
    

Středověký večerStředověký večerStředověký večerStředověký večer     

    

    

    

    

    

    

ve Vinných sklepech Františka Lotrinskéhove Vinných sklepech Františka Lotrinskéhove Vinných sklepech Františka Lotrinskéhove Vinných sklepech Františka Lotrinského    
    

                                                    27. 2. 2014, 18.00 hod.27. 2. 2014, 18.00 hod.27. 2. 2014, 18.00 hod.27. 2. 2014, 18.00 hod.    
    

Přijďte se posilnit středověkou krmí, kterou pro Vás Přijďte se posilnit středověkou krmí, kterou pro Vás Přijďte se posilnit středověkou krmí, kterou pro Vás Přijďte se posilnit středověkou krmí, kterou pro Vás         

        připraví kuchmistr. Specialitou je pečené maso.připraví kuchmistr. Specialitou je pečené maso.připraví kuchmistr. Specialitou je pečené maso.připraví kuchmistr. Specialitou je pečené maso.    

Máme pro Vás kvalitní pivo a lahodná vínaMáme pro Vás kvalitní pivo a lahodná vínaMáme pro Vás kvalitní pivo a lahodná vínaMáme pro Vás kvalitní pivo a lahodná vína    

pocpocpocpocházející z našich královských vinic na jižní Moravě. házející z našich královských vinic na jižní Moravě. házející z našich královských vinic na jižní Moravě. házející z našich královských vinic na jižní Moravě.     
    

Jako mávnutím kouzelného proutku zapomenete na všední Jako mávnutím kouzelného proutku zapomenete na všední Jako mávnutím kouzelného proutku zapomenete na všední Jako mávnutím kouzelného proutku zapomenete na všední             

    starosti a ocitnete se ve středověku obklopeni tanečnicemistarosti a ocitnete se ve středověku obklopeni tanečnicemistarosti a ocitnete se ve středověku obklopeni tanečnicemistarosti a ocitnete se ve středověku obklopeni tanečnicemi    

                        a živou historickou hudboua živou historickou hudboua živou historickou hudboua živou historickou hudbou    

                                                                                        v podání brněnské kapely Žakév podání brněnské kapely Žakév podání brněnské kapely Žakév podání brněnské kapely Žakéři. ři. ři. ři.     
    

Neváhejte a pojďte se v dnešní uspěchané době vpravdě Neváhejte a pojďte se v dnešní uspěchané době vpravdě Neváhejte a pojďte se v dnešní uspěchané době vpravdě Neváhejte a pojďte se v dnešní uspěchané době vpravdě     

        královsky pobavit a najístkrálovsky pobavit a najístkrálovsky pobavit a najístkrálovsky pobavit a najíst    

ve čtvrtek 27. února 2014 v 18.00 hodinve čtvrtek 27. února 2014 v 18.00 hodinve čtvrtek 27. února 2014 v 18.00 hodinve čtvrtek 27. února 2014 v 18.00 hodin    

do Vinných sklepů Františka Lotrinskéhodo Vinných sklepů Františka Lotrinskéhodo Vinných sklepů Františka Lotrinskéhodo Vinných sklepů Františka Lotrinského    

ve Velkých Pavlovicích.ve Velkých Pavlovicích.ve Velkých Pavlovicích.ve Velkých Pavlovicích.    
    

                        Popijete, pojíte, uvidíte a uslyšíte …Popijete, pojíte, uvidíte a uslyšíte …Popijete, pojíte, uvidíte a uslyšíte …Popijete, pojíte, uvidíte a uslyšíte …    
    

                                                                                                                                            Cena 500,Cena 500,Cena 500,Cena 500,----Kč/1 osobaKč/1 osobaKč/1 osobaKč/1 osoba    
    

                Rezervace míst:Rezervace míst:Rezervace míst:Rezervace míst:    

                                                        Ing. Miloslav DvořákIng. Miloslav DvořákIng. Miloslav DvořákIng. Miloslav Dvořák    

                                                                                            Sales & MarketingSales & MarketingSales & MarketingSales & Marketing    
    

                    Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.    

                        Nádražní 1/1Nádražní 1/1Nádražní 1/1Nádražní 1/1, , , , 691 06 Velké Pavlovice691 06 Velké Pavlovice691 06 Velké Pavlovice691 06 Velké Pavlovice    
                                                                                                                                                                eeee----mail: mail: mail: mail: info@lotrinskesklepy.czinfo@lotrinskesklepy.czinfo@lotrinskesklepy.czinfo@lotrinskesklepy.cz    

 web:  web:  web:  web: www.lotrinskesklepy.czwww.lotrinskesklepy.czwww.lotrinskesklepy.czwww.lotrinskesklepy.cz     


