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Winery of the month: Jaroslav Stejskal - Vinařství na Čejči 

With a career as an agricultural economist and as the manager of a small wine cellar owned by his 
wife's family in the Moravian wine village of Čejč, not far from Hodonín, Jaroslav Stejskal bought a 
second cellar next to this, down at the end of Pod Búdama, the 800-meter lane that connects the local 
cellar settlement. Just six years ago, at the age of 59, he set himself the challenge of making wine of a 
decent quality. First he studied the subject in depth. Then he lengthened the main cellar while 
simultaneously connecting the two cellars by a passage. Vineyard work is highly demanding, so, due 
to the distance from his Brno home, he still makes do with his 200 vines, buying the remaining grapes 
from local growers. His production, like his cellar area, remains steadfastly tiny, about 2,000 liters a 
year. But quality is remarkably high, and only two years after starting production, he had already 
acquired his first gold medal in the 2009 Čejč wine competition. More from Sklep-cejc.cz.  

Wines of the month                                                                                                                            
Rosé: Frankovka Rosé 2011                                                                                                            
Producer: Jaroslav Stejskal, Vinařství na Čejči, Moravia  

With the arrival of warm spring weather, it is surely time to treat ourselves with a spot of rosé to get 
truly in the pink. This lovely example of a wine to be drunk as early as possible is of a light pink hue 
so characteristic of rosés from Provence, having a distinct floral nose which, on the other hand, is 
typical of Moravia. The palate is pleasingly reminiscent of wild strawberries with a surprising hint of 
ice-cream soda. Overall well-balanced and pleasantly quaffable. Excellent for an outdoor spring 
aperitif. (150 Kč)  
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Vinařství měsíce: Jaroslav Stejskal - Vinařství na Čejči 
 
Původní profesí zemědělský ekonom,  začal vinařit v malém sklípku, který patřil původně rodině            
manželky, v moravské vinařské obci Čejč nedaleko Hodonína. Jaroslav Stejskal přikoupil i druhý,  
sousední sklep, oba se nacházejí  téměř na samém konci více než 800-metrů dlouhé sklepní uličky              
v Čejči, která nese název  „Pod Búdama“   a je spojnicí místních  vinných sklepů.                                                                                
Asi před šesti lety si zde předsevzal, že bude vyrábět kvalitní vína. Nejprve prostudoval všechnu  
dostupnou vinařskou literaturu, hlavní sklep prodloužil a propojil chodbou se sousedním sklepem.       
Práce ve vinicích je časově velmi náročná a tak s ohledem  na jeho zaměstnání a vzdálenost od              
Brna, kde bydlí, má jen velmi malý vinohrad a zbývající hrozny nakupuje od okolních pěstitelů. 
Jeho výroba vína, stejně jako sklepní prostory zůstávají  „tvrdošíjně“ malé -  vína vyrábí necelých        
2.000 litrů, ale jeho kvalita je mimořádně vysoká. Svou první zlatou medaili získal už po dvou                  
letech od zahájení výroby, na přehlídce vín Čejč 2009.     Více na Sklep-cejc.cz. 
 
 
Víno měsíce : Rosé ;Frankovka Rosé 2011 
Výrobce:        Jaroslav Stejskal, Vinařství na Čejči, Morava 
 
S příchodem jara a teplého počasí jistě nezaškodí dopřát si doušek růžového vína.  Jde krásný                 
příklad růžového vína, má světle růžovou barvu, charakteristickou  pro růže z  Provence. Jeho                  
výrazná květinová vůně je naopak charakteristická pro vína z Moravy. Na patře   ucítíte příjemnou               
chuť lesních jahod s překvapivým nádechem zmrzlinového poháru. Celkově jde o velmi vyvážené                  
a pěkně pitelné víno.  Výborně se hodí jako aperitiv na jarní piknik. (150 Kč) 


