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    BZENECKÉ KROJOVANÉ VINOBRANÍ  

             XXIII. ROČNÍK 18. - 19. září 2015 
 

Po oba dny:   
       Náměstí Svobody: tradiční jarmark, zábavné atrakce, víchy, občerstvení.  

Ochutnávka vín a burčáků ve vinařstvích, sklepeních a víchách: JUDr. Ďurinová, Bunža,  

Křivánek, Ostrezi, Bisenc, Horvátovi, Vinum Moravicum, Bzenia, … Prohlídky zámeckých sklepů – 

Zámecké vinařství Bzenec.  

Stálá expozice města: nad městskou knihovnou v ul. Krále Vladislava - výstava „Od Falaříků až po Veselskú 

hráz“ uskutečněná v rámci oslav 1000 let města Bzence. Cesta napříč historií města Bzence a osudy jeho obyvatel 

v souboru starých dokumentů, fotografií, modelů a plastických map. Otevírací doba: pátek 14:00 – 18:00 hod. / 

sobota 09:30 – 18:00 hod.    

Pátek 18. 9.     
Od 17:00 hod.  

Prostory bzeneckého zámku - slavnostní vernisáž výstavy XI. ročníku – „Bzenecký výtvarný podzim“ – současní 

umělci představí svá díla. 

Náměstí Svobody - folková skupina Děvčice, Memento Mori, Ivan Hlas a Olin Nejezchleba, pražská kapela Lola 

běží. Ochutnávka vín a burčáků z produkce místních vinařů – možnost zakoupení katalogu a skleničky, bohatého 

občerstvení všeho druhu.   

Sobota 19. 9.   
Dopolední program: 

Náměstí Svobody: 9:30 hod. vystoupení mažoretek ZŠ Bzenec a mažoretek z Kyjova, 10:45 hod. vystoupení ZUŠ 

Bzenec. 

Fürstova vila: prohlídky interiérů a sklepů s degustací vybraných vín a burčáků, výstavka fotografií k 110. výročí 

Fürstovy vily. V čase od 11:00 do 18:00 hodin. 

Prohlídka areálu Chateau Bzenec na Podhájí (zajištěna kyvadlová doprava autobusem od Hotelu Junior).  

Divadlo Kašpárek na zámku: 10:30 hod. představení loutkového divadla Srdíčko z Jičína. 

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 SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec a občanů Bzence.  

Po skončení průvodu hlavní program na náměstí Svobody - vystoupí Bzenecké drmolice + CM Friška, Bzenčan, 

Ondráš Brno (16:00), Spineček Vnorovy, Pěvecké sbory z Vacenovic a Nedakonic, Lipina Vracov, Tetky          

z Havířova.  Po skončení hlavního programu hrají ve stanech na náměstí k tanci a poslechu cimbálové muziky. 

Ochutnávka vín z produkce místních vinařů – možnost zakoupení katalogu a skleničky, burčáku a bohatého 

občerstvení.   

Od 17:00 hod. pokračuje program na zámeckém nádvoří, kde se 

s krátkým programem představí zúčastněné soubory a Vlčnovské búdové 

umělkyně, MPS Malina Kozojídky a k tanci a poslechu hraje CM Kalvádos.  
 

Neděle 20. 9.  
Od 10:00 – 17:00 hod. Bzenecký zámek - XI. ročník – „Bzenecký výtvarný 

podzim“– výstava obrazů. 
 

Prohlídky zrekonstruovaných sklepů Zámeckého vinařství pod bzeneckým 

zámkem.   
 

 

 

Loutkové divadlo 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 

SPOLUPOŘADATELÉ. 

 
 
 


