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České vinařství Chrámce s.r.o. se připojilo k projektu Cechu českých vinařů „Karel 
IV. moudrý panovník a vinař“. V roce 2016 si čeští vinaři připomínají 700 let od 
narození Českého krále a císaře Římského Karla IV., a to především v souvislosti s 
vydáním privilegií o vysazování vinic.

700. výročí narození Karla IV. bylo dokonce prohlášeno za světové výročí 
UNESCO.

Generální konference UNESCO na svém 38. zasedání v listopadu 2015 schválila 
seznam významných světových výročí UNESCO na dvouletí 2016/2017.

Česká republika do tohoto prestižního seznamu nominovala 700. výročí narození 
Karla IV. Lucemburského – podporovatele vzdělanosti, umění a hospodářství, které 
si v průběhu roku 2016 připomeneme v rámci mnoha událostí. 

Karel IV. patří mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku a je 
neodmyslitelně spjatý s historií celé Evropy ve 14. století. Mimořádně přispěl k 
vzdělanostní a kulturní úrovni zejména Střední Evropy, která následně významně 
ovlivnila intelektuální i hospodářský rozkvět.

Součásti oslav je také ochutnávka vín z tzv. královské kolekce vín zahrnující 14 
nejlepších vín burgundských odrůd vinařské oblasti Čechy z královských měst -
Kutná Hora, Roudnice n/l, Litoměřice, Mělník a Most a také z Karlštejna. Mostecká 
vína jsou zastoupena dvěma víny: Rulandské modré výběr z hroznů košer 2011 
a Rulandské šedé výběr z hroznů košer 2007.

AKCE U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 
700. VÝROČÍ NAROZENÍ ČESKÉHO 

KRÁLE A CÍSAŘE ŘÍMSKÉHO KARLA IV.
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České vinařství Chrámce, s.r.o. při této příležitosti připravilo:

 21. 5. 2016 (sobota) 8:00 - 18:00 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VÍNO 
KRÁLE KARLA V CHRÁMCÍCH

 28. 5. 2016 (sobota) - OCHUTNÁVKA KRÁLOVSKÝCH VÍN VE VINÁRNĚ U 
DIVOCHA V MOSTĚ

Okresní agrární komora Most se připojuje k této akci podporou regionálních potravin.

ZVEME VÁS NA TYTO KRÁSNÉ AKCE A OCHUTNÁVKU 
VÝBORNÝCH MOSTECKÝCH VÍN.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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