
 
 

Meditrina zůstala s šampionem u červeného vína 
 

Velké Pavlovice, 12. 3. 2017 – Vinařská soutěž s komisí složenou výhradně ze samých degustátorek má za 

sebou již třetí ročník. V sobotu 11. března se v sokolovně ve Velkých Pavlovicích sešly nad 248 vzorky vín 

a zvolily šampionem soutěže opět červené víno, tentokrát Cabernet Sauvignon barrique z vinařství 

Štěpán Maňák ze Žádovic. 

Meditrina dostala svůj název podle římské bohyně zdraví a vína a její organizátorky si vzaly za cíl spojit ženy 

vinařského oboru, aby představily svou práci a vytvořily příležitost profesního setkávání. Soutěž opět podpořilo 

město Velké Pavlovice, Vinařský fond a hlavním sponzorem se stala firma LIPERA Velké Bílovice. 

Mezi soutěžními 248 vzorky byla vína z Moravy, Čech, Slovenska i Rakouska. K bodování zasedlo do pěti komisí 

25 degustátorek, jejichž odbornou garantkou se stala Ing. Šárka Nádvorníková. Šampiona soutěže vybrala 

komise předsedkyň z pěti nejvíce bodovaných vín z jednotlivých komisí, a to Cabernet Sauvignon barrique 2015, 

výběr z hroznů ze Žádovic, z vinařství Štěpán Maňák, které se letos zúčastnilo Meditriny poprvé, stejně jako 

loňský šampion André Stará réva ze Šlechtitelské stanice Velké Pavlovice. 

V letošním ročníku vína soutěžila i o nová dvě ocenění, a to o nejlepší víno ženy enoložky a nejvýše 

ohodnocenou červenou Frankovku, která získala cenu víceprezidentky Svazu vinařů České republiky. 

 

Výsledky Meditriny 2017 

Šampion soutěže a vítěz kategorie Červená tichá vína suchá a polosuchá 

Štěpán Maňák, Žádovice, Cabernet Sauvignon barrique 2015, výběr z hroznů s počtem 88,00 bodů 

Vítěz kategorie Bílá tichá vína suchá a polosuchá 

Ing. Miroslav Volařík, Mikulov, Ryzlink vlašský 2015, pozdní sběr s počtem 90,20 bodů 

Vítěz kategorie Rosé a klarety suché a polosuché 

ZD Němčičky, Frankovka – Blanc de noir 2016, moravské zemské víno s počtem 89,00 bodů 

Vítěz kategorie Tichá vína polosladká 

Víno Marcinčák, Mikulov, Pálava 2015, výběr z hroznů s počtem 87,40 bodů 

Vítěz kategorie Tichá vína sladká 

Víno Marcinčák, Mikulov, Frankovka 2012, slámové víno s počtem 85,60 bodů 

Nejlepší kolekce  

Ing. Miroslav Volařík, Mikulov, průměrné hodnocení 5 vzorků – 87,24 bodů 

 



 
 

Nejlepší víno ženy enoložky 

Vinařství Válka, Nosislav - enoložka Bc. Milada Válková, Ryzlink rýnský 2015, výběr z hroznů s počtem 87,20 

bodů 

VÍNO BLATEL, a.s., Blatnice pod Sv. Antonínkem - enoložka Ing. Iva Šantavá, Muškát moravský 2015, pozdní 

sběr s počtem 87,20 bodů 

Nejlepší zahraniční víno 

Weinhof Gindl, Pillichsdorf (AUT), Welschriesling 2016, Qualitätswein s počtem 88,00 bodů 

Nejvýše hodnocená červená Frankovka – Pohár viceprezidentky SV ČR 

VINAŘSTVÍ POD HRADEM s.r.o., Klentnice, Frankovka 2015, pozdní sběr s počtem 87,00 bodů 

Nejvýše ohodnocené víno VOC 

Vinařství Stávek Pavel a Radim, Němčičky, Svatovavřinecké 2015, VOC Modré hory s počtem 85,20 bodů 

Večerní slavnostní vyhlášení 

Slavnostní vyhlášení opět doprovázel program s ukázkou tanců absolventů kurzu taneční školy manželů 

Novosádových a taneční skupiny Just Machines, která společně s kapelou Junior band a všemi soutěžními víny 

skvěle rozproudila zábavu hostů. Soutěž podpořila nadaci Orin Panacea Ivany Christové. „Meditrina se pomalu 

stává synonymem nejen pro specializovanou vinařskou soutěž, která poskytuje výrobcům zpětnou vazbu na jejich 

vína z pohledu žen, ale i pro velmi příjemný, víny a bohatým kulturním programem a tancem protkaný 

společenský večer, na němž jsou vítanými hosty i muži“, uvedla na adresu Meditriny odborná garantka hodnocení 

vín Šárka Nádvorníková. 

 

O soutěži Meditrina 

Soutěž Meditrina je mezinárodní soutěž vín hodnocených pouze degustátorkami. Soutěž je otevřená všem 

vinařstvím, podmínkou účasti je zaslání přihlášky, poplatek 200 Kč a 3 lahve od vzorku. Počet vzorků je limitován 

na 250 celkem, další limit je pro vinařství – maximální počet je 8 vzorků od jednoho výrobce. Akce spojuje 

oborové setkávání s programem pro veřejnost. Cílem je přispět k popularitě vinařského a vinohradnického oboru. 

 

Meditrina 2017 - statistika 

Počet soutěžních vzorků - 248 

Počet soutěžních vinařství - 47 

 

 

Kontakty pro tisk 

Pavla Škrabalová 

pavlaskrabalova@seznam.cz 

tel.: 734 477 561 

www.meditrina.cz 
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