
ROZLUČKA S LÉTEM
aneb Vinobraní u Máchova jezera 2018

Bude se tu totiž již posedmé konat oblíbená slavnost konce léta 
Vinobraní u Máchova jezera a zábavné odpoledne pro děti. 
Areál hotelu Port se tuto neděli promění v místo plné veselí, 
zábavy a milých přátelských setkání. Kdo by odolal? A právě víno, 
které v tuto dobu dozrává, dalo celé slavnosti své jméno. K tomu 
připočtěte atmosféru jezerní pohody, klid a spoustu tvořivé zábavy 
pro caparty malé i větší. Pak už vás nepřekvapí, že vinobraní u hotelu 
Port navštíví každý rok víc a víc návštěvníků.
 
SKLENKA VÍNA, PLAVBA PO JEZEŘE…
Hlavní partner akce, vinařství CHATEAU VALTICE - Vinné sklepy 
Valtice, bude letos opět nabízet bílý i růžový burčák a hezký výběr 
vín nejen z produkce vlastní, ale také z Vinařství Kovács. Návštěvníci 
slavnosti si určitě nenechají ujít jednu z okružních plaveb po jezeře, 
výletní loď Máj vyplouvá od hotelového mola každou hodinu 
a plavby budou zcela zdarma.
Romantický ráz Máchova kraje zajímavě zpestří moravská 
cimbálová muzika Fjertůšek. Na pódiu ji bude pravidelně střídat 
místní skupina Vosty Band, takže o zábavu bude postaráno, a to až 
do večerních hodin.
 
SOUTĚŽ A TVOŘ!
Na děti opět čeká na Portu oblíbená dětská soutěž s osmi soutěžními 
úkoly. Za jejich absolvování získají děti razítka do kartičky a za plný 
počet razítek obdrží zajímavou odměnu. Soutěž vyvrcholí tombolou, 
ve které budou hned dvakrát během odpoledne losovány kartičky 
s nasbíranými razítky. Vylosovaní majitelé kartiček vyhrávají ceny 
nejen pro sebe, ale i pro svůj „dospělácký“ doprovod.
Děti určitě potěší i fakt, že se Vinobraní zúčastní časopis S dětmi 
v Praze se spřízněným vydavatelstvím Krásné časy. S Petrou 
Cífkovou, autorkou oblíbeného Domácího rodinného kalendáře, 
si (nejen) děti mohou na vlastní kůži vyzkoušet, co všechno obnáší 
vyrobit si vlastní linorytový obrázek. A bez povšimnutí dozajista 

nezůstane ani soutěž v tahání koštýřem, kterou na hlavním pódiu 
uspořádá Chateau Valtice. Ostatně, v loňském roce patřila mezi 
nejoblíbenější body programu!
 
CO OCHUTNÁM DŘÍV?
Skvělé občerstvení během slavnostního odpoledne bude jako 
vždy zajišťovat tým kuchařů a číšníků hotelu Port. Tentokrát se 
k nim poprvé přidá i zemědělská společnost ZOD Brniště, nový 
partner Vinobraní. Tento velký chovatel krůt a krocanů přiveze 
na akci nejen svůj sociální podnik Krůtí Chef, ale i interaktivní 
dílničky se zemědělskou tématikou. A věřte, že o krůtí speciality 
rozhodně nebude nouze. Naopak. Ostatně, je libo libovou 
krůtičku?
A ani letos nebudou chybět mražené ovocné speciality a další 
produkty značky DIONE, která je již tradičně bude po celou dobu 
akce nabízet za symbolické ceny. Děti budou mít možnost zamlsat si 
zmrzlinu i zdarma, když budou mít chuť zapojit se do jejich soutěže.
 
NA PÓDIU S MIMINKEM I BEZ
Již tradiční součástí programu je i dětské divadelní představení, 
které zahraje oblíbené divadlo Minor z Prahy. Doveze novinku 
letošního roku, představení Mimino. Děti se dozvědí třeba to, jak 
se cítí mimino po narození. Nebo proč pořád jen spí nebo pláče, 
pije mléko, sem tam se pokaká a hlavně se o něj pořád někdo musí 
starat. Tajemství kolotoče kolem mimina odhalí tři oživlé hračky 
– panenka, medvěd Tedy a robot. Představení je vhodné pro děti 
od 2 do 5 let. Spousta zábavy, pestrý program a široká nabídka 
skvělého jídla a pití. Kdo by to chtěl propásnout? Tím spíš, když si 
připomenete, že příležitostí užívat si romantikou prodchnuté chvíle, 
kdy si léto začíná laškovně pohrávat s podzimem, těch není nikdy 
dost.

 Vstup na akci i na veškerá představení je zdarma.
Termín: neděle 2. 9. od 13:00 v areálu hotelu Port u Máchova jezera

Konec léta netěší nikoho. I tak patří k dobrým mravům rozloučit se s ním 
elegantně, smířlivě a s důstojností. A také tu rozlučku včas a náležitě 
naplánovat. Proto si už teď zatrhněte ve svých diářích datum 2. září. Proč? 
No, protože ten den se bude ve velkém slavit na břehu Máchova jezera.
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