OBEC NOVOSEDLY A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
NOVOSEDELSKÉ SKLEPY VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Slavnost vinobraní
a Den otevřených sklepů
sobota 15. září 2012
10.00–21.00 hodin

Den otevřených sklepů
10.00–21.00 hodin

Výstava historického vinařského nářadí a pomůcek
u sklepa Stanislava Vlnky
11.00–13.00 hodin

Vystoupení ženského pěveckého sboru STUDÁNKA
a mužského pěveckého sboru MUŽÁCI z Březí – na návsi
13.00–13.30 hodin

Křest knihy spisovatelky Věry Lukačovičové Fojtové
„Ryzlink ostrý jako nůž“
13.30–14.00 hodin

Vystoupení folklórního souboru JARABÁČEK z Drnholce
14.00–18.00 hodin

Historický průvod obcí od radnice se zastavením
ve vinných sklepech a udílením práva „vinného šenku“
18.00–20.00 hodin

Zhodnocení vizitace vrchností a udělení práva „zábavy“
K tanci a poslechu hraje DH Palavanka
Projekt s podporou Vinařského fondu ČR

VINAŘSKÁ OBEC NOVOSEDLY

Den otevřených
sklepů

15. září 2012

Na vaši návštěvu se těší novosedelští vinaři...
Víno Marcinčák – Stará hora

Archivní sklep vinařství Marcinčák. Jeden z nejstarších sklepů
v obci Novosedly vybudovaný po roce 1848 přímo ve viniční
trati Stará Hora. Ochutnávka archivních vín.
Kontakt: Víno Marcinčák, Vinařská 6,
692 01 Mikulov, www.marcincak.cz
Provozovna: areál Vinařství Marcinčák Novosedly,
tel.: 519 510 958, vino@marcincak.cz, fax: 519 513 750

Vinař Josef Trefilík

Vyrábíme přírodní vína cestou přirozeného spontánního kvašení moštů, které pochází z hroznů pěstovaných ve vlastních
vinicích. Všechna vína kvasí ve starých dřevěných sudech
a do kvašení není zasahováno. Téměř všechna vyráběná vína
jsou suchá, bez vyšších objemů zbytkového cukru. Hlavním
produktem jsou sudová vína, jen malý objem vín je lahvován.
Mladá vína jsou po druhém stáčení uskladněna v sudech nebo
demižonech a prezentována ve zrekonstruovaném vinném
sklepě. Zde je možné organizovat ochutnávky vín a přátelská
setkání u skleničky vína. Všechna činnost od práce na vinici a ve
vinném sklepě, až po prezentaci hotových vín, je typickou prací
moravských malovinařů vycházející z tradic.
Kontakt: Josef Trefilík, Novosedly č.p. 45, tel: 722 069 051

Vlnka s.r.o.

Vinařství s tradicí od roku 1972 hospodaří na 7 ha vinic. K degustaci a prodeji nabízíme tyto odrůdy: Ryzlink vlašský, Rulandské
šedé, Tramín červený, Zweigeltrebe, Chardonnay, Muškát
moravský, Irsai Oliver, Frankovku a Rulandské modré. Vinařství
lze po dohodě navštívit po celý rok.
Kontakt: s.vlnka@seznam.cz, tel.: 519 521 232, 728 703 343

Vinař František Šíla

Malé rodinné vinařství hospodaří asi na 3 ha vinic.
Mezi hlavní pěstované odrůdy patří Neuburg, Veltlínské zelené,
Frankovka a Cabernet Moravia. Všechno víno je vyrobeno
klasickou metodou malých moravských vinařů a v podstatě jej
spotřebuje velká rodina nebo přátelé. Běžně se neprodává nebo
jen po dohodě přímo ze sklepa. Posezení ve sklepě pro menší
skupinky je možné rezervovat, a to včetně degustace a bohatého občerstvení.
Kontakt: František Šíla, www.frantiseksila.cz,
info@frantiseksila.cz, tel.: 724 732 691

Vinařství Kovacs s.r.o.

Vinařství Kovacs s.r.o. je rodinnou vinařskou společností.
Sloganem „Umění ve víně“ vyjadřuje svoji filozofii a přístup
k vínu. Vinař víno maluje, skládá jím své verše. Vinařství pracuje na vlastních vinicích, jedině tak si je schopno garantovat
vysokou kvalitu hroznů z nichž následně vyrábí vysoce kvalitní
vína oceněná na významných mezinárodních soutěžích. Svého
zákazníka si vinařství velmi váží, proto nabízí kvalitní servis ve
Vinařském dvoře Kovacs, kde provozuje stylovou vinotéku a vinný restaurant a nabízí příjemné ubytování v penzionu Kovacs.
Tvůrcem filozofie, nositelem garance kvality je Ing. Miroslav
Kovács, vinař a jednatel společnosti.
Kontakt: Vinařství Kovacs s.r.o., 691 82 Novosedly č. ev. 5
Majitelé: Ing. Miroslav Kovács, tel.: 775 127 730, Jarmila
Kovácsová, tel.: 775 127 731

Milan Novosad

Víno Kovacs s.r.o.

Vinařství Víno Kovacs, s.r.o. je rodinná firma, která
na trhu působí od roku 1995. V současnosti obhospodařuje
vinohrady v celkové výměře 20 ha. Odrůdovou skladbu tvoří ze
60 % bílé víno a zbývajících 40 % víno červené. Kromě výroby
vína máte možnost u nás využít ubytování, stravování a příjemné posezení ve vinárně a pod pergolou v nově otevřeném
penzionu Kristýna.
Kontakt: Pavel Kovacs, www.penzion-novosedly.cz,
tel.: 602 169 191

Malovinaři Lukáškovi

Vinařství bylo založeno v roce 2008, tradici výroby vína se věnuje již třetí generace. Zaměřujeme se na výrobu kvalitních odrůdových vín z vlastních vinic ve dvou základních produktových
řadách, classic a premium. Odrůdy: Ryzlink vlašský, Neuburg,
Müller Thurgau, Zweigeltrebe rose a Zweigeltrebe.
Kontakt: Milan Novosad, tel.: 723 037 973

Malovinařství bylo založeno v roce 1946 a nyní ve vinařství
pokračuje už třetí generace. K degustaci a prodeji nabízíme vína odrůd: Ryzlink vlašský, Neuburské, Rulandské šedé
a Svatovavřinecké.
Kontakt: tel.: 721 142 118

Malovinař Andrej Kováč

Vinice vinařství Víno Marcinčák jsou obdělávány v souladu
s přírodou, s maximálním důrazem na šetrný ekologický přístup. Hrozny jsou každoročně sklízeny ručně. Moderní výrobní
areál a archivní sklepy sídlí přímo ve vinařské obci Novosedly.
Roční produkce výhradně přívlastkových vín činí 180 000 lahví.
Specialitou vinařství jsou vína botrytická, ledová a slámová.
Veškerá vína jsou vyráběna nejmodernějšími technologiemi, při
výrobě je však kladen důraz na přirozenost a jedinečnost, která
je dána výjimečností vyhlášených viničních tratí. Díky terrior,
šetrnému pěstitelskému přístupu a moderním technologiím
vznikají krásná osobitá vína určená pro gastronomii.
Kontakt: Víno Marcinčák, Vinařská 6, 692 01 Mikulov,
www.marcincak.cz
Provozovna: areál Vinařství Marcinčák Novosedly,
tel.: 519 510 958, vino@marcincak.cz, fax: 519 513 750

Více než čtyřicetiletá produkce vín Andreje Kováče sestává
převážně z výroby tichých vín, když jen malá část je láhvována. Vína jsou vyráběna převážně z vlastní produkce hroznů ve
vlastním sklepě klasickou metodou. Většina vín kvasí a zraje
ve starých dřevěných sudech. V odrůdové skladbě převažují
osvědčené odrůdy jako ryzlink rýnský, veltlín zelený, veltlínské
červené rané, rulandské šedé a svatovavřinecké.
Kontakt: Novosedly 292, tel: 721 302 384

Blaha L+L

Naše malé rodinné vinařství nenajdete na žádné vinařské mapě
pro jeho velikost. Přesto jsou vína z našeho sklepa výborně hodnocena na každé okolní výstavě vín v konkurenci malých, ale
i velkých vinařů, důkazem čehož je spousta získaných ocenění.
Přijďte se přesvědčit!
Kontakt: Blaha L+L, 691 82 Novosedly 320,
tel.: 606 174 382, blahaladislav@centrum.cz

Malovinař Josef Haluza

Malovinařství bylo založeno v roce 1946 a nyní pokračuje druhá
generace vinařů. V nabídce máme k degustaci a prodeji odrůdy:
Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Sauvignon,
Svatovavřinecké, Zweigeltrebe a Rosé.
Kontakt: tel.: 721 482 583

Malovinař Josef Mikuš
Projekt s podporou Vinařského fondu ČR

odrůd: Sylván, Müller Thurgau, Ryzlink vlašský, Chardonnay,
Tramín červený, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský, Rosé,
Svatovavřinecké, Veltlínské zelené a Körner.
Kontakt: tel.: 603 319 001, 605 058 683

Malovinařství bylo založeno v roce 1946 a v tomto pokračuje
i druhá generace. K degustaci a prodeji nabízíme sudová vína

Víno Marcinčák

Vinařství Novosedly – Vinofol

Vinařství Novosedly Vinofol je společnost s jasnou strategií,
která sází na progresivní metody, moderní technologie, ale
uznává i letité tradice výroby vína… Byla založena v roce 1992
bratry P+R Foltýnovými, z čehož je také odvozen název společnosti. Nachází se v obci Novosedly, která je čtvrtou největší
vinařskou obcí na Moravě. V současné době obhospodařuje
80 ha vinic, které se nachází v Mikulovské vinařské podoblasti v katastrech pěti prestižních vinařských obcích: Pavlov,
Novosedly, Mikulov, Drnholec a Nový Přerov.
Kontakt: Novosedly 315, 691 82, pavel@vinofol.cz,
richard@vinofol.cz, www.vinofol.cz

