TISKOVÁ ZPRÁVA
04-06-2022
NA HRADĚ V LITOMĚŘICÍCH SE KONAL LITOMĚŘICKÝ HROZEN 2022

Litoměřický hrad patřil první červnovou sobotu vinařům. Lahodné víno, bohatý
program, dobrá nálada a příjemná atmosféra – taková byla sobota 4. června na hradě v
Litoměřicích. Na jubilejním desátém ročníku Litoměřického hroznu se představilo
patnáct převážně českých vinařů.
K dobré náladě u sklenky vína přispěla cimbálová muzika pod taktovkou Dušana
Kotlára, vystoupil písničkář Petr Lüftner a program završila místní kapela Od plotny skok.
Celým dnem provázel moderátor Martin Severa.
Litoměřického hroznu 2022 se zúčastnilo 12 vinařů z Čech a 3 z Moravy. Ceny
nejlepším vinařům předával senátor ČR a starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč společně
s ředitelkou Městských kulturních zařízení v Litoměřicích Michaelou Mokrou. Předávání
se dále zúčastnil František Kupsa, ředitel soutěže Litoměřický hrozen, Jiří Adámek,
zastupitel města a předseda Kulturní komise a také Zdeněk Plecitý, zastupitel UK a
předseda výboru pro zemědělství a venkov.
Při slavnostním ceremoniálu předávání cen se rozdalo 35 ocenění, celkem bylo
uděleno 8 zlatých a 25 stříbrných medailí, cena šampiona a speciální cena – víno
Ústeckého kraje.
Titul šampiona si pro víno Solaris, ročník 2021, převzal Pavel Skrášek. Nejvýše
hodnoceným suchým bílým vínem se stal Savilon, 2020, z Žernoseckého vinařství. V
kategorii bílých polosladkých vín ocenění získal Školní statek Mělník za Ryzlink rýnský,
2019. Mezi růžovými víny se nejvýše umístilo vinařství Pergen s vínem Zweigeltrebe
rosé, 2021. V kategorii červených vín získalo prvenství České vinařství Chrámce za
Rulandské modré, ročník 2018.
MKZ v Litoměřicích
Na Valech 2028
412 01 Litoměřice
t. 416732805

doručovací adresa
Tyršovo nám. 68
412 01 Litoměřice

Zapsaná v ŽR
MÚ Litoměřice
pod č. 0076472/08

IČ 44557141
DIČ CZ44557141
BÚ 2108379832/2700

e. sekretarka@mkz-ltm.cz w. www.mkz-ltm.cz

VÍNO ÚSTECKÉHO KRAJE je zvláštní kategorií letošního jubilejního ročníku
Litoměřického hroznu. Toto ocenění získal SAVILON, 2020, výběr z hroznů z
Žernoseckého vinařství a cenu za něj si z rukou Zdenka Plecitého převzal sám František
Kupsa.
Oblíbená degustační a prodejní akce, která se uskutečnila v sobotu 4. června,
přilákala řadu spokojených návštěvníků. Ti se totiž kromě Litoměřického hroznu mohli
s využitím kyvadlové dopravy přesunout také na výstaviště Zahrada Čech, kde se konal
oblíbený GASTRO FOOD FEST a POUŤ pro děti. Organizátorům se tak podařilo propojit
hned tři akce v jeden den a za jedno vstupné. Pro návštěvníky bylo i zde připraveno dobré
jídlo a pití, klasická i netradiční gastronomie, zahraniční speciality, živé show věhlasných
šéfkuchařů a další bohatý program.

Zpracovala: Daniela Kekrtová
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