
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací 
z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. 
Toto textové pole můžete jednoduše umístit na 
libovolné místo na stránce přetažením myší.] 

    BZENECKÉ KROJOVANÉ VINOBRANÍ  

             XXIV. ROČNÍK  16. - 18. září 2016 
Pátek 16. 9. 

         Náměstí Svobody - Tradiční jarmark, zábavné atrakce, víchy, občerstvení.  
Od 17:00 hod. prostory bzeneckého zámku - Slavnostní vernisáž výstavy XII. ročníku – „Bzenecký 
výtvarný podzim“ – současní umělci představí svá díla. 
Ochutnávka vína a burčáků ve sklepeních a víchách: místních vinařů; informace na mapách Bzenečtí vinaři. 

Prohlídka zrekonstruovaných sklepů Zámeckého vinařství pod bzeneckým zámkem.                            

Od 17:00 hod. náměstí Svobody – koncertní vystoupení Jany Vaculíkové, skupin Retro 5 Břeclav a  
Ginger Brno a Apollo, historický šerm Memento mori. Ochutnávka vín produkce místních vinařů – 
možnost zakoupení katalogu a skleničky, burčák a bohaté občerstvení.   

Od 18:00 hod. zámecké nádvoří: Bzenčan, Marijánek, Prameň, CM M. Vlkojana, CM ZUŠ Bzenec. 

Zábava u cimbálu CM Mišuňk. 

Sobota 17. 9. 
Náměstí Svobody - Tradiční jarmark, zábavné atrakce, víchy, občerstvení. 
10:00 – 18:00 hod. Bzenecký zámek:  XII. ročník – „Bzenecký výtvarný podzim – výstava. Prohlídky 
interiérů a sklepů „Fürstovy vily“ s degustací vybraných vín a burčáků. 

Ochutnávka vína a burčáků ve sklepeních a víchách místních vinařů; Prohlídka areálu Chateau 
Bzenec Na Podhájí (kyvadlová doprava); Prohlídka zrekonstruovaných sklepů Zámeckého 
vinařství pod bzeneckým zámkem. Vinný sklep u Bunžů - od 16:00 hod. - Speciality na víně s 
cimbálovou muzikou Michala Miltáka. 

Dopolední program: náměstí Svobody 9:15 hod. - vystoupení Mažoretek ZŠ Bzenec a 
mažoretky  z Kyjova,  Vystoupení ZUŠ Bzenec , Dětské folklorní soubory: Marijánek Děcka ze 
Skoronic, Lipinka, Spineček, Malá Nivnička, Levaránek. 
Divadlo Kašpárek 10:30 hod. představení loutkového divadla Srdíčko z Jičína v divadélku na zámku; 
13:00 hod. sraz souborů  u pomníku Padlých k poslechu hraje dechová hudba. 

Odpolední program náměstí Svobody - 14.00 hod.: slavnostní krojovaný průvod za účasti 

účinkujících souborů, paní kněžny s doprovodem, Bakchuse s nymfami, koňských potahů, krojované 
chasy dětí ze ZŠ a mateřských škol, žáků Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, p. o. 
a občanů Bzence.  

Od 15:00 hod. začátek hlavního programu náměstí Svobody – vystoupí: Marijánek, Bzenčan, Old 

Stars Radošov, Vracovjan, Žrnovanka, Bzenecké Drmolice + CM Friška, Žerotín, dechová hudba  

Sobuláci.  Po skončení hlavního  programu  hrají  ve  stanech  na  náměstí k tanci a poslechu cimbálové  

muziky. Ochutnávka vín produkce místních vinařů – možnost zakoupení 

katalogu a skleničky, burčák a bohaté občerstvení.                                                                                                    
Od 18:00 hod. zámecké nádvoří - Bzenčan, Vracovjan, Žrnovanka, Žerotín,  

Zábava u cimbálu: CM Libora Supa. 

                   Neděle 18. 9.                                                                                                                                   
Od 10:00 – 17:00 hod. Bzenecký zámek – XII. ročník – „Bzenecký 

výtvarný podzim“ – výstava obrazů. Prohlídka zrekonstruovaných 

sklepů Zámeckého vinařství pod bzeneckým zámkem.                                                                                                                                        

Divadélko v areálu zámku: 10:00 hod. představení loutkového 

divadla Srdíčko z Jičína.                                                                         

16:00 hod. představení loutkového divadla Kašpárek Bzenec.                        

    SRDEČNĚ VÁS ZVOU MĚSTO BZENEC A POŘADATELÉ. 

 
 

 

 
 
 


