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Svobodná spolková republika 

Kraví hora

Vás vítá na

Tradiční velikonoční 

Výstavě vín 2009

Bořetice

12.4.2009

kulturní dům

9.00 hod Zahájení

11.00 hod vyhlášení vítězů

14.00 hod prohlídka areálu sklepů s průvodcem

20.00 hod ukončení výstavy a prodej vystavených vín

Neprošlo jazykovou úpravou, organizátoři se omlouvají všem vystavova-

telům za případné chyby v katalogu
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Vážení vinaři a milovníci vína.
Vítáme  Vás na dalším ročníku tradičního Velikonočního koštu vína. Vinohradnická a vinařská tradice patří  

již stovky let k Bořeticím. První písemná zmínka o obci je již z roku 1222. O sto let později nalézáme také první 
písemnou zmínku o pěstování vína v dědickém zápisu po smrti majitele části obce  Přibyslava, kdy vdova po něm 
Vichna zdědila nějaké peníze na bořetickém dvoře s poli a vinohrady v Kraví hoře…Je to právě víno, podle kterého 
si návštěvník  vryje do paměti jméno naší obce – Bořetice.  V současné době je to také recesistická vinařská republi-
ka Kraví hora, nástupce vinařské besídky před druhou světovou válkou a poválečných zahrádkářích, která se stará o 
propagaci našeho vinařství, obce a regionu. Máme zde zajímavou lokalitu sklepů pod Kravíma horama, která začala 
vznikat již ve středověku. Až do roku 1835 bylo mezi obcí a nejlepší vinorodou strání Kraví horou jezero Kůdelka 
a proto si naši předkové začali kopat pod vinohrady sklepy, aby hrozny nemuseli převážet po kamenné hrázi jezera 
nebo po loďce. Nejstarší datovaný sklep je v dnešním Horním frejdu ( dříve dolním), kde na hlavici ventilace je 
vysekán letopočet 1818 a jméno majitele sklepa.Setkáte-li se u některých vinařů s letopočty jejich sklepů staršími, je 
to jen klamavá reklama, kterou nemají ničím doloženu.Na začátku roku nás postihla ve sklepech  katastrofa , kterou 
naše vinařství nepamatuje. Naši předkové vinaři si kopali ve spraši sklepy nejprve v horní řadě a když tam už nebylo 
místo pro další sklepy, začali pod nimi kopat řadu druhou, kde nové sklepy zasahovaly daleko pod řadu horní. I 
když se pamatuje podle ústního podání, že v tomto místě spadly sklepy již před druhou světovou válkou, byl od té 
doby klid. Až teprve po roce 1970 nám naši  předchůdci  zadělali na problém položením asfaltu na cestu nad sklepy 
dolní řady. Do té doby pevné a suché nadloží sklepů se promáčelo a sklepy musely být zaklenuty.Na jeden se však 
zapomnělo a ten byl příčinou toho, že spadly i další dva a do nich se propadla lisovna z horní řady.

   Dnešní košt je tedy ve znamení hesla Jana Masaryka“Hlavu vzhůru (kravihorci), furt se de“
                                                                                                                        Václav Petrásek              
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Pořadatelé výstavy

Obec Bořetice
Svobodná spolková republika Kraví hora

Výstavní výbor

Předseda:   Ing Vojtěšek Dalibor
Členové:           Petrásek Václav
                           Kalousek Leopold 
                           Ševčík Ota 
                           Hempl Jan 
                           Novák Jiří 
                     Ing Novák Stanislav
                     Ing Popovský Libor
                          Dufek František
                          Vala Miloš 
                          Dufek František
                          Bukovský Václav
                          Polák Marek 
                          Pilař Karel    
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Obsazení bodovacích stolů

Stůl č. 1  
Šervčík Ota  
Maštalíř Luboš   
Padalík Josef ml.  
   
Stůl č. 2  
Ing. Novák Stanislav 
Bauer Ladislav st.  
Kadlec Miroslav 
      
Stůl č. 3  
Novák Jří  
Polák Marek  
Široký Petr  
   
Stůl č. 4    
Pazderka Stanislav ml.  
Buchta Drahomír  
Zigo Petr  
      
Stůl č. 5  
Dufek František  
Váša Radoslav  
Maincl Josef  
      
Stůl č. 6  
Petrásek Stanislav  
Novotný Jozef  
      
Stůl č. 7 
Lůbal Antonín  
Chrástek Jaroslav  
Šebesta Robert    
      

Stůl č. 8 
Hempl Jan ml.  
Michna Jiří  

Stůl č. 9 
Kornuta Jaroslav  
Hempl Vítězslav  
Vala Miloslav  
  
Stůl č. 10 
Stehlík Jan  
Sadílek Vítězslav  
Bíza Milan  
  
Stůl č. 11 
Bukovský Václav  
Dobrovolný Milan  
Kalousek Leopold  
  
Stůl č. 12 
Ing. Vojtěšek Dalibor  
Široký Jiří  
  
Stůl č. 13 
Pilař Karek  
Kuchyňka Jiří  
  
Stůl č. 14 
Valkovič Petr  
Ing. Grůza Jaroslav  
  
Stůl č. 15 
Petrásek Václav  
Anna Eliášová  
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Udělování bodů ve stobodové stupnici 

95 - 100 bodů Víno ojedinělé kvality, aspirující na dokonalost, mimořádná chuťová hloubka, 
  bohatost a délka
90 - 94 bodů Mimořádné víno, s velmi osobitým charakterem, s perfetní rovnováhou všech složek,
  bohaté.
85 - 89 bodů Vynikající víno, působivé, velmi povedené, osobité, perfektní vyjádření odrůdy.
80 - 84 bodů Velmi dobré víno, harmonické, vyrovnané ve vůni i chuti, odrůdově typické.
75 - 79 bodů Dobré víno, standartní kvality, bez vad, technologicky solidně zvládnuté, víno pro 
    všední den.
70 - 74  Průměrné víno, bez závažných vad, neurazí, nenadchne.

Oceněná vína

šampion výstavy vz.č. 301 Bařina Libor Vrbice, 98 DORN 2008  89
šampion bílých vín vz.č. 143 Rod. vin. Jedlička a Novák Bořetice 483 RV 2008  90
šampion červených vín vz.č. 351 Vala Miloslav Bořetice 469 MP 2008  89

cena starosty obce Bořetice Václava Surmana
  vz.č. 248 Rod. vin. Jedlička a Novák Bořetice 483 VZ 2008 PS 89

cena prezidenta kravihorské republiky Václava Petráska za nejúspěšnější kolekci vín: 
     František Dufk a Bořetice 159 
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Nejúspěšnější kolekce
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SOS!!! Volá
Svobodná spolková republika Kraví Hora

Prezident republiky vyhlašuje stav nejvyšší nouze!
Všem občanům, držitelům pasů, všem přátelům,

Návštěvníkům kravihorských sklepů a milovníkům jejich vína.
Mobilizujeme sponzory, donátory a šlechetné mecenáše!

Tekutý poklad republiky je v ohrožení!
Sklepům pod Kraví horou hrozí geologická TSUNAMI!

Každý, komu není lhostejný osud sklepů v této historické 
lokalitě by měl znát rádcovské konto pro záchranu těchto sklepů 

u Poštovní spořitelny:

Číslo účtu: 194319158/0300
Kdo rychle dává, dvakrát dává!

Prosíme!

Pomozte zachránit naše oblíbené sklepy a vaše oblíbená vína!

Děkujeme Vám!
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ZVEME VÁS NA

 
Den otevřených sklepů

VI.ročník
U příležitosti státního svátku republiky Kraví hora

v areálu sklepů pod Kravíma horama
B O Ř E T I C E        

Sobota 30.5.2009

 Od 14.00 hodin do 19.00 hodin
-slavnostní zahájení  na Vinckově náměstí ve 14.00 hod.

- putování po sklepech od 14.15 hod.
- CM a DH ve sklepech a hotelu Kraví hora
- občerstvení a doprovodné akce zajištěny

                 
 Vláda spolu s vinaři recesistické vinařské republiky

Vám přejí příjemný zážitek
při degustaci

a návštěvě naší republiky
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