SAZENICE PRO VLČNOVSKÉ MALOVINAŘE
JAKO PODPORU ZACHOVÁNÍ A OBNOVY STÁVAJÍCÍCH
VINIC VE VLČNOVSKÝCH VINOHRADECH, VLČNOVSKÉ
VÍNU A VINAŘSKÉMU KONÍČKU VŮBEC, NABÍZÍME VŠEM
MÍSTNÍM MALOVINAŘŮM NOVÉ SAZENICE VINNÉ RÉVY ZDARMA.
V roce 2022 máme v plánu zajistit nejméně 250ks sazenic vinné révy, které by se na
jaře 2022 rozdělili mezi zájemce z řad vlčnovských malovinařů a to v množství max. 25 sazenic
na jednoho vinaře. Ono se 25 sazenic může zdát málo, ale cílem je pravidelné dosazování
uhynulých nebo slabých hlav. A každý vinař ví, že nasadit a zejména se pak v prvním roce
dobře o sazenici postarat, dá taky nějakou tu práci.
Jedinou podmínkou pro získání sazenic bude poctivý slib, že sazenice budou vysazeny
v katastru Vlčnova (nejlépe samozřejmě ve stávajících vinohradech) a ještě poctivý lib, že se
o ně bude vinař po vysazení dobře starat.
Zájemci o sazenice se můžou obracet nejlépe písemně na e-mail posilac@email.cz
nebo na telefon 604 284 185. Žádosti se budou přijímat do konce února 2022, kdy je potřeba
sazenice objednat. Anebo do rozdání sazenic určených pro rok 2022.
Do žádosti prosím uveďte:
- kontaktní údaje (jméno, adresa bydliště, telefon a/nebo e-mail),
- množství (max.25ks),
- preferovanou odrůdu (může být i více odrůd),
- stručný popis, kde chcete sazenice vysadit (např. parcelní číslo apod.).
Pokud bude mít tato nabídka dobrou odezvu, tak bychom každý rok zajistili tolik
sazenic, kolik nám dovolí podpora našich sponzorů a výnos tradičních koštů vín ve Vlčnově.
Chtěl bych poděkovat sponzorům a podporovatelům, kteří propagují Košt vín ve
Vlčnově, čímž pomáhají zachovat tuto pěknou příležitost k přátelskému posezení.
V neposlední řadě děkuji také všem pomocníkům z řad přátel a rodiny, bez jejichž pomoci si
organizaci Koštu dovedu jen těžko představit. Ještě bych chtěl zmínit kamarády vinaře, kteří
mi pomáhají se vzorky vín na přespolní košty, čímž na oplátku dostaneme přespolní vzorky
vín zase na košt k nám do Vlčnova.
Dokud budou vinaři z Vlčnova ochotni poskytovat vzorky svých pravých vlčnovských
vín, budu se snažit o udržení Koštu, abychom se mohli alespoň jednou za rok sejít a
diskutovat/degustovat výsledky našeho snažení.
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