
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[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  
             XXV. ROČNÍK  15. - 17. září 2017 

Pátek 15. 9. 
Od 14:00-18:00 hod. náměstí Svobody – Stálá expozice (ul. Krále Vladislava) výstava „TRHOVCI A  
TOVÁRNÍCI“. Tradiční jarmark, zábavné atrakce, víchy, občerstvení.  
Od 17:00 hod. prostory bzeneckého zámku - Slavnostní vernisáž výstavy XIII. 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 sklepů pod bzeneckým zámkem spojená s ochutnávkou vín.                            
Od 17:00 hod. náměstí Svobody – koncertní vystoupení: Jan Šmach a Zdenek Pradlovský, Jana 
Vaculíková @ Band, hudební skupiny Tempus a Husý kůže, historický šerm Memento mori. Ochutnávka 
vín produkce místních vinařů – možnost zakoupení katalogu a skleničky, burčák a bohaté občerstvení.   
Od 18:00 hod. zámecké nádvoří: SLPT Bzenčan vystoupí se svým programem, zábava u cimbálu - CM 

Tesaříci.                                                               Sobota 16. 9. 
Náměstí Svobody - Tradiční jarmark, zábavné atrakce, víchy, občerstvení. 
Od 09:00-18:00 hod.  Stálá expozice (ul. Krále Vladislava) výstava „TRHOVCI A TOVÁRNÍCI“. 
10:00 – 18:00 hod. Bzenecký zámek:  XIII. ročník – „Bzenecký výtvarný podzim – výstava. 
11:00 – 18:00 hod. Penzion Fürstova vila - prohlídky interiérů a sklepů Fürstovy vily s degustací 
vybraných vín i burčáků.  
Ochutnávka vína a burčáků ve sklepeních a víchách místních vinařů: Horní náměstí  Bisenc, Vinum 
Royal,  Vinařství JUDr. Ďurinová, Vinum Moravicum, ul. Těmická Bunža, ul. Vinařů Michálek. 
Prohlídka areálu Chateau Bzenec - Na Podhájí (kyvadlová doprava). Prohlídka sklepů pod bzeneckým 
zámkem spojená s ochutnávkou vín.  
Dopolední program: náměstí Svobody 09:15 hod. – vystoupení: mažoretek ZŠ Bzenec a z Kyjova, žáků 
ZUŠ Bzenec. Dětské folklorní soubory: Marijánek Bzenec, Omladinka Vacenovice, Vrtílko Vracov a 
Jasněnka Blatnička. 
Ve 13:00 hod. sraz souborů v Olšovské ul. (u pomníku) k poslechu hraje dech. hudba Vinařinka. 
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, Marýnka 
Vracov, Bzenecké Drmolice s cimbálovou muzikou, Omladina Vacenovice, Kotár Vsetín, dechová 
hudba Vinařinka.   Po  skončení  hlavního  programu  hrají  ve  stanech  na  náměstí  k tanci a  poslechu 
                                      cimbálové muziky Kotár a Marýnka. Ochutnávka vín produkce místních vinařů - 
                                                   možnost zakoupení katalogu a skleničky, burčák a bohaté občerstvení.                                                                                                    

Od 18:00 hod. zámecké nádvoří – SLPT Bzenčan & zábava u cimbálu. 

                  Neděle 17. 9.    
Od 09:00-12:00 hod. Stálá expozice (ul. Krále Vladislava) výstava 
„TRHOVCI A TOVÁRNÍCI“. 
Od 10:00 – 17:00 hod. Bzenecký zámek – XIII. ročník – „Bzenecký 
výtvarný podzim“ – výstava obrazů. Prohlídka sklepů pod 
bzeneckým zámkem spojená s ochutnávkou vín. 
Divadélko v areálu zámku: 16:00 hod. představení loutkového 
divadla Kašpárek Bzenec.                        

                                      SRDEČNĚ VÁS ZVOU 
      MĚSTO BZENEC A SPOLUPOŘADATELÉ VINOBRANÍ 

 

 

 
 
 


