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VINOBRANÍ 2020

Páté vinobraní je za námi!
Tu euforii s Vámi musíme sdílet. Letos bylo zase jiné. Stejně jako každý rok.
Právě v té neopakovatelnosti je celé zemědělství krásné, život ve vinohradě pestrý
a výzvy velké. Po celém roce, kdy pršelo víc než pár minulých let dohromady, jsme si
snad ani nemohli myslet, že tomu bude během týdnů sběru jinak.

TANEC MEZI KAPKAMI
DEŠTĚ

Sběry jsme plánovali tak, abychom
ve dnech bez předpovědi srážek stihli
posbírat to, co bylo ideálně zralé, ale
taky to, co by mohutné deště hlášené
ve dny následující už nepřežilo.
Ideální představy o zralosti hroznů,
obsahu kyselin, pH, vyzrálosti
a cukernatosti letos nebyly
těmi nejvýznamnějšími faktory
rozhodujícími o termínu sběru.

Všechny naše sběry probíhají většinou o víkendech.
Ve dnech, kdy naše rodiny a kamarádi nemusí do práce a můžou
být v 7 ráno v řádku na Pálavě.
Vinobraní je pro nás proto zároveň čas, kdy se u práce potkáváme
s lidmi, s kterými jsme se neviděli rok. Naposledy přesně při loňském
vinobraní. I díky této společenské události a obrovské komunitě,
která kolem Plenéru je, sbíráme všechny hrozny ručně a každému
zvlášť můžeme věnovat svoji pozornost.

Sbíráme do malých
bedýnek.
Do jedné bedny se totiž
vejde v průměru 20 kg
hroznů. Hrozny vespod
bedny tak nejsou vystaveny
tíze hroznů nad nimi,
do vinařství proto přijedou
ve skvělé kondici
a nepomačkané.

Vinobraňový den začínáme
co nejdřív, hned po východu
sluníčka, ale zároveň tak,
aby oschla rosa a my jsme stihli
všechny hrozny dostat
do vinařství během dopoledne,
tedy za studena.
Dominičina maminka umíchá
tuny škvarkové pomazánky,
babička upeče tři plechy buchet
a za jeden pracovní den jsme
schopni posbírat a zpracovat
přes tři tuny hroznů.

LETOŠNÍ VÍNA
Letošní vína ještě stále dokvášejí. Nespěcháme, netlačíme na ně, jsme trpěliví. Kontrolujeme
a těšíme se, až budeme ročník 2020 ochutnávat ze skleniček a sledovat, jaká aromata a projevy jsou
právě pro tento unikátní ročník charakteristické.
To bylo to nejdůležitěji v roce. Máme ale spoustu dalších novinek a zajímavostí,
o kterých bychom Vám rádi napsali.

Je to krása!
Pozorovat, jak je rok od roku v našich
řádcích víc a víc živo. Letos jsme
zjistili, že se ve Frankovce uhnízdil
ťuhýk. Vojta komunikoval s Českou
ornitologickou společností, abychom
hnízdo neohrozili. Nakonec ale bohužel
i přes naši ochranu zasáhl predátor
a hnízdo jsme našli prázdné.

Vojta je živý, traktor spravený,
ale už se díváme po nějakém silnějším
voze, který bude zvládat i ty naše
pálavské kopce. Rozpůlený traktor se
zapsal do plenérské bizár kroniky.
Cestující vejce!

Klentnice, 21. srpna 2020

Naše dřevěné vajíčko má trasu
SLOVINSKO–MORAVA zmáknutou
i po slepu. Tentokrát snad cestovalo
naposledy. Kvůli vadě jedné dřevěné
dušky nám nepřijelo opravené,
ale rovnou celé nové.
Pavlov, 19. srpna 2020

V LÉTĚ JSME PŘEDSTAVILI SVĚTU
RYZLINK VLAŠSKÝ 2019.
Toto víno je pro nás hodně emotivní. Je to první
víno, které jsme vytvořili od úplného začátku.
Vinohrad vlašáku v Bavorech jsme vysadili na jaře

ÁS
A TO V ÍN O N
FA K T BAV Í!

2017. První sklizeň proběhla na podzim 2019, a tak si
teď můžeme vychutnat to, co jsme tvořili opravdu
od samého prvopočátku.
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DALŠÍ NOVINKOU JE PINOT NOIR 2017.
Druhá červená odrůda, se kterou pracujeme, je Pinot noir.
Na sedmi řádcích v Bavorech, ve viniční trati Maliny, hospodaříme už od roku
2016, kdy jsme tento tehdy patnáctiletý vinohrad koupili. Leží nad parcelou,
kde pěstujeme Ryzlink vlašský, a když přijdete na konec řádku Pinotu, nad vlašák,
a podíváte se směrem na Mikulov, malým průhledem uvidíte v dálce zářit bílou
kapli svatého Šebestiána na Svatém kopečku.
Překrásné místo!
Pinot 2017 si počkal dlouho, než se dostal do našich skleniček. Na podzim 2017
kvasil v otevřených kádích. Po dokvašení v dubovém sudu a objemu 600 l. Po roce
šel zrát ještě do nových malých francouzských barikových sudů. Lahvovali jsme jej
letos v červnu. Tak měl čas ještě pár měsíců odpočinout v lahvi. Je to malá šarže.
700 lahví Pinotu bychom nejraději pili nejdříve až třeba za rok. A máme takový
pocit, že ta nejlepší léta ho čekají ještě později.

DEN PŘED PRVNÍM SBĚREM LETOŠNÍHO
ROKU JSME NALAHVOVALI JEDNU VELKOU
PLENÉRSKOU NOVINKU.
CMYK No.1.
Víno ve větším než menším balení. Víno, nad kterým
nemusíte přemýšlet. Víno, které si můžete dát k obědu,
k večeři, jen tak nebo přes den do střiku. Víno postavené
na odrůdě Müller Thurgau, kterou většina z lidí pamatuje
jako tu v litrové lahvi, co se podávala ve všech vinárnách
v republice. Odrůda zůstává, balení také, přidáváme
pálavskou mineralitu a naše pojetí „house wine“.

„CMYK“ jsou základní barvy, ze kterých se tvoří širší
barevná paleta. Vytvořili jsme základní víno, které může být
společníkem pro příležitosti, kdy sklenička vína je kulisou
setkávání a není třeba nad nápojem hluboce přemýšlet.

HNED JAK JSME SKONČILI S LETOŠNÍ SBĚREM,
NALAHVOVALI JSME DALŠÍ VÁRKU VÍN.
Nové Cuvée Leonard, Riesling a pak limitovanou edici, pokus,
zajímavost – Cuvée Leonard 2018, které prokvasilo na slupkách,
zrálo v dubovém sudu a nalahvováno bylo bez filtrace, s jemným
kalem. „Cuvée Leonard on skins“ Vám nabídneme k ochutnání
hned, jak si po nalahvování trochu odpočine.

PRŮVODCE NEJLEPŠÍMI VÍNY
Setkali jste se s publikací „Průvodce nejlepšími víny“?
Myšlenka vytvořit knížku plnou tipů na zajímavé vinaře a jejich
vína přišla od skupiny předních sommeliérů České republiky
a od časopisu Wine&Degustation.
Letošní vydání je dostupné teprve pár týdnů. My jsme naše vína
přihlásili už po třetí. Nejsme fanoušci soutěží. Účast v této iniciativě
ale bereme jako příležitost k tomu, abychom dostali zpětnou vazbu
od lidí, kteří se vínu věnují už dlouho a jejichž senzorickými orgány
prošly miliony zajímavých vín z celého světa.

PRŮVODCE MŮŽETE POŘÍDIT ONLINE NA WWW.W-D.CZ

PLENÉR V BEDNĚ
LETOS JSME U NÁS VE SKLEPĚ HOSTILI
DVA TELEVIZNÍ ŠTÁBY!
NA VÝSLEDEK SE TEĎ MŮŽETE PODÍVAT :-)

Jihomoravský kraj natáčel sérii videí
na propagaci a nalákání turistů z celé republiky
na krásy, pro které není třeba jezdit přes hranice.
Pro tentokrát chtěli, aby se vědělo, že vinaři nejsou
jen muži a že vinařské řemeslo stále žije!

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=1BTY0YXSHIO

A podruhé to byl pořad „Loskuták na výletě“
televize Nova, který se zastavil u nás ve vinařství.
Na výsledek se můžete podívat buď přes VOYO.cz,

HTTPS://VOYO.NOVA.CZ/PORADY/4176-LOSKUTAK-NA-VYLETE
EPIZODA/61319-29-8/

nebo na tomto facebookovém odkazu:

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/WATCH/?V=236653627630037

Kdybyste neměli čas na celý díl,
přesuňte si stopáž na čas 11:30.

Přátelé naši milí, přejeme Vám krásný a klidný adventní
čas a užijte si Vánoce. Kdybyste nevěděli, jaká vína
si vybrat na štědrovečerní stůl nebo na celé svátky,
nachystali jsme pro vás KRABICI VÍN s naším vánočním
doporučením.
Kurýr už objednávky do Vánoc nestihne přivézt, můžeme
se dohodnout na osobním předání v pondělí 21. 12.
v Brně, v Praze nebo v Břeclavi.

MÁVÁME VÁM Z PÁLAVY!
Kdybyste jeli kolem Pavlova poslední adventní sobotu, zastavte se
za námi na skleničku, budeme mít otevřeno.
Do nového roku s jedničkou na konci Vám přejeme hodně
zdraví a radosti.
Dominika + Ivo + Vojta
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