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Vážení návštěvníci Cisterciácké pečeti,
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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Text proměňování při bohoslužbě
oběti z latinského a českého misálu

Text proměňování při bohoslužbě
oběti v hlaholském písmu
a v přepise do latinky
(Rimskyj misal, Olomouc 1992)

Cisterciácká pečeť 2011

5

Vážení návštěvníci
výstavy mešních a košer vín Cisterciácká pečeť,
již popáté se na Velehradě setkáváme, abychom ochutnali velmi kvalitní mešní
a košer vína určená k bohoslužebným účelům. Jsem rád, že záštitu nad soutěží převzali
i v letošním roce olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a náměstek hejtmana
Zlínského kraje Ing. Jindřich Ondruš. V letošním roce jsme se rozhodli realizovat prezentaci
vín v nových prostorách Stojanova gymnázia - ve Slovanském sále. Věřím, že tuto změnu
uvítáte, neboť krásný sál s folklorními motivy je prostornější, lépe osvětlený a neméně,
i když jinak krásný, než historická sklepení. Nabídku soutěžních vzorků vín opět doplňují
velmi kvalitní nesoutěžní vína. Přeji Vám, aby byla pro Vás letošní Cisterciácká pečeť
příležitostí nejen k ochutnání kvalitních vín, ale také k setkání s přáteli a radosti nad tím
dobrým, co nám život přináší.

Ing. Josef Vaculík
předseda organizačního výboru soutěže
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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 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

Vyobrazení sv. Václava ze Svatováclavské kaple v pražské Katedrále sv. Víta
Cisterciácká pečeť 2011
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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 Klosterneuburka,
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
Motiv vína na románském záklenu (velehradské z nejbohatších v českých zemích.
Vzkvétající klášter zničily husitské
lapidárium)
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 zisk. 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. odhadovaly v roce 1 740 na 3 400 beček
po 10 vědrech (v té době bylo 1 vědro 56–61 litrů, t.j. asi 2 milióny litrů vína) a při zrušení
kláštera v roce 1784 bylo na Velehradě převzato císařskou zrušovací komisí 12 6000
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.“
Literatura:

Petr Hudec

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 (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).

Reliéf růžencového tajemství s tématem ustanovení eucharistie podle
návrhu M. Husáka (Foto F. Ingr)
Cisterciácká pečeť 2011
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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. Purím) 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.

Motivy vína na velehradských chórových
lavicích
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Kadeš – (kiduš) posvěcení
svátku nad prvním pohárem
vína:

Modlitba požehnání nad
čtvrtým 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 naší 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!

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)
Cisterciácká pečeť 2011
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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 z 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.

Literatura, internet:

Petr Hudec

ADAM, Adolf: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha 2001.
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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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.

Reliéf růžencového tajemství s tématem ustanovení eucharistie podle
návrhu M. Husáka (Foto F. Ingr)
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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.
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

Reliéf židovské hvězdy. Kafarnaum, Izrael (Foto P. Hudec)
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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,
dezertní až po perlivá).

Ing. Josef Vaculík, Mgr. Dana Klimešová

Krev Páně
Vím já kostel kamenný, kyrie,
Vím já kostel kamenný, lexem domine,
Jezu Kriste z Marie.
Je v něm sedum oltářů, kyrie,
Je v něm sedum oltářů, lexem domine,
Jezu Kriste z Marie.
U každého Žid stojí, kyrie,
Každý drží hrst hloží,...
Krista pána bičují,...
Až krev z něho stříkala,...
Maria ju sbírala,...
Do zlatého pohára,...
Po zahradě chodila,...
A tú krvjú kropila,...
Kde kapečka ukápla,...
Všady révek vypukl,...
A z révečka pupenec,...
A z pupenca lísteček,...
A z listečka kvítečko,...
A z kvitečka zrnečko,...
Ze zrnečka vinečko,...
Kto to vinko pit bude,...
na věky spasen bude.
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Lidová píseň z Vlčnova
(F. Sušil: Moravské národní písně.
Brno, 1860, 48-49)

O dracích a hroznech
V podzemí velehradské baziliky a klášterní kvadratury se nachází lapidárium s více
než pěti sty kamennými fragmenty převážně pozdně románského původu. Vytvořily
je dovedné ruce kameníků v rámci výstavby velehradského konventu v první polovině
13. století. Do kamene vložili nejen svůj um, nýbrž i náboženské představy. I z dochovaných
zlomků dokumentujících krásu středověkého kláštera k nám může promlouvat: „němá

řeč příběhy oděného kamene, srozumitelná očím i fantazii kohokoliv.“

Mezi pozdněrománskými stavebními články je také pozoruhodná hlavice, která
na svém plášti nese okřídlené bytosti. Jedná se o řetězec draků požírajících ocasy svému
předchůdci. Ve středu výjevu požírají dva draci s hlavami přivrácenými k sobě
hrozny. Můžeme těmto znepokojivým motivům přisoudit symbolický význam spojený
s výpovědí, nebo jsou pouze součástí dekoru?
Při hledání odpovědi na tuto otázku se musíme vypravit až do období soumraku
Západořímské říše. Vzorce pohanských obrazů byly v této době postupně vtěleny v rámci
christianizace do křesťanské imaginace. Odstraněny byly pouze ty nekřiklavější podoby
pohanské modloslužby, a kde to bylo možné, došlo k adopci mnoha motivů. Vytvořená
díla čerpající z těchto zdrojů: „byla esteticky tak dokonalá a formálně konzistentní, že

umožnila zapomenout na jejich ideové zdroje.“

V zemích na sever od Alp byly motivy mající svůj původ v antickém světě a v zemích
Blízkého východu obohaceny magickými významy, které obrazům přikládali Keltové
a Teutoni. Tyto národy však vnesly do křesťanství také své zcela původní prvky. Pokud se
mytologie tvářila jako dávná historie, dokázala ji církev v některých aspektech tolerovat.
Z uvedených skutečností vyplývá otázka: Na základě jakého klíče tyto motivy
interpretovat?
Středověký člověk byl konfrontován s tématem spásy a zatracení v míře, která
je pro nás dnes již jen těžce pochopitelná. Pro tuto epochu bylo charakteristické dát
démonickému výraz v zoomorfním (zvířecím) tvaru. Stejně jako se antičtí géniové stali
vzorem pro zobrazení andělů, bylo třeba najít výtvarnou formu, s níž by bylo možné
ztotožnit duchy zlé. Jednou z nich je motiv draka. Prstencem těchto tvorů, kteří svými
těly vytvářejí na velehradské hlavici nepřetržitý pás, je zde zřejmě vyjádřen princip
věčnosti (nekonečna). Vzhledem k negativní symbolice draka se nejedná o věčnost
nebeskou, nýbrž o věčné zatracení. Lze také říci, že zde „zlo samo sebe stravuje“, neboť
každý z draků požírá ocas svého předchůdce. V klášteře, který byl obrazem a předzvěstí
nebeského Jeruzaléma, tak byli mniši konfrontováni nejen s nebeským příslibem, nýbrž
také se zatracením. Na hlavici, která byla funkčně včleněna do ambitu, který obklopoval
RAJSKÝ dvůr, jim bylo připomenuto, že i klášter je stavu nebeské blaženosti stále ještě
velmi vzdálen. Stvořitelské dílo bylo narušeno působením Satana. Symbol hroznů je zde
možné vyložit jako Kristovo učení. Stejně tak na portálku ve Vyšším Brodě (70. léta
13. stol.) ohrožují vinný keř dvě lišky. (Srov. Pís. 4,12) Dílo spásy je zde na zemi stále
ohrožováno ďáblem, který zasévá do lidských srdcí pokušení, obchází kolem jako „lev
řvoucí a hledá, koho by pohltil.“ (1P 5,8)
V motivu příšery pojídající hrozny se dotýkáme tématu, na jehož popsání či vysvětlení
s křesťanstvím nevystačíme. Bytosti tohoto typu doprovázejí například zobrazení boha
Bakcha. I zde je tedy možné rozpoznat: „snahu prodloužit mýtotvornou aktivitu

antického člověka vytvořením nových postav a odkazů v souladu s křesťanským
étosem.“
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Při hledání významů motivů ve středověké plastice si je jistě nutné klást otázku,
kam až je možné při těchto pokusech o interpretaci zajít. Při zachování určité střízlivosti
se však lze ztotožnit se slovy Umberta Eca: „O žádné jiné velké pravdě nebyl středověký

duch tak přesvědčen jako o slovech, jimiž se sv. Pavel obrátil ke Korintským: „Nyní
vidíme nejasně jako v zrcadle, potom však uvidíme tváří v tvář.“ Středověk nikdy
nezapomněl, že jakákoli věc by byla absurdní, kdyby se její význam omezil pouze
na její bezprostřední funkci či na její fenomenální podobu, a že všechny přesahují
kamsi daleko do onoho světa.“
Literatura:
ECO, Umberto: Jméno růže. Praha 1988, s. 42
TOMAN, Rolf (red.): Románské umění – architektura, sochařství, malířství. Praha
2006.
GRMOLENSKÁ, M: Sculptura sacra. In Sága moravských Přemyslovců. Olomouc 2006.

Petr Hudec

Detail románské hlavice z velehradského lapidária (Foto P. Hudec)
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Slovanský sál
V letošním roce se poprvé koná Cisterciácká pečeť ve Slovanském sále, který
sehrál ve dvacátém století v dějinách Velehradu velmi důležitou roli. Pojďme si jej
tedy blíže představit.
Iniciátorem vybudování přednáškového sálu, který byl pojmenován Slovanská
dvorana, byl P. Jan Cibulka SJ. Brzy poté, co byl ustanoven velehradským rektorem
(21. 10. 1899), se rozhodl ke stavební adaptaci nízkého spojovacího traktu dvou barokních
křídel konventu směřujících na jih k potoku Salaška. Plány pro stavbu zhotovil stavitel
Winter z Olomouce. V následujících letech byla Slovanská dvorana hlavním jednacím
sálem všech unionistických kongresů (1907, 1909, 1911, 1924, 1927, 1932, 1936), ale
i každoročních valných hromad spolků Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, Cyrilometodějské
družstvo Velehrad, bohosloveckých sjezdů a dalších setkání.
Slovanský sál byl také svědkem bohapustého zneužívání cyrilometodějské ideje.
Již v roce 1950 zde zasedala ve dnech 4.-6. července 1950 celostátní konference
katolického duchovenstva v rámci první tzv. mírové pouti. Rovněž u příležitosti 1 100 let
od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 1963 se zde konalo slavnostní
shromáždění Celostátního výboru Mírového hnutí katolického duchovenstva v čele
s ministrem Josefem Plojharem.
Po roce 1989, kdy mohlo dojít k obnově života církve, byl Slovanský sál navrácen
církvi a péčí olomouckého arcibiskupství opraven. Uskutečnila se zde řada významných
setkání, mezi nimiž lze zmínit zejména zasedání Plenárního sněmu katolické církve
6.-10. 7. 2005. Výrazem obnovy cyrilometodějské tradice se stal Jubilejní kongres
uskutečněný ve dnech 28. 6.-1. 7. 2007.
Slovanský sál je dlouhý ale značně úzký prostor. Čelní část orientovanou na východ
tvoří vyvýšené hluboké pódium. Tomuto členění odpovídá i rozdělení klenební malby
na dvě nestejně velká pole.
Sál je v celé své ploše dekorován malbami, které charakterizuje folklorismus se
secesními prvky. Zatímco veduty měst jsou dílem L. Žůrka, zbylé části stěn a strop vytvořil
pražský malíř Svoboda společně se svým synem. Výtvarná hodnota maleb není příliš
vysoká. Velmi důležitá je však jejich ideová stránka a právě z tohoto důvodu si zasluhují
více pozornosti.
V 19. století se utvářela idea slovanské vzájemnosti v podobě panslavismu
(sjednocení slovanských národů po boku s Ruskou říší v naději, že tak dojde k omezení
vlivu hlavně Rakouska a Německa, u jihoslovanských národů také Osmanské říše).
Zatímco politické řešení této vize bylo shledáno jako nereálné, na poli kultury bylo nadále
promýšleno. Při hledání jednotícího prvku sehrálo důležitou roli náboženské podloží
společné všem Slovanům. Tak dochází k obrození cyrilometodějské tradice, která se
postupně stává platformou pro „sjednocení Slovanů ve víře,“ což je v jistém slova smyslu
také panslavismus, ale duchovní. A právě tuto vizi nám představují malby po obvodu zdí,
kde jsou vyobrazena „četná místa památná pro Slovany.“
Náš popis začneme na levé straně sálu. Na prvním místě je Řím - Vatikán, jako
hlavní město křesťanů. Následuje Soluň, rodiště Konstantina a Metoděje. Zosobňuje
zde rovněž východní (řeckou) křesťanskou tradici. Další medailon je vyhrazený
slovenskému národu, přičemž Nitra se stala v lidové tradici nositelem nejstarší slovenské
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cyrilometodějské tradice. Na následujícím medailonu je vyobrazen Srědec (Sofie)
s masivní cihlovou stavbou chrámu sv. Sofie, který dal městu nové jméno. Bulharsko
se stalo útočištěm Metodějových žáků po jejich vyhnání z Velké Moravy a je nositelem
cyrilometodějské tradice v podobě pravoslavného křesťanství, ačkoliv unionistických
kongresů se zúčastňovali zástupci nepočetné komunity řeckokatolíků v čele s biskupem
Kurtevem. Lvov je hlavní řeckokatolickou metropolí, a to od roku 1667, kdy se Kyjev stal
součástí carského Ruska. (Velehradských un. kongresů se opakovaně zúčastnil lvovský
metropolita A. Šeptický, který patřil k nejvýznamnějším sjezdovým účastníkům). Praha je
nejen politickým a správním, nýbrž i duchovním centrem Čech v čele s chrámem sv. Víta
a Svatováclavskou kaplí. Na dalším medailonu je biskupská Kroměříž. Na protější
straně je srbské Sarajevo zastupující tradici Slovanů žijících na Balkáně, kteří se hlásí
k pravoslaví. Následuje Olomouc jako sídelní město moravských nástupců sv. Metoděje.
Vedle ní je Brno - nejen správní centrum Moravy, ale také město kde se v 19. století
seskupili cyrilometodějsky orientovaní kněží v čele s F. Sušilem. Záhřeb byl hlavním
městem západní části balkánského poloostrova a metropolí národa, který si uchoval
hlaholskou kulturu. Kreml (Moskva) je „třetím Římem“, sídlem ruského patriarchy
a baštou pravoslaví. Následující malba znázorňuje Velehrad od jihovýchodu. Pod dalším
medailonem je napsáno: „chrám sv. Petra v Římě, jak byl v hlavních rysech za času
ss. Cyrilla a Methoděje.“ Skupinka poutníků se soluňskými bratry v popředí je zde
dokonce vyobrazena, byť v disproporci, ve vztahu k architektuře. Zde je třeba zmínit, že
sídlem papežů nebyl za časů sv. Cyrila a Metoděje Svatopetrský chrám, nýbrž Lateránský
palác s bazilikou. Vídeň nelze označit za památné místo Slovanů. Na druhou stranu jej
chápali Slované sdružení v Rakousko–Uhersku jako své hlavní město, kde žily početné
komunity slovanských národů včetně české. (Vídeňský kostel Matky Boží na nábřeží byl
již v devatenáctém století střediskem náboženského života Čechů, Moravanů a Slováků.
Zaznívala zde kázání v národním jazyce). Následující dva výjevy lze spojovat s mytologickou
vrstvou našich dějin - Vyšehrad a hrad Buchlov. Konečně lze doplnit, že celou západní
stěnu sálu vyplňovala malba s tématem: moravský lid putuje na Hostýn. Dochovaly se
z ní jen části v rozích na jižní a severní stěně sálu. Ideoví tvůrci malby na medailonech
pominuli polský národ, neboť v Polsku se hlasitěji hlásí k odkazu sv. Cyrila a Metoděje
pouze v oblasti kolem města Sandomierz. Po obvodu sálu probíhá v horní části stěn
geometrický pás zdobený květinami a postavami v lidových krojích.
V čele sálu byly vyobrazeny dva ikonograficky důležité výjevy: příchod sv. Cyrila
a Metoděje na Moravu v roce 863 s ostatky sv. Klementa a smrt sv. Metoděje (885), které
se dochovaly jen částečně.
V centru kompozice stropu nad „jevištěm“ je v kruhovém medailonu vyobrazena
Svatá Trojice. Kolem jsou seskupeny čtyři medailony s vyobrazeními sv. Cyrila, sv. Metoděje,
sv. Václava a sv. Klementa. Prostor mezi těmito výjevy vyplňuje rostlinný dekor se čtyřmi
soškami madony: Staroboleslavské palladium (P. M. jako ochránkyně Čech), Panna Maria
Tuřanská (ochránkyně Moravy, jestliže Hostýn je připomenut na jiném místě), madona
Čenstochovská – palladium země polské a opavská ochránkyně Slezska.
Galerie slovanských světců je rozšířena v rozích stropu o dvanáct postav. Jsou zde
znázorněni sv. Jan Nepomucký a dva polští světci sv. Hedvika a sv. Stanislav, dále srbský
světec Sáva, ruská světice Olga a sv. Ivan, v dalším rohu jsou vyobrazeni sv. Prokop,
blahoslavená Anežka Česká a starozákonní prorok Eliáš. Ten byl zařazen mezi křesťanské
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světce s ohledem na skutečnost jeho divotvorného nanebevzetí a zjevení se Kristu
na hoře Tábor. Zvláštní úctě se těší u východních křesťanů. Konečně v posledním z rohů
jsou medailony s vyobrazeními mučedníka unie sv. Josafata, sv. Vladimíra, prvního
ruského křesťanského vládce a sv. Vojtěcha.
V ploše stropu nad zasedací částí sálu dominuje rostlinný dekor. Nicméně i zde
jsou ikonograficky nosné prvky. V osovém středu stropu je situován chrismon (písmena
PX), z nějž se rozvíjí po celé ploše stropu rostlinné úponky. Jsou zde také erby, které
v heraldické podobě rozvíjí či doplňují to, co vyjadřují veduty na stěnách. Bylo tak
možné doplnit opomenuté Polsko, Slezsko, americké krajany a také cisterciáckou tradici
Velehradu.

Petr Hudec
Literatura:
VYCHODIL, Jan: Popis velehradských památností, VII. vydání. Velehrad 1909.
CINEK, František: Velehrad víry. Olomouc 1936.
Velehradské zprávy, čís. 31-32, květen 1928.
GÓRKA, Leonard: Olomouc 2007.

Slovanský sál na počátku 20. století (Foto archiv ŘKF Velehrad)
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Pátá pečeť
V tyto dny byl zpečetěn již pátý 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 k uspořádání prvního ročníku krásné, ale málo
využívané, sklepní prostory Stojanova gymnázia. 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. Absolutním vítězem se stalo řecké víno Samos
ročník 2006, vyrobené v rakouském klášteře Klosterneuburg, dodané společností
Benediktus – 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. Zdolávat tak vysokou laťku i v následujících
letech se ukázalo být velmi náročným úkolem, tím spíš, že se nemohl na realizaci výstav
ze zdravotních důvodů naplno podílet iniciátor výstavy Josef Vaculík.
Druhého ročníku soutěže 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 Benediktus – klášterní produkty z Brna. (Víno získalo 90 ze
100 možných bodů).
Třetího ročníku výstavy se zúčastnilo 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. Čtvrtý ročník přinesl úspěch v podobě
dosud největšího počtu soutěžních vzorků, kterých se podařilo shromáždit 76. Hlavní
cenu v podobě historizující bronzové pečeti opět získalo víno Samos z rakouského
kláštera Klosterneuburg (Víno získalo 92 ze 100 možných bodů).
Rovněž v letošním roce se pokusili organizátoři soutěže pokračovat v započaté tradici
a nasadili své síly, aby byl pátý ročník soutěže úspěšný. S přáním, aby byli vystavovateli vína
přímo jeho výrobci, bylo rozesláno kolem osmdesáti zásilek s pozvánkami do vinařství
v celé Evropě. Vzhledem k malé odezvě a skutečnosti, že domácích pěstitelů mešních
a košer vín je nemnoho, musela Matice velehradská velké množství vzorků vín nakoupit
a sama se tak stala jejich vystavovatelem. Nešlo nám pochopitelně o to, abychom získali
ocenění, nýbrž aby byla nabídka vystavovaných vín bohatá. Snažíme se čelit „syndromu
z Káně Galilejské“, zkrátka aby během výstavy příliš brzy nedošlo víno a také aby bylo
víno s čím srovnávat.
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).
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Do soutěže bylo letos přihlášeno 75 vzorků vín, což je srovnatelné s loňským
rokem. 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.)
Na základě degustace vinařskými odborníky se i v letošním roce potvrdilo, že víno
určené k bohoslužebným úkonům patří k těm nejlepším. Důležitým zjištěním je rovněž
skutečnost, že česká produkce se může se zahraničními víny směle měřit. Udělená
ocenění jsou toho dokladem. Právě díky Cisterciácké pečeti je možné tento poznatek
objektivně uvést. Z pohledu pořadatelů výstavy, kterému jde o co největší pestrost
a bohatost nabídky, lze vyjádřit přání, aby bylo výrobců mešního i košer vína v Čechách
více.
V rámci přípravy letošního ročníku výstavy jsme se rozhodli reagovat na podněty
účastníků předchozích ročníků výstavy a realizovat výstavu v prostorném a světlém
Slovanském sále.
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 mešních a košer vín (převážně ze zahraničí) a podílejí se
na kvalitě vystavovaných vín.

–

Cisterciácká pečeť se odehrává v krásných prostorech někdejšího
cisterciáckého kláštera

–

na vysoké úrovni soutěže se podílí také úroveň katalogu vín

–

kvalitě vzorků, náročnosti přípravy a stylovému prostředí odpovídá i výše
vstupného.

Cisterciácká pečeť 2011
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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 12 zemí Evropy, Izrael
z blízkovýchodní Asie a zámořské Spojené státy americké. Na výstavě je prezentováno
63 vín mešních, 11 vín košer a 1 víno liturgické. Nejvíce zahraničních vín opět doputovalo
ze sousedního Slovenska (17).
Soutěže se výhradně zúčastnili oprávnění výrobci mešních a košer vín z ČR
a zahraničí.
Hodnocení vín proběhlo 13. listopadu 2011 v nově zrekonstruovaných prostorech
Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje za odborného dohledu vedoucího degustace
Ing. Pavla Vajčnera.
K hodnocení bylo předloženo 75 vzorků vín, z nichž 39 vzorků představují vína
bílá, 18 vzorků vína červená, 7 vzorků vína růžová a 11 vzorků bylo zařazeno mezi
přírodně sladká vína.
Posuzování kvality předložených vín bylo provedeno 100 bodovým systémem
ve třech komisích. Tento 100 bodový systém charakterizuje víno v deseti ukazatelích
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

Chuť

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

∑

100

86

72

56

40
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Výstavní podmínky:
•

Vystavovatel může vystavit libovolný počet vzorků. Vzorky jsou označeny
cukernatostí hroznů při výrobě vína nebo přívlastkem, pokud je přiznán.

•

Vína ohodnocená při degustaci (cca 30 % hodnocených vzorků) budou
oceněna diplomem a zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí, dosáhla-li daného
počtu bodů. Minimální počet bodů na zlatou medaili je 88, na stříbrnou
84 a bronzovou 80.

•

Víno s absolutně nejvyšším bodovým ohodnocením ze všech vystavovaných vín
získá ocenění „Cisterciácká pečeť výstavy“.

Organizační výbor výstavy:
Vaculík Josef, Ing.
Fic Vlastimil, Ing., prof.
Hudec Petr, Mgr.
Kadlčík Josef
Klimešová Dana, Mgr.
Luža Vojtěch st.
Motyčka Martin, Mgr.
Schreier Martin, Bc.
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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Složení degustačních komisí
(jako první je uveden předseda komise):
Komise č. 1 (Bílá vína tichá)
Polehňa František (Blatnice p. sv. Antonínkem)
Luža Vojtěch ml. (Velehrad)
Kunc Ondřej, Mgr. (Brno)
Hron Josef (Uherské Hradiště - Sady)

Komise č. 2 (Bílá vína tichá, Sladká vína tichá)
Jakubík Břetislav (Zlechov)
Bartošek Pavel, Ing. (Velehrad)
Štěrba Vojtěch (Uherské Hradiště - Mařatice)
Varga Lubomír, Ing. (Mutěnice)

Komise č. 3 (Růžová vína tichá, Červená vína tichá)
Masařík Vojtěch, Ing. (Uherské Hradiště)
Hlaváček Milan (Uherské Hradiště)
Varga Radovan (Břeclav)
Psotka Zdeněk, Ing. (Zlechov)

Vedoucí degustace:
Vajčner Pavel, Ing. (Znojmo)

Cisterciácká pečeť 2011
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CISTERCIAN SEAL
The 5rd year of the international competition and exhibition of sacramental and
kosher vine, Velehrad 19st November 2011.
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, Portugal, France, Slovenia, Israel, Hungary,
Slovakia and the Czech Republic has been presented. The expert committee led by Mr.
Ing. Pavel Vajčner evaluated wine on 13. November 2011. Samos 2009, sacramental,
92 points (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. 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.

Ing. Josef Vaculík, the head of the competition
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ZISTERZIENSERPETSCHAFT (CISTERCIÁCKÁ PEČEŤ)
5. Internationaler Wettbewerbsausstellung von Mess- und Koscherweinen in
Velehrad am 19. November 2011.
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. 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 WeinbauerWettbewerbsausstellung 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,
Portugal, Frankreich, Slowenien, Israel, Ungarn, der Slowakei und Tschechien teil. Die
Fachkommission unter Leitung von Dipl.-Ing. Pavel Vajčner bewertete die angemeldeten
Weine am
13. November 2011. 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.

Ing. Josef Vaculík, Vorsitzender des Organisationskomitees
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Č.

Název

Ročník

Dourčení

Zařazení

Body

Víno s nejvyšším bodovým ohodnocením - Cisterciácká pečeť výstavy
1

Samos

2010

Mešní

92 Z

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

Nejlepší kolekce vín
(minimální počet 4 vzorků od jednoho vystavovatele)
13

Neronet

2009

VzH

Mešní

85 S

14

Ryzlink rýnský

2010

Kabinet

Mešní

81

15

Kerner

2010

Kabinet

Mešní

80

16

Sauvignon Jan. N. Neumann

2010

PS

Mešní

91 Z

(Vystavovatel: Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří - Výrobce: Ampelos ŠSV a.s., Znojmo)

Průměrné hodnocení všech přihlášených vzorků vína vítězné kolekce – 82,61 bodů
Celkově nejlépe hodnocené víno v kategorii bílých tichých vín
16

Sauvignon Jan. N. Neumann

2010

PS

Mešní

91 Z

(Vystavovatel: Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří - Výrobce: Ampelos ŠSV a.s., Znojmo)

Celkově nejlépe hodnocené víno v kategorii červených tichých vín
12

Cabernet Sauvignon Yarden

2007

Košer

89 Z

(Vystavovatel: P. Mgr. Milan Palkovič, Velké Losiny - Výrobce: Golan Wines, Izrael)

Celkově nejlépe hodnocené víno v kategorii růžových tichých vín
64

Santa Messa

2010

Likérové

Mešní

90 Z

(Vystavovatel: Matice velehradská, Velehrad - Výrobce: Martinez, Marsala, Itálie)

Celkově nejlépe hodnocené víno v kategorii speciálních vín
11

Pálava

2009

(Vystavovatel: Znovín a.s., Znojmo - Výrobce: Znovín a.s., Znojmo)

30
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VzB

Mešní

89 Z

Č.

Název

Ročník

Dourčení

Zařazení

Body

Seznam vystavovatelů
1

Stift Klosterneuburg GmbH, Rakousko
Samos
2010

Mešní

92 Z

2

Weingut Reichardt, Donnerskirchen, Rakousko
Chardonnay Messwein
2010

Mešní

81

3

Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž
Muškát moravský
2009

PS

Mešní

80

4

Rulandské bílé

2009

PS

Mešní

83 B

5

Ryzlink rýnský

2008

PS

Mešní

84 S

6

Sauvignon

2009

PS

Mešní

88 Z

7

Rulandské šedé

2009

PS

Mešní

77

8

Chardonnay

2009

VzH

Mešní

85 S

9

doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc.
Riesling

2008

PS

Mešní

83 B

10

Riesling

2009

PS

Mešní

79

11

Znovín a.s., Znojmo
Pálava

2009

VzB

Mešní

89 Z

12

P. Mgr. Milan Palkovič, Velké Losiny
Cabernet Sauvignon Yarden
2007

Košer

89 Z

13

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří
Neronet
2009
VzH

Mešní

85 S

14

Ryzlink rýnský

2010

Kabinet

Mešní

81

15

Kerner

2010

Kabinet

Mešní

80

16

Sauvignon Jan. N. Neumann

2010

PS

Mešní

91 Z

(Výrobce: Stift Klosterneuburg GmbH, Rakousko)

(Výrobce: Weingut Reichardt, Donnerskirchen, Rakousko)

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

(Výrobce: Niederkirchener Weinmecher, Německo )
(Výrobce: Niederkirchener Weinmecher, Německo )

(Výrobce: Znovín a.s., Znojmo)

(Výrobce: Golan Wines, Izrael)

(Výrobce: Ampelos ŠSV a.s., Znojmo)
(Výrobce: Ampelos ŠSV a.s., Znojmo)
(Výrobce: Ampelos ŠSV a.s., Znojmo)
(Výrobce: Ampelos ŠSV a.s., Znojmo)
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Č.

Název

Ročník

Zařazení

Body

Mešní

81

17

J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko
Hankove
2009

18

Furmint

2010

PS sur lie

Mešní

79

19

Lipovina

2008

Hrozienkový
výber

Mešní

84

(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)
(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)
(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)

20

Furmint

2008

VzC

Mešní

83

21

Pavel Nebojsal, Uhřice
Lipovina

2009

VzH

Mešní

77

22

Lipovina

2007

Hrozienkový
výber

Mešní

84 S

Hrozienkový
výber

Mešní

87 S

(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)

(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)
(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)

23

Muškát žltý

2009

(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)

32

Dourčení

24

Muškát žltý

2009

VzH

Mešní

82

25

Alena Nebojsová, Uhřice
Frankovka modrá

2009

PS

Mešní

79

26

Tokajské samorodné

2005

Mešní

78

27

Devín

2010

VzH

Mešní

83 B

28

Tramín červený

2009

VzH

Mešní

84 S

29

Benediktus, Brno (vz. Marie Mezuláníková)
Messwein Freigut thallern
2009

Mešní

77

73

Sauvignon blanc

Košer

81

31

Jakub Severín, Víno - Express, Zlín
Merlot
2010

Košer

82

32

Shiraz Classic

2010

Košer

83 B

33

Pinotage Classic

2010

Košer

84 S

(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)

(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)

(Výrobce: Niederkirchener Weinmecher, Německo )
(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)
(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)

(Výrobce: Stift Heiligenkreuz, Rakousko)

(Výrobce: Barkan Wine Cellars, Ltd., Izrael)

2010

(Výrobce: Barkan Wine Cellars, Ltd., Izrael)
(Výrobce: Barkan Wine Cellars, Ltd., Izrael)
(Výrobce: Barkan Wine Cellars, Ltd., Izrael)
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Reserve

Č.

Název

Ročník

Dourčení

Zařazení

Body

34

Spolok Svätého Vojtecha, Trnava, Slovensko
André
2008

Mešní

80

35

Veltlínské zelené

Mešní

78

30

Občanské sdružení Matice velehradská, Velehrad
Carignan
2010

Košer

77

36

Santa Messa

2010

Mešní

72

37

Porto Vitral

2010

Portské

Mešní

84

38

Primavera

2010

Likérové

Mešní

86 S

39

Montedas Servas

2009

Mešní

84 S

40

Fozceira

2006

Mešní

79

41

Las Lareiras

2010

Mešní

60

42

Las Lareiras

2010

Mešní

74

43

Cuvée du Monastere Ventoux

2009

Mešní

82

44

Rosé de Í Abbaye

2010

Mešní

81

45

Camino de Compostella

2010

Mešní

81

46

Altaris Vinum Missae

2010

Mešní

86

47

Ottonel muskotály Lacrimae Christi

2008

Mešní

79

48

Omšové víno

2010

Mešní

83 B

49

Cribari Golden Angelica

2009

Mešní

88 Z

50

Cribari Rosato

2010

Mešní

86 S

51

Cribari Light Muscat

2010

Mešní

88 Z

52

Cribari White Rosato

2009

Mešní

90 Z

(Výrobce: Karpatská perla s.r.o., Šenkvice, Slovensko)

2009

(Výrobce: Karpatská perla s.r.o., Šenkvice, Slovensko)

(Výrobce: Barkan Wine Cellars, Ltd., Izrael)
(Výrobce: Martinez, Marsala, Itálie)

(Výrobce: Soc. Agricola do Bucheiro, Sabrosa, Portugalsko)
(Výrobce: Caves Primavera, s. a., Águeda, Portugalsko)
(Výrobce: Herdade das Servas, Estremoz, Portugalsko)
(Výrobce: JAM Bulas Cruz, Sabrosa, Portugalsko)

(Výrobce: Bodegas Lodeiros, Santiago, Španělsko)
(Výrobce: Bodegas Lodeiros, Santiago, Španělsko)
(Výrobce: Cave Beamont, Malaucené, Francie)
(Výrobce: Cave Beamont, Malaucené, Francie)

(Výrobce: Bodegas López Mercier, Manzanares, Španělsko)
(Výrobce: Celler sort del Castell, SL, Španělsko)

(Výrobce: Pincézet Varsányi Kft., Verpelét, Maďarsko)
(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)
(Výrobce: Cribari Vineyards, Los Angeles, USA )
(Výrobce: Cribari Vineyards, Los Angeles, USA )
(Výrobce: Cribari Vineyards, Los Angeles, USA )
(Výrobce: Cribari Vineyards, Los Angeles, USA )
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Č.

Název

Ročník

53

Cribari Light Red

2009

54

Nozze di Cana

2010

55

Mašno vino Dolenjska

2010

56

Vino de Missa - J. Salla

2010

(Výrobce: Cribari Vineyards, Los Angeles, USA )
(Výrobce: Vinimar, Marsala, Itálie)
(Výrobce: Kartuzija Pleterje, Slovinsko)

Dourčení

Likérové

Likérové

Zařazení

Body

Mešní

86 S

Mešní

85

Mešní

78

Mešní

84

(Výrobce: Celler sort del Castell, SL, Španělsko)

34

57

Tokaji sárgamuskotály

2010

Mešní

84 S

58

Tokaji Furmint

2009

Mešní

82

59

Tokaji Hárslevelű

2009

Mešní

84 S

60

Furmint

2008

Mešní

74

61

Prinz Stefan

2010

Mešní

79

62

Prinz Stefan

2010

Mešní

78

63

Santa Messa

2010

Likérové

Mešní

85

64

Santa Messa

2010

Likérové

Mešní

90 Z

65

Rulandské šedé

2004

Košer

80

66

Tokaj

2010

Mešní

78

67

Zweigeltrebe

2004

Košer

74

68

Zweigeltrebe

2003

Košer

77

69

Cabernet Moravia

2008

Košer

75

70

Grüner Veltliner

2009

Mešní

77

71

Missionale

2010

Mešní

79

72

Lipovina

2009

Mešní

76

74

Sauvignon blanc

2010

Košer

80

75

Tokiono romfiko

2010

Liturgické

62

(Výrobce: Kereskedeház, Tolcsva, Maďarsko )
(Výrobce: Kereskedeház, Tolcsva, Maďarsko )
(Výrobce: Kereskedeház, Tolcsva, Maďarsko )

(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)
(Výrobce: "AWE-BIS", Polsko)
(Výrobce: "AWE-BIS", Polsko)
(Výrobce: Martinez, Marsala, Itálie)
(Výrobce: Martinez, Marsala, Itálie)

PS

(Výrobce: České vinařství Chrámce s.r.o., Chrámce )
(Výrobce: Tokaj & CO, s.r.o., Malá Tŕňa, Slovensko )

(Výrobce: České vinařství Chrámce s.r.o., Chrámce )
(Výrobce: České vinařství Chrámce s.r.o., Chrámce )
(Výrobce: Vinařství Dvořáček LTM, Mikulčice)

PS barrique

(Výrobce: Stift Klosterneuburg GmbH, Rakousko)
(Výrobce: AWE-BIS, Polsko)

(Výrobce: J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko)
(Výrobce: Barkan Wine Cellars, Ltd., Izrael)
(Výrobce: Řecko - Kréta)
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PS

Č.

Název

Vystavovatel

Ročník

Dourčení

Zařazení

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří
Matice velehradská, Velehrad
Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž
Matice velehradská, Velehrad
Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž
Alena Nebojsová, Uhřice
Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž

2010
2009
2009
2010
2009
2009
2008

PS

Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní

Body

Seznam vystavovatelů
Bílá vína tichá
16
52
6
51
8
28
5

Sauvignon Jan. N. Neumann
Cribari White Rosato
Sauvignon
Cribari Light Muscat
Chardonnay
Tramín červený
Ryzlink rýnský

PS
VzH
VzH
PS
Hrozienkový
výber

91 Z
90 Z
88 Z
88 Z
85 S
84 S
84 S

22

Lipovina

Pavel Nebojsa, Uhřice

2007

57
59
48
27
4
9
24
58
2
45
14
17
73
15
3
74
65
18
10

Tokaji sárgamuskotály
Tokaji Hárslevelű
Omšové víno
Devín
Rulandské bílé
Riesling
Muškát žltý
Tokaji Furmint
Chardonnay Messwein
Camino de Compostella
Ryzlink rýnský
Hankove
Sauvignon blanc
Kerner
Muškát moravský
Sauvignon blanc
Rulandské šedé
Furmint
Riesling
Ottonel muskotály Lacrimae
Christi
Prinz Stefan
Veltlínské zelené
Mašno vino Dolenjska
Tokaj
Messwein Freigut Thallern
Rulandské šedé
Lipovina
Grüner Veltliner
Lipovina
Las Lareiras
Furmint

Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Alena Nebojsová, Uhřice
Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž
doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc.
Pavel Nebojsa, Uhřice
Matice velehradská, Velehrad
Weingut Reichardt, Donnerskirchen, Rakousko
Matice velehradská, Velehrad
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří
J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko
Benediktus, Brno (vz. Marie Mezuláníková)
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří
Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko
doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc.

2010
2009
2010
2010
2009
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2009
2010
2004
2010
2009

Matice velehradská, Velehrad

2008

Mešní

79

Matice velehradská, Velehrad
Spolok Svätého Vojtecha, Trnava, Slovensko
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Benediktus, Brno (vz. Marie Mezuláníková)
Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž
Pavel Nebojsa, Uhřice
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad

2010
2009
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2008

Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní

79
78
78
78
77
77
77
77
76
74
74

47
61
35
55
66
29
7
21
70
72
42
60

VzH
PS
PS
VzH

Kabinet
Reserve
Kabinet
PS

PS sur lie
PS

PS
VzH
PS
PS

Mešní

84 S

Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Košer
Mešní
Mešní
Košer
Košer
Mešní
Mešní

84 S
84 S
83 B
83 B
83 B
83 B
82
82
81
81
81
81
81
80
80
80
80
79
79
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Č.

Název

Vystavovatel

Ročník

12
53
13
33
39
32
31
43
34
71
25
40
62
30
68
69
67
41

Cabernet Sauvignon Yarden
Cribari Light Red
Neronet
Pinotage Classic
Montedas Servas
Shiraz Classic
Merlot
Cuvée du Monastere Ventoux
André
Missionale
Frankovka modrá
Fozceira
Prinz Stefan
Carignan
Zweigeltrebe
Cabernet Moravia
Zweigeltrebe
Las Lareiras

64
50
38
37
44
36
75

Santa Messa
Cribari Rosato
Primavera
Porto Vitral
Rosé de Í Abbaye
Santa Messa
Tokiono romfiko

1
11
49

Dourčení

P. Mgr. Milan Palkovič, Velké Losiny
Matice velehradská, Velehrad
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří
Jakub Severín, Víno - Express, Zlín
Matice velehradská, Velehrad
Jakub Severín, Víno - Express, Zlín
Jakub Severín, Víno - Express, Zlín
Matice velehradská, Velehrad
Spolok Svätého Vojtecha, Trnava, Slovensko
Matice velehradská, Velehrad
Alena Nebojsová, Uhřice
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad

2007
2009
2009
2010
2009
2010
2010
2009
2008
2010
2009
2006
2010
2010
2003
2008
2004
2010

Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Samos
Pálava
Cribari Golden Angelica

Stift Klosterneuburg GmbH, Rakousko
Znovín a.s., Znojmo
Matice velehradská, Velehrad

2010
2009
2009

VzB

23

Muškát žltý

Pavel Nebojsa, Uhřice

2009

Hrozienkový
výber

46
54
63

Altaris Vinum Missae
Nozze di Cana
Santa Messa

Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad
Matice velehradská, Velehrad

2010
2010
2010

Zařazení

Body

Červená vína tichá

VzH

PS

PS barrique

Košer
Mešní
Mešní
Košer
Mešní
Košer
Košer
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Košer
Košer
Košer
Košer
Mešní

89 Z
86 S
85 S
84 S
84 S
83 B
82
82
80
79
79
79
78
77
77
75
74
60

Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Mešní
Liturgické

90 Z
86 S
86 S
84
81
72
62

Mešní
Mešní
Mešní

92 Z
89 Z
88 Z

Růžová vína tichá
Likérové
Likérové
Portské

Sladká vína tichá

19

Lipovina

J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko

2008

56
20
26

Vino de Missa - J. Salla
Furmint
Tokajské samorodné

Matice velehradská, Velehrad
J&J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa, Slovensko
Alena Nebojsová, Uhřice

2010
2008
2005

36
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Likérové
Likérové
Hrozienkový
výber
Likérové
VzC

Mešní

87 S

Mešní
Mešní
Mešní

86
85
85

Mešní

84

Mešní
Mešní
Mešní

84
83
78

Velehrad - centrum kulturního dialogu
západní a východní Evropy
Na Velehradě probíhají rozsáhlé opravy z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva kultury ČR. Budou ukončeny
v roce 2013. Obnovený velehradský areál nabídne
•
•
•
•

nevyhraněnému návštěvníkovi - člověku otevřenému hodnotám,
turistovi - člověku, který hledá inspiraci,
poutníkovi - křesťanu západní i východní tradice,
dětskému návštěvníkovi - generaci první poloviny 21. století, pohled na krásu
poutní baziliky, odraz svědectví dějin, živé duchovní a kulturní dědictví v
uměleckých skvostech, posvátnou jedinečnost velehradského genius loci
(„to proč se na nějaké místo vracíme“) a stopy svatosti našich předků.

Zamýšleným cílem obnovy velehradského areálu je především
•
•
•
•
•
•
•
•

znovuobnovení jeho celistvosti a překonání ničivých zásahů, které způsobily
historické události
nasměrování vnímání návštěvníků k velehradské bazilice jako jednotícímu
těžišti areálu
doteky s fenoménem křesťanských hodnot,
impulzy k přemítání o velehradské tradici prostřednictvím obrazu, symbolu
a krátkých hesel,
pozastavení se nad dílčími hodnotami místa dějinných mezníků,
podněty k překonání zla ideologií 20. století přítomného v paměti,
myšlenky k zprostředkování odpuštění,
probuzení důvěry v modlitbu
a v Boží prozřetelnost.

P. Petr Přádka SJ, farář

www.velehrad-iop.cz

Foto P. Hudec

CMYK

Pověřený výrobce mešních vín v ČR
Production of mass wines

CMYK

Herstellung von Messweinen

Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž s.r.o.,
produkce mešních vín
Na kopečku 1487, 767 01 Kroměříž
e-mail: arci.vino.km@quick.cz

www.arcibiskupskevino.cz
CMYK

Charakteristika specializ

Studijní plán øeší technologic
produktù, tj. vína tichého, vín
ostatních produktù pøipravov
Absolvent tohoto studia bude
které je v zahranièí nakupová
a postupnì se zapracovává do
Someliér se stává nezastupite
Musí znát druhy vinaøských pr
jejich další pøípravu pro kone
gastronomických systémù.

Profil a uplatnìní absolv

Absolventi budou po získání p
technologických postupù dok
na další jeho produkty, vèetnì
Uplatnìní tìchto absolventù
firmách výrobních a obchodn
dále pak v poradenských služb
someliéøi velkých obchodních
Další informace a kontakty jso

VELEHRAD
poutní a duchovní centrum na Moravě
Nachází se mezi výběžky Chřibů 7 km od Uherského
Hradiště v jednom z nejmalebnějších koutů Slovácka.
Je významným duchovním centrem, místem častých
církevních poutí, shromáždění
a cyrilometodějských oslav.

Obec VELEHRAD
Hradišťská 231 • 687 06 VELEHRAD
tel./fax: 572 571 115
e-mail: info@velehrad.cz
www.velehrad.cz

Nábytek na míru
levně • kvalitně • bez starostí

Kuchyně na míru

Nábytek pro domácnost

Dětské pokoje

Kancelářský nábytek

Mob.: +420 608 616 474, Tel./fax: +420 572 582 588
E-mail: info@nabytek-bobik.cz, www.nabytek-bobik.cz

POUTNÍ PRODEJNA

U Lípy 302 * 687 06 Velehrad
SORTIMENT:

KONTAKTY:
mobil: +420 731 402 356
stabil : +420 573 034 150
e-mail: poutni.prodejna@kna.cz
www.kna.cz
www.ikarmel.cz

•

mešní a košer vína

•

křesťanská literatura
a knihy příbuzných oborů

•

liturgické potřeby
a pomůcky

•

fair-trade

•

bylinkové čaje a léčivé
sirupy

•

poutní zboží

•

svíce pro různé použití

OTEŘENO:
Po - Pá: 8:00 do 18:00 hod.
So - Ne: 9:00 do 18:00 hod.

www.kna.cz
www.ikarmel.cz

Vína z Moravy a vína z Čech

Moravská a česká vína
Odlišnější klima oproti jihu Evropy
a proměnlivost jednotlivých ročníků
nabízí neobyčejnou mnohotvárnost, která spolu
s historickou tradicí a lidovým folklórem zaručuje
naprostou originalitu a autentičnost zdejších vín.
Velké investice posledních let do modernizace
sklepních technologií spolu s přihlédnutím
k tradičním postupům řadí moravská a česká
vína k nejlepším evropským vínům zejména
vynikajících svěžích bílých aromatických vín.
Přitažlivá ovocivost, prvotní aromatické složky,
květinové tóny vůně, příjemná nevtíravá
kyselinka či lehká pitelnost povzbuzující
k dalšímu doušku zaručují snadnou
identifikaci a oblíbenost v širokých
vrstvách milovníků vín.

Naše společnost patří k nejstarším
na slovenském Tokaji a nabízí vám
vynikající tokajská vína.
V malebné vesnici Veľká Tŕňa
najdete osvěžující oázu na
slovenském Tokaji.
Z malé rodinné firmy, kterou
v roce 1990 založil
Ing. Jaroslav Ostrožovič ,
se postupně vyprofilovala
stabilní společnost, která se
etablovala na slovenském
trhu a stala se pojmem nejen
na Tokaji.
Od roku 2000 vyrábíme
také znamenitá mešní vína.
J. & J. Ostrožovič
Nižná 233
076 82 Veľká Tŕňa
Slovensko
Tel/fax: +421 908 996 040
E-mail: odbyt@ostrozovic.sk
Web: www.ostrozovic.sk
Výhradním distributorem mešních vín společnos J. & J. Ostrožovič
je v ČR firma PAVEL NEBOJSA – MEŠNÍ VÍNA.

www.mesnivina.cz
Nová prodejna v Obchodním domě Klášter,
Josefská 1, Brno
Velmi bohatá nabídka mešních a košer vín
Mešní vína z Moravy, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Itálie,
Španělska či Řecka
Můžete nakupovat v nové prodejně v Obchodním domě Klášter na
Josefské ulici v Brně
Vína je možné zakoupit také přes E-shop: www.mesnivina.cz
Vinotékám a prodejcům vína zašleme velkoobchodní ceník
PAVEL NEBOJSA - MEŠNÍ VÍNA
Sídlo firmy, velkoobchod:
Uhřice 76
PSČ 683 33

Prodejna a výdej pro E-shop:
OD Klášter - Josefská 1, Brno
E-mail: nebojsa@mesnivina.cz
Web: www.mesnivina.cz
www.mesnivino.cz

Nabízíme mešní vína
ze slovenského vinařství

J. & J. Ostrožovič
Společnost J.&J. Ostrožovič patří
k nejstarším na slovenském Tokaji
a nabízí vynikající tokajská vína, která se
řadí do elity slovenského vinohradnictví.
www.mesnivina.cz

T

radiční pěstování hroznů a výroba
vína je pro nás věcí cti, úcty, nadšení
ale i pýchy z vykonané práce. Pokračování
zkušeností a tradice, jež se dědí z pokolení
na pokolení začalo již v dobách temného
středověku.

H

istorie firmy Templářské sklepy
Čejkovice je spojena s příchodem
tajemného řádu templářských rytířů.
Ti přišli do Čejkovic ve 30. letech 13.
století, přičemž první písemná zmínka
o jejich působení je z roku 1248. Společně
se stavbou templářské tvrze začala i výstavba
rozsáhlých vinných sklepů, které neměly
na našem území obdoby. Zároveň začíná
i nová epocha pěstování vinné révy v oblasti
Čejkovic a okolních obcí. Čejkovickým
panstvím prošlo po staletí několik
významných rodů a řádů - páni z Lipé,
rod Víckovců, Jesuité a Habsburkové.

Vinárna U Templářů
696 15 Čejkovice 1
tel.: +420 518 309 011 | fax: +420 518 309 010
e-mail: info@vinarnacejkovice.cz

www.vinarnacejkovice.cz

HOTEL MLÝN VELEHRAD ****
Na Hrádku 4 • 687 06, Velehrad
tel.: +420 572 571 460 - 2, fax: +420 572 571 463
www.mlynvelehrad.cz
www.hotelmlyn.cz
email: hotel@mlynvelehrad.cz
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Foto na obálce Z. Skalička a P. Hudec

