
ZA KULTUROU BEZPEČNĚ 
Z důvodů aktualizace mimořádného vládního opatření týkajícího se pravidel konání 
hromadných akcí, která nás jako pořadatele zavazuje ke kontrole návštěvníků degustace, zda 
splňují jednu z následujících podmínek, MĚNÍME PODMÍNKY PŘEDPRODEJE.  
 
Předprodej sklenek a identifikačních náramků bude otevřen všem, kdo se při převzetí 
sklenek prokáží CovidPassem nebo potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 v době ne delší 
než 180 dnů přede dnem konání akce. 
 
Předprodej důrazně doporučujeme všem, kdo se budou chtít vyhnout frontám u pokladen na 
náměstí Míru v den akce.  
Pozor, změna se dotkne taky doby předprodeje – bude pouze od 6. 8. do 13. 8. 2021 ve 
Vinařství Bettiny Lobkowicz, Vinařství Kraus a v Zámeckém boutique. 
 
V den akce budou na náměstí otevřeny pokladny, od 15 hod. Také zde bude návštěvník 
povinen prokázat bezinfekčnost jedním ze následujících způsobů*: 

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,  
• doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin, 
• absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem, 
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší 

než 180 dnů přede dnem konání akce, 
• doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny 

(druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí 
uplynout nejméně 14 dní. 

 
* u dětí do 6 let není testování požadováno, mladší 18 let mohou mít potvrzení o 
bezinfekčnosti ze školy či od zákonného zástupce. 
 
V případě, že někdo z příchozích návštěvníků nebude některou z těchto podmínek splňovat, 
nebude možné ho na akci obsloužit. Návštěvníci bez identifikační pásky a originální sklenky 
nebudou ve stáncích vinařů obsluhováni. Děkujeme za pochopení. 
Upozorňujeme návštěvníky, že originální skleničky na místě jsou pouze do vyprodání zásob. 
Během konání akce může být doložená bezinfekčnost návštěvníků namátkově kontrolována 
zástupcem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. 

Je nám líto komplikací pro návštěvníky spojených s pořádáním letošního ročníku Koštu. 
Věříme, že si přesto akci společně příjemně užijeme. 

 


