52

technológia

Náš zákazník – náš partner
O firmě Monos Technology, provozující kamenný a internetový obchod Vinařský ráj, je v poslední době stále více slyšet. Nová prodejna v Čejkovicích u Hodonína, růst počtu zaměstnanců a zakázky doma i v zahraničí dokazují, že tato česká firma roste společně s úspěchy svých zákazníků. V následujících příspěvcích vám proto chceme představit právě naše zákazníky, neboť si vážíme jejich důvěry
a jsme hrdí, že jsou našimi partnery.

V

tomto čísle si budeme povídat s panem
Karlem Průšou z Vinařství Na Soutoku
z Břeclavi. Toto vinařství se může pochlubit kompletní realizací nerezových nádrží, uzavřeným
pneumatickým lisem o objemu 10 hl a dvěma
vinifikátory s pneumatickým pístem o objemu
2500 l. Tyto technologie a další příslušenství dodala právě firma Monos Technology.
 Pane Průšo, jak byste stručně charakterizoval vaše vinařství?

totiž umí zázraky, ale ty nastávají nepravidelně.
Technologie poskytují jistotu.
 Na který z produktů od Monos Technology (Vinařského ráje) jste nejvíce hrdý?
Hrdý jsem naprosto na všechny, protože
všechny spojuje jedna důležitá vlastnost – velmi vysoký poměr užitné hodnoty a kvality vůči
ceně. Pokaždé, když někdo navštíví naše vinařství, nechce nám uvěřit, jak jsme za tak málo
peněz mohli pořídit tak hodnotné zařízení.

Spolupráce probíhala ideálním způsobem.
Jedná se o velmi flexibilní firmu, v které pracují mladí, pracovití a komunikativní lidé, což je ve
vinařské branži velmi vzácné. Narazil jsem na
ně při přísném výběrovém řízení, které jsme na
trhu s technologiemi prováděli při zakládání vinařství.
Tuto firmu často doporučuji všem kolegům vinařům – a to, že se z doporučení stane nakonec
obchod, mě vždy potěší a něco to dokazuje.

Jsme rodinné vinařství, které se specializuje
výhradně na produkci přívlastkových vín nejvyšších kvalitativních kategorií. Nejtypičtějším rysem našeho vinařství je to, že zpracováváme hrozny z vinic ze všech čtyř moravských
vinařských podoblastí, kde pečlivě vybíráme
vždy ty nejlepší hrozny odrůd, které jsou pro
danou podoblast typické (Břeclav totiž leží téměř na rozhraní Slovácké, Mikulovské a Velkopavlovské podoblasti ). Velkou inspirací je pro
nás nejen tradice vína na Moravě, ale i možnost cestovat po vyhlášených světových vinařstvích a vzájemně spolupracovat s jejich
technology.
 Jak hodnotíte přínos vinařských technologií, zejména těch modernějších?
Severoevropské vinařské oblasti jsou spolu s Novým Zélandem všeobecně pokládány za
celosvětově nejlepší oblasti pro pěstování bílých odrůd. Jen a jen díky poměrně nedávnému nástupu moderních technologií a moderního přístupu k enologii, mohl taktéž vyniknout
opravdový potenciál moravského vinařství. To
mimochodem dokazují úspěchy skvělých moravských vinařů na světových soutěžích.
Přínos tedy hodnotím jako nepostradatelný.
Pár konzervativců s tím může nesouhlasit, ale to
je asi jediné, co proti tomu můžou dělat. Příroda

 Jak hodnotíte vinařský rok 2012? Co
vám udělalo největší radost a naopak, starost?
Tento rok nás potěšil kvalitou hroznů. Především hrozny z velmi dobrých lokalit poskytly
opravdu zajímavá vína. Bohužel, vypěstované
množství hroznů kvůli mrazům nepotěšilo téměř
nikoho.

 Jaké máte plány do budoucna?
Stejné, jako pro současnost – dát do výroby
vína absolutní maximum, držet vysoký standard
bez ústupků a dál kvalitu co nejvíce zvyšovat, tak
aby byli naši zákazníci spokojení a rádi se k nám
vraceli a aby jim naše víno vždy dělalo radost.
 Je nějaké ocenění, kterého si nejvíce
vážíte?
Když úplně nový zákazník řekne, že lepší víno
ještě nepil. 
 Co pro vás osobně znamená víno a vinařství?
Je to něco, čím se celý život zabýváme.
Hlavně koníček ale i práce, která nás živí. Určitý druh umění, způsob, jak se realizovat a něco
si dokázat. Vzkaz od lidí, co tu žili před námi. Vinařství je něco, co protkává a ovlivňuje životy už
několika generací, žijících na Moravě. Takže znamená víc, než co se dá napsat v krátké odpovědi v článku...
Panu Průšovi tímto děkujeme za jeho čas
a přejeme radost a další úspěchy v jeho práci.

 Jak probíhala vaše spolupráce s Monos
Technology (Vinařským rájem)? Kde jste je
objevil a jaký byl jejich postoj, komunikace,
spolupráce?
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PS: Pan Průša nás také požádal o uvedení kontaktu pro případné zájemce o jeho víno. Této
prosbě rádi vyhovujeme: Jan Martínek, mobil:
731 655 979

