BAREVNÉ ČTENÍ – Jana Harperová
Článek VINOBRANÍ z 16. září 2011
1N x 4A
Vinobraní je tradiční podzimní vinařská slavnost, kde se pije víno.
Vinobraní nemá moc dlouhou tradici - první vinařské slavnosti se konaly asi před 100 lety.
Pravidelně se začaly konat po válce. Vinobraní se koná hlavně tam, kde je nějaká vinice,
protože je to slavnost na konci léta, kdy se sklízí víno - přesněji řečeno hrozny vína.
Nejznámější vinobraní jsou samozřejmě na Moravě, kde se pěstuje víno a je tam hodně vinic,
hlavně na jižní Moravě, ve Znojmě a na Pálavě (více můžete číst tady).
V Čechách jsou nejznámější vinobraní v Mělníku (více o mělnickém vinobraní tady), v
Roudnici (videopozvánka tady) a v Praze. V Praze je to na Vinohradech v parku Grébovka
nebo na náměstí Jiřího z Poděbrad, na Pražském hradě a na zahradě zámku v Troji.
Na vinobraní jsou většinou stánky, kde se prodává jídlo a pití, hlavně víno a burčák. Často je
na vinobraní historický trh nebo historický průvod s Karlem IV. Často je tam také živá hudba
a různé soutěže pro děti i pro dospělé, degustace vína, večer je často nějaký koncert, někde
mají taky ohňostroj.
Vinobraní se často koná několik dnů (přes víkend) a každý den je jiný kulturní program.
Extra - Burčák je mladé víno - přesněji řečeno je to meziprodukt při výrobě vína, částečně
fermentovaný alkoholický nápoj z bílých vinných hroznů. Má světle žlutou barvu a "jde
rychle do hlavy". Může se prodávat jenom od srpna do listopadu. Pije se čerstvý, maximálně
dva dny starý.
- Karel IV. měl rád víno a založil hodně vinic, hlavně kolem Prahy. Od roku 1358 musel
každý, kdo bydlel blízko Prahy a měl nějaký kopec nebo horu, pěstovat na jižní straně té hory
nebo toho kopce víno a nemusel platit daň. Na Moravě se už víno pěstovalo hodně, ale díky
Karlu IV. nemuseli ani vinaři na Moravě platit daně.
Karel IV. taky přivezl z Francie do Česka odrůdu vína Rulandské modré. Za života Karla IV.
se u nás pěstovalo hodně vína, ale hodně vinic bylo zničeno během válek v 15. a 16. století.

Čeština extra
– lekce: L 4 Shoda, L 6 Slovosled, L 8 Co?, L 9 Kdo? L 12 Kdy?
– tabulky strana 206 – 207
– tabulka Spojení pádů s předložkami (vepředu / vzadu v knize)
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Vinobraní je tradiční podzimní vinařská slavnost, kde se pije víno.
Vinobraní nemá moc dlouhou tradici - první vinařské slavnosti se konaly asi před 100 lety.
Pravidelně se začaly konat po válce. Vinobraní se koná hlavně tam, kde je nějaká vinice,
protože je to slavnost na konci léta, kdy se sklízí víno - přesněji řečeno hrozny vína.
Nejznámější vinobraní jsou samozřejmě na Moravě, kde se pěstuje víno a je tam hodně vinic,
hlavně na jižní Moravě, ve Znojmě a na Pálavě (více můžete číst tady).
V Čechách jsou nejznámější vinobraní v Mělníku (více o mělnickém vinobraní tady), v
Roudnici (videopozvánka tady) a v Praze. V Praze je to na Vinohradech v parku Grébovka
nebo na náměstí Jiřího z Poděbrad, na Pražském hradě a na zahradě zámku v Troji.
Na vinobraní jsou většinou stánky, kde se prodává jídlo a pití, hlavně víno a burčák. Často je
na vinobraní historický trh nebo historický průvod s Karlem IV. Často je tam také živá hudba
a různé soutěže pro děti i pro dospělé, degustace vína, večer je často nějaký koncert, někde
mají taky ohňostroj.
Vinobraní se často koná několik dnů (přes víkend) a každý den je jiný kulturní program.
Extra - Burčák je mladé víno - přesněji řečeno je to meziprodukt při výrobě vína, částečně
fermentovaný alkoholický nápoj z bílých vinných hroznů. Má světle žlutou barvu a "jde
rychle do hlavy". Může se prodávat jenom od srpna do listopadu. Pije se čerstvý, maximálně
dva dny starý.
- Karel IV. měl rád víno a založil hodně vinic, hlavně kolem Prahy. Od roku 1358 musel
každý, kdo bydlel blízko Prahy a měl nějaký kopec nebo horu, pěstovat na jižní straně té hory
nebo toho kopce víno a nemusel platit daň. Na Moravě se už víno pěstovalo hodně, ale díky
Karlu IV. nemuseli ani vinaři na Moravě platit daně.
Karel IV. taky přivezl z Francie do Česka odrůdu vína Rulandské modré. Za života Karla IV.
se u nás pěstovalo hodně vína, ale hodně vinic bylo zničeno během válek v 15. a 16. století.

Čeština extra
– lekce: L 4 Shoda, L 10 Kde?, L 11 Odkud? / Kudy? / Kam?, L 12 Kdy? / Odkdy? / Dokdy?, L 15 Čí?
– tabulky strana 206 – 207
– tabulka Spojení pádů s předložkami (vepředu / vzadu v knize)
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Vinobraní je tradiční podzimní vinařská slavnost, kde se pije víno.
Vinobraní nemá moc dlouhou tradici - první vinařské slavnosti se konaly asi před 100 lety.
Pravidelně se začaly konat po válce. Vinobraní se koná hlavně tam, kde je nějaká vinice,
protože je to slavnost na konci léta, kdy se sklízí víno - přesněji řečeno hrozny vína.
Nejznámější vinobraní jsou samozřejmě na Moravě, kde se pěstuje víno a je tam hodně vinic,
hlavně na jižní Moravě, ve Znojmě a na Pálavě (více můžete číst tady).
V Čechách jsou nejznámější vinobraní v Mělníku (více o mělnickém vinobraní tady), v
Roudnici (videopozvánka tady) a v Praze. V Praze je to na Vinohradech v parku Grébovka
nebo na náměstí Jiřího z Poděbrad, na Pražském hradě a na zahradě zámku v Troji.
Na vinobraní jsou většinou stánky, kde se prodává jídlo a pití, hlavně víno a burčák. Často je
na vinobraní historický trh nebo historický průvod s Karlem IV. Často je tam také živá hudba
a různé soutěže pro děti i pro dospělé, degustace vína, večer je často nějaký koncert, někde
mají taky ohňostroj.
Vinobraní se často koná několik dnů (přes víkend) a každý den je jiný kulturní program.

EXTRA - Burčák je mladé víno - přesněji řečeno je to meziprodukt při výrobě vína, částečně
fermentovaný alkoholický nápoj z bílých vinných hroznů. Má světle žlutou barvu a "jde
rychle do hlavy". Může se prodávat jenom od srpna do listopadu. Pije se čerstvý, maximálně
dva dny starý.
- Karel IV. měl rád víno a založil hodně vinic, hlavně kolem Prahy. Od roku 1358 musel
každý, kdo bydlel blízko Prahy a měl nějaký kopec nebo horu, pěstovat na jižní straně té hory
nebo toho kopce víno a nemusel platit daň. Na Moravě se už víno pěstovalo hodně, ale díky
Karlu IV. nemuseli ani vinaři na Moravě platit daně.
Karel IV. taky přivezl z Francie do Česka odrůdu vína Rulandské modré. Za života Karla IV.
se u nás pěstovalo hodně vína, ale hodně vinic bylo zničeno během válek v 15. a 16. století.

Čeština extra
– lekce: L 4 Shoda, L 10 Kde?, L 12 Kdy?
– tabulky strana 206 – 207
– tabulka Spojení pádů s předložkami (vepředu / vzadu v knize)
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