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VINOBRANÍ PŘILÁKALO DO LITOMĚŘIC TISÍCE LIDÍ

Litoměřice v sobotu 18. září ožily tradičním podzimním vinobraním, avšak
netradičně. Vinobraní v novém kabátu, jinak a na vícero místech v dosahu Mírového
náměstí se konalo pod hlavičkou Městských kulturních zařízení v Litoměřicích. Na své
si přišli milovníci různých žánrů hudby, nechyběl průjezd krále Karla IV. městem ani
soutěž o nejlepší burčák.
Na Mírovém náměstí provázeli celým dnem moderátoři Zdeněk Lukesle a Miroslav
Kuželka. Na pódiu vystoupila Cimbálovka Miroslava Kotlára, skupina Kamelot, Eva Burešová,
skupina Voice, Pavel Callta a Václav Noid Bárta. V soutěži o nejlahodnější burčák 2021
vybojovalo prvenství vinařství Malíč, které s burčákem přijelo na litoměřické vinobraní poprvé.
Velice pozitivní ohlas přinesla speciální novinka letošního roku, a to ÓČKO stage
v parku Václava Havla. Ve spolupráci s TV Óčko a s Bezva partou se podařilo v tomto
kouzelném prostředí parku a átria za Kulturním centrem vytvořit místo pro odpočinek, poslech
hudby a zábavu pro celé rodiny s dětmi.
V kině Máj se promítali filmy s vinařskou tematikou. Velký úspěch měla řízená
degustace, kterou si pro návštěvníky připravil Noravank wine. Degustovala se poctivá vína z
oblasti Kavkazu a Moldavie a mluvilo se nejen o víně. Program na nádvoří kina zpestřovala
litoměřická skupina No Name Lt, Waldemar Matuška revival a Divokej Bill revival.
Dětské publikum bylo nadšené z programu na divadelním nádvoří. Čiperkové, Sváťovo
dividlo a hlavně animační program s Alenkou Skalovou nenechaly žádné dítko v klidu. Dále se
představily sbory manželů Pallasových a navečer zahrála návštěvníkům kapela Camna.
Cimbálovkou jsme na Mírovém náměstí začínaly a na hradním nádvoří Cimbálovka
Miroslava Kotlára program zakončovala. Dále vystoupila skupina Kočky mají pré, Od plotny
skok a také žáci Základní umělecké školy Litoměřice.
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Také Tržnice Felixe Holzmanna, Dominikánské a Kostelní náměstí bylo součástí akce
Vinobraní 2021. Všechna tato místa navíc propojovala zábavná soutěžní hra s názvem „Od
bobule po víno projdi cestu s rodinou”. Vyprávěla a učila nejen děti o procesu výroby vína od
začátku do konce. Také král Karel IV. se svou družinou poctil svou přítomností všechna místa
a pozdravil tak návštěvníky litoměřického vinobraní.
„Vinobraní se pod mojí taktovkou konalo poprvé, navíc v novém formátu, kdy se nedalo
predikovat, jaký to bude mít ohlas. Reakce, které k nám zatím dorazily, mě velmi mile
překvapily a jsem ráda, že jen potvrdily moje pozitivní pocity z akce. V podobném duchu
začneme Vinobraní Litoměřice připravovat i pro příští rok. Ovšem stejně jako letos se můžete
už nyní těšit na zajímavé novinky. Nikdy nic nejde naráz, proto je potřeba akce postupně
zdokonalovat a rozvíjet tak, aby bylo spokojeno co nejvíce návštěvníků,“ shrnula ředitelka
Městských kulturních zařízení v Litoměřicích Michaela Mokrá. A prozradila, že termín
Vinobraní 2022 bude 17. září.

Zpracovala: Daniela Kekrtová
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