
 

 

Chuť a estetika, tradice a experiment  
v gastronomii podle Magdaleny Dobromily Rettigové 

 
 

Propozice k účasti restaurace:  
 

Místo a datum: Smetanovo náměstí v Litomyšli, sobota 18. 5. 2019 od 10 hodin.  

 
Minimální doba prodeje: od 10.00 do 17.00 hodin - není možno ukončit prodej 
předčasně 
 
Cenové podmínky prezentace restaurací: 

1500,- Kč bez DPH splatné do 10. 5. 2019, v ceně je prodejní stánek o ploše 3 x 3 m včetně stolu a 
přívodu elektro (230V, 380V 16A), přístup k pitné vodě, spotřeba el. energie a vody, parkovací místo 

ve vzdálenosti do 100 m. Povolený příkon pro jeden stánek je jen do 5 kW. 

 
Způsob prezentace: 

Restaurace se budou prezentovat ve stáncích zajištěných organizátorem. Nabídnou minimálně tři 
druhy předem uvařených nebo připravených teplých pokrmů formou degustačních porcí (cca 1/3 

běžné porce). Vítáno bude doplnění hlavních jídel studenou kuchyní a dezertem. Celkový počet porcí 

musí přesáhnout počet 400 porcí. 
 

Prodej: 
Veškerý prodej musí odpovídat hygienickým požadavkům, za dodržení odpovídá prodejce.   

Pokrmy se mohou prodávat jednotlivě nebo jako degustační menu, cena degustační porce nesmí 
překročit 65 Kč. Prodejce je povinen servírovat pokrmy na ekologickém, rozložitelném nádobí.  

Prodejce ve svém stánku smí čepovat pivo pouze za těchto podmínek: 

- pivo značky Bernard 11 (cena za 50l sud 1800,- Kč, na místě dodá pan Václav Škeřík) 
- cena za 0,5l piva nesmí být vyšší než 35,- Kč 

 
Celá tržba za prodej sortimentu náleží prodejci.  

 

Přihláška musí obsahovat:  
Název restaurace / firmy (tak jak je propagována a známa veřejnosti) 

Provozovatel/firma 
Adresa, e-mail a telefon kontaktní osoby 

Jméno majitele, vedoucího, kontaktní osoby  

Jméno kuchaře, kuchařů  
Seznam elektrických spotřebičů a instalovaný příkon elektrických spotřebičů  

Seznam všech nabízených jídel a dalšího sortimentu pro prodej  
Dále může přihláška obsahovat (bude použito pro propagaci):  
Logo křivkách, foto restaurace, webovou adresu restaurace, odkaz na facebookové stránky restaurace. 

Uzávěrka přihlášek do 10. 4. 2019. 
Pro přihlášení je nutné vyplnit formulář – viz odkaz níže 
www.gastroslavnosti.cz/pro-prodejce 

 
Leoš Krejčí, Smetanův dům Litomyšl, Komenského nám. 402, 570 01 Litomyšl, 

mobil 602 712 164, e-mail gastroslavnosti@litomysl.cz 

mailto:gastroslavnosti@litomysl.cz

