V Pavlově,13.března 2015

Vážená paní, vážený pane,
je nám ctí, že Vám můžeme představit nový projekt „U Venuše“. Komplex se nachází na památkově
chráněné vinařské ulici Česká v Pavlově a kromě ubytovacích apartmánů v sobě zahrnuje
rekonstruované vinné sklepy z 18. století.
Naše společnost, zde bude provozovat „Pálavskou galerii vín“ jejíž součástí bude turistické informační
centrum, vinný bar a vinotéka s 60 nejlepšími víny ze 7 vinařských obcí, které obklopují Pálavu.
Pálavská galerie vín bude sloužit jako prezentační a výstavní skříň 60 nejlepších vín z hroznů
vypěstovaných na jedné z 57 viničních tratí v katastrálním území obce Mikulov, Bavory, Perná,
Pavlov, Horní Věstonice, Dolní Věstonice nebo Klentnice.
Naším nejbližším úkolem je, s pomocí odborné komise, vybrat 60 nejvhodnějších vín z Pálavy, která
následně zařadíme do nabídky Pálavské galerie vín (PGV).
Pokud máte zájem o zařazení Vašich vín do Pálavské galerie vín, prosím přečtěte si následující
informace:







Víno musí být vyrobeno z hroznů vypěstovaných na jedné z 57 viničních tratí, které patří do
k.ú. Mikulov na Moravě, Klentnice, Pavlov u Dolních Věstonic, Dolní Věstonice, Horní
Věstonice, Perná či Bavory.
Můžete zaslat až 5 vzorků. Každý vinař však může mít maximálně 3 druhy vín v PGV.
Můžete zaslat jakýkoliv ročník vína.
Do naprosto nezávislé hodnotící komise jsme pozvali mj. pana Zdeňka Pavlů, Kamila
Prokeše, Jana Stávka, Josefa Valihracha, Jaroslava Suského, Radka Nepraše, Jiřího Iliase aj.
Vína budou hodnocena na základě degustace 100 bodovou modifikovanou tabulkou
Mezinárodní unie enologů.
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Prosíme od každého druhu vín vždy 2 láhve 0,75l vína. Prosíme tyto vzorky doručit do
27.3.2015 vždy mezi 8.00 – 17.00 hod do Hotelu Pavlov, Klentnická ulice č. 174, Pavlov u
Mikulova.
Prodejní cenu vín budeme držet v cenové hladině sklepních cen daného vinařství. S tím
souvisí i následná individuální osobní jednání o obchodních podmínkách.
První závoz bude v objemu po 150 - 200 lahví od každého vybraného vzorku vín a uskuteční
se ve druhé polovině dubna. Zahájení provozu pro veřejnost je naplánováno na 1.5.2015.

Věříme, že naše společnost PAVLOF, s.r.o. Vám není zcela neznámá. Mj. pořádáme oblíbené
vinařské akce a to Jarní vinařkou stezku, Přes tři sklepy a Vinařskou stezku (letos 12. ročník).
V Pavlově provozujeme od roku 2006 Hotel Pavlov, od roku 2012 areál Pálavské vinohrady. Projekt
Pálavské galerie vín U Venuše má velký potenciál díky své poloze a celkovým zpracováním
prezentačních prostor.
Pálavská galerie vín se bude každým rokem obměňovat, a budou vyhlašovány nové ročníky, aby bylo
z hlediska návštěvníka atraktivní se vracet a ochutnávat nová vína.
S každým ze zařazených vinařů bude komunikovat sommelier Pálavské galerie vín a bude jej
informovat o novinkách, propagaci Vašeho vinařství a dalších možnostech spolupráce.
Budeme velmi rádi, pokud budete mezi těmi, kteří chtějí mít svá vína v Pálavské galerii vín.
V případě dotazů prosím kontaktujte pana Davida Filípka, e-mail: filipek@pavlof.cz, tel.: 737 852 271.

Těšíme se na další spolupráci

RNDr. Zdeněk Janeček, jednatel společnosti Pavlof
737 288 337
janecek@pavlof.cz
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