Zpráva Vinum Gradecense - Hradecký pohár vína 2014
Ve čtvrtek 4. září 2014 se pod záštitou Primátora města Hradce Králové a za
podpory hlavního partnera ČSOB Pojišťovny konal již 8. ročník mezinárodní
soutěže vín Vinum Gradecense – Hradecký pohár vína. Dle tradice se v ranních
hodinách sjelo do kongresového sálu hotelu Černigov na čtyřícet
certifikovaných degustátorů z celé republiky.
V šesti komisích pod vedením předsedy hodnocení, Jana Stávka, zasedli
špičkoví odborníci, kupříkladu Jožka Valihrach, Helena Baker, Marek Špalek,
Martin Křístek, Michal Šetka, Jaroslav Suský, Vojtěch Kušína a další přední
degustátoři z celé České republiky.
Předmětem hodnocení bylo 290 vín z Čech a z dalších patnácti zemí. Absolutním
Šampionem soutěže se stal Ryzlink rýnský pozdní sběr 2009 z moravského
vinařství Kolby z Pouzdřanské stepi. Šampionem bílých vín byl vyhodnocen
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2013 z BMVinařství, sídlem v Tvrdonicích.
Šampionem červených vín se stala Frankovka pozdní sběr 2012 z vinařství BV Bábíček/Vacenovský, založeného teprve před dvěmi lety v Ratíškovicích. Titulem
Nejlepší šumivé víno bylo oceněno Champagne Blanc de Blancs Bernard Rémy.
Titulem Nejlepší víno z vinařské oblasti Čechy se pyšní Svatovavřinecké
Slámové z Vinných sklepů Kutná Hora. Cenu za Nejlepší víno ze země EU
získala italská Rocca IGT 2012 a Nejlepším vínem Pinot Family se stalo
francouzské Santenay 2009 z vinařství Domaine Caillot.
Šampioni soutěže v jednotlivých kategoriích obdrží finanční odměny a diplomy,
které budou předány na slavnostním vyhlašování na Vinobraní na Zámku Kačina,
v sobotu 13. září 2014. Soutěžící vína měla vynikající úroveň, celkem bylo uděleno
19 zlatých a 72 stříbrných medailí. K velmi vysoké úrovni soutěže přispěla rovněž
třetina zahraničních vzorků, zejména z Francie a Itálie, ale i z Nového Zélandu,
Kanady, Libanonu a Izraele. Letošní hodnocení
vín proběhlo poprvé na
elektronických tabletech, které byly následně Ing. Markem Nezvedou, členem
představenstva ČSOB Pojišťovny a ředitelem finanční divize a řízení rizik, jménem
generálního partnera věnovány dětem do Dětského domova v Horní a Dolní
Čermné.
Tentýž den se některá vinařství, včetně čerstvého šampiona soutěže,
prezentovala na Slavnostním galavečeru spojeném s degustací všech soutěžních
vzorků. Hradecká veřejnost měla, jak již tradičně, možnost ochutnat vína za účasti
vinařů a slovutných degustátorů, seznámit se s předběžnými výsledky soutěže a
prožít příjemné chvilky ve společnosti osobností, kteří s vínem a jeho sofistikovaným
pitím spojili svůj profesní život.
Na tři stovky vín se ochutnávalo ve stejném sále, který dopoledne sloužil
profesionální degustaci. Galavečer v hotelu Černigov uváděl opět letitý průvodce
televizních dílů Putování za vínem, moderátor Jan Vala. Zcela neformálním a
zasvěceným slovem provedl přítomné ochutnávkou vín a celým kulturním
programem. Ten tentokrát pozvedli špičkoví jazzmani, Trio Mario z Prahy, v
excelentním obsazení: houslista Mario Illéš, kytarista Jaroslav Friedl a vynikající
český kontrabasista Petr Dvorský.

Vrcholem večera bylo bezpochyby vystoupení světového hráče na Glass Harp,
pana Petra Špatiny, který svým způsobem hry na skleněnou harfu uchvátil přítomné
publikum a upoutal pozornost degustujících v sále. Ve svém vystoupení s nadsázkou
sobě vlastní předvedl náročné party klasických i současných autorů, včetně svých
vlastních skladeb, které posluchači ocenili bouřlivým potleskem.
Závěr večera patřil vyhlášení absolutního Šampiona soutěže a předání ceny
města Hradce Králové zástupcům vinařství Kolby. Příjemným osvěžením byl
rozhovor o natáčení filmu Bobule s mladým filmovým hercem Kryštofem Hádkem,
který se chopil též křestu nové knihy Průvodce nejlepšími víny České republiky
2014-2015 za přítomnosti dvou autorů, Michala Šetky a Richarda Süsse.
Pozvednutím šampaňské sklenice popřál závěrem Jan Vala České republice
dobrý vinařský rok, připil na zdraví všem zúčastněným a na zdar příštího ročníku,
který se bude opět tradičně konat začátkem září roku 2015.

