DUBEN 2020
PAV LOV

OTOČKA ZA ROKEM 2019

Rok 2019 byl pro Plenér jiný.

V roce 2018 se k nám přidal Vojta,

Od první myšlenky Plenéru a pořízení

Po vinobraní 2018, které jsme zažili

koupili jsme traktor z druhé ruky

prvního vinohradu na Pálavě jsme

opravdu poprvé na vlastní pěst

a učili se kultivovat meziřadí,

věděli, že toužíme vytvářet vína,

ve sklepě v Pavlově, jsme se lehce

mulčovat, okopávat,

která budou přímočaře odrážet

stabilizovali. Začali jsme taky konečně

míchat postřiky a ty potom

jedinečné vápencové svahy Pálavy,

více rozumět jednotlivým vinicím, a tak

správně a včas aplikovat.

na kterých naše réva roste.

jsme se potřebovali posunout dál.

Zároveň jsme věděli, že k opravdovosti

Rozhodli jsme se, že zkusíme po hlavě

takových vín vede ještě dlouhá cesta.

skočit do stoprocentní vinohradnické

Věříme totiž tomu, že pro to, abychom

ekologické péče.

využili potenciál našich vinic,
nestačí pouhá aplikace ekologických

Nikdy nám nebylo jedno, jaké

postřiků. Je třeba dokonale porozumět

preparáty pro ochranu rostlin

všem keřům, vnímat lokalitu, půdu,

používáme, kdy je používáme, v jakém

počasí, mikroklima jednotlivých vinic

množství a co přesně obsahují.

a zaměřit se na spoustu dalších
aspektů, na které jsme ještě
asi ani nestačili přijít.

V roce 2016 a 2017 jsme si na všechny
traktorové práce najímali jiné firmy.
Soustředili jsme se tehdy hlavně na to,
abychom se zorientovali v jednotlivých
polohách vinic, které jsme nakoupili,
a abychom se s maximálním
nasazením věnovali řezu, tvarování
keře a zeleným pracím.
A aby se nám tak rostliny proměňovaly
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pod rukama do podoby,
v jaké jsme si je do budoucna
představovali mít.

A tak jsme v roce 2019 začali opravdu. A naostro. A byla to síla. Čekali jsme to.
Nejspíš ale není možné si přesně představit něco, co jsme nikdy nezažili.
Sucho střídaly přívalové deště, kdy ovlhčení listů bylo příliš dlouhé a teplota
velmi vysoká. Přidal se stres, hodiny strachu, spousta vyfermentovaných kopřiv,
výluhy z přesliček a šalvěje pro vinice, ale nakonec raději i pro nás, spousta
zkušeností a velký krok do dalších let. Radili jsme se s kolegy vinaři a s odřenýma
ušima doběhli až do poloviny září roku 2019, kdy jsme začali s vinobraním.
STÁLO TO ZA TO!
Víme, že se nám za ten rok podařilo vybudovat si k jednotlivým vinohradům
ještě silnější pouto. Všechny zážitky a poznatky máme zapsané v poznámkových
blocích i ve vínech ročníku 2019, které pomalu začínáme finalizovat do lahví.
Vína bude z roku 2019 méně než v jiných letech. Chystáme novinky a taky třeba
první víno z vinohradu, který jsme v roce 2017 vysadili.

Na začátku dubna
jsme vypařili barikové sudy
a naplnili je mladým Pinotem 2019
z Bavor, z viniční tratě Maliny.

N O VÁ V Í N A , K T E R Á M Ů Ž E T E O C H U T N AT

CUVÉE TŘI 2018

FRANKOVKA 2017

Na podzim jsme stihli nalahvovat

Poprvé z našich vlastních hroznů!

Cuvée Tři. Tentokrát jsme šarži

V roce 2017 jsme koupili pět řádků

rozdělili rovným dílem do dvou.

Frankovky v Pavlově ve viniční

Nefiltrované a nesířené verze bude

trati U Božích muk. Rostliny tam

stejně jako té jiskrné s jemným

mají asi 20 let, hrozny tohoto klonu

ošetřením sírou před lahvováním.

jsou velké a řídké, s obrovskými

Chtěli jste to tak, protože vás to

modrými bobulemi.

srovnávání začalo bavit možná ještě

Frankovka byla po dokvašení

EGGSTRA 2017

víc než nás. A nás zase baví, že každý

v otevřených kádích dalších 12 měsíců

preferuje jinou verzi. Je to prostě

Srdcovka. Čekali jsme 2 roky,

v dubovém sudu, další rok ležela

půl napůl. Filtr – nefiltr.

než jsme vám ji poprvé představili.

a odpočívala v nerezu a v lahvi.

Zvládli jsme ji dát do prodeje
nakonec ještě před Vánocemi.
Ryzlink vlašský, který kvasil
a zrál v našem dřevěném vajíčku.
Nefiltrovaný, bez přidané síry.
V celé své kráse. Nazvali jsme jej
Eggstra a rozhodli jsme se,
že toto víno budeme tvořit jen
v ročníky, které nám přinesou takové
hrozny, jaké bychom si pro tvorbu
tohoto vína představovali.

ALMANACH
Další předvánoční novinkou byl
Almanach. Přáli jsme si vytvořit
na naše vína ušlechtilejší balení
než klasické kartonové přepravní.
Mnoho zákazníků se ptalo na dárkové
krabice a speciální sady. Chtěli
jsme nabídnout něco, co nebude
mít jen charakter ozdobného
obalu, ale bude pro nás mít
smysl. Potkali jsme pana Brychtu
ze Žerůtek u Znojma, který má
úžasnou truhlářskou firmu a ta nám
na zakázku vyrobila bedny na 6 lahví
z dubu, který vyrostl v lužních lesích
v Podyjí. Takových beden jsme měli
celkem třicet. A abychom podtrhli
jedinečnost Almanachu, rozhodli
jsme se uvolnit do něj lahve z našich
osobních archivních zásob, které
jsou už dlouho vyprodány. Almanach
tak ztvárňuje sbírku vín, kterou jsme
vybrali, tentokrát pro rok 2019.
Majitelé Almanachu si mají možnost
jedenkrát ročně přijet bednu znovu
naplnit a jako dárek od nás dostanou
nějakou podpultovou láhev navíc.
Těšíme se, že si kolem sebe vytvoříme
klub majitelů plenérského Almanachu.
Zatím jich máme celkem dvanáct.

ZIMA 2019 / 2020

Sníh jsme zaznamenali jednou.
Bylo to 2. prosince, kdy byl Leonard
i jiné vinice poprvé a tuto zimu
i naposledy bíle pocukrovaný.

Srnky a mufloni už do řádků,
kde roste Fratava a Merlot, nemůžou.
Instalovali jsme během zimy
kolem vinohradu elektrický ohradník,
a tak budou snad rostliny
v bezpečí a Růžový Leonard
ročníku 2020 neohrožený.

Měkká a blátivá zima na Pálavě
a naše cesty k vinohradům.

Do meziřadí ve vinohradu v Bavorech
jsme zaseli ječmen a hořčici.
Vyrovnali jsme kmínky k roksorům.
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Se zimním řezem jsme
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začali tentokrát už v lednu.
Těšili jsme se, že budeme
mít trochu náskok a počítali
jsme s tím, že v únoru lehce
zvolníme. Vojtovi se totiž
8. února narodil syn.
Druhý týden v březnu
jsme radostně dostříhali

Minulý týden jsme vyměňovali

i ten nejmladší vinohrad.

špatné sloupky, opravovali drátěnku
a napínali vodící dráty, ke kterým jsme během
Velikonoc s rodinou a přáteli vyvázali nové tažně,
které ponesou letošní úrodu.

TA DY A T E Ď
Mezitím vším se zastavila doba. Zastavila se všude jen ne v přírodě.
Od špatných zpráv a nemilých výhledů utíkáme do vinic, kde právě začíná jaro.
Tento rok bude těžký.
Brontosauři ve své písni zpívají „Ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.“
ALE MY TU VÍRU MÁME!

Děkujeme vám za podporu a na oplátku posíláme sílu i Vám
a připíjíme na Vaše zdraví.
Dominika + Ivo + Vojta

Připojili jsme se k iniciativě, která se z Rakouska
rozšířila do celé Evropy a jmenuje se
DRINKING AGAINST SINKING
Akce, která spojuje vinaře, kteří právě teď oplácí
dobro dobrem a pomáhají těm, kteří při nich stáli
ve špatných dobách, v dobách mrazů, dešťů a neúrody.
Většina našich odběratelů jsou restaurace a vinné bary
po celé republice, které jsou už několik týdnů zavřené.
Na webu 540.cz se za jednotnou cenu 540 Kč za láhev
prodávají unikátní vína. Část prodejní částky zůstane
u vinaře na pokrytí nákladů a zbytek bude věnován
na podporu výše zmiňovaných.
My jsme do akce nominovali Cuvée Atelier, víno, které
jsme vytvořili speciálně pro Atelier bar & bistro v Brně
a které také jinde, než právě v Atelieru neochutnáte.

TIPY NA ČTENÍ

http://www.podkorkem.cz/woweggstra-vlasak-z-pleneru/

https://www.civilwines.com/
blog/three-wineries-pavlov
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