Bořetice

Velké Pavlovice Wine Region
The village of Bořetice can be found in the ups and downs
at the foothills of Ždánický les. Kraví hory are the most popular location – the hills of fertile vineyards go up the numerous lines of wine cellars.
The wine dominant of the village of Bořetice is a picturesque village of wine cellars Pod Kraví horou, located approximately 500 m to the north-west of the village. There
are some 260 cellars. The cellars are built in two main
„lanes“ (Horní and Dolní Frejd), lying one above the other.
But the point of interest of cellars in Bořetice – that is the
life and offer to tourists.
On 12 November 2000, the local wine growers and makers established a jive-ass „Independent Republic of Kraví
hora“ with their own government and president, organising wine, cultural and jive-ass events. The „republic of wine
growers and makers “ has its headquarters in a wine cellar
(reg. No. 199). In 2003, a chapel dedicated to the patron of
wine growers and makers St. Urban was built in Vinckovo
square, Kraví Hora. Another interesting point is the statue
of Wine Yeast. The republic issued even its own passports,
post stamps or its own currency.
The most frequently grown varieties include Riesling, Green
Veltline or Pinot Gris. There are also grown high-quality red
wines Blue Portugal, St. Lawrence, Frank and others.

Free Republic of Kravi Hora Wine Growers and Makers

Bořetice, Community Cellar No. 199
The funny events connected with activities of the “Free
Federal Republic of Kraví hora” made the small village
in Hustopeče Region really popular. In no other place in
Moravia you will encounter – in connection with wine – the
passport obligations when crossing the wine district borders, necessary stamps, not speaking about the constitution of the republic and its national anthem.
Events:
• Open Wine Cellars, May
• St. Martin’s Wine (young wine) – sightseeing of cellars,
November
• Sightseeing of Cellar Village, year-round
Further information:
Independent republic of Kraví hora –
www.republikakravihora.cz
Modré hory – www.modrehory.cz
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Wine grower´s Independent
Republic of Kraví hora

Bořetice

Velkopavlovická vinařská podoblast
Obec Bořetice leží v mírně zvlněné krajině na úpatí Ždánického
lesa. Nejproslulejší lokalitou jsou Kraví hory, kde se nad početnou řadou vinných sklepů zvedají kopce úrodných vinohradů.
Vinařskou dominantou obce Bořetice je malebná vesnička
vinných sklípků pod Kraví horou, která se rozkládá zhruba půl
kilometru severozápadně od samotné obce. Čítá něco kolem
260 sklepů. Sklepy jsou uspořádány ve dvou hlavních „ulicích“
(Horní a Dolní Frejd), které leží nad sebou. Čím jsou ale bořetické sklepy hlavně zajímavé, je život v nich a turistická nabídka.
Dne 12. listopadu 2000 si zdejší vinaři založili recesistickou
„Svobodnou spolkovou republiku Kraví hora“ s vlastní vládou
a prezidentem, která organizuje vinařské, kulturní a recesistické
akce. Tato „republika vinařů“ má své sídlo samozřejmě ve vinném
sklepě (ev. č. 199). V roce 2003 byla postavena na kravihorském
Vinckově náměstí kaplička zasvěcená patronu vinařů sv. Urbanovi. Další zajímavostí je pomník Kvasinky vinné. Republika vydala
také pasy, poštovní známky nebo vlastní platidlo.
Nejčastější pěstované odrůdy jsou Ryzlink vlašský, Veltlínské
zelené, Neuburské a Müller Thurgau. Vysokých kvalit dosahují
červená vína Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Frankovka a další.

Akce pořádané ve sklepní uličce:
• Den otevřených sklepů, poslední sobota v květnu
• Martinské víno – putování po vinných sklepech, listopad
• Prohlídka sklepní uličky, celoročně
Další informace:
Svobodná republika Kraví hora
www.republikakravihora.cz
Modré hory – www.modrehory.cz

Ausstellung „Freie Bundesrepublik
der Winzer aus Kraví hora“

Bořetice, Bundeskeller Nr, 199
Rezessistische Veranstaltungen in Verbindung mit dem Bestehen der „Freien Bundesrepublik Kraví hora (Kuhberg)
haben aus einem kleinen Dorf im Gebiet um Hustopeče
durchaus einen Begriff gemacht. Nirgendwo in Mähren
stoßen Sie nämlich im Zusammenhang mit Wein auf Reisepasspflicht, wenn Sie Grenze des Weinbausprengels überschreiten wollen, auf notwendige Stempel, ganz zu schweigen von der Verfassung und Hymne der Republik. Hiesige.
Veranstaltungen in der Kellergasse:
• Offene Weinkeller, letzter Samstag im Mai
• St. Martins-Wein (Jungwein) – Kellerwanderung, November
• Kellergasseführung, ganzjährig

Výstava „Svobodná republika Kravihorských vinařů“

Bořetice, Spolkový sklep č. 199
Recesistické akce spojené s fungováním “Svobodné spolkové
republiky Kraví hora” udělaly z malé vesnice na Hustopečsku
pojem. Nikde jinde na Moravě v souvislosti s vínem totiž nenarazíte na pasovou povinnost při překračování hranic vinařského
okrsku, na nutná razítka, o ústavě republiky a hymně nemluvě.

dem Platz Vinckovo von Kraví hora eine dem Weinheiligen
Urban geweihte Kapelle erbaut. Weitere Sehenswürdigkeit
ist ein Denkmal der Wein-Hefe. Die Republik besitzt ebenfalls eigene Pässe, Briefmarken oder eigenes Zahlungsmittel.
Die meist angebauten Rebsorten sind Welschriesling, Grüner Veltliner oder Ruländer. Durch sehr hohe Qualität zeichnen sich blaue Rebsorten Blauer Portugieser, St. Laurent,
Blaufränkischer und weitere aus.

Bořetice

Velké Pavlovice Weinregion
Die Gemeinde Bořetice ist eingebettet in der sanft hügeligen
Landschaft am Fuße von Žďánický les. Der am meisten berühmte Ort ist Kraví hory, wo sich oberhalb der zahlreichen Weinkeller fruchtbare Weinberghänge erheben.
Eine Winzerdominante der Gemeinde Bořetice ist malerisches
Weinkellerviertel unterhalb von Kraví hora (Kuhberg), das ungefähr ein halbes Kilometer nordwestlich von der Gemeinde
entfernt ist. Dieses zählt etwa 260 Keller. Die Keller sind in zwei
„Hauptgassen“ angeordnet (Horní und Dolní Frejd), die übereinander liegen. Wodurch sind jedoch die Keller von Bořetice
interessant, das sind Leben und touristisches Angebot.
Am 12. November 2000 haben hiesige Weinbauer eine rezessistische „Freie Bundesrepublik Kraví hora (Kuhberg)“ mit eigener Regierung und eigenem Präsidenten gegründet. Diese
organisiert verschiedene Winzer-, Kultur- und rezessistische
Veranstaltungen. Die „Winzerrepublik“ hat ihren Sitz natürlich
in einem Weinkeller (Konskriptionsnr. 199). Im 2003 wurde auf

Weitere Infos:
Svobodná republika Kraví hora
(Freie Republik Kraví hora) – www.republikakravihora.cz
Modré hory (Blaue Berge) – www.modrehory.cz

