
DEGUSTAČNÍ VINNÉ PŘEDPLATNÉ VINNÝ MĚSÍČNÍK

Sekt Charles Sealsfield Brut
jakostní šumivé víno
číslo šarže: 3020

Šumivá vína v  našich krajích patří spíše 
do kategorie „příležitostných“. Používáme 
je k  různým přípitkům a  obecně jsou 
vnímána jako vína, která jsou především 
vhodná pro slavnostní okamžiky. Osobně 
se domnívám, že jejich eleganci a  svě-
žest bychom si mohli dopřávat mnohem 
častěji. Vždyť taková krátká odpolední 
svačinka se sklenkou dobře v ychlaze-
ného sektu se může proměnit ve  velmi 
příjemný čas. A pokud by sklenička byla 
naplněna sektem Charles Sealsfield Brut, 
který je vyroben klasickou metodou z od-
růdy Rulandské modré, jenž dává vínu 
„narůžovělou“barvu, decentní vůni, ovoc-
nou chuť a celkově osvěžující charakter.

Ryzlink rýnský 2015
pozdní sběr, číslo šarže: 5038
Viniční trať: Kamenný vrch
Vinařská obec: Tasovice

Celá řada milovníků odrůdy Ryzlink rýnský 
se každoročně těší, až se konečně v nabídce 
objeví první vína z královské odrůdy. Tím 
více jsou pak tato vína očekávána, má-li jít 
o tak mimořádný ročník jako je 2015. Myslím 
si, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, 
že nejsem sám, kdo stříhá metr a čeká, kdy 
se objeví „Rýňák“ ze Šobesu, z vinice U tří 
dubů anebo z Weinperků či Kamenného 
vrchu. Jeden z prvních Ryzlinků rýnských je 
zde. Narodil se na Kamenném vrchu a je fan-
tastický. Byla by velká škoda minout tento 
klasický ryzlink se svým čistým odrůdovým 
projevem, bohatým chuťovým profilem, 
mineralitou a ušlechtilostí.
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Dobrý den dámy a pánové. 
Je tu měsíc, který většinou symbolizuje definitivní konec 
léta. Pro mnohé začátek požehnané nebo naopak skromné 
sklizně, příznivci burčáku se dočkali svého oblíbeného 
nápoje, prostě pro každého něco jiného. Pro vinaře a vino-
hradníky je to období velkého očekávání, kde i pár hodin 
může zásadně rozhodnout o osudu celého ročníku. Tedy 
o spokojenosti či zmaru celoroční snahy. Pojďme si užít 
krásu babího léta třeba se skleničkou milého vína.

VÍNA PRO MĚSÍC ZÁŘÍ ROKU 2016  
vybral a doporučuje obchodní zástupce  
pro severní a východní Čechy Martin Šmíd

2



Tramín červený 2015 
Terroir Lacerta viridis
pozdní sběr, číslo šarže: 5074
Viniční trať: Hnanice
Vinařská obec: Fládnická

Věřím, že je pryč doba, kdy vína z Tramínu 
červeného a dalších aromatických odrůd 
byla předem, aniž by dostala příležitost 
ukázat svou laskavou tvář, zařazena do sku-
piny vín pouze pro dámy. Přitom jsou to 
velmi často noblesní vzorky, které mohou 
nabídnout nepřeberné množství vjemů, 
jenž suchá vína z nearomatických odrůd 
jen zcela ojediněle prezentují. Souhlasím 
s tvrzením, že aromatická a popř. i přírodně 
sladká vína nejsou příliš vhodná na delší po-
píjení. Nicméně, zkuste dát šanci mladému 
a atraktivnímu tramínu z oblíbené řady Ter-
roir Lacerta viridis. Budete mile překvapeni.

Cabernet Sauvignon rosé 2015
pozdní sběr, číslo šarže: 5082
Viniční trať: Achtele
Vinařská obec: Křepice

Ideální víno k přátelské konverzaci v uvolněné 
atmosféře nebo jako partner k příjemnému 
nic nedělání během krásného a slunného, 
pozdně letního odpoledne? Proč ne růžové 
víno? Pestrá paleta ovocných vůní a chutí, 
svěží jarní kyselinka s lehkostí zvládá zharmo-
nizovat zbytkový cukr do velkého finále, jenž 
je zakončeno dlouhou intenzivní dochutí. To 
je další skvěle zvládnutý růžový příběh Caber-
netu Sauvignon z vinice Achtele v Křepicích. 
Volnočasová záležitost pro každý den, vhodná 
zejména do smíšených kolektivů, která se 
možná neomrzí, i když slunce už zapadne.

Zweigeltrebe 2015
pozdní sběr, číslo šarže: 5107
Viniční trať: U tří dubů
Vinařská obec: Stošíkovice na Louce

Jsem přesvědčen, že každý z nás má své 
osobní měřítko, kterým pohlíží na vlastnosti, 
jako jsou pečlivost, důslednost, trpělivost, 
profesionalita. Tato a další slova vystihují můj 
personální vztah k viniční trati U tří dubů a li-
dem, kteří se o tuto „zahrádku“ starají. Není 
tedy divu, že hrozny z tohoto kousku země 
jsou spolu s vnímavým a citlivým přístu-
pem sklepmistra přetvářena do vín, jejichž 
popularita se šíří nejen doma, ale i ve světě. 
Jednou z odrůd, která zde našla svůj domov 
je i Zweigeltrebe. Plné, mohutné, košaté, vy-
zrálé to vše mohou být charakteristiky vína. 
Ostatně samo víno se Vám jistě s potěšením 
představí osobně ve Vašich skleničkách.

Veltlínské zelené 2009
výběr z hroznů, číslo šarže: 9009
Viniční trať: Kacperky 
Vinařská obec: Slup

Degustace starších ročníků je naprosto 
jedinečná disciplína. Člověk by měl mít 
jisté množství zkušeností, aby o nich zvládl 
seriózně pohovořit. Z mého úhlu pohledu je 
to jako rozmlouvat s člověkem, jenž mnohé 
poznal a prožil. Proto, i když jsem přítelem 
spíše mladých vín, pohlížím na tato vína 
s  hlubokým respektem. Ochutnávka vín 
ročníků minulých je pro mne jako listování 
rodinným albem. Pokud máte nějakou mi-
lou vzpomínku na ročník 2009, třeba Vám ji 
ještě více zpříjemní sklenička tohoto typicky 
kořeněného veltlínu z Kacperek.
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Poř. 
číslo

Odrůda, ročník
stupeň jakosti, zařazení podle zbytkového cukru, obsah lahve
analytické hodnoty

Číslo 
šarže

Vinařská obec 
Viniční trať
Vinařský region

Cena lahve
včetně 

DPH

1 Charles Sealsfield Sekt Brut 2013
jakostní šumivé víno, suché, 0,75 l
zbytkový cukr: 9,4 g/l, kyseliny: 7,0 g/l, alkohol: 12,0 %

3020 195 Kč

2 Ryzlink rýnský 2015 
pozdní sběr, polosuché, 0,75 l
zbytkový cukr: 9,8 g/l, kyseliny: 6,4 g/l, alkohol: 12,5 %

5038 Tasovice
Kamenný vrch
Znojemsko

160 Kč

•  Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“

3 Tramín červený 2015 Lacerta viridis
pozdní sběr, polosladké, 0,75 l
zbytkový cukr: 20,7 g/l, kyseliny: 6,9 g/l, alkohol: 12,0 %

5074 Hnanice
Fládnická
Znojemsko

150 Kč

4 Cabernet Sauvignon rosé 2015
pozdní sběr, polosuché, 0,75 l
zbytkový cukr: 17,7 g/l, kyseliny: 7,1 g/l, alkohol: 12,5 %

5082 Achtele
Křepice
Hustopečsko

140 Kč

•  Zlatá medaile na soutěži mladých vín ročníku 2015 „VINUM JUVENALE 2015“ v Brně
• Stříbrná medaile na národní soutěži růžových vín „JAROVÍN ROSÉ 2016“, Znojmo
• Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2016“
• Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – velkopavlovická podoblast“
• Zlatá medaile na soutěži „KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2016“

5 Zweigeltrebe 2015 
výběr z hroznů, suché, 0,75 l
zbytkový cukr: 4,0 g/l, kyseliny: 5,1 g/l, alkohol: 13,0 %

5107 U tří dubů
Stošíkovice na 
Louce, Znojemsko

150 Kč

•  Bronzová medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“

6 Veltlínské zelené 2009 
výběr z hroznů, polosuché, 0,75 l
zbytkový cukr: 11,6 g/l, kyseliny: 6,4 g/l, alkohol: 13,5 %

9009 Kacperky
Slup
Znojemsko

205 Kč

•  Zařazeno mezi nejlepších 100 vín národní expozice „SALON VÍN ČR“ pro rok 2011
• Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2011“
• Bronzová medaile na nejstarší soutěži vín v ČR „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2011“
• Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „HRADECKÝ POHÁR VÍN 2011“
• Zařazeno mezi nejlepších 100 vín národní expozice „SALON VÍN ČR“ pro rok 2012
• Stříbrná medaile na soutěži vín „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2012“



Decentní, tajemny.´


