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Velehrad je obec se starou vinařskou tradicí. Od roku 2007 se
zde nadto koná soutěž mešních
a košer vín. Je to zajímavá myšlenka a dobrý nápad. Vždyť na
Velehrad, který je kolébkou naší
víry a kultury, si chodíme sáhnout k našim kořenům a napít
se z čistého pramene evangelia podávaného srozumitelným
jazykem. Tady celý národ každoročně oslavuje své věrozvěsty
a zakladatele našeho písemnictví a kultury.
Je tedy vhodné uspořádat přehlídku nejvyspělejší vinařské
kultury spojené s bohoslužbou právě tady, kde se připravovalo mešní víno už tenkrát na počátku křesťanství v naší zemi.
Děkuji pořadatelům, blahopřeji úspěšným vystavovatelům
a všem přeji nejen radost z dobrého vína, ale také povzbuzení
ducha při setkání s odkazem živé víry našich předků a novou
chuť k aktivnímu budování křesťanské kultury života.
								
Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
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Tradice vinařství
v našem kraji
Kam až sahá tradice vinařství v naší zemi? Jistě zde byla znalost pěstování vína již v době
před příchodem křesťanství. Pro křesťany však nabyla vinná réva mimořádné důležitosti,
a tak se zasazovali o rozvoj vinařství a kvalitu vína.
V nejstarší české literatuře nalézáme doklad o pěstování vína v Kristiánově legendě. Mnich
Kristián obohacuje vyprávění starších legend o sv. Václavovi a neváhá prozradit, že sv. Václav
měl rád víno, což bylo později pisateli vytýkáno: „A přihodilo–li se mu, někdy, jako knížeti
mezi takovými šelmami dlícímu, že pozdě večer nad obyčej hojněji se napil, ze spánku časně
ráno se vytrhl a nejrychleji spěchal do chrámu,“ kde toto svoje přestoupení vyznal. Současně však píše, že sv. Václav vlastníma rukama připravoval hostie a „též na vinici pospíchal,“
hrozny trhal a vlastníma rukama vytlačoval a do džbánu naléval a k svaté oběti uchovával.
Postava sv. Václava – ideálního panovníka, tak dostává ve vyprávění legend kněžské rysy.
Sv. Václav ostatně toužil podle legend stát se mnichem.
Na Moravě je počátek pěstování vína spojován lidovou tradicí s cyrilometodějskou
misí. Opět zde jistě platí, že křesťanství přineslo nebývalý rozvoj pěstování vína.
V tomto smyslu sehrál významnou roli cisterciácký řád, který vybudoval svůj klášter
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v blízkosti Veligradu, dnešního Starého Města v první polovině 13. století. Již r. 1220
se dovídáme o vinicích, které velehradští cisterciáci založili na návrší u zaniklé osady
Scorscicz v blízkosti Uherčic u Hustopečí. Na vinicích pracovali přes rok především
konvršové – řeholní bratři. Rozsáhlé vinice vznikly v Polešovicích a Přítlukách.
Tam se rozkládaly vinice v hoře, které se již roku 1454 říkalo Mniška. Víno z těchto
vinic se stalo ve středověku proslulým.
Zvyšování úrovně pěstování vinné révy
bývá kladeno rovněž do souvislosti s
periodicky se opakujícími cestami opatů
na řádové kapituly do Cîteaux ve Francii.
Tak se do našich zemí dostávaly nové
a kvalitnější odrůdy vína. Intenzívní
styky měl velehradský klášter s proslulou
vinařskou oblastí Klosterneuburg, kde
mu dokonce patřily od druhé čtvrtiny
13. století vinice.
Ačkoliv bylo pěstování vína velmi pracné, přesto právě ono bylo jednou z hlavních příčin, že se velehradský klášter stal
jedním z nejbohatších v českých zemích.
Vzkvétající klášter zničily husitské války, po nichž ztratil Velehrad takřka veškeré své vsi a statky. Hospodářská stabilita nastala
až v 17. a 18. století. Opět ji pomohlo nastolit právě vinohradnictví. Panství velehradskému patřilo v pol. 18. stol. 40 vesnic, přičemž v polovině z nich se pěstovalo víno. V roce
1750 byla celková rozloha klášterních vinic celkem 113 měřic (1 měřice 57 arů). Výnos
vlastních vinic i výnos desátku a zemního přinášel klášteru značný výnos. Kromě okolních šenků dodával velehradský klášter víno i do vzdálených míst na Moravě a ve Slezsku
(např. do Brna, žďárského kláštera apod.) Zásoby vína v klášteře se např. v roce 1740 odhadovaly na 3 400 beček po 10 vědrech (v té době bylo jedno vědro 56–61 litrů, to je asi
2 milióny litrů vína) a při zrušení kláštera v roce 1784 bylo na Velehradě převzato císařskou
zrušovací komisí 126 000 věder vína (asi ¾ miliónu litrů) ročník 1767–1783 v ceně 52 667 zl.
Větší část vinné úrody se shromažďovala na Velehradě. Kromě pivních a vinných sklepů pod
budovou kláštera byly velké sklepy za pivovarem (dnešní Stojanov) a na dalších místech.
Vztah mnichů k vínu znásobený slavením eucharistie vyjádřili barokní umělci na skvostných chórových lavicích v bazilice, kde se motiv vína objevuje společně s dalšími plody
země. Na počest cisterciáků, kteří osídlili údolí říčky Salašky 11. listopadu 1205, byla pojmenována také soutěžní přehlídka mešních a košer vín Cisterciácká pečeť.
I dnes pronáší kněz nad vínem tato slova: „Je to plod země a lidské práce a stane se nám
nápojem duchovním.“ Takto se o vinné révě vyjadřuje současný papež Benedikt XVI.: „Víno
představuje svátek. Dává člověku pocítit slávu stvoření... Dává nám tušit něco z konečné
slavnosti Boha a lidstva, k níž míří očekávání Izraele.“
Petr Hudec
Použitá literatura:

Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily dle sepsání Křišťanova, Praha 1921.
HURT, R.: Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě I. 1205-1650. Olomouc 1934.
HURT, R.: Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě II. Olomouc 1938.
RATZINGER, J.: Ježíš Nazaretský. Brno 2007.
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Židovská sederová večeře a křesťanská eucharistie
Víno má mimořádný význam jak v židovské, tak také křesťanské kultuře, a to
zejména v rámci náboženských (liturgických) slavností. Pojďme si ozřejmit jeho užití
a symboliku v obřadu židovské sederové večeře a křesťanské eucharistie, která ze slavnosti Židů – svých „starších bratrů ve víře“ - čerpá inspiraci.
Sederová večeře je připomínkou slitování Hospodina, který vyvedl Izraelity
z egyptského otroctví. Seder se koná o prvním večeru svátku Pesach na jaře každého roku. Základem sederu je biblické nařízení učit děti o významu vysvobození
židovského národa z egyptského otroctví. Kromě pojídání symbolických pokrmů

Reliéf růžencového tajemství s tématem ustanovení eucharistie podle návrhu
M. Husáka (Foto F. Ingr)
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(chléb, víno, hořké byliny aj.) se recitují modlitby a předčítají náboženské texty.
Nejedná se ovšem pouze o vzpomínání na vysvobození z Egypta. Židé pokaždé
znovu a znovu slaví velikonoční slavností oběť záchrany Hospodinem. (Slavíme–li
narozeniny maminky, nevzpomínáme na den, kdy se narodila, ale slavíme, kým
pro nás je teď). Slavnost je varuje před hloupostí a nevěrností – spoléhat se „na
faraony“. (Kdysi přišli Izraelité do Egypta dobrovolně).
Jak bude ještě níže zmíněno, židovská tradice si podržela na rozdíl od tradice křesťanské, u svátku jeho charakter domácí liturgie, při které se u stolu setkává celá rodina.
Důležitou roli má v rámci obřadu červené víno, jehož barva připomíná krev obřízky,
kterou Židé prováděli před vyjitím z Egypta, a také krev zvířat zabitých pro pesachovou oběť. (V Egyptě zabíjeli Židé o Velké noci v každém domě velikonočního beránka
a jeho krví pomazali veřeje svých domů. Ta je ochránila před Božím poslem, který
v domech Egypťanů usmrtil každého prvorozeného Egypťana. Krev je zde znamením víry – a vyznáním, znamením smlouvy s Hospodinem, znamením slitování. V této víře byli pesachoví beránci zabíjeni po několik staletí v nádvoří židovského chrámu v Jeruzalémě, a to až do roku 70 po Kristu, kdy byl zbořen Římany).
Zatímco při křesťanské bohoslužbě se pronáší modlitba pouze nad jedním kalichem, Židé při sederové večeři pijí ze čtyř kalichů. Připomínají se jimi čtyři matky
Izraele: Sára, Rebeka, Lea a Ráchel. Pijí se v určitém pořádku během sederové
večeře a provázejí je vždy požehnání. První pohár se pije při kiduši (zahájení či
posvěcení svátku), druhý při čtení hagady (vyprávění o vyjití Izraelitů z Egypta),
třetí po stolní modlitbě a čtvrtý na konci chvalozpěvu. (Každý vždy vypije alespoň
půl poháru). Dále Židé naplní ještě pátý kalich vína - tzv. „pohár proroka Eliáše“,
který se ovšem nepije o sederovém večeru, nýbrž až následující den v poledne.
Pohár proroka Eliáše se vztahuje k verši z knihy Exodus 6,8: „Dovedu vás do země,
kterou jsem vám přísežně slíbil.“ Jedná se o narážku na budoucí spásu, jejíž naplnění bude Židům zvěstovat prorok Eliáš. Podle jejich víry tak bude umožněno
opětovné shromáždění do vyhnanství rozptýleného židovského národa v Izraeli.
K poctě proroka Eliáše, a také proto, aby ukázali, že tato noc je pod Boží ochranou,
se otevírají dveře bytů.
Lze doplnit, že Židé slaví ještě další slavnosti, v nichž hraje víno důležitou roli.
Kromě jednotlivých významných svátků (např. Purim) je třeba upozornit na každotýdenní oslavu Šabatu, který začíná pátečním večerem a končí v sobotu večer.
Šabat má u Židů charakter společného setkání v synagoze a následně domácí
liturgie, při které se již pije pouze jeden pohár vína s krátkým požehnáním:
Pochválen budiž Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž jsi stvořil plod révy! Dále
se žehná a jí také chléb. I zde můžeme spatřovat styčné body s křesťanskou obětí
mše svaté. Zásadní význam pro utváření křesťanské bohoslužby však měla především sederová večeře.
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Kadeš – (kiduš) posvěcení
svátku nad prvním pohárem
vína:
Budiž veleben,
Hospodine, Bože náš,
králi světa,
který jsi stvořil
plod vinné révy.
Budiž veleben Hospodine,
Bože náš, králi světa,
jenž jsi ze všech národů vyvolil nás,
že jsi naši řeč vyvýšil
nad všechny jazyky světa
a posvětil jsi nás svými příkazy.
Dal jsi nám, Hospodine,
náš Bože ve své lásce výročí,
abychom se z nich mohli radovat
a ostatní svátky k obveselení
a svátek nekvašených chlebů,
tj. čas naši svobody
jako stálou upomínku vyjití z Egypta.
Ty jsi nás vyvolil
ze všech národů a posvětil jsi
nás v radosti a veselí
k tomuto svátečnímu období.
Požehnán budiž Hospodine,
kterýž posvěcuješ svátečními
obdobími Izraele!
Budiž veleben,
Hospodine, Bože náš,
králi světa,
který jsi nás zachoval při životě
a dopřál nám dočkati se této chvíle!

Modlitba požehnání nad
čtvrtým pohárem vína

Žehnán buď, Věčný, Tvůrče náš, vládče
vesmíru,
stvořiteli vinné révy.
Žehnán buď, Věčný, Tvůrče náš,
za révu a její plody,
za sklizeň polí
a zemi milou, dobrou a prostornou,
kterous dal do dědictví našim předkům,
aby se sytili jejími plody a
vychutnávali její dobroty
Smiluj se, Věčný, Tvůrče náš, nad Izraelem Tvým lidem,
nad Jeruzalémem Tvým městem,
a nad Sionem sídlem Tvé slávy.
Znovu zbuduj Jeruzalém svaté město
rychle v naší době.
Doveď nás tam a potěš nás jeho
obnovením.
Dej nám pojíst jeho ovoce
a užít si jeho dobra.
Žehnán buď, Věčný,
za tu zemi a ty plody vína.

Kidušový pohár (Zdroj: http://cs.wikipedia.org)
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Křesťanská bohoslužba vyrůstá z židovských kořenů. Sám Ježíš Kristus byl Žid.
Právě skutečnost, že se svými souvěrci vedl spor o to, jak zachovávat Tóru a co je
podstatou Bohopocty, dokládá, že byl skutečným synem Izraele. Se svými učedníky slavil také slavnostní sederovou večeři neboli Seder a to „v hořejší místnosti“
nazývané Večeřadlo. Také Ježíši a jeho blízkým zpřítomňovala velikonoční slavnost kým je pro ně Hospodin, a jak je stále drží a zachraňuje. Ježíš ale udělal další
krok, slavnost velikonočního beránka obohatil a povýšil na největší modlitbu.
Navíc pozvání k této slavnosti rozšířil i pro nežidy. Při stolování koná prorocký
úkon. Naznačuje svou vydanost až na smrt. Lámání velikého kulatého chleba, aby
mohl být rozdělen stolujícím s děkovnou modlitbou, patřilo k obřadu velikonoční
hostiny. Ale ohromující význam dává Ježíš tomuto lámání chleba, když říká: „Toto
je moje tělo.“ Rozlomený chléb znamená lámání jeho těla – násilnou smrt. Ještě
zřejmějším je toto znamení při slovech, která Ježíš říká nad kalichem s červeným
vínem. Už to není víno, ale jeho krev, která se vylévá. Nad kalichem pronáší Ježíš
slova o „nové smlouvě“. Jako byla stará smlouva zpečetěna krví zvířat (Ex 24,8), tak
je nová smlouva potvrzená krví Syna. Hostina chleba a vína a nejjednodušší slova
„Toto je moje tělo… moje krev“, se pro křesťany stávají ústředním bodem pro
všechno, kým Ježíš je a co nám dává. Daroval nám hostinu, která je díkůvzdáním.
Při ní se nám vždy znovu vyznává ze svého vztahu a opět nám nabízí přátelství
větší než smrt. Tuto hostinu slaví křesťané v rámci každé mše svaté, tedy nikoliv
pouze jedenkrát do roka o slavnosti Velké noci.
V prvních třech staletích se odehrávalo slavení křesťanské bohoslužby – večeře
Páně - u stolu v domácnostech křesťanů. V souvislosti se zvyšováním počtu vyznavačů Krista, snahou o oddělení hostiny k nasycení (Agape) od hostiny eucharistické a oficiálním uznáním křesťanského náboženství (r. 313) byla tato hostina
přenesena ze stolů domácností na oltáře budovaných kostelů. Z hlediska srozumitelnosti symboliky může být na škodu skutečnost, že na křesťanském Západě
se začalo od 16. století preferovat z provozních důvodů místo červeného vína bílé.
Již od 13. století nastalo nadto pozvolné upouštění od přijímání kalicha vyvolané
přehnaným strachem ze znesvěcení svátosti. Odpor proti husitům a reformátorům vedl potom k dalekosáhlému zákazu přijímání z kalicha a věřícím bylo podáváno sv. přijímání pouze pod způsobem chleba. Opatrné přiblížení se původní
praxi učinil II. vatikánský koncil. Dnes je věřícím podáváno sv. přijímání „pod obojí
způsobou“ o význačných svátcích, není -li počet účastníků příliš veliký.
							

Petr Hudec

Literatura, internet:
ADAM, Adolf: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha2001.
STERN, Marc: Svátky v životě Židů. Praha 2002.
VACEK, Václav: Pozvání k večeři Páně. Praha 2008.
VACEK, Václav: Velikonoční beránek. (Průvodce liturgickými slavnostmi roku)
www.letohrad.farnost.cz
Modlitby nad kalichy citovány z: http://www.olam.cz/
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Víno v židovské tradici
Víno je základem medicíny
Jeden Žid, který utrpěl mozkovou mrtvici, nevěděl, zdali má o sederu vypít čtyři
poháry vína, nebo zdali si je musí odříci. Jako odpověď mu jakýsi posel přinesl láhev
vína s přáním všeho nejlepšího od jeho rebeho (byl to rebe z Geru). K láhvi byl připevněn malý dopis obsahující úryvek z Talmudu, v němž se říkalo, že příčinou všech onemocnění je krev a dobré víno že je základem nejlepší medicíny. Nemocný to pochopil
jako odpověď a byl potěšen; zúčastnil se sederu a pití vína a za nějaký čas se vyléčil.
Citováno z: Svátky v životě Židů s. 192
Jeden Žid se několik dní před Pesachem vydal za rebem Josefem Dovem Solovejčikem do Slucku, aby se ho zeptal, zdali by mohl vypít místo čtyř pohárů vína také čtyři
sklenice mléka. Reb Josef Dov mu odpověděl: „Ano, pokud vím, víno se smí nahradit mlékem. Ale jakou to máte nemoc, že nemůžete pít víno?“ Tu se muž začal bránit
a ujišťoval rabiho: „Ne, nejsem nemocný, ale letos je víno tak drahé, že mě napadlo, že
by snad...“ Reb Josef Dov na něho pohlédl a chtěl ho uklidnit; řekl mu tedy, že podle
halachy by splnil přikázání, i kdyby pil místo vína mléko. Poté mu popřál radostný
Pesach a dal mu 25 rublů. Muž to chtěl odmítnout, ale Josef Dov ho pobízel: „Jen si to
vezmi. Půjčím ti to, a až budeš moci, někdy mi to vrátíš.“ Když návštěvník s penězi odešel, ptala se paní Solovejčiková svého muže, proč mu dal tolik peněz, když na potřebné
množství vína by stačily tři nebo čtyři rubly. Moudrý muž jí odpověděl: „Z jeho otázky
jsem pochopil, že nemá peníze ani na maso, jak by přece jinak mohl pít mléko?“
(Pozn. Košer jídlo mimo jiné znamená, že mléko a maso se nesmějí jíst dohromady.)
Citováno z: Svátky v životě Židů s. 170

Víno v křesťanské tradici
„Pán dal klesajícím tělo v posílení,
on dal litujícím krev svou k občerstvení.
Tento kalich, praví, je vám pro spasení,
pijte z něho věčné zdraví.“
Výňatek z eucharistického hymnu K svátku tajemnému od sv. Tomáše Akvinského.
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„Z dvojího důvodu ustanovil Pán svátost svého Těla a Krve ve způsobě oběti
chleba a vína. Především proto, aby neposkvrněný Beránek Boží dal lidu k slavení
čistou oběť, bez krve a bez ohně, tedy zbavenou vší tělesnosti, oběť, která by pro
všechny byla snadná a pohotová. Dále pak i proto, abychom v chlebu, který se
připravuje z mnohých obilných zrn přeměněných v mouku a z vody a který je
třeba dokončit ohněm, viděli obraz Těla Kristova, o němž víme, že je to jediné tělo,
skládající se z množství celého lidstva a uskutečňované Ohněm Ducha svatého.
... Stejně tak i víno jeho krve bylo posbíráno v mnoha hroznech z vinice, kterou on
sám pěstuje, a získáno v lisu kříže, svou vlastní silou kvasí v obsáhlých nádobách
těch, kteří s věřícím srdcem přijímají.“
Sv. Gaudentius z Brescie

Reliéf růžencového tajemství s motivem proměnění vody ve víno podle návrhu M.
Husáka (Foto F. Ingr)
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„Jak pevná je křesťanská jednota, dokazuje už sama oběť Páně. Neboť jestliže
nazývá Pán svým tělem chléb, který se skládá z mnoha zrn, naznačuje tím zároveň, že všechen křesťanský lid je s ním spojen v jednotě. A nazývá svou krví víno,
tento nápoj vytlačený z mnoha hroznů, znovu tím naznačuje, že stádo, které my
tvoříme, bylo z původní mnohosti uvedeno v jednotu.“
						
Sv. Cyprián s. 55
„Tak jako s květinou je nám společná pomíjivost, tak s révou radost. Z ní pochází
víno, které obveseluje srdce člověka. Kdybys tak, člověče, chtěl napodobit takový
vzor, abys sám ze sebe načerpal plod radosti a veselí! V tobě samém spočívá sladkost tvé radosti, z tebe vyroste, v tobě i zůstane. Máš ji ve svém nitru, v tobě
samém, proto hledej radost svého svědomí.“
Sv. Ambrož

Zázraku, jímž náš Pán Ježíš Kristus proměnil vodu ve víno, se asi nebudou divit
ti, kdo si uvědomí, že jej učinil Bůh. Neboť ten, jenž dal na svatbě naplnit šest
štoudví vodu a proměnil je ve víno, je ten, jenž totéž každoročně opakuje v révě.
Tak jako se voda nalitá služebníky do štoudví působením Páně proměnila ve víno,
tak se mění ve víno i voda z oblaků vylitá působením téhož Pána. Tomu se nedivíme, poněvadž se to děje pravidelně a svým opakováním to ztratilo ráz zázraku.
A přece bychom tomu měli věnovat více pozornosti, než vodě ve džbánech pro-

Motiv vinné révy na chórových lavicích ve velehradské bazilice. (Foto P. Hudec)
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měněných ve víno. Pro toho, kdo pozoruje sílu jednoho jediného semene kterékoliv rostliny, je v tom něco velkého, ba téměř hrůzného. Poněvadž však lidé
myslí na něco jiného, a nevšímají si proto děl Božích, vyhradil si Bůh pro sebe i
věci neobvyklé, aby tak spícího člověka svými divy probudil ke své úctě. ... Je–li
v nás duch Boží, bude se nám dílo stvoření líbit tak, že budeme chválit umělce,
nebudeme se obracet k dílu a současně se odvracet od umělce.
Sv. Augustin

Víno kriminálníků
V dubnu letošního roku jsme si připomněli 60 let od zatčení a následné deportace 71 velehradských jezuitů do internačního tábora v Bohosudově (pouze rektor koleje P. Ševela SJ byl internován v Želivi). Tento násilný akt se odehrál v noci
z 13. na 14. dubna v rámci tzv. Akce „K“. Velehradské jezuity postihl stejný osud
jako všechna mužská řeholní společenství v tehdejším Československu. Strávili ve
vězení nebo na nucených pracích deset let a někteří z nich se dostali na svobodu
až v roce 1968.
I v komunistických kriminálech a pracovních táborech se nicméně dařilo kněžím
slavit tajně mše svaté, při kterých užívali jak chléb, tak také víno. Asi by na výstavách příliš nebodovalo, přesto bylo „zázračným“. V celách se odehrávaly „zázraky
z Káně Galilejské“. Jak si kněží dokázali víno opatřovat? Velmi cenné svědectví
o tom vydal Mons. Vladislav Sysel. V nezměněné podobě zde citujeme část rozhovoru, který s touto osobností uskutečnil pro Katolický týdeník Jiří Macháně:
„Vězeňské mše svaté jsou téměř legendární… Začaly se velmi brzy. A sloužili
jsme prakticky denně. Jako kalich jsme používali lžíci. O víno se staral celá léta nejstatečnější člověk, kterého jsem v životě potkal – byl to slovenský lazarista Ondrej
Mihál. Napřed jsme dostávali z domova hrozinky a z nich jsme dělali víno. Mihál
je nechal napučet, potom šťávu vymačkal a nechal ji zkvasit. Tak vznikla valida
materia – platná látka ke sloužení mše svaté. To se bachaři dozvěděli, tudíž zakázali hrozinky v balíčcích. Z jiných oddělení jsme ovšem měli tajné spojení, a tak
jsme hrozinky dostávali od nich. Nakonec vydali zákaz pro celý kriminál. Nicméně
se je nám dařilo získávat různými cestami i nadále. Lazarista Mihál stále stáčel
zkvašenou šťávu do lahví, které ukrýval v podlaze. Zažili jsme důkladné a veliké
prohlídky, při nichž na toto „víno“ nikdy nepřišli. Mihál byl zkrátka velmi šikovný
a odvážný a klapalo to bezvadně. Jednotliví kněží dostávali jenom malou lahvičku
– ampulku na týden. S tím jsme museli vystačit. Jako hostie nám sloužily pšeničné
placky z vězeňské pekárny.“
Citováno z: Katolický týdeník, 9. – 15. 6. 2009 / 11. neděle v mezidobí, č. 24.
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Mešní a košer víno ve zvykovém a psaném právu
Mešní víno v předpisech kanonického práva
„Víno musí být přírodní z plodů révy vinné a nezkažené“ toto je základní sdělení
Kodexu kanonického práva katolické církve Codex Iuris Canonici 1983 (CIC). Podobnou charakteristiku uvádí i předpis Římské kurie z roku 1706.
Podle hlavy IV. „Věci potřebné ke slavení mše“ všeobecné směrnice Římského misálu,
obnoveného rozhodnutím II. vatikánského koncilu a uvedeného v platnost papežem
Pavlem VI. v roce 1980, se píše, že víno pro eucharistickou bohoslužbu má být z plodu
révy, přirozené a čisté, bez příměsí cizích prvků.
Posvátná kongregace de Propaganda fide považuje za nepřijatelné pro slavení liturgie rybízové víno, uměle vyrobené víno, zoctovatělé víno a víno znehodnocené značným množstvím vody nebo jiné tekutiny. Za pochybné je považováno víno vyrobené
z plodů divokých odrůd révy.
Nezáleží na tom, zda je víno bílé či červené, musí však být zdravé a pitelné. Kněžím,
kteří nemohou ze zdravotních důvodů používat víno, může Kongregace pro Boží kult a
disciplínu svátosti povolit při liturgii užívat čistého révového moštu.
Všeobecně platí, že je povinností každého konkrétního kněze, aby si pro bohoslužby
obstaral kvalitní mešní víno, které odpovídá církevním předpisům. Jednotlivé biskupské úřady mohou kněžím tuto úlohu ulehčit tím, že dohlédnou na výrobu dobrých
mešních vín a přeberou záruku za jejich vhodnost pro bohoslužebné účely. Ze společenského pohledu kněží už na základě svého poslání byli nositeli kvalitní vinařské
kultury. A to i v těch oblastech, kde se révě vinné kvůli povětrnostním podmínkám
příliš nedařilo a s šířením křesťanství přinášeli pěstování vína i do oblastí dříve révou
vinnou neosázených.

Liturgické víno v tradici nekatolických východních církví
Obdobná je situace u nekatolických východních církví. Mnohé synody ve svých
předpisech pouze opakovaně zdůrazňují nutnost používání čistého přirozeného
vína z plodů révy zpracovaného klasickou přirozenou metodou. Pravděpodobně prvním přesnějším a ucelenějším předpisem, který spíše zdůrazňuje uvedené
metody, než zavádí něco nového, je tradiční metoda Otců, uvedená v předpise
IV. Kyjevského synodu kolem roku 1400.
V nejstarších dobách bylo pravděpodobně užíváno víno červené, které přímo symbolizovalo Kristovu krev. Dodnes se převážně červené víno používá
v Egyptské církvi. V Antiochyjské církvi předchází výrobě liturgického vína žehnání vinice. V nekatolické Arménské církvi je naproti tomu žehnáno vínu před
jeho liturgickým užíváním. Tato skutečnost nabízí souvislost s žehnáním vínu
v římskokatolických farnostech na svátek svatého Jana. Tento svatý, který působil
a zemřel v Efezu, podle tradice vypil otrávený nápoj, který mu však nezpůsobil
žádnou otravu, protože jej předtím požehnal. V nekatolické Syrské či Chaldejské
církvi dohlíží na výrobu liturgického vína pověřený člen církve, podobně jako je
tomu u košer vín vyráběných pro židovskou komunitu.
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Mešní a košer víno jako pojem Českého právního řádu
Pojem mešní čí košer víno je použito v platném zákoně č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Zákon nezmiňuje žádné specifické požadavky na tato vína,
to znamená, že musí splňovat veškeré podmínky v zákoně uvedené. Pouze v § 16
Společná ustanovení o označování produktu v odstavci 6 uvádí: Na etiketě vína
lze uvést, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských společností, že
jde o mešní víno, košer víno apod., pokud byl vydán písemný souhlas příslušné
církve nebo náboženské společnosti s uváděním takto označeného vína do oběhu; bez předchozího písemného souhlasu církve nebo náboženské společnosti je
zakázáno uvést takto označené víno do oběhu.
Označení mešní víno se užívá jen v katolické církvi, jejíž liturgie se nazývá mše
svatá. Jménem katolické církve v ČR uděluje souhlas k užívání označení mešní
víno jen Česká biskupská konference. V obdobných evropských zákonech tato
pravidla o označování ve vztahu k mešním vínům zpravidla nejsou uvedena.
Víno v židovské kultuře
Víno coby nápoj znali už lidé ve starověkém Řecku, Egyptě, Babylóně, ale i Číně.
Pro jeho opojnou chuť, která konzumenty sbližuje, ale též pro jeho podobnost
s krví, jej začlenili do svých obřadů, rituálů a liturgií. Po vzoru Egypta zařadili také
Židé vinnou révu a nápoj z ní mezi věci posvátné, které jsou součástí svátků, zvyků
a rituálních úkonů.
Víno se stává prostředkem, který umožní plnit vůli Stvořitele. Judaismus přesně
nařizuje jak víno konzumovat, aby šlo o jednání „ve prospěch nebes“ a nikoli jen
o kratochvíli s alkoholem. Tato praxe je určená každému a pro každou příležitost
vyjma svátku Purim, kdy je podroušení v podstatě předepsáno. Je stanoven řád,
který v ideálním případě vylučuje zneužívání alkoholu.
Výroba košer vína musí být od sklizně až po rozlévání pod dohledem zbožného
Žida, který dodržuje Šabat a ostatní příkazy a zákazy. NeŽidé nebo málo zbožný Žid se nesmí dostat do přímého kontaktu s vinnou šťávou a později s vínem.
Všechny případné ingredience musejí být rovněž košer.
Druhy košer vín
Košer (kosher, kašr) – obecně znamená vhodné jídlo či nápoje, které byly připraveny v souladu se židovskými předpisy, což přestavuje nutnost používat nástroje
a nádobí, které slouží výhradně k přípravě košer potravin a používat jen produkty
certifikované rabinátem. Na přípravě košer vína se mohou během celého procesu
výroby až po otevření a rozlévání podílet jen Židé, pokud s vínem manipuluje
někdo jiný, přestane být víno ve smyslu náboženských předpisů košer.
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Mevushal (M´ vushal) je pasterizované košer víno, které bylo technologií UHT
rychle zahřáto na vysokou teplotu. Příprava tohoto vína nijak nevybočuje ze základních předpisů, tzn. že při jeho výrobě s ním nepřijde do styku nikdo jiný než
Šabat světící Žid (Nežidé nemohou ovládat ani knoflíky výrobní linky), ovšem
s láhvemi vína už mohou manipulovat a otevírat je i Nežidé (obchodníci, číšníci).
Chceme-li ortodoxnímu Židovi věnovat láhev vína a očekává-li se, že ho budeme
pít spolu, je vhodné volit právě Mevushal. Moderní technologie zaručují, že pasterizace víno nijak negativně neovlivňuje, může naopak některé zajímavé charakteristiky jednotlivých odrůd zdůraznit.
Passover (Pesach) je označení pro košer víno vhodné i pro použití během oslav
židovského svátku Pesach. Na jeho správnou přípravu se dbá asi nejpřísněji.
Zde obzvlášť platí, že drtiče, lisy, tanky a další zařízení musí být třikrát očištěny
horkou párou nebo horkou vodou a je-li to nutné, používá se i plamenomet.
Všechny sudy musí být nové nebo předtím použité jen pro výrobu košer vína.
K čiření vína se na rozdíl od nekošer vín nepoužívají živočišné produkty (vaječné bílky, želatiny) ale bentonit. Vína Passover mohou být jak nepasterizovaná,
tak pasterizovaná.
Kiddush (víno pro kiduš) jsou sladká vína používána především o některých
židovských svátcích, obřadech a slavnostních příležitostech. Podle našich kritérií
jde vlastně o slámové víno. Hrozny se lisují až po odpaření dostatečného množství vody. Vyrábí se např. z odrůdy Carignan (košer vína jsou někdy chybně ztotožňována právě se sladkými těžkými víny, košer vína jsou ale vyráběna v celé šíři
od suchých, přes polosuchá, desertní až po perlivá).

Ing. Josef Vaculík, Mgr. Dana Klimešová
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Vážení hosté,
Výstava „Cisterciácká pečeť“ je jediná speciální mezinárodní soutěž a výstava
mešních a košer vín v České republice. Celkem je zastoupeno 9 zemí Evropy, Izrael
z blízkovýchodní Asie a zámořské Spojené státy americké. Na výstavě je prezentováno 65 vín mešních a 10 vín košer. Soutěže se výhradně zúčastnili oprávnění
výrobci mešních a košer vín z ČR a zahraničí. Nejvíce zahraničních vzorků tentokrát doputovalo ze sousedního Slovenska (11).
Hodnocení vín proběhlo 14. listopadu 2010 v prostorách Stojanova gymnázia
Velehrad za odborného dohledu vedoucího degustace Ing. Pavla Vajčnera.
K hodnocení bylo předloženo 75 vzorků vín, z nichž 41 vzorků představují vína
bílá, 16 vzorků vína červená, 2 vzorky vína růžová a 16 vín bylo zařazeno do kategorie přírodně sladkých vín. Posuzování kvality předložených vín bylo provedeno
100 bodovým systémem ve třech komisích. Tento 100 bodový systém charakterizuje víno v deseti ukazatelech vzhledu, vůně a chuti, a tím umožňuje mnohem
přesněji vyhodnotit kvalitu vína ve všech jeho podobách. Jeho používání při
všech významných vinařských výstavách naznačuje, že po dlouhých letech užívání 20 bodového systému se mění se vzrůstající kvalitou vína i jeho hodnocení.

Stobodová stupnice hodnocení vína
Stupeň hodnocení
Hodnocený znak
Vzhled

Vůně

vynikající

velmi
dobré

dobré

uspokojivé

neuspokojivé

čirost

5

4

3

2

1

barva

10

8

6

4

2

intenzita

8

7

6

4

2

čistota

6

5

4

3

2

harmonie

16

14

12

10

8

intenzita

8

7

6

4

2

čistota

6

5

4

3

2

harmonie

22

19

16

13

10

perzistence

8

7

6

5

4

Celkový dojem

11

10

9

8

7

Σ

100

86

72

56

40

Chuť
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Výstavní podmínky:

•

Vystavovatel může vystavit libovolný počet vzorků. Vzorky jsou ozna-

•

Vína ohodnocená při degustaci (cca 30 % hodnocených vzorků)

•

Víno s absolutně nejvyšším bodovým ohodnocením ze všech vysta-

čeny cukernatostí hroznů při výrobě vína nebo přívlastkem, pokud je
přiznán.
budou oceněna diplomem a zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí,
dosáhla-li daného počtu bodů.
vovaných vín získá ocenění „Cisterciácká pečeť výstavy“.

Organizační výbor výstavy:
			

Hudec Petr, Mgr.

			

Kadlčík Josef

			

Klimešová Dana, Mgr.

			

Klimeš Radek

			

Luža Vojtěch st.

			

Motyčka Martin, Mgr.

			

Schreier Martin, Bc.

			

Vaculík Josef, Ing.

Věříme, že bohatost nabízeného sortimentu mešních a košer vín a zejména
pestrost vůní a chutí přispěje k příjemnému odpoledni a večeru strávenému
v historických prostorách Stojanova gymnázia, kdysi sídla řádu cisterciáků.
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Čtyřikrát zpečetěná Cisterciácká pečeť
V tyto dny byl zpečetěn již čtvrtý ročník Cisterciácké pečeti. Zatímco „vosk letošního ročníku“ ještě nezaschl, na předchozí ročníky se můžeme podívat s jistým
odstupem. Tradici této soutěže a přehlídky mešních a košer vín inicioval Ing. Josef
Vaculík v roce 2007 na počest cisterciáků, kteří na Velehrad připutovali 11. listopadu 1205.
Jakožto vinaře jej inspirovaly krásné, ale málo využívané sklepní prostory Stojanova gymnázia k uspořádání prvního ročníku. Svým entuziasmem dokázal pro
uspořádání akce získat další spolupracovníky z řad Matice velehradské i mimo ni,
a tak nezůstalo jen u přání. Hned první ročník soutěže mu dal za pravdu: Výstava se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti. Na výstavě bylo prezentováno
71 vzorků vína z 10 zemí Evropy, a také víno ze Svaté země. Hodnocení vína proběhlo 28. října 2007 v prostorách Stojanova gymnázia za odborného dohledu
vedoucího degustace Ing. Pavla Vajčnera. Absolutním vítězem se stalo řecké
víno Samos ročník 2006, vyrobené v rakouském klášteře Klosterneuburg,
dodané společností Benedictus – klášterní produkty z Brna. (Víno získalo 91
ze 100 možných bodů). Vítězové soutěže převzali ocenění z rukou olomouckého
arcibiskupa Jana Graubnera, což se stalo tradicí i pro následující ročníky.
Rozhodnutí zvýšit v následujícím roce úroveň výstavy dostalo nečekaný zásah
v důsledku vážné autonehody Josefa Vaculíka. Nad realizací akce visel vážný otazník. Nakonec se organizátoři rozhodli v přípravách pokračovat a pokusit se udržet
laťku vysokého standardu, která byla nastavena při prvním ročníku soutěže - jak
by si to náš „Jožka“ přál. Výstavy se zúčastnilo 67 vzorků vína z 10 zemí a tří světadílů. Zajímavostí byla například vína z Golanských výšin. Absolutním vítězem
II. ročníku soutěže se stalo opět víno Samos z rakouského kláštera Klosterneuburg dodané opět společností z Benedictus – klášterní produkty z Brna.
(Víno získalo 90 ze 100 možných bodů).
Na přípravě třetího ročníku výstavy se již dle svých sil podílel Josef Vaculík.
Zúčastnilo se jí 69 vzorků vína z euroasijského kontinentu. Do třetice nezvítězilo
řecké víno v rakouském podání, nýbrž velmi překvapivě víno ze Slovenska. Absolutním vítězem se stalo Rulandské šedé 2008, slámové od výrobce Pivnica
Tibava, přičemž získalo 93 bodů. Pořadatelům akce se podařilo zatraktivnit prostředí sklepení zapůjčením stylových stolů a lavic a rovněž počet vystavovaných
soutěžních vzorků se přiblížil laťce nastavené prvním ročníkem.
Rovněž v letošním roce se pokusili organizátoři soutěže pokračovat v započaté
tradici a nasadili své síly, aby byl čtvrtý ročník soutěže úspěšný. S přáním, aby
byli vystavovateli vína přímo jeho výrobci, bylo rozesláno několik desítek zásilek
s pozvánkami do vinařství v celé Evropě. Vzhledem k poměrně malé odezvě byli
pak pořadatelé nuceni osobně se vypravit do Rakouska, na Slovensko, a také do
Polska. Ne vždy se setkali s pochopením a vstřícností, a tak museli mnoho vzorků
nakoupit. Tak se stala Matice velehradská vystavovatelem více než dvou desítek
vín od nejrůznějších producentů z celé Evropy, Izraele a USA. Nešlo nám pochopitelně o to, abychom získali ocenění, nýbrž aby byla nabídka vystavovaných vín
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bohatá. Snažíme se čelit „syndromu z Káně Galilejské“, zkrátka aby během výstavy
příliš brzy nedošlo víno a také aby bylo víno s čím srovnávat. Uvědomili jsme si, že
zejména pěstitelé ze zemí sousedících s Českou republikou tak mohou být handicapováni. Pokud totiž naše pozvání ignorovali a my jsme jejich vína nakoupili
například ve vinotékách, jistě se pak na výstavě neobjevilo „to nejlepší z jejich
sklepa,“ jak je tomu u domácích pěstitelů.
Ze vzdálenějších míst se podařilo získat vzorky vína díky pomoci přátel
a obchodníků. Na tomto místě jim proto upřímně děkujeme. Bylo–li jimi vystavované víno oceněno některou z medailí, zaslouženě se o toto ocenění dělí s výrobcem vína. (Je–li to možné, snažíme se po skončení soutěže informovat výrobce vín
o jejich umístění a obdrží od nás katalog, eventuálně diplom.)
Výsledkem našeho společného úsilí je dosud největší počet vystavovaných
soutěžních vzorků – 76. Přesto, srovnáme–li tento počet s množstvím vystavovaných vzorků vína na jiných „koštech“ v blízkém okolí, lze jej označit za zanedbatelný. Je třeba si ovšem uvědomit náročná kritéria daná statutem soutěže.
(V České republice mají povolení k výrobě mešního vína jen tři společnosti
a u košer vína je tomu podobně.)
Jak se jednotlivá vína v soutěži umístila, nalezne čtenář katalogu v samostatném oddílu. Na tomto místě jej můžeme uvést do dalších souvislostí.
V letošním roce byla do výstavy přihlášena vína z Čech, Slovenska, Rakouska,
Maďarska, Slovinska, Itálie a to včetně Sicílie, Španělska, dále réva německého
a amerického původu zpracovaná ovšem v Polsku a réva z řeckého ostrova Samos
v Řecku zpracovaná v Rakousku.
Českou produkci představují početná a vysoce hodnocená mešní vína Arcibiskupských zámeckých sklepů Kroměříž, neméně kvalitní mešní vína vyráběná
společností Ampelos ŠSV a.s. Znojmo pro Karmelitánské nakladatelství, novinka
v podobě mešních vín od Znovínu Znojmo a.s. a košer vína od Vinařství Dvořáček
z Mikulčic.
Slovenská produkce mešního vína je zastoupena víny dodávanými na trh firmou
J&J Ostrožovič, Karpatskou perlou s.r.o. a Pivnicí Tibava. Rakouské víno pochází
z benediktinského kláštera Altenburg, dále z cisterciáckých vinic kláštera Zwettl
(Shloskellerei Gobelsburg), augustiniánského kláštera Klosterneuburg (jejich
víno Samos se stalo opět absolutním vítězem), od výrobce Weingut Reichardt
a rakouský původ má také víno Prinz Stefan, byť bylo lahvováno v Polsku. Podobně
též víno Phantasia von Kana bylo lahvováno v Polsku, ačkoliv réva je německá. Je
skutečně tak fantastické? Posuďte sami. Polskými etiketami je opatřeno rovněž
maďarské víno z tokajské oblasti s názvem Tokaj Furmint vyráběné společností
Bodnár Pincészet Borház a několik druhů vín z USA s názvem Cribari. Katolické
Polsko představuje z hlediska spotřeby mešního vína obrovský trh a nelze zjednodušeně říci, že se na něj dodávají jen nekvalitní mešní vína. Zkušenost z naší
výstavy hovoří spíše o opaku!
Z italské produkce vín se těší zasloužené pozornosti značka Cormóns, jejíž víno
bývá dodáváno i na papežský obětní stůl. Stojí za to ocenit nejen obsah lahví,
nýbrž také design lahví a vinět. Rovněž další italská vína v rámci soutěže velmi
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bodovala. Mezi nimi je třeba zmínit zejména víno od výrobce Casa vinicola Fratelli
dodané na výstavu poutním domem Velehrad v Římě. Výborné víno bylo dodáno
na výstavu také ze Slovinska z Kletu Bistrica. Viněta nese podobiznu světce Slomšeka, který byl pro rozvoj náboženského života ve Slovinsku stejně důležitý jako
u nás na Moravě A. C. Stojan. Méně úspěšné bylo víno z kartuziánského kláštera
Pleterje, přesto je velmi příjemné vědět, že ve Slovinsku se věnuje výrobě vína
tento úctyhodný řád. Španělská vína dodaná na výstavu jsou sladká likérová
a tentokrát příliš nebodovala.
Košer vína ze Svaté země reprezentuje produkce společnosti Barkan Wine Cellars. Domácí trh zatím marně čeká na mešní vína Palestiny.
Závěrem lze říci, že česká produkce se může směle měřit s víny zahraničními
a udělená hodnocení jsou toho dokladem. Právě díky Cisterciácké pečeti je možné
objektivně tento poznatek uvést. Z pohledu jednoho z pořadatelů výstavy, kterému jde o co největší pestrost a bohatost nabídky, musím vyjádřit přání, aby bylo
výrobců mešního i košer vína v Čechách více.
Věříme, že budou návštěvníci výstavy spokojení a za tímto účelem byl rovněž
doplněn sortiment vystavovaných vín o nesoutěžní vzorky od výrobců vín z blízkého i vzdálenějšího okolí. Nezbývá než si přát a pracovat na tom, aby se úroveň
výstavy Cisterciácká pečeť i v následujících letech nadále zvyšovala.
Co činí Cisterciáckou pečeť výjimečnou?
Je mnoho „koštů“, ale jen jedna Cisterciácká pečeť:
– akce těží z hluboké tradice vinařství
v kraji, kterou ovlivnila přítomnost
řádu cisterciáků na Velehradě
– kritéria daná soutěžními podmínkami
vyžadují vysoké nasazení organizátorů
při získávání vzorků vína (převážně ze
zahraničí) a podílejí se na kvalitě vystavovaných vín.
– Cisterciácká pečeť se odehrává v krásných prostorách barokního sklepení
někdejšího cisterciáckého kláštera
– na vysoké úrovni soutěže se podílí také
úroveň katalogu vín
– kvalitě vzorků, náročnosti přípravy
a stylovému prostředí odpovídá i výše
vstupného.
		
Petr Hudec
Pohled na východní závěr baziliky (Foto P. Hudec)
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Složení degustačních komisí
(jako první je uveden předseda komise):

Komise č. 1 (Bílá vína tichá, Sladká vína tichá)
		
Polehňa František (Blatnice p. sv. Antonínkem)
Luža Vojtěch ml. (Velehrad)
Cíchová Marie st. (Blatnice p. sv. Antonínkem)
Štěrba Vojtěch (Uherské Hradiště - Mařatice)
Psotka Zdeněk (Zlechov)
Komise č. 2 (Bílá vína tichá, Sladká vína tichá)
Masařík Vojtěch, Ing. (Uherské Hradiště)
Hlaváček Milan (Uherské Hradiště)
Bartošek Pavel, Ing. (Velehrad)
Medek Josef (Uherské Hradiště - Sady)
Komise č. 3 (Růžová vína tichá, Červená vína tichá,
Sladká vína tichá)
Jakubík Břetislav (Zlechov)
Cíchová Marie ml. (Blatnice p. sv. Antonínkem)
Červenka Kamil (Tibava, SR)
Kunc Ondřej, Mgr. (Brno)
Hrňa František (Buchlovice)
Vedoucí degustace: Vajčner Pavel, Ing. (Znojmo)
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CISTERCIAN SEAL
The 4rd year of the international competition and exhibition of sacramental and
kosher vine, Velehrad 20st November 2010
The first two years of this unique wine competition received a noticeable
response not only from experts but also from amateurs. In this year 76 samples of
sacramental and kosher wine from Austria, Italy, Spain, Slovenia, Israel, Hungary,
Slovakia and the Czech Republic has been presented. The expert committee led
by Mr. Ing. Pavel Vajčner evaluated wine on 14. November 2009. Samos 2009,
sacramental, 92 bodů (Exhibitor: Stift Klosterneuburg, Rakousko - Producer: Stift
Klosterneuburg, Rakousko) became the overall winner.
Velehrad, the biggest place of pilgrimage in Moravia, has been the meeting
point between the cultures of the West and East for centuries. The culture from
the East was brought there by saints Cyrillus and Methodius, the culture of the
West by members of the Order of Cistercians, who were active there between
the period from 1205 to 1784. One of the reasons why Matice velehradská, which
takes care of universal development of this place of pilgrimage, decided to organise the competition and exhibition of sacramental and kosher vine, was the fact
that the Cistercians began to grow grapes in Velehrad.
The exhibition confirms that wine, which is used for liturgical purposes, belongs
to the wine of the highest quality with regard to the production technology and
its purpose. The broadest public can make sure of it during the social event, which
the catalogue was published for.
The international exhibition of sacramental and kosher wine, the Cistercian Seal,
is formally acknowledged by the Czech Republic Ministry of Agriculture and registered with the Czech Republic Wine Fund. Monsieur Jan Graubner, Archbishop
of Olomouc and Metropolitan of Moravia, has assumed patronage over the competition.
I have no choice but to wish and work on the Cistercian Seal to have the rising
trend in the following years.
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ZISTERZIENSERPETSCHAFT
(CISTERCIÁCKÁ PEČEŤ)
4. Internationaler Wettbewerbsausstellung von Mess- und Koscherweinen
in Velehrad am 20. November 2010
Der grösste Wallfahrtsort Mährens, Velehrad, ist bereits vor Jahrhunderten zum
Symbol der Begegnung des Ostens und des Westens geworden. Die Kultur des
Ostens wurde zu uns von den Gebrüdern Cyrill und Method aus Saloniki gebracht,
diejenige des Westens dann von den Zisterziensern, die hier zwischen 1205 und
1784 ihre Wirkung ausübten. Zu den Gründen der Entscheidung des Bürgervereins Matice Velehradská, der für die allseitige Entfaltung des Wallfahrtsorts sorgt,
eine Wettbewerbsausstellung von Mess- und Koscherweinen zu veranstalten,
gehört unter anderem die Tatsache, dass es die Zisterzienser waren, die in Velehrad den Rebbau in Angriff nahmen.
Unsere Wettbewerbsausstellung von Mess- und Koscherweinen Cisterciácká pečeť, d.h. Zisterzienserpetschaft, wurde offiziell vom Landwirtschaftsministerium
der Tschechischen Republik anerkannt und durch den Weinbaufonds registriert.
Schutz und Schirm haben dem Wettbewerb der Erzbischof von Olomouc (Olmütz) und Metropolit von Mähren, Monsignore Jan Graubner gewährt.
Bereits die ersten zwei Jahrgänge dieser einzigartigen Weinbauer-Wettbewerbsausstellung fanden einen beträchtlichen Widerhall, und zwar sowohl unter den
Fachleuten als auch in der Öffentlichkeit. Dieses Jahr nahmen am Wettbewerb 76
Proben von Mess- und koscheren Weinen aus Österreich, Italien, Spanien, Slowenien, Israel, Ungarn, der Slowakei und Tschechien teil. Die Fachkommission unter Leitung von Dipl.-Ing. Pavel Vajčner bewertete die angemeldeten Weine am
14. November 2010. Als Sieger ging der Wein Samos Grauer Strohwein aus dem
Weinbetrieb Stift Klosterneuburg (Rakousko) hervor.
Diese Ausstellung bestätigt, dass der zu liturgischen Zwecken dienende Wein
gehört – angesichts der Produktionstechnologie sowie seiner Bestimmung - zu
jenen der besten Qualität. Die breiteste Öffentlichkeit kann sich darüber anlässlich dieser Gesellschaftsveranstaltung unter anderem auch aus diesem Katalog
überzeugen.
Nun bleibt es nichts anderes übrig, als sich zu wünschen und daran zu arbeiten,
dass die Ausstellung Das Zisterzienserpetschaft in bevorstehenden Jahren eine
aufsteigende Tendenz aufweist.
Dipl.-Ing. Josef Vaculík, Präsident des Wettbewerbs
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Č.

Název

Ročník

Dourčení

Zařazení

Body

Víno s nejvyšším bodovým ohodnocením - Cisterciácká pečeť výstavy
12

						

Samos		

2009				

Mešní		

92 Z

(Vystavovatel: Stift Klosterneuburg, Rakousko - Výrobce: Stift Klosterneuburg, Rakousko)

Nejlepší kolekce vín
(minimální počet 4 vzorků od jednoho vystavovatele)
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Tramín červený
Tramín červený
Tramín červený
Sauvignon
Sauvignon
Rulandské bílé
Rulandské bílé
Ryzlink rýnský
Ryzlink rýnský
Frankovka
Rulandské šedé
Muškát moravský
Chardonnay

2008		
2009		
2009		
2009		
2008		
2008		
2009		
2008		
2008		
2009		
2009		
2009		
2009		

VzC		
PS		
VzH		
PS		
VzH		
VzH		
PS		
PS		
PS		
PS		
PS		
PS		
VzH		

Mešní		
Mešní		
Mešní		
Mešní		
Mešní		
Mešní		
Mešní		
Mešní		
Mešní		
Mešní		
Mešní		
Mešní		
Mešní		

90 Z
83 B
82
84 S
82
80
82
77
82
79
82
84 S
84 S

(Vystavovatel: Arcibiskupské zámecké víno - Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž)

Průměrné hodnocení všech přihlášených vzorků vína vítězné kolekce – 82,61 bodů
Celkově nejlépe hodnocené víno v kategorii bílých tichých vín
45
California Light Muscat 2009			
Mešní		

91 Z

Celkově nejlépe hodnocené víno v kategorii červených tichých vín
64
Frankovka modrá 2007		
VzB		
Mešní		

85 S

(Vystavovatel: Matice velehradská, Velehrad - Výrobce: Cribari Vineyards, Los Angeles, USA)		

(Vystavovatel: Pivnica Tibava s.r.o., Slovensko - Výrobce: Pivnica Tibava s.r.o., Slovensko)

Celkově nejlépe hodnocené víno v kategorii růžových tichých vín
32
Rosato		
2009				
Mešní		
(Vystavovatel: Matice velehradská, Velehrad - Výrobce: Cribari Vineyards, Los Angeles, USA)
Celkově nejlépe hodnocené víno v kategorii speciálních vín
48
Tramín červený 2008		
Výběr z cibéb

Mešní		

90 Z

90 Z

(Vystavovatel: Arcibiskupské zámecké víno - Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž)
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Č.

Název

Ročník

Dourčení

Zařazení

Body

Seznam vystavovatelů
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří
1
2
3
4
5
6

Ryzlink rýnský
2009		
PS		
Mešní
(Výrobce: Ampelos ŠSV a.s., Znojmo, č.š.: 0910)				
Neronet		
2009		
VzH		
Mešní
(Výrobce: Ampelos ŠSV a.s., Znojmo, č.š.: 0917) 				
Müller Thurgau
2009		
VzB		
Mešní
(Výrobce: Ampelos ŠSV a.s., Znojmo, č.š.: 0908) 				
Hibernal		
2009		
VzH		
Mešní
(Výrobce: Ampelos ŠSV a.s., Znojmo, č.š.: 0911) 				
Rulandské modré 2009		
PS klaret
Mešní
(Výrobce: Ampelos ŠSV a.s., Znojmo, č.š.: 0927) 				
Tramín červený
2009		
VzB		
Mešní
(Výrobce: Ampelos ŠSV a.s., Znojmo, č.š.: 0915) 				

81
82
85
79
80
86 S

Bodnár Pincészet Borház, Maďarsko
7

Tokaji Furmint
2009				
Mešní
(Výrobce: Bodnár Pincészet Borház, Belassi, Maďarsko, č.š.: 07-11-15) 		

79

Znovín a.s., Znojmo
8
9

Pálava		
2009		
VzB		
Mešní
(Výrobce: Znovín a.s., Znojmo, č.š.: 9070) 				
Tramín červený
2008		
PS		
Mešní
(Výrobce: Znovín a.s., Znojmo, č.š.: 8058) 				

85
89 Z

Gatnar Petr, Olomouc
10
11

Santa Messa
2009				
Mešní
(Výrobce: Martinez, Marsala, Itálie, č.š.: L0930104)				
Santa Messa
2009				
Mešní
(Výrobce: Martinez, Marsala, Itálie, č.š.: L0930106)				

83
89 Z

Stift Klosterneuburg, Rakousko
12
13

Samos		
2009				
Mešní
(Výrobce: Stift Klosterneuburg, Rakousko, č.š.: L271910) 				
Grüner Veltliner 2009				
Mešní
(Výrobce: Stift Klosterneuburg, Rakousko, č.š.: LK374/10) 			
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92 Z
79

Č.

Název

Ročník

Dourčení

Zařazení

Body

Vinařství Dvořáček LTM, Mikulčice
14
15
16
17
18

Chardonnay
2008		
PS		
Košer		
(Výrobce: Vinařství Dvořáček LTM, Mikulčice, č.š.: 26)				
Cabernet Moravia 2008				
Košer		
(Výrobce: Vinařství Dvořáček LTM, Mikulčice, č.š.: 03)			
Modrý Portugal 2006				
Košer		
(Výrobce: Vinařství Dvořáček LTM, Mikulčice,č.š.: 02)				
Cabernet Sauvignon
2006			
Košer		
(Výrobce: Vinařství Dvořáček LTM, Mikulčice, č.š.: 01)				
Chardonnay
2006		
PS		
Košer		
(Výrobce: Vinařství Dvořáček LTM, Mikulčice, č.š.: 04)				

77
81
79
80
74

Velehrad s.r.o., Dačice
19
20
21

Altaris Vinum Missae
2009
Likérové
Mešní
(Výrobce: Celler sort del Castell, SL, Španělsko, č.š.: L-5327/10)			
Vino de Missa - J. Salla
2009
Likérové
Mešní
(Výrobce: Celler sort del Castell, SL, Španělsko, č.š.: L-4987/10/B)			
Mašno vino dolenjska
2007			
Mešní
(Výrobce: Kartuzija Pleterje, Slovinsko, č.š.: NM-150/2008)				

75
79
76

Stift Altenburg, Rakousko
22

Grüner Veltliner 2009				
Mešní
(Výrobce: Stift Altenburg, A - 3591, Rakousko, č.š.: L1910/1)			

76

Spolek Svätého Vojtecha, Trnava, Slovensko		
23
24
25
26
27

Feteasca Regala 2008		
Kabinet
Mešní
(Výrobce: Karpatská perla s.r.o., Šenkvice, Slovensko, č.š.: L2509)			
André		
2008		
PS		
Mešní
(Výrobce: Karpatská perla s.r.o., Šenkvice, Slovensko, č.š.: L0310)			
Omšové víno červené
2006			
Mešní
(Výrobce: J&I. Ostrožovič, Veľká Trňa, Slovensko, č.š.: L21)				
Omšové víno biele 2009				
Mešní
(Výrobce: J&I. Ostrožovič, Veľká Trňa, Slovensko, č.š.: L19)				
Omšové víno biele 2008		
Kabinet
Mešní
(Výrobce: J&I. Ostrožovič, Veľká Trňa, Slovensko, č.š.: L17) 			
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Č.

Název

Ročník

Dourčení

Zařazení

Body

Občanské sdružení Matice velehradská, Velehrad
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47

Phantasia von Kana 2008			
Mešní
(Výrobce: Marienburger GmbH, Německo, č.š.: D-RP 907009)			
Vinum de Genimine Vitis 2009			
Mešní
(Výrobce: AWE-BIS, Polsko, č.š.: 9A3010)				
Golden Angelica 2009				
Mešní
(Výrobce: Cribari Vineyards, Los Angeles, USA, č.š.: LOT 0405)			
White Rosato
2009				
Mešní
(Výrobce: Cribari Vineyards, Los Angeles, USA, č.š.: LOT 0107)		
Rosato		
2009				
Mešní
(Výrobce: Cribari Vineyards, Los Angeles, USA, č.š.: LOT 0109)		
California Light Red 2009				
Mešní
(Výrobce: Cribari Vineyards, Los Angeles, USA, č.š.: LOT 0109)		
Furmint		
2009		
VzH		
Mešní
(Výrobce: J&I. Ostrožovič, Veľká Trňa, Slovensko, č.š.: L7)				
Messwein des Stiftes Zwettl 2009			
Mešní
(Výrobce: Schlosskellerei Gobelsburg, Rakousko, č.š.: L 0110)		
Messwein des Stiftes Zwettl 2008			
Mešní
(Výrobce: Schlosskellerei Gobelsburg, Rakousko, č.š.: L 0209)		
Grüner Veltliner 2009				
Mešní
(Výrobce: Schlosskellerei Gobelsburg, Rakousko, č.š.: LN0027/10)		
Prinz Stefan
2009				
Mešní
(Výrobce: „AWE-BIS“, Polsko, č.š.: 3A3610)				
Prinz Stefan
2009				
Mešní
(Výrobce: „AWE-BIS“, Polsko, č.š.: 2A27101)				
Omšové biele
2009				
Mešní
(Výrobce: Pivnica Tibava s.r.o., Slovensko, č.š.: L24)				
Virginia Furmint 2007		
Kabinet
Mešní
(Výrobce: J&I. Ostrožovič, Veľká Trňa, Slovensko, č.š.: L22)				
Vinum pro Sancta Missa
2009			
Mešní
(Výrobce: Cantina Produttori Cormons S.C. Agr., Itálie, č.š.: 09272)
Vino liquoroso Rosso 2009
Likérové
Mešní
(Výrobce: Salvatore Calamia, Marsala, Itálie, č.š.: L09-03-09)		
California Light Muscat 2009			
Mešní
(Výrobce: Cribari Vineyards, Los Angeles, USA, č.š.: LOT 0107)			
Carigan		
2009				
Košer
(Výrobce: Barkan Wine Cellars, Ltd., Izrael, č.š.: 03-5772163)
Chardonnay
2008				
Mešní
(Výrobce: Weingut Reichardt, Donnerskirchen, Rakousko, č.š.: E287609)
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82
82
88 Z
84 S
90 Z
83 B
80
80
79
82
75
83 B
79
79
86
86
91 Z
77
84

Č.

74
75
76

Název

Ročník

Dourčení

Zařazení

Vino Santa Messa 2009				
Mešní
(Výrobce: Cleriani, Marsala, Itálie, č.š.: L0932703)				
Verpeléti Muscotály Cuvée 2008			
Mešní
(Výrobce: Varsányi Pincészet Kft., Wegry, Maďarsko, č.š.: 09991/10-1)
Tokaji Furmint
2007				
Mešní
(Výrobce: Bodnár Pincészet Borház, Belassi, Maďarsko, č.š.: 07-11-15) 		

Body

88 Z
83 B
75

Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Tramín červený
2008		
VzC		
Mešní
(Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, č.š.: 21/8)		
Tramín červený
2009		
PS		
Mešní
(Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, č.š.: 13/09)		
Tramín červený
2009		
VzH		
Mešní
(Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, č.š.: 20/09)		
Sauvignon
2009		
PS		
Mešní
(Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, č.š.: 18/09)		
Sauvignon
208		
VzH		
Mešní
(Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, č.š.: 20/08)		
Rulandské bílé
2008		
VzH		
Mešní
(Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, č.š.: 18/08 )		
Rulandské bílé
2009		
PS		
Mešní
(Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, č.š.: 17/09 )		
Ryzlink rýnský
2008		
PS		
Mešní
(Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, č.š.: 17/08)		
Ryzlink rýnský
2008		
PS		
Mešní
(Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, č.š.: 19/08)		
Frankovka
2009		
PS		
Mešní
(Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, č.š.: 12/09)		
Rulandské šedé
2009		
PS		
Mešní
(Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, č.š.: 11/09 )		
Muškát moravský 2009		
PS		
Mešní
(Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, č.š.: 6/09)		
Chardonnay
2009		
VzH		
Mešní
(Výrobce: Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž, č.š.: 14/09)		

90 Z
83 B
82
84 S
82
80
82
80
82
79
82
84 S
84 S

Jakub Severin, Víno – Express, Zlín
61
62

Kinor - Carignan 2009				
Košer
(Výrobce: Barkan Wine Cellars, Ltd., Izrael, č.š.: 424-426)				
Cabernet Sauvignon 2009				
Košer
(Výrobce: Barkan Wine Cellars, Ltd., Izrael, č.š.: 750)		
Katalog vín		
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Název

Ročník

Dourčení

Zařazení

Body

Pivnica Tibava s.r.o., Slovensko
63
64
65

Tramín červený
2009		
Slámové
Mešní
(Výrobce: Pivnica Tibava s.r.o., Slovensko, č.š.: L13/10)			
Frankovka modrá 2007		
VzB		
Mešní
(Výrobce: Pivnica Tibava s.r.o., Slovensko, č.š.: L42)			
Cabernet Sauvignon 2009		
VzH		
Mešní
(Výrobce: Pivnica Tibava s.r.o., Slovensko, č.š.: L12/10)		

86
85 S
83 B

Novák Petr, Zlechov
66
67
68

87 S

Rumeni Muškat
2009				
Mešní
(Výrobce: Klet Bistrica, Slovinsko, č.š.: MB-684/10/S)			
Laški Ryzling
2007				
Mešní
(Výrobce: Klet Bistrica, Slovinsko, č.š.: MB-972/08/S)			
Rensky Ryzling
2009				
Mešní
(Výrobce: Klet Bistrica, Slovinsko, č.š.: MB-992/10/S)		

84 S
83 B

Benedictus - klášterní produkty, Brno (vz. Marie Mezuláníková)			
69
70

Pinotage		
2009				
Košer
(Výrobce: Barkan Wine Cellars, Ltd., Izrael, č.š.: 73)				
Petite Syrah
2009				
Košer
(Výrobce: Barkan Wine Cellars, Ltd., Izrael, č.š.: 70)		

83 B
79

Poutní dům Velehrad, Řím (P. Jiří Sedláček)
71
72
73

Vino per la Santa Messa
2009			
Mešní
(Výrobce: FA&A, Marsala, Itálie, č.š.: L7-3180)				
Santa Messa
2009		
Likérové
Mešní
(Výrobce: Mirabela, Sicilia, Itálie, č.š.: L10080/01)				
Vino Santa Messa 2009				
Mešní
(Výrobce: Casavinicola Fratelli FICI, Itálie, č.š.: L10-054)				
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80
87
89 Z

Č.

Název vína

Vystavovatel

Roč. Dourč./Zařaz. Body

Seznam vystavených vín podle kategorií
Bílá vína tichá
45
9
30
66
6
31
51
59
60
67
39
68
49
75
29
28
37
54
58
50
56
52
1
35
34
55
53
7
13
4
36
41
42
27
14
22
23
21

California Light Muscat
Tramín červený		
Golden Angelica		
Rumeni Muškat		
Tramín červený		
White Rosato		
Sauvignon		
Muškát moravský		
Chardonnay		
Laški Ryzling		
Prinz Stefan		
Rensky Ryzling		
Tramín červený		
Verpeléti Muscotály Cuvée
Vinum de Genimine Vitis
Phantasia von Kana
Grüner Veltliner		
Rulandské bílé		
Rulandské šedé		
Tramín červený		
Ryzlink rýnský		
Sauvignon		
Ryzlink rýnský		
Messwein des Stiftes Zwettl
Furmint			
Ryzlink rýnský		
Rulandské bílé		
Tokaji Furmint		
Grüner Veltliner		
Hibernal			
Messwein des Stiftes Zwettl
Omšové biele		
Virginia Furmint		
Omšové víno biele		
Chardonnay		
Grüner Veltliner		
Feteasca Regala		
Mašno vino dolenjska
Katalog vín		

Matice velehradská, Velehrad 2009
Znovín a.s., Znojmo
2008
Matice velehradská, Velehrad 2009
Novák Petr, Zlechov
2009
Karmelit. naklad., Kostelní Vydří 2009
Matice velehradská, Velehrad 2009
Arc. zámecké víno, Kroměříž 2009
Arc. zámecké víno, Kroměříž 2009
Arc. zámecké víno, Kroměříž 2009
Novák Petr, Zlechov
2007
Matice velehradská, Velehrad 2009
Novák Petr, Zlechov
2009
Arc. zámecké víno, Kroměříž 2009
Matice velehradská, Velehrad 2008
Matice velehradská, Velehrad 2009
Matice velehradská, Velehrad 2008
Matice velehradská, Velehrad 2009
Arc. zámecké víno, Kroměříž 2009
Arc. zámecké víno, Kroměříž 2009
Arc. zámecké víno, Kroměříž 2009
Arc. zámecké víno, Kroměříž 2008
Arc. zámecké víno, Kroměříž 2008
Karmelit. naklad., Kostelní Vydří
2009
Matice velehradská, Velehrad 2009
Matice velehradská, Velehrad 2009
Arc. zámecké víno, Kroměříž 2008
Arc. zámecké víno, Kroměříž 2008
Bodnár Pincészet Borház, HU 2009
Stift Klosterneuburg, Rakousko 2009
Karmelit. naklad., Kostelní Vydří 2009
Matice velehradská, Velehrad 2008
Matice velehradská, Velehrad 2009
Matice velehradská, Velehrad 2007
Spol. Sv. Vojtecha, Trnava, SK 2008
Vin. Dvořáček LTM, Mikulčice 2008
Stift Altenburg, Rakousko
2009
Spol. Sv. Vojtěcha, Trnava, SK 2008
Velehrad s.r.o., Dačice
2007
VELEHRAD 2010

Mešní
PS/Meš.
Mešní
Mešní
VzB/Meš.
Mešní
PS/Meš.
PS/Meš.
VzH/Meš.
Mešní
Mešní
Mešní
PS/Meš.
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
PS/Meš.
PS/Meš.
VzH/Meš.
PS/Meš.
VzH/Meš.
PS/Meš.
Mešní
VzH/Meš.
PS/Meš.
VzH/Meš.
Mešní
Mešní
VzH/Meš.
Mešní
Mešní
Kab./Meš.
Kab./Meš.
PS/Koš.
Mešní
Kab./Meš.
Mešní

91 Z
89 Z
88 Z
87 S
86 S
84 S
84 S
84 S
84 S
84 S
83 B
83 B
83 B
83 B
82
82
82
82
82
82
82
82
81
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
77
77
76
76
76
35

Č.

Název vína

Vystavovatel

Roč. Dourč./Zařaz. Body

76
18
26

Tokaji Furmint		
Chardonnay		
Omšové víno biele		

Matice velehradská, Velehrad 2007 Mešní
Vin. Dvořáček LTM, Mikulčice 2006 PS/Koš.
Spol Sv. Vojtěcha, Trnava, SK 2009 Mešní

75
74
73

Červená vína tichá
64
Frankovka modrá		
Pivnica Tibava s.r.o., SK
2007 VzB/Meš.
85 S
62
Cabernet Sauvignon
J. Severin, Víno - Express, Zlín 2009 Košer
84 S
33
California Light Red
Matice velehradská, Velehrad 2009 Mešní
83 B
69
Pinotage			
Benedictus, Brno (vz. M. M.)
2009 Košer
83 B
65
Cabernet Sauvignon
Pivnica Tibava s.r.o., SK
2009 VzH/Meš.
83 B
2
Neronet			
Karmelit. naklad., Kostelní Vydří 2009 VzH/Meš.
82
24
André			
Spol. Sv. Vojtecha, Trnava, SK 2008 PS/Meš.
82
15
Cabernet Moravia		
Vin. Dvořáček LTM, Mikulčice 2008 Košer
81
17
Cabernet Sauvignon
Vin. Dvořáček LTM, Mikulčice 2006 Košer
80
71
Vino per la Santa Messa
Pout. dům Vele., Řím (P. J.Sedláček) 2009 Mešní
80
70
Petite Syrah		
Benedictus, Brno (vz. M. M.)
2009 Košer
79
57
Frankovka		
Arc. zámecké víno, Kroměříž 2009 PS/Meš.
79
16
Modrý Portugal		
Vin. Dvořáček LTM, Mikulčice 2006 Košer
79
46
Carigan			
Matice velehradská, Velehrad 2009 Košer
77
38
Prinz Stefan		
Matice velehradská, Velehrad 2009 Mešní
75
25
Omšové víno červené
Spol. Sv, Vojtecha, Trnava, SK 2006 Mešní
60
						
Růžová vína tichá					
32
Rosato			
Matice velehradská, Velehrad 2009 Mešní
90 Z
5
Rulandské modré		
Karmelit. naklad., Kostelní Vydří 2009 PS/klar. Meš. 80
						
Sladká vína tichá					
12
Samos			
Stift Klosterneuburg, Rakousko 2009 Mešní
92 Z
48
Tramín červený		
Arc. zámecké víno, Kroměříž
2008 VzC/Meš.
90 Z
11
Santa Messa 		
Gatnar Petr, Olomouc
2009 Mešní
89 Z
73
Vino Santa Messa		
Pout. dům Vel., Řím (P. J. Sedláček) 2009 Mešní
89 Z
74
Vino Santa Messa		
Matice velehradská, Velehrad 2009 Mešní
88 Z
72
Santa Messa 		
Pout. dům Vel., Řím (P. J. Sedláček) 2009 Lik./Meš.
87
43
Vinum pro Sancta Missa
Matice velehradská, Velehrad 2009 Mešní
86
63
Tramín červený		
Pivnica Tibava s.r.o., Slovensko 2009 Slám./Meš. 86
44
Vino Liquoroso Rosso
Matice velehradská, Velehrad 2009 Lik./ Meš.
86
3
Müller Thurgau		
Karmelit. naklad., Kostelní Vydří 2009 VzB/Meš.
85
8
Pálava			
Znovín a.s., Znojmo
2009 VzB/Meš.
85
47
Chardonnay		
Matice velehradská, Velehrad 2008 Mešní
84
10
Santa Messa 		
Gatnar Petr, Olomouc
2009 Mešní
83
20
Vino de Missa - J. Salla
Velehrad s.r.o., Dačice
2009 Lik./Meš.
79
19
Altaris Vinum Missae
Velehrad s.r.o., Dačice
2009 Lik./Meš.
75
61
Kinor - Carignan		
J. Severin, Víno - Express, Zlín 2009 Košer
60
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