TISKOVÁ ZPRÁVA
1. června 2015
Víno ročníku 2014 z trojské Vinice sv. Kláry pokřtí Andrea Kerestešová, Lucie Benešová a Tomáš
Matonoha
Slavnostní křest vína ročníku 2014 se bude konat 2. června v 11 hodin na terase viničního domku ve Vinici
sv. Kláry, která je nedílnou součástí trojské botanické zahrady. Kmotry budou herečky Andrea
Kerestešová a Lucie Benešová a herec Tomáš Matonoha. Po křtu vín, která získala několik prvenství
v Národní soutěži vín vinařské oblasti Čechy, bude následovat degustace.
„Horkou novinkou je, že se vína z naší vinice, ročník 2014, účastnila Národní soutěže vín vinařské oblasti Čechy
a zvítězila v kategorii růžových vín, konkrétně se jednalo o Rulandské modré rosé. Dále se pyšníme zlatou medailí
PRAGUE WINE TROPHY za Rulandské modré rosé a stříbrným kovem za Tramín červený. Jsme na tato ocenění
opravdu pyšní. Je to pro nás zpětná vazba, že se letošní ročník opravdu vyvedl,“ hovoří o úspěchu trojského vína
ředitelka trojské botanické zahrady Věra Bidlová.
Úroda ve Vinici sv. Kláry se pro ročník 2014 vyvedla, i když to před sklizní nevypadalo dobře. „Ze začátku se
zdálo, že bude ročník 2014 velmi dobrý. Počasí bylo skvělé. U českých vinařů je však důležitý podzim. Na podzim
ale dost pršelo, a to rozhoduje o kvalitě hroznů. Máme štěstí, protože naše ztráty byly minimální. Letos jsme tak
vyprodukovali zhruba sedm a půl tisíce litrů vína,“ říká Martin Beránek, vedoucí Vinice sv. Kláry.
Ročník 2014 má díky novému vizuálnímu stylu trojské botanické zahrady také nové logo na skleněných zátkách.
„Jsme rádi, že se nám podařilo tento ročník opatřit zátkami s novým květinovým logem. Ten, kdo si u nás víno
koupí nebo přijde na sklenku do naší vinice, si může tuto praktickou věc odnést s sebou domů,“ vysvětluje
Bidlová.
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