SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI & PEČENÁ HUSA
FARMÁŘSKÉ TRŽIŠTĚ PRAHA

ARCHETYP, O. S., ŠUMAVSKÁ 69/17, PRAHA 2 120 00
11. LISTOPADU 2012 OD 10:00 – 20:00
Cíl akce:
Propagace tuzemských Svatomartinských vín – oživení lidové tradice, setkání se sousedy a přáteli.
Svatomartinské oslavy mají kořeny v sedmém století našeho letopočtu a souvisejí s tradičním ukončením
zemědělského roku na venkově. Pořadatelé se proto rozhodli jejich oslavy spojit s farmářským tržištěm na
Jiřáku, kde jsou občané již čtvrtým rokem zvyklí třikrát týdně nakupovat produkty od českých farmářů.
Celodenní akce, kde jistě mnozí návštěvníci z třetí městské části i dalších částí metropole přicházejí vůbec
poprvé do přímého kontaktu nejen se Svatomartinskými víny, ale také vinaři a Svatomartinskou husou, je
každoročně jistě dobrou prezentací mladých vín. Kromě Svatomartinské husy zde nechybí ani chuťovky k vínu –
sýry, suché salámy, slovácké koláčky, nakládané delikatesy, ale také občerstvení tradiční české a slovácké
kuchyně. K dobré atmosféře setkávání občanů přispěje i hudební produkce a také slavnostní požehnání
vystavených Svatomartinských vín farářem z blízkého kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech.
Místo konání: Praha 3 – náměstí Jiřího z Poděbrad
Termín: 11. listopadu 2012 (v 11 hod 11 min 11 s)
Ročník: Druhý
Pořadatel: Archetyp, o. s.
Spolupořadatel: MČ Praha 3
Záštity: Ministerstvo zemědělství ČR – záštita ministra
Odborná spolupráce: Vinařský fond České republiky
Počet vystavovatelů: cca 20 - 24 českých a moravských vinařů
Počet návštěvníků: 8.000 – 10.000 návštěvníků
Doprovodný program: Gastronomie, která se snoubí s mladým bílým i červeným vínem
Kulturní program: Jiří Schmitzer, Yo Yo band, cimbálová muzika Vonička, Slávek Janoušek, Atmasféra, Motovidlo
Propagace:
inzerce v magazínu Metropolis, deníku Metro
propagace v pražském metru a blízkém okolí akce
letáky do tramvají A3 v počtu 500 ks
samolepky na tramvaje projíždějící kolem náměstí Jiřího z Poděbrad cca 4-6 ks
plakát A2 v počtu cca 200 ks
letáky DL v počtu 10.000 ks rozdávané 14 dní před akcí brigádníky na farmářských trzích
radiové spoty – Český rozhlas Regina, Radio 1, Radio Kiss
TV Metropol – cross promotion, spolupráce „skútraři“, pozvánky do vysílání
propagace na webových stránkách www.farmarsketrziste.cz
propagace na Facebooku www.facebook.com/ftpraha
propagace na webu vína z Moravy vína z Čech www.wineofczechrepublic.cz
Závěr:
Festival „Svatomartinské slavnosti a pečená husa“ je veřejností pozitivně přijímán od roku 2011. Jeho průběh
oceňují i odborná veřejnost a média. Organizátoři budou v roce 2012 v založené tradici pokračovat a
předpokládají, že bude oficiální a hlavní akcí Vinařského fondu pro Svatomartinské víno na území hlavního
města Prahy.

POKRAČOVÁNÍ!!!

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ÚČASTI
Vážení vinaři,
termín konání Svatomartinských slavností dne 11. 11. 2012 (neděle) v Praze 3 na náměstí
Jiřího z Poděbrad 10:00 – 20:00 hodin.














Vyplněnou závaznou přihlášku a katalogový list zašlete na email: bara@ftpraha.cz
nejpozději do 19. 10. 2012!
ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY SE ZAVAZUJETE K ÚČASTI A DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK ÚČASTI!
Pořadatel si vyhrazuje právo výběru účastníků, akci omezit i zrušit. Kapacita akce je
omezena.
Do 26. 10. 2012 Vám potvrdíme Vaši účast a pošleme číslo účtu a další detaily o platbě!
Cena za zapůjčený stánek a nájemní místo: 3 500,- Kč + 20% DPH. (4200,- včetně DPH).
Vybraní zájemci zaplatí tuto částku nejpozději do 2. 11. 2012 na účet o.s. Archetyp.
Na vašem stánku můžete prodávat převážně Svatomartinská a mladá vína, z menší
části i váš lahvovaný sortiment za vaše ceny.
Je zakázaný prodej stáčených vín a prodej vín ze sudu
Degustační i ostatní dávky smíte nalévat pouze do festivalových sklenic.
Degustační dávka je 0,05l
Cena degustační dávky 0,05 l u svatomartinských a mladých vín nebude levnější, než
10,-Kč.
Cena degustačních dávek 0,05 l jiných vín je na vašem uvážení
V 17:00 Svatomartinskému vínu požehná Ing. Zdeněk Wasserbauer, Th.D., farář
kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech. Křtěné lahve budou po křtu
darovány kostelu a také do tomboly. Za tím účelem vás prosíme o dar minimálně 6
lahví vašeho Svatomartinského nebo mladého vína a jejich předání na stánku
pořadateli. Děkujeme za pochopení a předem za dar děkujeme.

Za pořadatele:
Barbora Nováková
Archetyp, o. s.

Kontakt:
Barbora Nováková - 775 882 445 email: bara@ftpraha.cz
Petra Pavelčíková - 773 785 017 email: petra@ftpraha.cz

