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VINAŘ PATRIK STAŠKO
Pochází z rodu vinařů z obce Vinné na východě Slovenska. Je IV. generací profesionálně se zabývající výrobou vína. Jeho otec
Rudolf je vlastníkem a aktivně vede rodinné vinařství v rodné obci Vinné. Patrik svůj
první rodinný vinohrad vysadil ve 12 letech
na místech, kde v roce 1867 vysadil první
vinohrad praděd Michal.
První vyrobené víno se datuje k podzimu po jeho 17. narozeninách. Po ukončení gymnasia v Humenném vede jeho cesta na jižní Moravu a pokračuje ve studii
a práci na Mendlově Univerzitě v Brně, ZF

obor Vinařství a vinohradnictví a přes několik manažerských pozicí ve vinařstvích
a studijní cesty po Austrálii se usadil v okolí Mikulova.
V roce 2010 zakládá vinařství NATURVINI
s.r.o. v Bavorech na úpatí Pálavských vrchů. Malebná vinařská vesnička se nachází
blízko historického města Mikulov. Ve vinařství zúročuje všechny vědomosti a zkušenosti, aby je mohl předat svým dvěma synům - Michaelovi a Jurajovi. Vinařství vyrábí vína z tradičních moravských vinic. Vinohrady, od roku 2013 v BIO PRODUKCI, se nachází v Bavorech pod úpatí Pálavských vrchů ve viničních tratích Slunečná
a Růžová.

vinařství a filozofie

naturvini

VINAŘSTVÍ

FILOSOFIE

se nachází ve městě Miroslav vzdálené
20 min jízdy autem z Bavor. V místě, kde
se zpracovává víno, se nachází také degustační sklep, ubytování a ležácké sklepy
určené pro zrání vína v sudech i láhvích.
Specializací vinařství je tvořit vína k jídlu, a proto převažují vína suchá a nekomplikovaná směrem ke konzumentům. Vinařství se také specializuje na výrobu originálních marmelád (ovocných pomazánek) z hroznů jednotlivých odrůd, vinného želé, vinné omáčky a hořčice, a to vše
dle originální domácí moravské receptury.

rodinného vinařství je tvořit naturalistická vína s pokorou k přírodě. Dobrá vína,
technologicky čistá, srozumitelná pro Vás,
milovníky vína.
„Mým cílem je, aby každá vinařská poloha a odrůda na ní pěstovaná vyjadřovala
jak můj osobní postoj k životu, tak osobitost, kterou nám jižní Morava a obzvlášť
Pálava nabízí.“
„Mám rád svoji práci.“

TERROIR

Pálava

PÁLAVA
Místo s neopakovatelnou atmosférou strmě vystupuje z mírně zvlněné krajiny lužních lesů dolního Podyjí jako nejzápadnější výspa Karpat. Její vápencové skály sem
zavleklo třetihorní alpínské vrásnění pravděpodobně z oblasti Malých Karpat jako
příkrov, který překryl mladší třetihorní sedimenty.
Pro pěstování révy vinné představuje Pálava jedinečné místo vinorodé severopanonské nížiny, kde je členitější a vrchovinský
terén velmi vzácný. Teplé a suché klima
ovlivňují kontinentální vlivy od východu
a současně mediteránní podnebí z jihu.

Horniny bradel mají nadbytek vápníku,
na jejich úbočích jsou mohutné návěje vápenných spraší vzniklých jako sedimenty
poslední doby ledové doprovázené staršími vápenitými jíly. V jižní části mikulovské
podoblasti jsou rozšířeny písky, které překrývají jílovité sedimenty.
Právě odtud, z hlubokých sprašových
nebo lehčích hlinitých půd, čerpá vinná
réva širší škálu živin pro tvorbu aromatických látek a výraznější tóny extraktu. Dává
tak vzniknout vínům se zcela jiným charakterem než v jiných podoblastech.

TERROIR

Bavory

BAVORY
Vinařská obec se nachází přímo v srdci chráněné krajinné oblasti Pálava, která
leží v nejteplejší a nejsušší oblasti ČR a má
téměř středomořský ráz.
Místní krajinu tvoří rozlehlá úrodná pole
a vinice, bělostné vápencové skály a skalní stepi a lesostepi s neobyčejně bohatou
teplomilnou flórou a faunou.
Pálava patří k nejdéle osídleným místům
českých zemí. Právě odtud pocházejí odkryvy pravěkých tábořišť lovců mamutů,
korunované proslulým nálezem keramické sošky Věstonické venuše.

Pálava se stala v roce 2003 součástí biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava.
Nejnápadnější a nejznámější částí chráněné krajinné oblasti Pálava jsou Pavlovské vrchy. Jedná se o protáhlý hřeben mezi
Pavlovem a Mikulovem, který je budován
bělostnými jurskými vápenci.
Tyto vápence vytvářejí na mnoha místech
atraktivní skalní útesy, např. v národních
přírodních rezervacích Děvín - Kotel - Soutěska, Tabulová, Růžový vrch.

Vinice Slunečná a Růžová

vinohrady

VINOHRADY
Přípravu na výsadbu nových vinohradů
jsme zahájili již v roce 2009. Na jaře 2012
jsme vysadili mladé vinice na ploše přes
3 ha přímo v Bavorech na vinařské trati
Slunečná a Růžová. Obě viniční tratě jsou
historicky doložené jako vysoce kvalitní
polohy vhodné k pěstování révy.

„pálavské“ specifikum vůní a chutí. Počet
vlastních vinic by se měl postupně ustálit
na 7, maximálně 10 ha. V současnosti sklízíme hrozny z 5 ha vlastních vinic.

„Chceme mít jenom tolik vinic, abychom
poznali potřebu každého keře révy - vína.“

Všechny práce, které příroda dovolí časově vykonat, dělá celá rodina. Takže znalost
každého řádku v našich vinicích je samozřejmostí.

Půdy jsou tady těžké, jílovité až slínovité, ale to právě dává místním vínům ono

Nejvíc zastoupené odrůdy ve výsadbě jsou
Pálava, Ryzlink vlašský a Ryzlink rýnský.

Proměna hroznů ve víno

výroba

VÝROBA VÍNA
Každý hrozen, z kterého tvoříme vína je
ručně sbíraný. Při výrobě vína postupujeme individuální cestou ke každé odrůdě
a šarži, která přijde do sklepa. Na technologicky vyspělých zařízeních se snažíme co nejšetrněji proměnit hroznovou
šťávu ve víno. Snahou je dát hroznům jenom to, co potřebuji, aby se vytvořilo víno
originální, neopakovatelné, vyjadřující vinohrad, úsilí a ročník, kdy bylo vyrobeno. Z jednoho vinného keře vždy jedna láhev dobrého vína. Cílem vinařství je tvořit vína jako běžnou součást života a to
k jídlu. Proto převažuji vína suchá, polo-

suchá a srozumitelná směrem ke konzumentům. V posledních letech zkoušíme
i zrání bílých vín - pinotových odrůd na
speciálních barriquových sudech.
Vinařská rodina se také specializuje na výrobu originálních marmelád (ovocných
pomazánek) z hroznů jednotlivých odrůd, vinného želé, vinné omáčky a vinné hořčice, a to vše dle originální domácí
moravské receptury. Ze starých 40-50 let
starých ovocných sadů vyrábí marmelády
z meruněk, třešní, višní a švestek. Vše je
možné ochutnat v zázemí vinařství, spolu
s možnosti ubytování a degustací vín a domácí kuchyně na objednávku.

Řada

vinice

ŘADA VINICE je vyrobena z hroznů, které byly sbírany z nejlepších vybraných vinic. Základní portfolio je v současnosti
tvořeno odrůdami Ryzlink vlašský, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Rulandské
šedé a dalšími odrůdami.
Vína jsou vyráběna s důrazem na specifika
jednotlivých odrůd a snahou co nejvíce přiblížit jasné charakterové vlastnosti, vůně
a chuť zákazníkovi.
Vína z odrůd Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, nově i Rulandské šedé již několik let
dělají radost a dobré jméno vinařství ve významných restauracích v České republice.

Řada

DOBRÝ ROČNÍK

ŘADA DOBRÝ ROČNÍK je mým splněným snem. S pokorou přistupuji ke každé
nové úrodě a děkuji za ni. Každý ročník je
pro mne DOBRÝ ROČNÍK.
Řada je zaměřená na výborné vinice a polohy, zejména pak na vlastní vinice SLUNEČNÁ A RŮŽOVÁ, na kterých vína zrají. Vyzvedává charakter a potenciál daného
místa a viniční trati. Díky důrazu na terroir
nabízí tato řada širokou škálu vín v té nejvyšší kvalitě.
Vína jsou k dostání ve specializovaných
vinotékách nebo přímo ve vinařství.

Originální speciality

Z HROZNŮ A VÍNA

MORAVSKÁ VINNÁ OMÁČKA
Vyráběna z modrých odrůd červeného vína - Modrý Portugal, Zweigeltrebe a Rulandské modré. Základ omáčky tvoří víno, ovocná sušina a směs koření
a bylin. Obsah alkoholu v omáčce tvoří max. 5% objemu. Výrobek je určen k marinování všech druhů masa, vhodný pro steakové úpravy na
pánvi i grilu. Základ pro teplou vinnou omáčku i jako přílohová omáčka za studena.

MORAVSKÁ VINNÁ HOŘČICE
Vyráběna z modrých odrůd - červeného vína
- Modrý Portugal, Zweigeltrebe a Rulandské
modré. Základ hořčice tvoří víno, hořčičná mouka a směs koření. Obsah alkoholu v hořčici je max.
5% objemu. Výrobek je určen jako pochutina ke
všem druhům masa, vhodné i pro steakové úpravy na pánvi i grilu. K využití jako základ pro teplou hořčiční omáčku i jako přílohová
pochutina za studena a vhodná také jako základ pro výrobu zvěřinových pomazánek.

Inspirací pro výrobu těchto specialit je láska k jídlu, vaření a chuť vylepšit již tradiční pochutiny jako želé či ovocná pomazánka. A tak vznikly i vinná omáčka a hořčice a my jsme
rádi, že si nachází stále více zákazníků. Výroba je z ručně sbíraných hroznů s důrazem
na přírodní principy, postupy a maximálně šetrná k přírodě.

OVOCNÁ POMAZÁNKA
Z HROZNOVÉ ŠŤÁVY
Základ pomazánky tvoří hroznová šťáva. Výrobek
NEOBSAHUJE ALKOHOL! Vhodný sladký doplněk ke
všem možným úpravám jídel v domácí kuchyni. Vhodné také jako doplněk na marinování
masa pro exotické druhy jídel, v kombinaci s kořením curcuma nebo carri.

MORAVSKÉ VINNÉ ŽELÉ
Vyráběno z bílých odrůd vína - Ryzlink vlašský,
Pálava, Moravský muškát aj. Základ želé tvoří víno
a agar. Obsah alkoholu v želé je max. 5% objemu.
Doporučení k jídlu: Všechny druhy plísňových sýrů,
obzvlášť tvrdší typy s modrou plísni. Výborné také
v kombinaci s vlašskými ořechy a pistáciemi.
Vhodné rovněž jako pochutina při pečení různých druhů mas.

Ubytování a degustační sklep

VILLA STAŠKO

VILLA STAŠKO
UBYTOVÁNÍ A DEGUSTAČNÍ SKLEP
Začátkem léta 2015 bude otevřen nový degustační sklep s ubytováním VILLA STAŠKO ve vinařském městě Miroslav. Miroslav se nachází ve středu zajímavého trojúhelníku mezi Brnem (25 min jízdy autem),
Mikulovem (25 min jízdy autem) a Znojmem (25 min jízdy autem).
Pro začátek nabízíme ubytování v nových
prostorech, které prošly kompletní rekonstrukcí. Penzion má celkem 10-12 lůžek a to
dva 3 lůžkové pokoje s možností přistýlky
a jeden apartmán se 4 lůžky.
Každý pokoj disponuje samostatnou toaletou, sprchou a částí pokoje na uložení osobních věcí. Nabízíme domácí, až rodinné prostředí.

Mezi další vybavení a služby patří: návštěva degustačního sklepa a sklepního podzemí VILLA STAŠKO, degustace vín s vinařem, firemní večírky a školení, kurzy o víně
- pěstování a výroba, posezení ve sklípku
s občerstvením.
Skupinové pobyty a cyklisté vítáni. Součástí je také venkovní dětské hřiště, ubytování je tak vhodné i pro rodiny s dětmi.
Vinohrady a vinařství jsou v oblasti, kde
jsou obrovské možnosti relaxace a oddychu. A specialitou je právě vinařská turistika. Prochází tudy hned několik naučných vinařských stezek a cyklostezek: MIKULOVSKÁ VINAŘSKÁ STEZKA - 82 km
dlouhá trasa pro cyklisty vedoucí mikulovskou vinařskou podoblastí. Část stezky
prochází Lednicko-valtickým areálem.

cesta do kraje vína

akce a kurzy

AKCE V OKOLÍ PENZIONU

KURZY - PRAKTICKÁ ŠKOLA O VÍNĚ

Každoročně se v našich končinách koná
několik významných akcí, jako třeba dnes
již kultovní PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ
v Mikulově (www.mikulov.cz), kterého
jsme každoročně účastníky.

2 denní kurzy, které provozujeme 4 x ročně přímo na našich vinicích a ve sklepě.

Nedaleká Mušovská jezera i Aqualand
MORAVIA vzdálené od Bavor i Miroslavi
stejně cca 10 min. jízdy autem, nabízí nejen pestrou škálu vodních sportů, ale i klasický relax u vody.
Do lázeňského komplexu Laa v Rakousku
je to 30 km, lázně v Lednici jsou vzdáleny
asi 20 kilometrů.
Nabízejí jedinečnou příležitost oddechu
i při nepříznivých povětrnostních podmínkách.

ZIMNÍ KURZ (únor - březen) řez révy
vinné
JARNÍ KURZ (květen) práce ve vinicích
- zelené práce - smítaní
LETNÍ KURZ (červenec) - zelené práce
ve vinicích - zálistky
PODZIMNÍ KURZ (září - říjen) - sklizeň
a zpracování hroznů, výroba burčáků
Více informací o uvedených kurzech (rozpis činností, termínů a cen) získáte přímo
na tel.: 773 562 773 u Patrika Staška. Všechny kurzy lze také upravit na míru v rámci
firemních setkání společnosti, nebo motivačních a poznávacích setkání zaměstnanců a partnerů firem (team-building).

NAVŠTÍVTE NAŠI VINOTÉKU

vinotéka naturvini

VINOTÉKA NATURVINI V CENTRU PRAHY
DEGUSTACE:
Degustaci přizpůsobujeme požadavkům
jednotlivců nebo menších skupinek. Můžete si jí domluvit přímo se someliérem na
vinotéce.
DOPORUČUJEME:
• krátký program na večer s ochutnávkou
našich produktů a s občerstvením
• privátní večírky
• nerušené prostředí pro obchodní jednání
• posezení s přáteli u živé hudební produkce (zajistíme pro Vás instrumentalistu dle přání)
• vernisáže v pasáži apod.
• řízené degustace (rozesíláme hostům pozvánky) se konají pravidelně a to každý
čtvrtek v měsíci v čase od 19 hod. Jde zejména o souboj moravských vín a vín ze
zahraničí (v ceně degustace jsou vždy degustačními sousta)
• kulturní zážitek z vinotéky (hraje živá
hudba)
• kulinářský zážitek z vinotéky (servírujeme různé pochutiny k vínům)
• burčák, mladé víno… apod.

PRO FIRMY
Vážení obchodní partneři, nabízíme Vám
využití našich prostor vinotéky v samotném srdci Prahy pro Vaše firemní aktivity.
SESTAVÍME PRO VÁS:
• balíčky vín a pochutin - víno jako firemní dárek pro obchodní partnery i zaměstnance.
• možnost individuálního tisku etiket dle
přání zákazníka.
• „team building“ - vyprávění o víně a degustace
• sabrage
• dárkové vouchery na víno či degustaci
v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč.
• akce „na klíč“
Prostory vinotéky jsou klimatizovány.
Možnost využití wi-fi připojení.
ADRESA:
Na Poříčí 12,
PRAHA 1,
pasáž Paláce YMCA
(2 minuty pěšky od metra a tramvajové zastávky z Náměstí Republiky)

DEGUSTAČNÍ KARTA
ODRŮDA/pochutina
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POZNÁMKY

koupím ks

SÍDLO SPOLEČNOSTI A VINOHRADY:
NATURVINI s.r.o, BAVORY 147, PSČ 692 01, naturvini@seznam.cz
UBYTOVÁNÍ, SKLEPY A VÝROBA VÍNA:
VILLA STAŠKO, ul. VINAŘSKÁ č.p. 1271, MIROSLAV, PSČ 671 72
KONTAKTNÍ OSOBY:
Ing. Patrik Staško tel.: +420 773 562 773, email: pstasko@seznam.cz
Michaela Stašková tel.: +420 774 809 070 email: staskova.misa@seznam.cz
OBCHODNÍ PARTNER PRO SEVERNÍ A STŘEDNÍ ČECHY:
Pavel Hušek jr. tel.: +420 776 103 810 email: terravini@email.cz

www.naturvini.cz

