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VELTLIN je vinný bar a distribuční společnost, která se již od roku 2009 věnuje
propagaci tzv. autentických vín a patří mezi
průkopníky v této oblasti. Naše firma stojí
za vznikem značky Autentisté a je organizátorem festivalu Praha pije víno. Víno pro
nás není pouhý obchodní artikl, je to médium, přes které se snažíme sdělit, jak pestré
a zajímavé jsou krajiny a lidé v nich usazení.
Zajímají nás především vinařské regiony bývalé Habsburské monarchie a naše portfolio
je inspirováno nabídkou rakousko-uherských
velkoobchodníků s vínem. Důraz klademe na
autenticitu vín, které je podle nás možné dosáhnout pouze ekologickým hospodařením
na vinicích a rezignací na unifikující enologické přípravky ve sklepě. Ekologický pro nás
zároveň znamená etický.

Společnost Champagnier je exkluzivním
dovozcem autentických rodinných výrobců
z Champagne. Zaměřujeme se hlavně na
biodynamická a organická vína, která zdobí vinné karty nejlepších restaurací světa.
Specializujeme se na osobitá, netradiční
vína, která v sobě nesou autenticitu oblasti.
Na českém trhu zastupujeme Champagne
Fleury, Champagne Vouette et Sorbée,
Champagne Ulysse Collin, Champagne
Charles Dufour, Champagne Pierre Gerbais a Champagne Jacques Lassaigne.

VELTLIN is a wine bar and distributing company promoting so called authentic wines
since 2009 and is one of the pioneers in this
field. Our company founded the brand name
„Autentisté“ and organizes Prague Drinks
Wine festival. Wine is not just a business item
for us, it is a medium through which we are
trying to show how colorful and interesting
are the regions and people living in them. We
are interested especially in wine regions of the
former Habsburg Monarchy and our portfolio
is inspired by what wholesalers of the former
Austrian-Hungary have to offer. We insist on
authenticity of wines which we believe we can
achieve only by eco-friendly farming in vineyards and by refusing the unifying oenologic
substances being used in wine cellars. For us
environmentally friendly also means ethical.

www.veltlin.cz

Champagnier company is the exclusive importer of authentic wines from family winemakers from Champagne. We focus mainly
on biodynamic and organic wines that are the
pride of the best restaurants of the world. We
specialize on distinctive, non-traditional wines
that carry the authenticity of their own terroir
in themselves. On the Czech market we represent Champagne Fleury, Champagne Vouette
et Sorbée, Champagne Ulysse Collin, Champagne Charles Dufour, Champagne Pierre
Gerbais and Champagne Jacques Lassaigne.

www.champagnier.cz

Je to neuvěřitelné, ale festival Praha pije víno se koná již počtvrté!
I letos se scházíme ve starobylých prostorách Novoměstské radnice, abychom ochutnali
skvostná vína od sedmi desítek vinařů ze zemí bývalého Rakouska – Uherska, ale i z regionů
odlehlejších jako je francouzská Champagne či italská Sicílie.
Novinkou je letos velkoryse pojatá gastronomická zóna v parku před Novoměstskou radnicí,
kde budete moci ochutnat třeba ruské pelmeně, vietnamské Banh mi Ba, nebo nejlepší
pražskou zmrzlinu Puro. V centru pozornosti pak bude jistě michelinský Alcron a La Rotonde s Romanem Paulusem.
Jsme rádi, že i v tomto roce se na festivalu představí kompletní sestava tuzemských a slovenských Autentistů, kteří tvoří pomyslný předvoj naturálního vinaření v „československu“.
Spolu se šedesáti vinařskými kolegy tak vytvoří na dva dny největší vinařské bratrstvo naturálních vinařů v České republice.
Podtitulem letošního festivalu Praha pije víno je Víno a Hvězdy, protože všichni naši vinaři
jsou pro nás hvězdy. Někteří září jako stálice, jiní právě vybuchují jako supernova. A vesmír
kolotá dál. Vezměte do ruky dotenka vybroušenou čočku sklenice a obdivujte nevšední krásu jejich vín na největší oslavě poctivého pití v naší zemi!
Bogdan Trojak
Zakladatel festivalu

Prolok

Festival organizují / The festival is organized by

VELTLIN,
The Authentic Wine Company
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Mázhause

Vinaři / Winemakers

Casina
Gentile
Piemont, Itálie / Piedmont, Italy

Vinařství se nachází v provincii Alessandria,
v oblasti Ovada a Gavi DOCG, méně než
hodinu jízdy z Janova. Dnes hospodaří na
téměř osmnácti hektarech půdy, z nichž je
deset osázeno révou. Ve vinicích se aplikují
zásady integrované produkce s vyloučením
všech systémových postřiků, chemických
hnojiv a herbicidů. Všechna vína se vyrábějí
výhradně z vlastních hroznů a používají denominace Gavi, Ovada a Barbera del Monferrato.

Located in the province of Alessandria, including area of Ovada and Gavi DOCG, less than
an hour’s drive from Genoa. Today, the company covers about eighteen hectares of which ten
vineyards produce grapes from which according
to the techniques of integrated production but
excluding all synthetic chemicals, chemical fertilizers and herbicides. All the wines made exclusively with grapes from vineyards make use
of designations of origin which controlled Gavi,
Ovada and Barbera del Monferrato.

2

3

Francesco
Poli

Trento, Itálie / Trento, Italy

Trentino, Itálie

Rodina Cobelli se usadila v čísle popisném
22 v „Maso Panizza di Sopra“ kolem poloviny 19. století. V září roku 2005 zemřel náš
milovaný otec Aldo. To, co vypadalo jako
konec, bylo naopak počátkem vzrušujícího dobrodružství nejenom ve vinicích, ale
i z lidského hlediska. V té době se narodili
„Eredi di Cobelli Aldo“ (Dědicové Alda Cobelli). V našem vinařství věříme v zemědělství, které může být přátelské k životnímu
prostředí. Používáme organická hnojiva, zatravňujeme meziřadí a eliminujeme syntetické postřiky.

The Cobelli Family settled at No 22 at “Maso
Panizza di Sopra” around mid-19th century.
In September 2005, our beloved father, Aldo,
passed away. What seemed like an end has instead represented the beginning of an exciting adventure not only in the vineyards but also
from a human point of view. At that time “Eredi di Cobelli Aldo” was born. In this farm, we
believe in environmentally friendly agriculture.
We use organic fertilisation; inter-row grassing,
elimination of synthetic products in pesticidial
treatments

Vinařství sídlí v obci Santa Massenza – v srdci údolí „Valle dei Laghi“ mezi Trentem a jezerem Garda. Po pět generací se rodina věnuje nejen vínu ale také grappě. Od roku
1998 vinařství přešlo komplet na bio produkci a nyní využívá biodynamické postupy,
aby dosáhli co nejpřesnějšího projevu oblasti
ve víně. Vinařství aktuálně vede syn Francesca Alessandro Poli. Věnují se hlavně autochtonním odrůdám jako je Nosiola, Schiava
nebo Lagrein.

Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Mázhause

Mázhause

Eredi di
Cobelli Aldo

The winery is located in Santa Massenza - at
the heart of the Valle dei Laghi between Trento and Lake Garda. Since five generations, the
family is dedicated not only to wine but also to
grappa. Since 1998, the vineyards have converted to organic production. Now they use biodynamic methods to achieve the most accurate expression of the area in wine. The winery is
led by the son of Francesco Poli - Alessandro.
They plant mainly autochthonous varieties such
as Nosiola, Schiava or Lagrein.
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Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Benátsko, Itálie / Veneto, Itálie

Giovanni Menti je malá rodinná firma založená na konci 19. století v městečku Gambellara. Zakladatel Giovanni Menti byl dědečkem současného vinaře. V současné
době obhospodařují 7,5 hektarů vinic, osazených odrůdami Garganega a Durella.
Z těchto hroznů se vyrábějí bílá suchá vína,
šumivá vína a také sladká vína. O všechny
práce na vinici i ve sklepě se stará Giovanni
spolu se svým synem Stefanem. Vinice jsou
ošetřovány organicky s použitím biodynamických postupů.

Gorghi
Tondi

Dovozce / Importer:
Giancarlo Mansella

Mázhause

Mázhause

Giovanni
Menti

5

Sicílie, Itálie / Sicily, Italy

Giovanni Menti is a small family winery founded
at the end of the 19. century in Gambellara. At
this time, the winery cultivates 7.5 hectares of
vineyards planted with the Garganega and Durella grapes. They make dry, sparkling as well as
sweet wines from these grape varieties. Giovanni takes care of the work in vineyards and in the
cellar together with his son Stefan. They treat
the vineyards only with organic substances using biodynamic methods.

Pan Giancarlo Mansella na festivalu představí vynikající sicilská vína značky Gorghi Tondi, například Palmares Brut, Grillo,
Zibibbo Secco, Catarratto, Grillo Coste
a Preola, Nero d’Avola, Merlot a Meridiano Syrah. Vinohrady leží kousek od moře,
pouhých 25 metrů nad jeho hladinou, vedle přírodní rezervace jezer Preola a Gorghi Tondi. V čele velmi moderního vinařství
stojí dvě ženy, sestry Annamaria a Clara,
které se starají o 130 hektarů pozemků.

Mr. Giancarlo Mansella presents excellent sicilian wines from Gorghi Tondi wine estate, e.g.
Palmares Brut, Grillo, Zibibbo Secco, Catarratto, Grillo Coste a Preola, Nero d’Avola, Merlot
or Meridiano Syrah. The vineyards are located
near Lago Preola and Gorghi Tondi natural reserve, 25 meters above the sea level, near the
sea-coast. The estate is very modern, run by
two ladies, sisters Annamaria and Clara, who
take care of 130 hectares.

6
Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Friuli-Venezia Giulia, Itálie
/ Friuli-Venezia Giulia, Italy

Friuli, Itálie / Friuli, Italy

Vinař, u jehož jména je nejčastěji používáno
slovo legenda. Vinařství se nachází na slovinsko-italské hranici v obci Oslavia v regionu Friuli. Před časem se Josko rozhodl
zaměřit se pouze na jedinou odrůdu – Ribollu (Rebula). Josko Gravner patří k prvním lidem, kteří propagovali dnes takzvaná
„oranžová vína“. Po roce 2000 se začal zajímat o výrobu vína tradiční gruzínskou metodou a jako jeden z prvních si dovezl pravé
gruzínské qvevri.

Il Carpino

Josko Gravner is a legend now. His winery is located on the Slovenian-Italian border in the village of Oslavia in the Friuli region. Some time
ago Josko decided to focus only on one variety - Ribolla (Rebula). Josko Gravner is one of
the first, who produced the so-called “orange
wine”. After 2000, he became interested in the
production of wine by the traditional method of
Georgia, and as one of the first imported the
true Georgian gvevri.

Výrobci vína Il Carpino se nacházejí v Borgo del Carpino mezi městy Oslavia a San
Florian del Collio na hranicích se Slovinskem. Je to rodinný podnik. Jejich filosofie
je udržovat zdravé vinohrady, které pak plodí hrozny skvělé kvality. Nejsou používány
žádné chemické hnojiva, používání postřiků
proti nemocem je minimální a to pouze takových, které co nejméně zasahují do životního prostředí.

Mázhause

Mázhause

Gravner
Vini
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Il Carpino wine producers are located in Borgo
del Carpino between Oslavia and San Floriano
del Collio on the border with Slovenia. It is a
family run business. Their philosophy is to cultivate a healthy vineyard which can then produce
grapes of excellent quality. No chemical fertilizers are used, and spraying against vine diseases is kept to minimum levels using products
with a low impact on the environment.
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Azienda Agricola
Pisoni

Marche, Itálie / Marche, Italy

Trentino, Itálie / Trentino, Italy

Vinařství Maria Pia Castelli vyrábí ušlechtilá vína z pečlivě vybíraných hroznů a s pomocí nejlepšího vybavení sklepa. Je to skvělý mix tradičního s moderním. Vinařství
založil Mariin otec Erasmo Castelli v roce
1999. Od té doby, pod schopným vedením
Marie a jejího muže Enrica, vinařství dosáhlo během pár let špičkové kvality.

The Maria Pia Castelli Winery produces fine
wines using selected grapes and the best equipment: a perfect blend of tradition and innovation. The winery established Maria Pia’s father,
Erasmo Castelli, in 1999. Since then, under
the capable management of Maria Pia and her
husband Enrico Bartoletti, the company has
achieved top quality in just a few years.

Azienda agricola Pisoni je malé vinařství založené již v 15. století. Nachází se v jedné
z nejatraktivnějších oblastí Trentina, v údolí Valle dei Laghi (Jezerní údolí), kde panuje specifické podnebí středomořského typu,
a to díky blízkosti velkého jezera Garda, od
kterého vane směrem na sever příjemně
teplý vítr Ora del Garda. Rodina Pisoni byla
mezi prvními, kdo začal experimentovat
s biologickou produkcí. Dnes už mají všechna vína biodynamický certifikát Demeter.
Věnují se nejenom místním odrůdám Nosiola, Teroldego či Rebo, ale pěstují rovněž
mezinárodní variety jako Cabernet Sauvignon, Merlot a Syrah.

Dovozce / Importer:
Viandanti Praghesi

Mázhause

Mázhause

Azienda Agricola
Maria Pia Castelli

Azienda agricola Pisoni is a small winery founded in the 15th century. It is located in one of the
most attractive regions in Trentino in a valley
called Valle dei Laghi. The climate here is Mediterranean thanks to the lake Garda lying nearby from which blows pleasant warm wind called
Ora del Garda. Family Pisony is one of the first
to experiment with biological production. Today, all wines have the biodynamic certification
Demeter. They focus not only on the local grape
varieties Nosiola, Teroldego or Rebo, but they
also grow international varieties such as Cabernet Sauvignon, Merlot and Syrah.

10

Valdibella
Sicilie, Itálie / Sicily, Italy
Mázhause

Mázhause

Rocco Di
Carpeneto
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Piemont, Itálie / Piedmont, Italy

Rocco di Carpeneto – vini d’Alto Monferrato je malé bio vinařství nacházející se v Carenetu, uprostřed kopců Alto Monferrato.
Vyrábíme vína především z místních odrůdových hroznů Piedmont (Dolcetto, Barbera, Cortese, Nebbiolo, Albarossa). Staré
vinohrady vinařství Rocco Di Careneto leží
na pěti hektarech, rozprostřených kolem
vinařství, na malé plošině severně od malé
vesničky Carpeneto.

Rocco di Carpeneto – vini d‘Alto Monferrato is
a boutique organic winery located in Carpeneto, amidst the Alto Monferrato hills. Wine production is focused on Piedmont-native grapes
(Dolcetto, Barbera, Cortese, Nebbiolo, Albarossa). Rocco di Carpeneto‘s old vineyards
extend across 5 ha -all around the wineryon a small plateau north of the tiny village of
Carpeneto.

Valdibella je společenství pěstitelů, kteří sdílejí stejnou vizi: vyjádřit skrze víno to nejlepší z jejich teritoria, nabídnout nejkvalitnější
produkci a dát práci co nejvíce mladým lidem v obtížích. Valdibella to je jedinečný
a udržitelný projekt, v němž se naplno rozvíjejí všechny lidské a přírodní zdroje.

Valdibella is a community of growers who share
the same vision: to express the best side of their
territory, to offer their best production and
to give their best for young people in difficulties. Valdibella: a unique and sustainable project where all human and natural resources find
their real development.
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Via del Vino

Horst Hummel

Praha, Čechy / Prague, Bohemia

Villány, Maďarsko

Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Mázhause

/ Villány, Hungary

Společnost Via del Vino, úspěšný dovozce
a distributor italských vín a surovin, vzešla ze
spolupráce Flemminga Teilgaarda Laugesena s Riccardem Lucquem a Ondřejem Rákosníkem. Via del Vino je hlavním dodavatelem do skupiny restaurací, obchodů a školy
vaření Lacollezione.cz. Díky skvělému týmu
máme možnost představit Vám skvělá vína
a vynikající potraviny slunné Itálie.

Via del Vino is the brain child of Flemming Teilgaard Laugesen and the connubium of Flemming with Riccardo Lucque and Ondřej Rákosník into a successful wine and food import and
distribution. Via del Vino is the main purveyor to the La Collezione group of restaurants,
stores and cooking school, see www.lacollezione.cz. Thanks to our dedicated team, Via del
Vino continues to introduce wine and food excellence to the Czech Republic.

Vinařství bylo založeno v roce 1998 ve
Villány (v jihozápadní části Maďarska) Horstem Hummelem, jehož pradědeček byl vinařem ve Vojvodině do roku 1945. Cílem
jeho vinařství je ukázat vybrané a elegantní aspekty místního skvělého terroiru. Vinohradnictví a vinifikace dodržuje zásady
minimálních zásahů do procesu. Díky tomu
funguje vinařství od roku 2008 v biologickém režimu. Kvašení je spontánní. Síra se
používá minimálně a taktéž čiření a filtrování vín (pokud vůbec).

The winery was founded in 1998 in Villány
(South West Hungary) by Horst Hummel
whose great grandfather had been winemaker
in Vojvodina until 1945. It is the aim of the winery to express the fine and elegant aspects of
the outstanding Villányi terroir. Viticulture and
vinification follow principles of low intervention.
Therefore viticulture is biological since 2008.
Fermentation is spontaneous. The use of sulphite is minimal as well as fining and filtration
(if applied at all).

Velký sál / Main Hall
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Winzer Hager
Matthias

Christoph Hoch
Kremstal, Rakousko
Velký sál / Main Hall

/ Kremstal, Austria

Stopy rodiny Hoch lze sledovat až do roku
1640. Christoph Hoch převzal vinařství
v roce 2013 a je podporován svou rodinou.
Jeho cílem je tvorba výjimečných veltlínů
a ryzlinků s unikátním otiskem Hollengurgu.
Aby toho dosáhl, vrátil se mezi jinými k tradičním metodám používaným jeho předky.
Přechod na biodynamiku a certifikace Demeter byla pak dalším logickým krokem na
cestě k dlouhodobé udržitelnosti.
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Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Kamptal, Rakousko / Kamptal, Austria

The genealogy of the Hoch family can be traced
back to the year 1640. Christoph Hoch took responsibility for the winery in 2013 and is supported by his family. It is his aim to create exceptional Grüner Veltliner and Riesling with the unique
stamp of Hollenburg. To achieve this he employs
among others the traditional methods of his ancestors in winegrowing and winemaking. Conversion to biodynamic cultivation and Demeter
certification was the logical next step in Hoch’s
commitment to long-term sustainability.

Když začínal Matthias Hager s vinařením,
měl již ve věku 27 let mnoho zkušeností.
V té době začal hledat nové způsoby, jak docílit nejvyšší kvality a zároveň se šetrně chovat k přírodě. Jeho úvahy ho nevyhnutelně
přivedly k ekologickému a biodynamickému
hospodaření (certifikace Demeter). V současné době vinařství vlastní asi 12,5 ha vinic
kolem malé vinařské obce Mollands.

Starting very early with viticulture, Matthias
Hager had already much experience at the age
of 27. This was when he began to look for new
ways to get best quality, as well as preserving the
nature. His considerations brought him inevitably to organic or at least to biodynamic cultivation (Demeter certification). Today, the company includes about 12,5 ha of vineyards around the
small wine-growing village Mollands.

Velký sál / Main Hall
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Meinklang
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Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Burgenland, Rakousko
Velký sál / Main Hall

/ Burgenland, Austria

Meinklang je biodynamické hospodářství
sestávající ze tří částí, které bývaly typické pro selská hospodářství v Panonii. Jedna
část je věnovaná vinařství, druhá sadařství
a třetí polním plodinám. Každý člen rodiny se věnuje svojí části farmy. Zajímavostí
jsou vinice, kde se aplikuje technika minimálního řezu (neřezaným keřům se zde říká
„graupert“), a víno zraje v betonových nádobách ve tvaru vejce.

Weinbau
Michael Wenzel

Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Burgenland, Rakousko / Burgenland, Austria

Meinklang is a biodynamic farm comprising of
three typical parts of a Pannonian farmstead:
One part is devoted to wine-growing and winemaking, the second to fruit growing and the
third to field crops. Each family-member specializes in one of the three aspects of farming.
An outstanding methods being practiced here
are the totally unpruned vines, called «graupert» and the extended maturation in concrete
eggshaped containers.

Městečko Rust. Neziderské jezero. Burgenland. 12 generací vinařů. Tradice zde hraje
velkou roli, evoluce a vůle experimentovat
ale možná ještě větší. Vinice jsou obhospodařovány ručně. Individuálně. Ekologicky. Bez manipulací. Za neustálého hledání metafyziky terroiru a podstaty hroznů:
Furmintu, Sauvignonu blanc, Pinotu gris,
Frankovky a Pinotu noir.

Rust. Lake Neusiedl. Burgenland. 12 generations
of winegrowing. Tradition plays its part, evolution and the will to experiment figure even more.
The vineyards are cultivated by hand. Individual.
Ecological. Without manipulations. In continuous quest of the metaphysics of terroir and the
substance of their grapes: Furmint, Sauvignon
blanc, Pinot gris, Blaufränkisch and Pinot noir.

Velký sál / Main Hall
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Nikolaihof
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Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Sepp Moser

Velký sál / Main Hall

Wachau, Rakousko

Kremstal a Neusiedlersee, Rakousko

/ Wachau, Austria

/ Kremstal and Neusiedlersee, Austria

Starobylé vinařství z Wachau, jež je mezi
milovníky biodynamických vín považováno za ikonu. Bylo vůbec prvním certifikovaným biodynamickým vinařstvím v Evropě,
jeho historie navíc sahá do římských dob
(část sklepů ze 4. století stále slouží) a je tak
nejstarším vinařstvím Rakouska. Asi tři sta
let, až do roku 1989, sloužil v Nikolaihofu
v Mauternu cenný kládový lis, který je dnes
považován za největší svého druhu na světě.

With almost 2,000 years of history behind it,
Nikolaihof is the oldest winery in Austria, and
one of the first in the world to have begun working by biodynamic principles according to the
regulations of the Demeter Association. The
principle: Imbue the wine with as much strength
and energy as possible, whilst leaving nature
to its own devices as far as possible. No herbicides, fertilisers, pestizides or synthetic sprays
are used in the vineyards.

Rod Moseru patří k nejstarším vinařským
dynastiím Rakouska – jejich podnik byl založen již v roce 1848. Nejslavnějším členem rodiny byl bezpochyby Lenz Moser,
který v 50. letech 20. století vynašel vysoké vedení révy vinné. Dnes vede vinařství
Seppův syn Niki, který je sice stejně jako
jeho dědeček skutečným vinařským pionýrem, ale razí cestu zcela jiným postupům:
věnuje se biodynamice a jeho hlavním cílem
je pěstovat vitální révu na zdravé, živé půdě.
Jako jeden z prvních získal pro své vinařství
certifikaci Demeter.

Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Authentic, elegant and complex wines of the
highest quality define the Sepp Moser wine estate, situated in the town of Rohrendorf in the
Kremstal area. In order for the wines to tell their
own story the soil must be healthy, and that is
why Nikolaus Moser, who took over his father´s
winery in 2000, decided to convert the winery
into a completely biodynamic viticultural estate
under Demeter certification.

Velký sál / Main Hall
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Weingut Hareter
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Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Burgenland, Rakousko
Velký sál / Main Hall

/ Burgenland, Austria

Vinařství Thomase Haretera se nachází
v městě Weiden am See, blízko Neusiedlersee a maďarských hranic. Hrozny jsou pěstovány v bio režimu, což je symbolizováno obrázkem žížaly na etiketě. Znamená to:
“Máme vždy na paměti, že síly přírody jsou
darem. Proto naším základním principem
není zneužívání, ale vzájemná spolupráce
člověka s vinohradem...“

Weingut
Wimmer-Czerny

Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Wagram, Rakousko / Wagram, Austria

The winery of Thomas Hareter is located in
Weiden am See, near the Neusiedlersee and
the Hungarian border. The grapes are grown
organically, which is symbolized by the earthworm on the label. That means: „We keep always in mind, that the forces of nature were a
gift. Therefore not exploitation is our basic principle, but the interaction of men and vineyard...“

Vinařství Wimmer-Czerny se nachází v obci
Fels am Wagram. Vinice jsou vysázeny na
hlubokých sprašových půdách. Biodynamickou certifikaci Demeter nezískalo pouze 15
ha vinic, ale celé hospodářství. Chová vlastní krávy, jejichž rohy se používají na přípravu
biodynamického preparátu „roháček“, a také
prasata rasy Mangalica. Vinařství charakterizují vyrovnaná, autentická a pitelná vina.

Wimmer – Czerny winery is located in Fels am
Wagram. The vines are planted on deep loess
soils. The Demeter biodynamic certification
was given not only to the 15 ha winery but to
the entire farm where they keep their own cows
whose horns are used to make biodynamic mixture called „roháček“. They also keep Mangalica pigs. The winery’s characteristics are wellbalanced, authentic and drinkable wines.

Velký sál / Main Hall
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Pivnica Brhlovce
Brhlovce, Slovensko
/ Brhlovce, Slovakia

Tekov, Slovensko / Tekov, Slovakia

Malé vinařství s produkcí 8.000 až 10.000
litrů ročně vzniklo v roce 2009 a zaměřuje se na výrobu odrůdových jakostních vín
s charakterem. Filozofií vinařství je maximální využití potenciálu hroznů. Necháváme promlouvat přírodu a čas, neboť si myslíme, že být svědkem procesu je víc, než být
jeho domnělým režisérem.

A small winery with production from 8,000 to
10,000 liters a year was established in 2009
and focuses on the production of quality wines
with a character. The philosophy of winemaking
is to maximize the potential of grapes. We let
nature and time speak, because we think that
witnessing the process is more than being his
supposed director.

Pivnica Brhlovce je malé vinařství, které se
nachází ve skalních obydlích v obci Brhlovce. Vyrábíme víno výlučne z hroznů, které
pocházejí zpod vulkánu Sitno, kde vinice
zapouští svoje kořeny hluboko do sopečného podloží. Naše vína jsou ze severní hranice pěstovaní vinné révy ve střední Evropě.
Mezi jednotlivými ročníky je u nás dost velký rozdíl v počasí. Proto klíčem k pochopení naších vín, je poznat charakter ročníku,
z kterého zrovna pijete víno. Plynutí času
a intuice jsou naše hlavní pracovní nástroje.

Pivnica Brhlovce is a small boutique winery located in a rocky village Brhlovce. We make our
wine exclusively from grapes grown from volcanic area named Sitno where vines root deeply
into the volcanic bedrock. Our wines are from
northern border area of vine growing region
in Central Europe. The weather differs greatly each year. Thus it is important to know the
character of given vintage in order to understand the wine you drink. Being patient and using intuition are our main working tools here in
Pivnica Brhlovce.

Velký sál / Main Hall
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marvla
TINDO
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Pivnica Čajkov

Rodinné vinárstvo Magula

Ćajkov, Slovensko

Suchá nad Parnou, Slovensko

/ Čajkov, Slovakia

/ Suchá nad Parnou, Slovakia

Naše vína jsou ze severní hranice pěstování
révy ve střední Evropě, z úpatí svahů Štiavnického stratovulkánu. Vinná réva je pro
nás příležitost proniknout skrze tuf, což je
sedimentovaný vulkanický popel, do hlubin
minulosti. Réva je pro nás klíčem k pochopení místa původu a ročníku. Vrátili jsme
se k původně pěstovaným odrůdám, jako je
dnes již vzácná Pesecká Leánka, která s lehkostí sobě vlastní zrcadlí celý terroir a náš
přístup k němu.

Our wines are from northern border area of vine
growing region in Central Europe, from base of
stratovolcanic slopes by Štiavnice. The vines give
us opportunity to penetrate through puff stone,
which is formed by deposits of volcanic ash, into
the depths of the past. The vines are the key to
understanding the place of origin and vintage.
We returned to originally grown grape varieties
such as the rare Pesecká Leánka which mirrors
the entire terroir and our approach to wine.

Tradice rodinného vinařství Magu sahá do
roku 1931. Víno děláme s láskou a důkladností, výhradně z hroznů sklizených ve
vlastních vinicích. Hrozny zpracováváme
tradičním způsobem, s minimem technologických zásahů, nechávaje vyniknout jeho
přirozený odrůdový charakter a jedinečný
terroir Růžové a Vlčí doliny.

The tradition of the family winery Magu goes
back to 1931. We make wine with love and with
attention to detail, strictly from grapes grown in
our own vineyards. We process our grapes using
mostly traditional methods. The use of technological interventions is minimal, in order to let
to come forth the character of each grape variety and unique terroir of “Růžová hora” and
“Vlčí dolina”.

Velký sál / Main Hall
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Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Zemianske Sady, Slovensko / Zemianske Sady, Slovakia

Slobodné vinárstvo je nedílnou součástí
Majera Zemianske Sady, rodinného hospodářství založeného v roce 1912. V roce 2010
se rozhodli tři mladí členové rodiny obnovit
rodinnou vinařskou tradici a začali vyrábět
víno v původním prvorepublikovém sklepě. V současnosti hospodaří na 17 ha vinic.
Označení Slobodné vinárstvo vystihuje přístup těchto mladých vinařů, protože svoboda, v jejich nesčetných definicích a podobách, je jejich životním postojem!

Slobodne vinárstvo (Free Winery) represents
an inseparable part of Majer Zemianske Sady,
family farm established in 1912. In 2010, three
young members of the family decided to re-establish the family wine-making tradition and
started making wine in an original historic cellar. Currently, they farm 17 hectares of vineyards. The name Slobodne vinárstvo (Free
winery) signifies that freedom in its countless definitions and forms is way of life of these
young winemakers.

Tibor Melecsky

Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Strekov, Slovensko
/ Strekov, Slovakia

Tibor zpracovává hrozny z 1,5 ha vinic a “nechá tak vzniknout” ročně asi 5 000 lahví.
Vinice nejsou obdělávány stroji. Zpracování hroznů probíhá zcela ručně (bez použití
elektrické energie) a vína spontánně fermentují nejen v akátových a dubových sudech, ale také i v keramických nádobách.

Tibor processes grapes from vineyards that alltogether have 1,5 hectars and that is how „he
lets come into existance“ 5 thousand bottles of
wine annually. There is no machinery used in the
vineyards. The grape processing is done by hand
only (without the use of electricity) and wines
ferment spontanously in acacia and oak barrels,
as well as in ceramic containers.

Velký sál / Main Hall

Velký sál / Main Hall

Slobodné vinárstvo –
Majer Zemianske sady
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Živé víno

Organic

Svätý Jur, Slovensko

Strekov, Slovensko

/ Svätý Jur, Slovakia

/ Strekov, Slovakia

Jsme malé, rukodělné vinařství zaměřené na produkci přírodních vín s minimem
technologických zásahů. Celá naše technologie je mlýnek, lis a sud. Zásadní je pro nás
kontakt se slupkou a zrání na kvasnicích.
Staráme se o 2 ha vinic.

We are small, artisanal vinery focused on production of natural wines with minimum technology. All our equipment is crusher, press and
barrel. The contact of the skins with must is
crucial for us. We have 2 hectars of vineyards.

Organic je mladé vinařství, které vzniklo
v roce 2013, v jeho čele ale stojí zkušený
vinař Štefan Kasnyik. Organic zpracovává
pouze vlastní hrozny, které pochází z dvouhektarové vinice ve Strekově. Ve sklepě se
dodržují principy Autentistů a do vína se
nepřidává síra.

Organic is a young winery, established in 2013.
However, it’s based on the long term experience
of Štefan Kasnyik, the chief winemaker. The key
ingredients are first-class grapes grown organically in the Strekov wine-growing region. All our
vineyards are cared for exclusively using manual work and are regularly sprayed using purely
natural preparations from our own production.

Velký sál / Main Hall
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Kasnyik
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Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Mátyás

Velký sál / Main Hall

Strekov, Slovensko

Strekov, Slovensko

/ Strekov, Slovakia

/ Strekov, Slovakia

Bratři Kasnyikovi pracují na rodinném majetku s aktivní účastí ostatních členů rodiny na 5 hektarech vlastní a pronajaté půdy.
Vína připravují z přísně redukované úrody,
spontánním kvašením, které probíhá převážně v dřevěných sudech. Právě proto výroba vylučuje používání jakýchkoliv cizích
látek, jako jsou kvasinky, enzymy a různé
preparáty, které sice usnadňují život vinaře,
vnášejí však do vína cizí tóny a zkreslují pravý charakter strekovského terroiru.

We work on the family property with active participation of family members (on 5 ha owned
and leased land). Our wines are prepared from
strictly reduced yields, fermented spontaneously mainly in wooden barrels. That is why we exclude the use of any foreign substances such as
enzymes, yeast and other substances that make
life of a winemaker easier but add alien tones to
the wine and distort the true character of Strekov terroir.

Záměrem Andráse Mátyase při pěstování révy i výrobě vína je návrat k přírodním
metodám. Při pěstování přešli na ekologické vinohradnictví, nepoužívají tedy herbicidy, pesticidy ani žádná umělá hnojiva, která by překryla minerální látky přecházející
přirozeně z půdy do hroznů a vína. Kromě
síry pro stabilizaci vína nepoužívají žádné
pomocné preparáty ani ušlechtilé kultury
kvasinek, které sice vinařům práci usnadňují, ale do vína vnášejí cizí tóny.

Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

András Mátyás´ philosophy is, both in the cultivation of vines and in winemaking, to return
to natural methods. We switched to organic
viticulture, therefore we do not use herbicides,
pesticides or any artificial fertilizers, which
would override the minerals the grapes and then
wine receives from the soil. Besides adding small
content of sulfur to stabilize the wines, they do
not use any extra subsidiary chemicals or noble
yeast culture that make winemaker’s life easier,
but bring to wine foreign tones.

Velký sál / Main Hall
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Strekov 1075
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Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Guerila

Velký sál / Main Hall

Strekov, Slovensko

Vipavské údolí, Slovinsko

/ Strekov, Slovakia

/ Vipava Valley, Slovenia

Cíle vinařství jsou: vyrábět vína ve smyslu
Charty Autentistů, tedy připravovat vína
pocházející z vlastních, ekologicky obdělávaných vinic, bez použití přídavných a pomocných látek ve sklepě, které v plné kráse odrážejí zvláštnosti strekovského terroiru
a slouží k uspokojení tělesných, smyslových
a duševních potřeb lidí. Vinohrady: 12 ha
v biologickém režimu

Our goals are to produce wine under the Autentista Charter, thus producing wines from
our own organically cultivated vineyards, without the use of additives in the cellar, in order to
represent the splendid distinctiveness of Strekov terroir, and fulfill the physical, sensory and
mental needs of the people. We cultivate 12
hectares of our vineyards in an ecologically responsible manner.

Vinařství Guerila ve Vipavské dolině, hospodaří na 10 ha, vše je certifikované Demeterem. Většina vinohradů je v terasové
úpravě, podloží tvoří břidlice. Nejvýše položené jsou 400m nad mořem, výhled je
naprosto dechberoucí. Odrůdové složení je
od autochtonních Zelen a Pinela, dále Malvasia, Rebula a Barbera. Spontánní fermentace (nerez a sudy – akát, dub), bez filtrace,
minimum síry.

Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Guerila is a family winery located in Planina.
Guerila owns 10 hectares of vineyards, located
on the altitude 300-400 m above sea level on
very attractive southern position. Type of soil is
flish. Prevalent planted varieties are local grape varieties Zelen, Pinela, Rebula, Malvasia and
Barbera. All wines are fermented spontaneously
using traditional method. From 2012 all the production is biodynamic and certified by Demeter.

Velký sál / Main Hall
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JNK
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Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Korenika & Moškon
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Vipavské údolí, Slovinsko

Slovinská Istrie, Slovinsko

/ Vipava Valley, Slovenia

/ Slovenian Istria

Vinařství JNK, které vedou Kristina a Boleslav Mervič, sídlí v Šempasu. Hospodaří
zhruba na 4 ha ve Vipavské dolině. Všechna vína zrají minimálně 1-2 roky v použitých
dubových sudech a poté odpočívají na lahvi
další rok. Vyznačují se výraznější mineralitou, plností a vrstevnatou chutí.

Vinery JNK, which is led by Kristina and Boleslav Mervič, is situated in Šempas. They have
around 4 hectars of vineyards in Vipava Valley.
All the wines are aged in older oak barrels from
one to two years and then another one year in
the bottles. The wines are unique for their minerality, full body and well structured taste.

Vinařství Korenika & Moškon hospodaří na
více než 22 ha v biodynamickém režimu.
Kromě vinic mají také olivovníky. Zaměřují se na typické istrijské odrůdy (Malvazija, Pinot Gris, Refošk, Cabernet Sauvignon). Všechna vína prochází macerací na
slupkách a to od pár hodin po pár týdnů.
Základní vína jsou díky tomu výrazná, ale
velmi dobře pitelná. Vyšší řady jsou připravovány s větší trpělivostí - vína zrají v sudech více jak 6 let bez zásahů.

Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

The Korenica & Moškon winemakers manage
more than 22 hectares in biodynamic mode.
Besides vineyards, they also have olive trees.
They focus on typical Istrian varieties (Malvazija, Pinot Gris, Rephsch, Cabernet Sauvignon).
All wines are peeled through a couple of hours
for a few weeks. The basic wines are due to this,
but very good. The higher ranges are prepared
with greater patience - the wines mature in
barrels for more than 6 years without any intervention.

Velký sál / Main Hall
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Sveti Martin
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Dovozce / Importer:
Veltlin.cz

Vipavské údolí, Slovinsko
Velký sál / Main Hall

/ Vipava Valley, Slovenia

Sklepmistr Peter Stegovec se zavázal k tvorbě vín, která potěší vaše smysly, ale ze všeho nejvíc Vaši duši. Prioritou je zachovat individualitu vín, nikoli sledovat nové trendy.
Většina pozornosti je věnována původním
bílým odrůdám jako je Zelen, Pinela, Klarnica a Rebula.

Vino
Vdovjak
Tokaj, Slovensko / Tokaj, Slovakia

Winemaker Peter Stegovec is committed to
creating wines that please your senses, but
most of all your soul. Rather than chasing new
trends, the priority is preserving the individuality of wines, which truly express their terroir and
origin. Most of the attention is dedicated to autochthonous white wines such as Zelen, Pinela,
Klarnica and Rebula.

Příběh rodinného mikrovinařství se začal
psát v roce 2007. Zrekonstruovali jsme starý tokajský sklep ve Veľ kej Tŕni. Od roku
2009 ve vinohradech používame pouze kontaktní přípravky, postupně chceme
začít ve vinicích s čistě organickým přístupem. V současnosti vyrábíme čistá odrůdová vína z tokajských odrůd Furmint
a Lipovina, ale např. i speciální vína v qvevri.

The story of the boutique winery started in
2007. We reconstructed the old tokaj cellar in
the village of Velka Trna and started the wine
production. Nowadays we create our wines in
very natural way. As a first in Tokaj we use georgian qvevris for slow fermentation in tokaj cellar. The other part of our wines are traditional
Tokaj wines. We produce furmints, harslevelu,
yelow muscat and Tokaj aszu wines as well as
Tokaj szamorodny wines.

Velký sál / Main Hall
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Porta Bohemica

Vinné sklepy
Kutná Hora

Velké Žernoseky, Čechy, Česko
Velký sál / Main Hall

/ Velké Žernoseky, Bohemia, Czechia

Vinařství Porta Bohemica je mladé vinařství založené v roce 2010 po delší době plánování a studia. Od roku 2008 se vinař
Aleš Svatoš spolu se ženou Simonou starají
o vinici v trati Pod Třešňovkou v proslulé vinařské obci Velké Žernoseky v České vinařské oblasti. Všechna vína kvasí spontánně,
bez cizorodých kvasinek. Hlavní odrůdou je
Müller-Thurgau.

39

Kutná Hora, Čechy, Česko / Kutná Hora, Bohemia, Czechia

Porta Bohemica is a young winery founded in
2010, after a long time of planning and study.
We have been taking care of the vineyard called
Třešňovka situated in the famous wine-making
village of Velké Žernoseky in the Czech wine region since 2008. Our wines ferment spontaneously. The most important variety is local grape
Mueller-Thurgau.

Révu a další produkty pěstujeme v optimálním množství tak, abychom nepoškozovali životní prostředí. Cestou ke zdravé úrodě je pro
nás zvyšování přirozené vitality půdy, pestrá
flóra a fauna, přirozené zatravnění a zachování remízků. Nezastupitelnou roli u nás hraje
vlastní kompost a hnůj. Náš statek má jako
jediné vinařství v ČR prestižní certifikát biodynamického zemědělství Demeter.

We grow vine and other products in optimal
amounts so as to not damage the environment.
The way to a healthy harvest for us is to increase natural vitality of the soil, rich flora and fauna, natural grasslands and maintaining hedgerows. Irreplaceable role in our country plays its
own compost and manure. Our is the only winery
in the Czech Republic with prestigious certificate
of biodynamic farming Demeter.
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Vinařství Dalibor Osička

Dlúhé grefty

Velké Bílovice, Morava, Česko

Mutěnice, Morava, Česko

/ Velké Bílovice, Moravia, Czechia

/ Mutěnice, Moravia, Czechia

Vinařství bylo založeno v roce 1993 a hospodaří na necelých 8 hektarech vinic. Využíváme přirozených stabilizátorů přírodního
ekosystému a věříme, že příroda si umí poradit sama i bez agresivních zásahů člověka. To stejné uplatňujeme při výrobě vína.
Naše vína leží více než 12 měsíců na jemných kvasničných kalech, kde není potřeba žádných chemických stabilizátorů apod.
Specialitou našeho vinařství jsou i kachetinská vína – tzv. “oranžová vína” vyráběná
starou gruzínskou metodou.

The winery was founded in 1993 and cultivates
less than eight hectares of vineyards. We use
natural stabilizing agents of the ecosystem and
believe in nature being able to help itself without aggressive interventions of men. We practice
the same approach with wine making. Our wines
mature more than 12 months on soft lees where
there is no need for any chemical stabilizing
agents. The specialty of our winery are so called
„orange wines“ made by old Georgian methods.

“Objevujeme terroir Mutěnic. Bez sklepní alchymie.” stojí v mottu rodiny Tesaříkových, která obhospodařuje asi hektar vinic
v katastru obce Mutěnice. Dohromady jde
zhruba o 4000 keřů révy, z nichž některé už
oslavily sedmdesátku. Vína zrají na jemných
kvasničných kalech v dubových sudech barrique. Některá bílá vína nechává sklepmistr nakvášet na slupkách několik dní, některá
až do úplného prokvašení. Vína kvasí spontánně, síří se až před lahvováním a jen velmi málo (max. 40 mg SO2/l) a nefiltrují se.
A co jsou grefty? Přece viniční řádky!

“We discover the terroir of Mutěnice. With
no alchemy in the cellar.” This is the motto of
Tesařík family, who owns about a hectare of
vineyards around Mutěnice village. All together,
it’s about 4 000 vines, some of them older than
70 years. Primary fermentation is made with
wild yeast and the sulphur content is very low.
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Dobrá Vinice

Dva Duby

Znojmo, Morava, Česko

Dolní Kounice, Morava, Česko

/ Znojmo, Moravia, Czechia

/ Dolní Kounice, Moravia, Czechia

Dobrá Vinice je malá společnost (15 hektarů), která vyrábí víno v pískovcových sklepích u Znojma v Národním parku Podyjí. Při
ochraně révy aplikuje pouze kontaktní postřiky na biologické/ biodynamické bázi a přírodní prostředky. Při vinifikaci používá nové
dubové sudy a gruzínské qvevri, kde nechává
vína macerovat po dlouhou dobu. Při vinifikaci nejsou používána žádná aditiva, víno není
nefiltrováno a lahve leží v ideálních podmínkách ve starých pískovcových sklepích.

Dobra Vinice is a small company (15 ha of vineyards) that produces wine in sandstone wine
cellars near Znojmo in the National Park Podyjí.
When protecting our vineyards, we use contact
mixtures based on biological/ biodynamic materials and natural agents. We use new oak barrels and qvevri from Georgia for long-period
grape maceration. No additives are used during
the vinification, wine is not filtered, and bottles
are stored under ideal conditions in old sandstone wine cellars.

Dva Duby je malé, rodinné vinařství. Nachází se ve starobylém městečku Dolní
Kounice, kde jsou hrozny sklízeny a víno
vyráběno od středověku. Nejdůležitějším
faktorem našich vinic je unikátní podloží,
více než 500 milionů let staré z éry prekambria. Toto podloží má intenzivní účinek
na všechna místní vína. Vína zrají na kvasnicích v dubových či akátových sudech po
dobu alespoň 10 měsíců.

Dva Duby (means Two oaks) is a small family winery. In the vineyards are grown Blue
Frankisch, St. Laurent, Malvasia and Sauvignon
blanc. The most important factor of our vineyards is The Terroir which is very unique for the
fact that the subsoil is +500 million years old (
pre-Cambrian era) having a vigorous effect on
all local wines. All wines are matured in acacia
or oak barrels on the lees for +10 months.
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Syfany

Nestarec

Vrbice, Morava, Česko

Velké Bílovice, Morava, Česko

/ Vrbice, Moravia, Czechia

/ Velké Bílovice, Moravia, Czechia

Rodinné vinařství Syfany, které dnes vede
mladý vinař Jakub Zborovský, bylo založeno v roce 1989 a nachází se v obci Vrbice
na Břeclavsku. Vinařství se zaměřuje na výrobu kvalitních přívlastkových vín z hroznů
vypěstovaných ve vlastních vinicích. Důraz
se klade na maximální kvalitu hroznů z redukované sklizně, šetrné zpracování a použití tradičních technologií. Naše vína kvasí spontánně a zrají především v dubových
a akátových sudech.

Family winery Syfany, managed by a young
winemaker Jakub Zborovský, was founded in
1989. The winery focuses on the production of
high-quality wines from grapes cultivated in
their own vineyards. The emphasis in the winemaking process is on using the maximum quality
grapes from reduced grape yields, careful processing and the use of traditional technologies.
Our wines ferment spontaneously and mature
mostly in oak and acacia barrels.

Milan Nestarec je přesvědčen, že přirozené metody pěstování révy vinné a zpracování hroznů jsou nejvhodnější a vedou k tomu
nejlepšímu výsledku. Jedná se o řemeslo,
které vyžaduje hluboký morální závazek.
Není zde místo pro lež a každá chyba má
důsledky, se kterými se musíte vypořádat.
Vinice zaujímají plochu 8 ha a jsou osázeny 40 tisíci keři. Práce na vinici je výhradně ruční, což má za následek zvýšení kvality.
Ochrana vinic je prováděna na biologické bázi, herbicidy jsou vyloučeny. To vše
nedělají ve vinařství pro nálepku “bio”, ale
z vlastního přesvědčení.

Milan Nestarec believes that natural methods
of viticulture and grape processing are most
appropriate and lead to the best outcome. It is
a craft that requires a deep moral commitment.
There is no room for a lie, and every mistake has
consequences with which we have to deal later.
The vineyards cover an area of eight hectares
and are planted with 40 thousand vines. All the
work in vineyard is entirely done by hand, resulting in improved quality. Vineyards are protected only by natural substances, there are no
herbicides used. Milan does not do all this for
the label “organic”, but because of his own beliefs.
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Petr Kočařík

Radek Osička

Čejkovice, Morava, Česko

Velké Bílovice, Morava, Česko

/ Čejkovice, Moravia, Czechia

/ Velké Bílovice, Moravia, Czechia

Vinařství Petra a Lady Kočaříkových je malé
rodinné vinařství, které se zaměřuje na produkci osobitých vín malých šarží. Klademe
důraz na ekologické vypěstování zdravých
hroznů. Do samotné tvorby vína zasahujeme co nejméně. Cílem je zachovat u vín jejich přirozenost, terroir a ročník. Naše vína
tedy kvasí spontánně, většina leží na kalech
v dřevěných sudech 12 měsíců s nízkým obsahem síry. Upřednostňujeme dubové sudy,
scelování probíhá v nerezu. Patříme do skupiny vinařů Autentisté. Hospodaříme na necelých dvou hektarech, srdeční záležitostí je
pro nás Pinot noir.

Petra and Lada Kočařík´s estate is a small family winery that focuses on producing small lots
of distinctive wines. We place emphasis on organically grown grapes. We intervene into the
creation of wine as little as possible. The aim
is to preserve the naturalness, terroir and vintage of wine. Our wines are fermented spontaneously; therefore most of them age on lees in
oak barrels for 12 months with low sulfur content. We prefer oak barrels; consolidation takes
place in stainless steel. We belong to a group of
winemakers called Autentisté (Authentists). We
farm on less than two hectares; closest to our
heart is Pinot noir.

Jsem malovčelař s vinicí a sklepem. Ve svém
volném čase obhospodařuji 0,25 ha staré
vinice se spoustou chybějících hlav, ze které se podaří získat cca 600 lahví vína popřípadě pymentu. Ve vinici i ve sklepě jsou dodržována pravidla Charty Autentistů.

I am a beekeeper and I own a vineyard with a
cellar. In my own free time I cultivate 0,25 ha
of old vineyard missing many vine plants from
which I can make about 600 bottles of wine
and some pyment. I observe the principles of
the Authentist Chart when working in the vineyard as well as during wine making process in
the cellar.
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Stapleton – Springer

Loigi

Bořetice, Morava, Česko

Znojmo, Morava, Česko

/ Bořetice, Moravia, Czechia

/ Znojmo, Moravia, Czechia

Vinařství Stapleton-Springer bylo založeno v roce 2004. Bývalý US Ambasador
Craig Stapleton, právník Benjamin Stapleton a vinař Jaroslav Springer uzavřeli dohodu o vzniku vinařství, které ponese jména
těchto zakládajících osob. Ve vinařství Stapleton-Springer se specializujeme na tvorbu
červených vín převážně z odrůdy Pinot noir,
kterou milujeme. Od roku 2007 pracujeme v BIO režimu a v roce 2011 jsme obdrželi
certifikát BIO vinařství. Máme 23 ha vinic.

The Stapleton-Springer Winery was founded in
2004. The former US Ambassador Craig Stapleton, lawyer Benjamin Stapleton and winemaker Jaroslav Springer agreed to start a winery which will carry the names of the founders.
In Stapleton- Springer winery, we specialize in
making red wines mainly from Pinot noir which
we love. We make the white wines from Chardonnay grape variety. We have been working
under organic regime since 2007 and in 2011
we received the Organic Winery Certificate.
Altogether we cultivate 23 ha of vineyards.

Vino Loigi je malé vinařství jednoho muže –
Vladimíra Lojdy. Vinařství zpracovává hrozny z 2,5 ha vlastních vinohradů obdělávaných
ručně podle zásad organického a biodynamického zemědělství. Spontánní kvašení probíhá
v dřevěných sudech, kvevri nebo ve skleněných demižonech. Vína zrají řadu měsíců na
kvasnicích. Část produkce je před lahvováním
hrubě filtrována a mírně přisířena, část je lahvována bez filtrace i síření.

Vino Loigi is a boutique winery run by one man –
Vladimír Lojda. He owns and processes grapes from
two and a half hectares large vineyards cultivated
by hand according to the organic and biodynamic
farming principles. The wine undergoes spontaneous fermentation in wooden barrels, qvevri or in
glass demijons.
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Vinařství
Flajšinger

Vinařství
Jaroslav Osička

Židlochovice, Morava, Česko / Židlochovice, Moravia, Czechia

Velké Bílovice, Morava, Česko / Velké Bílovice, Moravia, Czechia

Vinařství Flajšinger vzniklo v roce 2007, ale
svou historii píše mnohem déle. První vinohrad byl vysazen v roce 1999, další v roce
2003. Celkem má vinařství cca 4 hektary
vinic, vlastních i pronajatých a zaměřuje se
na produkci kvalitních regionálních přírodních vín. Všechny vinice jsou už několik let
v biorežimu.

Vinařství Jaroslava Osičky je malý rodinný
podnik se sídlem ve Velkých Bílovicích. Vyznačuje se pěstováním a výrobou výrazných
vín v harmonii s přírodou. Charakteristické
rysy vinařství: ekologicky šetrná výroba, vinice a hrozny jsou ošetřovány biologickými
a přírodními preparáty, spontánně kvašené
víno, dlouhodobé skladování a zrání vín na
kvasničních kalech, dubové a akátové sudy.

The Flejšinger winery was founded in 2007, but
its history goes much further. The first vineyard
was planted in 1999 and the next in 2003. Altogether the winery has about 4 ha of its own
and rented vineyards. It focuses on the production of high-quality regional natural wines. All
vineyards are under organic cultivation régime
for many years now.

Jaroslav Osička winery is a small family business located in Velké Bílovice. The winery distinguishes itself by growing and producing distinct wines while maintaining harmony with nature.
Characteristic traits of the winery: environmentally friendly production, the vineyards and grapes are treated with biological and natural substances, spontaneously fermented wine, long
period wine storing and macerating on lees, oak
and acacia barrels.
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Jan Stávek
Němčičky, Morava, Česko

Mikulčice, Morava, Česko / Mikulčice, Moravia, Czechia

Vinařství Petr Marada je mladý rodinný
podnik, založený v roce 2006 v Mikulčicích. Filosofie vinařství spočívá v jednoduchosti – čím menší vliv vinaře, tím větší ponechání prostoru individualitě vína. Vína
zrají v dubových a akátových sudech s minimálním množstvím SO2.

Marada Winery is a young family winery founded in 2006 in Mikulčice. The philosophy of this
winery lies in simplicity – the least amount of
interventions by the winemaker, the bigger
room left for the wine‘s individuality. The wines
mature in oak and acacia barrels with the minimal amount of sulphur.

/ Němčičky, Moravia, Czechia

Rodinné vinařství Jana Stávka z Němčiček
na Břeclavsku, které navazuje na bohatou
rodinnou vinařskou tradici, je asi nejznámějším výrobcem fortifikovaných vín na
Moravě. Kromě toho však připravuje tradičními postupy řadu tichých vín, která
spontánně kvasí a zrají v hodnotném, historickém sklepě.

Family winery of Jan Stávek in Němčičky, located in Břeclav region, connecting to the rich
family wine-making tradition, is the most renowned producer of fortificated wines in Moravia. Besides making fortificated wines, the winery is preparing selection of silent wines made
by traditional methods that ferment spontaneously and mature in high-quality historic cellar.
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Vinařství
Petr Marada
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Chodba / Corridor

Cidrerie Kliment

Brut concept

Všenory, Čechy, Česko

Praha, Čechy, Česko

/ Všenory, Bohemia, Czechia

/ Prague, Bohemia, Czechia

Jáchym Kliment se věnuje původní metodě zpracování cidru, která spočívá ve velmi dlouhé a pozvolné fermentaci jablečného moštu v tancích a sudech (zhruba 1 rok),
a několikaletému dozrávání cidru v lahvích
na první fermentaci. Tím vzniká přirozená
perlivost a charakteristická chuť cidru, unikátní nejen v Čechách. Jablka pocházejí ze
starých vysokokmenných sadů (stáří 6080let) s pestrou škálou odrůd.

Jachym Kliment uses original method when
making cider that is based on a long period and
slow fermentation of the apple must in tanks
and barrels (app. 1 year). Then the cider matures several years in bottles while the fermenting process that began in tanks still continues.
That is how the cider gets its natural sparkling
and characteristic taste that is unique for the
drink not only in the Czech Republic. The apples come from old tall trunk orchards (60 –
80 years) with various apple varieties.

Obchod s vínem a vinný bar na pražské Letné s výjimečnou a ucelenou řadou mezinárodních vín, doplněnou nabídkou čerstvých
ústřic. Všechna vína jsou organická a ústřice pocházejí s rodinných farem.

The wine shop and a wine bar situated in Prague quarter Letná, offering a unique selection of
international wines, complemented by offer of
oysters. All wines are organic and oysters come
from small farms.

Chodba / Corridor
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GALO F&D –
Španělská vesnice

Bio Sueño
Český Těšín, Slezsko, Česko
Chodba / Corridor

/ Český Těšín, Silesia, Czechia

Dovozce z Českého Těšína Petr Pražák se ve
svém výběru specializuje na autentická vína
ze slunného Španělska. Petr žil téměř dvanáct let v oblasti Alicante a jeho žena tam
vedla obchodní oddělení u vinařství La Bodega de Pinoso. V nabídce Bio Sueño naleznete charakterní biodynamická vína, která
odrážejí specifika dané oblasti.

57

Praha, Čechy, Česko / Prague, Bohemia, Czechia

Petr Pražák, the wine importer from Český
Těšín, specializes in selecting authentic wines
from the sunny Spain. Petr lived in the Alicante region for almost twelve years and his
wife manages the sales department in La Bodega de Pinoso winery. You can find distinctive
biodynamic wines in the Bio Sueño selection reflecting the characteristics of the given region.

Pro mnohé z nás jsou španělská vína skutečnou Španělskou vesnicí. Abychom se seznámili s malými, autentickými španělskými vinaři, vznikla tato malá distribuce.

For many of us, Spanish wines are rather mysterious. With our small contribution, we hope to
make these small, authentic, Spanish winemakers better known and understood.

Chodba / Corridor
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Chodba / Corridor

Oceněnávína.cz

VinoDoc

Praha, Čechy, Česko

Praha, Čechy, Česko

/ Prague, Bohemia, Czechia

/ Prague, Bohemia, Czechia

Ochutnáte výběr rodinných bio a biodynamických vinařství z Francie, Španělska, Itálie a Německa. Cílem Oceněnávína.cz je
přinášet vám lepší zážitky s vínem bez rizika špatné volby. V průměru vybereme jen
100 vín z více než 1500. Zakladatel projektu Vladimír Vaněk se věnuje hledání nejlepších oceněných vín už 10 let. Od roku 2012
pravidelně hodnotí vína pro mezinárodní
soutěž Prague Wine Trophy, pořádá unikátní zážitkové Antidegustace a publikuje tipy
jak si zlepšit zážitky s vínem.

The goal of Oceněnávína.cz is to bring to you
better wine experiences without risking that
you will make a bad choice. That is why we focus on prized foreign wines primarily from boutique and medium sized wineries. On average we
choose only 70 kinds of wines from more than
1500 that we taste. Vladimír Vaněk is devoted
to finding the best prized wines for nine years
already. Since 2012, he regularly evaluates
wines for international wine exhibition called
Prague Wine Trophy, organizes unique Antidegustations and annually tastes more than 1500
wines from the whole world.

VinoDoc.cz je internetový obchod s italskými víny a extra panenskými olivovými
oleji. Celkem si můžete vybírat ze široké
palety více než 300 vín různých stylů, za
ceny, za které se vína prodávají přímo v Itálii. Více na www.vinodoc.cz

VinoDOC.cz is an online shop selling Italian wines and extra virgin olive oils. Currently, the shop
offers a wide range of wines from fifty wineries
and sixteen wine regions of Italy. Altogether you
can choose from a great palette of more than
300 wines of various styles for prices that are
sold for in Italy.

Chodba / Corridor
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Champagne
Fleury

Vinorum
Praha, Čechy, Česko
Chodba / Corridor

/ Prague, Bohemia, Czechia

Vinorum.cz je malá firma dvou švagrů –
nadšenců dobrých vín – prodávajících kvalitní maďarská vína od roku 2009. Nabízíme vína předních maďarských vinařů, kteří
kladou důraz především na objevování jedinečnosti viničních tratí. Aby vína byla co
nejvíce dostupná, držíme ceny zhruba na
úrovni maďarských internetových obchodů s vínem.

61
Dovozce / Importer:
Champagnier

Champagne, Francie / Champagne, France

Vinorum.cz is a small company run by two
brothers in law – wine enthusiasts – selling
good quality Hungarian wines since 2009. We
offer wines from top Hungarian winemakers
who focus mainly on discovering the uniqueness
of vine terroirs. To make the wines affordable,
we mostly maintain the same prices you can
find in online Hungarian wine shops.

Champagne Fleury bylo založeno Emilem
Fleurym v roce 1895. Nachází se v jižní části Côte des Bar v malebné vesničce Courteron a patří mezi špičková vinařství Champagne. Tento šampaňský dům je skutečným
průkopníkem biodynamiky. Na biodynamický způsob hospodaření přešel Jean-Pierre Fleury v roce 1989. Dnes obhospodařují 23 ha, čímž se stávají největším
biodynamickým producentem v celém regionu Champagne.

,

Champage Fleury was founded by Emil Fleury
in 1895, and is located in the south region of
Côte des Bar in picturesque village Courteron, ranking among the top Champagne wineries. This champagne house is the real pioneer of
biodynamic production. The transformation to
biodynamic methods of cultivating was made in
1989. Today, the winery cultivates 23 hectares
of vineyards which makes it the biggest biodynamic producer in the whole champagne region.

Žulový bar / Granite bar
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Žulový bar / Granite bar

Champagne
Jeaunaux-Robin

Champagne
Tarlant

Champagne, Francie / Champagne, France

Champagne, Francie / Champagne, France

Naše rodinné vinařství se nachází v Talus
Saint Prix, v údolí Petit Morin a má rozlohu 5,5 hektarů. Pěstujeme hlavně Meunier
a Pinot noir. V současné době jsem v konverzi na organický způsob zemědělství.
Naše vína rostou na jílové a vápenaté půdě
s křemenem. Ve sklepě používáme nerezové tanky a dubové sudy. Naše šampaňské,
které zraje více než tři roky, vystihuje typický charakter našeho terroiru.

Produkce vína je spojená s rodinou Tarlant již od roku 1687. S produkcí šumivého vína začal roku 1911 Louis Adrien Tarlant,
který byl jeden ze zakladatelů a propagátorů AOC systému v oblasti Champagne.
K dnešnímu dni vlastní 13 hektarů a zvláštností tohoto vinařství je návrat ke starým
odrůdám, které byly v Champagni používány. Kromě tradičních odrůd Pinot Noir,
Chardonnay, Pinot Meunier se jedná o odrůdy Arbanne, Pinot Blanc, Petit Meslier.

Located at Talus Saint Prix, in the Petit Morin
valley, our family domain has 5.5 ha growing
mainly Pinot Meunier and Pinot Noir grape varieties. We are currently converting to organic
methods. Our vines grow on soil that is clayey,
chalky with marl and flint in it. Our wines are vinified in tanks and oak barrels. Our champagnes,
aged more than 3 years, express the typical character of our terroir.

Dovozce / Importer:
Domaine R et B

Wine production is associated with family Tarlant since. Louis Adrien Tarlant started the production of sparkling wines in 1911. He is also one
of the founders and promoters of the AOC system in the Champagne region. To date, they
own 13 hectares, and a peculiarity of this winery is the return to the old varieties that used
to be grown in Champagne such as Arbanne,
Pinot Blanc and Petit Meslier. In addition, they
grow the traditional grape varieties; Pinot noir,
Chardonnay and Pinot Meunier.

Žulový bar / Granite bar
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U Staré studny

Domaine
Brand et Fils

Praha, Čechy, Česko
Žulový bar / Granite bar

/ Prague, Bohemia, Czechia

Milujeme víno a koňaky. Hosté k nám chodí pro kvalitní, ověřené pití a pro příběhy.
Každý náš produkt má osobitý příběh, který jsme mohli zažít na vlastní kůži při cestách po Francii a dál. A to vše předáváme
dál Vám, našim hostům.
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Alsasko, Francie / Alsace, France

We love wine and cognac. Our guests come to
us for high-quality, certified drinks and for stories, as each our product uncovers an individual story that we experienced ourselves during
our trips to France and further. All this is being
passed on to you, our guests.

Naše vinařství hospodaří v Alsasku v bio režimu již 15 let a aktuálně prochází konverzí k certifikaci Demeter. Avšak vína odpovídající jejím přísným podmínkám vyrábíme
od roku 2011. Průměrné stáří keřů na vinicích je 50 let. Pěstujeme odrůdy ryzlink,
pinot noir, pinot gris, muscatel. Většina
prací na vinohradu je prováděna ručně. Plochu mezi jednotlivými řádky zatravňujeme.
Většina vín neprochází žádnou filtrací. Celková síra ve vínech se pohybuje do 25 mg/l.

Our winery has been practicing organic farming in Alsace for 15 years now and is currently undergoing conversion to Demeter certification. However, we have been producing wines
under its strict requirements since 2011. The
average age of our vines is 50 years. We grow
Riesling, Pinot noir, Pinot gris, and Muscat varieties. Most of the work at the vineyard is done
manually. The area between the lines is grassed.
Most wines are not filtered. Total sulfur content
in wines is up to 25 mg / l.

Žulový bar / Granite bar
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Žulový bar / Granite bar

Christian
Binner

Azienda Agricola
GIOL

Alsasko, Francie / Alsace, France

Benátsko, Itálie / Veneto, Italy

Rodina Binnerových se věnuje vínu už od
roku 1770. Dnes mají Monique, Béatrice,
Joseph a Christian na starosti 11 hektarů vinohradů ve velmi cenných polohách Grand
Cru Kaefferkopf, le Schlossberg and Wineck-Schlossberg nedaleko města Colmar
v Alsasku. Ve vinohradu neaplikují syntetické chemikálie (mají certifikaci bio) a používají i biodynamické postupy. Ve sklepě
pak do vína nijak nezasahují, kromě šťávy
z hroznů neobsahuje nic jiného - vyhýbají
se i přidávání síry. Víno zraje 11 měsíců ve
stoletých dubových sudech a po nalahvování většinou ještě tři roky na láhvi.

The Binner estate was established in 1770 and
now the family - Monique, Béatrice, Joseph
and Christian - work on 11 hectares of vineyards
in Grand Cru Kaefferkopf, le Schlossberg and
Wineck-Schlossberg near Colmar in Alsace.
Organic and biodynamic agriculture is practiced and wines are vinified using only natural
yeasts and minimal sulphur - thanks to the fact
that only very sane grapes are allowed to enter the cellar. Wines are aged for 11 months in
100 year old large foudres and than usually for
3 years in the bottle.

Když se v roce 1919 vrátil Giovanni Giol do
Itálie z emigrace v Argentině, rozhodl se
koupit velké panství, kde se pěstovalo víno
již od roku 1427. Vína Giol, která na festivalu ochutnáte, dodnes zrají v prastarých
sklepích z 15. století, kde si za 1. světové
války zřídili rakouští vojáci posádku. Dnes
vede vinařství Luisa, které pomáhá její syn
Vittorio. Vinice mají od roku 1987 v biorežimu a zakládají si také na tom, že jejich vína
jsou vhodná pro vegany, porotože neobsahují žádné látky živočišného původu.

When Mr. Giovanni Giol came back from the
emigration in Argentina to Italy in 1919, he decided to buy vast domain with deep wine growing tradition. The wines from Giol are until now
vindicated in old cellars from the 1427, used by
the Austrian army in the First World War. The
production is organic from 1987 and Luisa and
her son Vittorio, who run the winery nowadays,
are proud that their wine is suitable for vegans.

Žulový bar / Granite bar
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Château Le Puy
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Dovozce / Importer:
Sklenka Francie

Bordeaux, Francie
Žulový bar / Granite bar

/ Bordeaux, France

Château Le Puy je známý přední výrobce
bio vín. Leží na stejné náhorní plošině jako
Saint Emelion a Pomerol, s výhledem na
nádherné údolí Dorgogne, známé z pradávných časů jako “the Plateau of Wonders”
(Plošina Divů), díky svým vynikajícím vínům. O vinohrad se stará společnost Amoreau Comany, která je celá ve vlastnictví rodiny. Hnacím motorem rodiny Amoreau po
celá staletí vždy byla láska k vínu obvykle
předávána staršími, pokaždé dodávající další
rozměr vychovávané generaci.

Zanotto
col fondo
Veneto, Itálie / Veneto, Italy

Château Le Puy is well known as a leader in organic wines. It lies on the same rock plateau as
Saint-Emilion and Pomerol, overlooking the
magnificent Dorgogne valley, known in ancient
times as “the Plateau of Wonders” because of
the excellence of its wines. The vineyard is run
by Amoreau Company, which belongs 100% to
the family.

Riccardo Zanotto - to jsem já. Každý rok
vytvářím své víno “Col Fondo“, tiché víno
a šumivé Prosecco, ale nevlastním vinice. Je to vědomá volba: díky spolupráci
s důvěryhodným vinohradníkem a enologem jsem schopen dát do lahví přesně mou
představu o víně.

Riccardo Zanotto it’s me. Every year I create
my wines “With the fund”, my still wines and my
sparkling Prosecco, but I do not own vineyards. It
is a conscious choice. Thanks to the collaboration
with a trusted vigneron and my oenologist I can
put in the bottles exactly my idea of wine.

Žulový bar / Granite bar
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Poznámky / Notes
Poznámky / Notes

PÁTEK

2

SOBOTA

3

Doprovodný program festivalu

14:00

12:00

Duše Frankovky
Franz Weninger, Burgenland - Sopron
Jak se ve Frankovce odrážejí různá
podloží (vápenec, jíl, břidlice)
Jakým způsobem zvýrazňují
biodynamické metody chuť místa?
Vstupné: zdarma

Claudio Corallo Cap Horn
degustace kakaa a čokolády
(Flemming Teilgaard Laugesen)
Vstupné: 100,- Kč

16:00

Tour de Champagne
Specifika a rozmanitost oblasti
(Antonín Suchánek, Miloš Danihelka)
Vstupné: 1290,- Kč

Claudio Corallo Cap Horn
degustace kakaa a čokolády
(Flemming Teilgaard Laugesen)
Vstupné: 100,- Kč

19:00
Bogdan Trojak
Praha - největší vinařské město
Českého království
Vstupné: zdarma

PAR T N EŘ I
F EST IVALU
Festival se koná
s podporou hl.m. Prahy

14:00

Projekt s podporou Vinařského fondu

16:30
Degustace přírodních destilátů
Cognac vs. Armagnac
(Tomáš Kratochvíl)
Vstupné: 799,- Kč

M EDIÁLN Í
PAR T N EŘ I

Festival se koná pod záštitou starostky
Prahy 2 Mgr. Jany Černochové

w w w. p r a h a pi j e v í n o.cz

