v cene 26 € 
60 degustačných lístkov v hodnote á 20 centov (spolu 12 €),

ktoré bude používať u vinárov ako platidlo za každú naliatu vzorku. Za jed-
nu degustačnú vzorku s objemom 0,03 l sa vinárovi odovzdá jeden degustač-
ný lístok, pričom jedinou výnimkou sú prírodne sladké vína, keď sa za ich 
degustáciu odovzdá väčší počet lístkov. V praxi to znamená, že každý náv-
števník môže v pivniciach ochutnať až 60 vzoriek vína. Lístky, ktoré náv-
števník neminie pri degustovaní, môže u ľubovoľného vinára vymeniť za 
fľašu(e) vína podľa hodnoty zostávajúcich lístkov. Tento systém pomáha 
pozdvihnúť kultúrnosť nášho podujatia a samotným vinárom aspoň v malej 
miere odpláca ich neľahkú prácu pri pestovaní hrozna a výrobe vína.

Jednorazový bonus na nákup vína v hodnote 4 €, ktorý sa osvedčil už v mi-
nulom roku, môže návštevník uplatniť u ľubovoľného vinára.

Počas celého podujatia bude po 10-kilometrovom okruhu jazdiť pivničný autobus, ktorý 
má zabezpečiť Vašu bezpečnosť a pohodlie pri presune medzi jednotlivými pivnicami.

Dúfame, že prijmete naše pozvanie a 9. apríla 2016 sa v Modre všetci spoločne stretne-
me v družných rozhovoroch pri pohári dobrého vína.

9. APRÍLA 2016
OD 13:00 DO 22:00 HOD.



Značka  Daimler AG

Nová Trieda E
Majstrovské dielo inteligencie
Triedu E, ako aj ďalšie novinky z dielne Mercedes-Benz, 
vám predstavíme počas Autosalónu Bratislava v hale B1 
v dňoch 19. - 24. apríla 2016.

www.mercedes-benz.sk

Nová Trieda E: kombinovaná spotreba paliva: 6,3 – 3,9 l/100 km; emisie CO2: 144 – 102 g/km.

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
Prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02 4929 4555, info@mercedes-benz.sk
Prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02 4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
Prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02 6829 4111, info.panonska@motor-car.sk 



 

Čo je ART-WORK 
 
ART-WORK je internetová platforma pre nezávislú spoluprácu umelcov a remeselníkov.  

ART-WORK poskytuje umeleckému a remeselnému odvetviu priestor na prezentáciu svojich 
prác pred širokým publikom.  

ART-WORK nechce uverejnené práce hodnotiť, túto úlohu prenecháva výlučne divákovi. Za 
najdôležitejšie považuje lásku k umeniu a radosť z tvorenia.  

Pre umeleckých nadšencov predstavuje ART-WORK možnosť nahliadnuť do širokého spektra 
umenia a remesla. Tvorba sa pritom vyznačuje rôznorodosťou umeleckých smerov a štýlov. 

 
Viac spoločne - spoločne viac 
 
ART-WORK vytvára pre umelcov platformu na inšpiráciu a komunikáciu. 

Spoločné výstavy pod názvom ART-WORK zabezpečujú tvorcom väčší ohlas a oslovenie 
širšieho publika.   

V newslettri sa pravidelne predstavujú noví umelci v ART-WORK a ich práce. 

 

Možnosti pre slovenských umelcov 

Samozrejme majú aj slovenskí umelci možnosť prezentovať svoje práce prostredníctvom 
ART-WORK a tak osloviť aj nemecky hovoriace publikum.  

Zverejnenie prác je pre umelcov bezplatné. 

Jednoducho napíšte e-mail na art-work@art-work.co.at a staňte sa súčasťou ART-WORK. 

 

Preskúmajte svet ART-WORK 
www.art-work.co.at 

 

art-work@art-work.co.at 




