
Pálava 2013 
ledové víno
Hledáte víno, které řekne vše za vás? 
Už nehledejte, tady je…

Barva je velmi koncentrovaná, 

svítivě žlutá. Vůně je až neuvěřitelně 

bohatá a mnohovrstvá. Závěr tvrdí 

pikantní tóny koření a karamelu. 

Chuť je jedním slovem opulentní, 

snad i dokonalá. Doporučujeme 

podávat při žádostech o ruku 

a dalších krásných chvílích s vaší 

vyvolenou.    

Zlatá medaile Národní soutěž vín 
- podoblast VELKOPAVLOVICKÁ 
a další čtyři medaile

Veltlínské zelené 
2013 ledové víno 
Koncentrát radosti, slunce 
a země v zářivě zlatém provedení. 

Barva vína je v tónu vyleštěného 

zlatého šperku. Vůně je líbivá, 

v e l m i  u š l e c h t i l á ,  d o s l o v a 

opulentní .  Velmi čisté tóny 

korunuje nekonečně dlouhý 

závěr. Mlsejte při slavnostních 

příležitostech.

Cena ministra zemědělství ČR 
Víno&Delikatesy 2014 a dalších 
pět medailí

Tramín červený 
2013 výběr z bobulí  
Mlsáte rádi? Ideální víno pro vás. 

Barva je  výrazná,  sytě  z latá 

se zelenými odlesky. Vůně je 

velmi bohatá, široká a medově 

mazlivá. V krásné symbióze tu 

vedle sebe nacházíme bělokvěté 

růže, sušené bylinky, jasmín, 

med, pomerančovou marmeládu 

i elegantní koření. Doporučujeme 

k cheesecake s karamelizovanými 

pomeranči.

Stříbrná medaile Valtické 
vinné trhy

SLUNEČNÍ PAPRSKY 
zavřené v láhvi

Barva je  výrazná,  sytě  z latá 

se zelenými odlesky. Vůně je 

velmi bohatá, široká a medově 

mazlivá. V krásné symbióze tu 

vedle sebe nacházíme bělokvěté 

růže, sušené bylinky, jasmín, 

med, pomerančovou marmeládu 

i elegantní koření. Doporučujeme 

k cheesecake s karamelizovanými 

Hledáte víno, které řekne vše za vás? 
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Den bez skleničky vína je smutný a prázdný, slunce 

uzavřené v lahvi vám pomůže spolehlivě překonat 

podzimní sychravé počasí. Víno nejen potěší mysl, 

ale je i zdraví prospěšné. Pochopitelně jen, když se 

konzumuje s mírou a především je důležité umět si 

najít tu správnou kvalitu. 

My jsme si více než před rokem našli malé rodinné 

vinařství Bronislava Vajbara v Rakvicích. Od té doby 

není velké akce našeho časopisu, na které by jeho 

svěží ovocná a hlavně čistá a zdravá vína chyběla. 

Co je v Rakvicích nového jsme se zeptali přímo pana 

Vajbara.

Jak se vinařství s přicházejícím podzimem daří?

Všichni to vidíte – začátek září, který réva potřebuje 

slunečný a suchý nám celý propršel. Příroda doháněla 

celoroční deficit srážek, bohužel pro zemědělce 

ve špatném termínu. Nicméně se nepřidáváme 

k zástupu zoufalých a stěžujících si vinařů. Máme 

zkušenosti a moderní technologie, takže dobrá 

a zdravá vína budeme vyrábět i z ročníku 2014. Možná 

jich bude méně, určitě se přitom více nadřeme, ale 

slibuji, že vína dobrá budou. 

Na jaře jste získali neuvěřitelných 60 medailí. 
Přineslo léto další?
Účast na soutěžích jsem poněkud utlumil, vína se totiž 

prodávají díky medailím i díky novému designu tak 

rychle a dobře, že už moc není s čím soutěžit. Přesto 

nás potěšil úspěch obou našich ledových vín v rámci 

soutěže Král vín České republiky 2014 a také úspěch 

Tramínu na Národní soutěži vín – Velkopavlovická 

podoblast, kde zvítězil v kategorii polosladkých vín 

a také jsme tam získali ocenění za nejlepší kolekci. 

Jaké novinky nabídnete na podzimním trhu?
Vzhledem k blížícím se Vánocům jsme uvolnili na 

trh naše vzácná ledová vína z ročníku 2013. Vzácná 

nejen medailemi, ale už svou podstatou. Díky počasí 

uplynulé zimy, kdy mráz přišel velmi pozdě, většina 

vinařů ledová vína nevyrobila. 11. listopadu přijdou 

na trh naše Svatomartinská vína, i ta jsou opatřena 

novým designem, tak věřím, že budou nejen chutnat, 

ale že se budou i líbit.                                                               


