Dobrý den,
zveme vás k účasti a prezentaci vašeho vinařství na akci NA VÍNO!
Jde o jarní pardubický festival dobrého vína, pořádaný v ikonickém
prostředí (a národní památce) Gočárových Automatických mlýnů.
Jsme si vědomi toho, že je to dost narychlo. Nechceme ale jít do jakéhokoliv
termínového střetu s následujícími víno akcemi (cca od června) v Pardubicích.
Nabízíme vám velmi kvalitně připravený a v následujících týdnech silně
propagovaný festival jako prostor pro nacházení nových příznivců vašeho vína
a místo pro vzájemné setkávání mezi vámi a stávajícími zákazníky.

Shrnutí:
Termín:
Místo:
Pořadatel:
Kontakt:

Pátek 20. 3. a sobota 21. 3. 2020
Automatické mlýny, Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice
Pardubické festivaly z.s.
Tomáš Říha
Telefon 773 273 584, e-mail: festivalnavino@gmail.com
Info o akci:
http://www.na-vino.cz/
Přihláška:
http://www.na-vino.cz/registrace-pro-vinare/
Cena :
konečná cena pro vinaře je 1.000 Kč, splatná po
potvrzení přihlášky na účet. Po uhrazení bude vystaven účetní doklad.
Cena zahrnuje: pronájem místa uvnitř objektu, stůl (cca 150 x 80 cm), dostatečné místo okolo tohoto stolu, připojení
k elektřině, voda a odpady, parkování před objektem.
Úhrada degustovaných vzorků vín probíhá přímo mezi vystavovatelem a návštěvníkem dle dohody.
V případě aktivní účasti vinaře na páteční řízené degustaci se pořadatel podílí 50% na ceně
zkonzumovaných lahví.
Popis a koncepce akce:
-

-

Vytvoření tradice jarního, pohodového a přátelského festivalu dobrého vína a místa pro navázání kontaktu
mezi konzumentem a jeho vinařem.
Využít „natěšení“ lidí, kdy během zimních měsíců je velmi omezená možnost účasti na gastro akcích.
Další větší vinné akce ve městě: Vinařský festival a Vinařská noc koncem srpna, Pardubické vínokoštování
přelom května a června, Apetit festival v červnu. Tzn. cca čtvrt roku do další větší akce od našeho festivalu.
Nestavět žádné bariéry, akce je dostupná a otevřená jak malým, tak středním i větším vinařům.
Celý festival je rozdělen do komornější páteční části a otevřené sobotní prezentace všech zúčastněných
vinařů. Pátek od 18 hodin je určen pro návštěvníky (cca 50 až 70 lidí) s hlubším vztahem k vínu. Plánovaný
program: welcome drink, občerstvení, hudební vystoupení, řízené degustace (zatím máme dva vinaře, ale dle
vašeho zájmu můžeme doplnit další), kulturní program (hudba, v části objektu projekce filmu), volná zábava,
diskuze nad sklenkou mezi návštěvníky a zúčastněnými vinaři. Předpokládaný konec je ve 23 hodin. Sobotní
program začíná v 11 hodin, celý den probíhá klasický košt vzorků vín u stanovišť zúčastněných vinařů.
Předpokládaná účast je 1000 návštěvníků. Stánky s vínem jsou doplněny stánky s občerstvením a
delikatesami. Součástí je opět zajímavý kulturní program, soutěže, tombola atd. Oficiální konec je v 19 hodin,
nikdo ale nikoho vyhazovat nebude a dle zájmu lze prodloužit.
Rozsah festivalu: cca 15 až 20 vinařů, 8 až 10 dalších stánků (s občerstvením atd). Pátek předpoklad 70
návštěvníků, sobota 1000 návštěvníků.
Vstupné: Sobota 100 Kč, Pátek + sobota 200 Kč (pátek nutná rezervace), v ceně degustační sklo, děti zdarma.
O pořadateli: toto je pátá akce, kterou v tomto místě pořádáme nebo se na její organizaci podílíme (uzavřená
akce Pivní republika návštěvnost 500 lidí, zážitková mikulášská nadílka pro děti a rodiče 700 lidí, pivní

-

-

festival Nachmelené mlýny 2300 lidí, 4x vánoční trhy celkem 12000 návštěvníků. Všechny tyto akce proběhly
v roce 2019.
Místo konání: akce se koná ve vnitřních vytopených industriálních prostorech Automatických mlýnů, které
byly postaveny před sto lety dle plánů předního českého architekta Josefa Gočára. V současné chvíli a
s novým majitelem probíhá postupné oživování a rekonstrukce areálu, který se nachází v širším centru
Pardubic. Díky tomu máme možnost využít „genia loci“ prostoru a festival zasadit do těchto zajímavých míst
(k dispozici máme celý areál včetně venkovních prostor, ale festival je vzhledem k začátku jara situován do
vnitřních částí).
V areálu se v průběhu celého roku konají společenské, kulturní a gastro akce, zároveň zde sídlí několik firem,
které se během krátké doby stali velmi populární – Pekařství Optimista, cukrárna Epifany, food truck
Medychef, probíhají zde Africké trhy atd. Lidi se sem velmi rychle a ve velkém množství naučili chodit, což je
další benefit tohoto místa.

Foto z našich akcí v Automatických mlýnech:

