Festival moravských vín v Brně – léto 2018
Představení vinařských spolků a obcí

Pokyny pro vinaře
Cílem dlouhodobého projektu Víno z blízka je:





Pravidelně a atraktivně představovat moravská vína obyvatelům a návštěvníkům Brna, zlepšit
povědomí o moderním vinařství na Moravě a zvýšit popularitu moravských vín.
Propagovat činnost a akce vinařských spolků v jednotlivých vinařských obcích.
Zlepšit zastoupení moravských vín v brněnských restauracích, vinotékách a vinárnách, v
obchodech i gastronomii.
Přispět k obnově zašlé slávy Brna jako města vína a brány do vinařského regionu.
Představení vinařských obcí a spolků









v roce 2013 jsme představili 4 VOC spolky, v roce 2014 se postupně představilo 10
nejvýznamnějších obcí VO Morava, v roce 2015 další 4 vinařské obce, Aliance V8 a 18
vinařů v Duelech, v roce 2016 8 obcí a 3 šlechtitelky, v roce 2017 5 obcí a 4 Osobnosti
současného vinařství.
Každého večera se může zúčastnit 6-8 vinařů, kteří svými víny budou reprezentovat jednu
nebo dvě vinařské obce.
Každý vinař dostane samostatné stanoviště v moderní zahradě v centru Brna a nabídne min. 6
vín ze své produkce.
V přednáškovém sálu bude možné představit formou bannerů, tiskovin, filmů a přednášky vaši
vinařskou obec, činnost vinařského spolku a jednotlivé akce pořádané v obci.
Pořadatel uhradí vinařům částku 90 Kč za každou láhev rozlitého vína. Na degustaci je
možný přímý prodej vína. (Bez poplatků a bez marží.)
Pořadatel zajistí doprovodný kulturní program a možnost občerstvení.

Organizace degustací
Obce a spolky:


K účasti na exkluzivních degustacích festivalu Víno z blízka tímto letos oslovujeme
konkrétní vinaře 5 vinařských spolků a obcí.
Termíny degustací:



Pro degustace jsou vyčleněné vždy následující čtvrtky v květnu, červnu, červenci, srpnu a září,
s dobou konání od 17:30 do 20:30. Do 22:00 pokračuje večer společenskou částí. Termíny
čtvrtků pro obce jsou: 24. 5. II 21. 6. II 19. 7. II 16. 8. II 13.9.

Místo a zázemí:


Místem konání degustací je Otevřená zahrada pod Špilberkem, Údolní 33, která patří Nadaci
Partnerství. Zahrada se rozkládá na ploše asi 0,5 ha na severním svahu Špilberku, 10
minut od centra (nám. Svobody). Zahrada má 10 samostatných stanovišť rozmístěných v
moderně řešené zeleni, částečně i na střeše pasivního domu nadace.



Každé stanoviště bude vybavené stolem a lavicí. Přímo z areálu zahrady je přístupný
přednáškový sál. V rozšířené části zahrady se nachází letní přístřešek s tanečním parketem a
letní grilovací kuchyň.

Organizace:





Výběr vinařů a dopravu na akci zabezpečují vinaři na vlastní náklady. Z vlastního
vybavení si vinaři zabezpečují pouze chladicí boxy nebo chladicí nádoby na víno.
Úhrada za víno rozlité k degustaci je věcí dohody mezi pořadatelem a vinaři a závisí od počtu
návštěvníků. Pořadatel se zavazuje za rozlité víno vyplatit částku 90 Kč za rozlitou láhev
vína.
Propagaci, organizaci celé akce a prodej vstupenek zabezpečuje pořadatel. Každá zúčastněná
obec, vinařský spolek a vinaři mají neomezenou možnost propagace na akci.
Na degustacích očekáváme účast 100, 150 až 200 návštěvníků.

Termíny přípravy:










Vyplnění on line přihlášky nebo zaslání přihlašovacího mailu do 7. února 2018.
Jednání pořadatele s jednotlivými spolky (sladění termínů a seznamu vinařů) proběhnou
do 21. února 2018.
Potvrzení účasti vybraným obcím oznámí pořadatel do 1. března 2018.
Textové podklady a fotografie pro účely propagace na webu a v tištěných médiích odevzdají
vinařské spolky za všechny vinaře do 21. března 2018.
Propagace festivalu bude v brněnských médiích zahájena 1. 4. 2018.
Co udělat nejdříve:
Rozhodnout o účasti a odeslat přihlašovací formulář do 7. 2. 2018.
Do přihlášky uvést jednu odpovědnou osobu pro další jednání s pořadatelem.
Do přihlášky doporučujeme uvést tři možné termíny, ve kterých se spolek může akce
zúčastnit.

Poděkování
Vážení vinaři, děkujeme vám předem za podporu myšlenky festivalu Víno z blízka
a za spolupráci, která bude při přípravě konkrétní degustace potřebná.
Uvítáme, pokud pro propagaci festivalu a akce, které se zúčastníte, využijete vlastních možností
na webových stránkách a na akcích, které pořádáte nebo kterých se zúčastníte.

Kontakt:
Ing. Juraj Flamik
606 763 117
juraj.flamik@nap.cz
Partnerství o.p.s.

