Kontakty
na vinařství a vinaře:
1. Vinařství Bunža
tel. 603 828 603/604 258 326, bunza@vinnysklep.cz, vino@bunza.cz, www.bunza.cz
2. Vinařství Kněží hora s.r.o.
tel. 608 505 549/774 773 955, ivfo@vinarstviknezihora.cz, www.vinarstviknezihora.cz
3. Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
tel. 518 384 123, kanovsky@zameckevinarstvi.cz, www.zameckevinarstvi.cz
4. Vinařství Křivánek
tel. 736 239 312, vinarstvikrivanek@seznam.cz, www.vinarstvikrivanek.cz
5. Vinařství Ostrezi
tel. 604 929 570, j.os@seznam.cz, www.vinarstviostrezi.cz
6. Vinný sklep U Horvátů
tel. 728 917 810/721 560 141, crasus2@seznam.cz
https://cs-cz.facebook.com/Sklephorvatovi
7. Vinařství Bisenc s.r.o.
tel. 603 579 303, bisenc@seznam.cz, www.biovinarstvi.cz, www.vinarstvibisenc.cz
8. Bzenecké rodinné vinařství s.r.o.
tel. 724 488 674, fiserova@vinarstvi-bzenec.cz, www.vinarstvi-bzenec.cz
9. Penzion Fűrstova vila
tel. 724 544 188, l.kuchar@furstovavila.cz, www.furstovavila.cz
10. Vinařství Vinum Moravicum a.s.
tel. 737 557 040, info@vinummoravicum.cz, www.vinummoravicum.cz
11. SŠ gastro.,hotel,a lesnictví
tel. 733 736 650, dudikova.k@sosbzenec.cz, www.sosbzenec.cz
12. Vinařství Bzenia s.r.o.
tel. 774 414 011/602 584 714, zdenek.malenak@arvina.cz, www.bzenia.cz
13. Vinař Slováček Jiří
tel. 739 429 285
14.Vinař Ostrezi Vlastimil
tel. 602 793 879, vlastimil.ostrezi@vetropack.cz
15. Vinař Michálek Petr
tel. 737 841 539/732 128 181, michalkovi@centrum.cz
16. Vinař Slováček František
tel. 604 641 802
17. Chateau Bzenec spol. s.r.o.
tel. 602 664 463, alexander.flodr@chateaubzenec.cz, www.chateaubzenec.cz
18. Vinař Křivánek Vl.
tel. 731 459 319, krivanek.vladimir@seznam.cz
19. Vinaři J+R Ostrézí
tel. 606 428 746
20. Vinařství sv. Florián
tel. 733722192, 608889936, vinoflor@seznam.cz
21. Vinný sklípek U Jakšů
tel. 724 916 898, sklepujaksu@seznam.cz, www.sklepujaksu.cz

ROK
U BZENECKÝCH
VINAŘŮ

Přehled akcí
pořádaných v roce 2016
BLIŽŠÍ INFORMACE NA: www.bzenec.cz / www.bzenectivinari.cz / www.bzenecko.cz

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
28. května 2016
- Akce je pořádána místními vinaři ve spolupráci
s městem Bzenec a Vinařským fondem.
- Při zakoupení vstupenky obdržíte skleničku s
nosičem, plánek umístěni sklepů, volný vstup do
20 vinařství a sleva (voucher) ve výši 100 Kč na
zakoupené víno.
- U každého vinaře můžete ochutnat 6 vzorků
vína, platnost je do 18 hod. v den konání akce
- Za voucher lze u kteréhokoli vinaře nakoupit
víno a z ceny Vám bude odečteno 100 Kč, po dohodě je možné odebrat víno u vinaře i v neděli
29. 5. 2016.
- Pořadí zastavení u vinaře si každý návštěvník
může zvolit dle vlastní úvahy.
- Na trase jsou také směrovky s čísly zastavení a
orientační vzdáleností.
- Zastavení č. 17 je zabezpečeno kyvadlovou dopravou se dvěma místy nástupu a to u pokladny
a u zastavení č. 16. Po degustaci v tomto vinařství
Vás odvezeme zpět na nástupní místa, nezáleží,
na kterém stání vystoupíte.
- Pokud o Vaši skleničku přijdete (rozbijete si ji),
můžete si novou koupit u každého vinaře.
- Na některých zastaveních si budete moci zakoupit i něco z místních specialit, případně pobavit se u muziky.
- Od 18 hodin folklorní program s následnou besedou u cimbálu.
- Na umístění WC se ptejte u vinařů.

Doprovodný program
u vinařů

- zastavení č. 1 Vinařství Bunža: k občerstvení
vinné speciality od 16 hod. CM M. Miltáka
- zastavení č. 3 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.:
skvělé sýry z farmy, prohlídka zámeckých sklepů
- zastavení č. 5 Vinařství Ostrezi: chleba s domácí škvarkovou pomazánkou a domácí koláčky
od babičky
- zastavení č. 7 Bisenc: ochutnávka uzeného zajíčka, od 17 hod. JOE AFTER TRIO (swing)
- zastavení č. 9 Fürstova vila: domácí klobása,
chleba se sádlem nebo škvarkovou pomazánkou
- zastavení č. 10 Vinum Moravicum: grilované
speciality z čuníka, od 14.00 CM Prameň
- zastavení č. 20 Vinařství sv. Florián: zvěřinové
speciality

LÉTO U BZENECKÝCH
VINAŘŮ
3. 6. – 18. 9. 2016
- Vinařská akce, která začíná 3. června a končí 18.
září 2016. V tomto období pro Vás otevřou své sklepy Bzenečtí vinaři. Každý týden můžete navštívit
minimálně dvě vinařství nebo vinaře, a to od pátku
do neděle.
Pátek: 17:00 – 19:00 hod.
Sobota: 13:00 – 19:00 hod.
Neděle 09:00 – 14:00 hod.
(V jiný termín je možné si individuálně dohodnout
degustaci s vinaři po telefonu či emailu).
- Po zaplacení vstupenky v ceně 100 Kč/osobu můžete u každého vinaře ochutnat minimálně 6 vzorků
vín. Vinaři Vám zapůjčí skleničku, kterou po ukončení degustace opět vrátíte.
- Na webových stránkách města Bzence, jednotlivých vinařů, či v městském infocentru můžete zjistit, které vinařství nebo vinař má v daném termínu
otevřeno. Díky mapě (u které jsou zapsány též jednotlivé termíny otevřených sklepů) pak snadno do
každého vinařství najdete cestu. Pokud si i tak nevíte rady, stačí kontaktovat vinaře telefonicky a ti Vám
ochotně vysvětlí, kde se právě jejich sklep nachází.
- Pokud Vám kterékoliv víno v rámci degustace u vinaře zachutnalo, můžete si jej přímo v jejich sklepě
také zakoupit. Věříme, že budete s víny Bzeneckých
vinařů spokojeni a doufáme, že se budete rádi vracet do míst, kde se vyrábí opravdu výjimečná vína
skvělé chuti!

1. Vinařství Bunža Bzenec.
2. Vinařství Kněží hora s.r.o.
3. Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
4. Vinařství Jiří Křivánek
5. Vinařství Ostrezi
7. Bisenc s.r.o.

3.-5.6., 29.-31.7., 9.-11.9., 16.-18.9.
17.-19.6., 5.-7.8.
8.-10.7, 26.-28.8.
3.-5.6, 10.-12.6, 5.-7.8.
10.-12.6., 24-26.6, 15.-17.7., 5.-7.8., 2.-4.9.
1.-3.7., 8.-10.7., 15.-17.7., 22.-24.7.,
29.-31.7. 5.-7.8., 19.-21.8., 26.-28.8., 16.-18.9.
8. Bzenecké rodinné vinařství s.r.o. 17.-19.6., 22.-24.7.
10. Vinum Moravicum a.s.
24.-26.6., 19.-21.8., 16.-18.9.
17. CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. 1.-3.7., 16.-18.9.
20. Vinařství sv. Florián
15.-17.7., 29.-31.7., 5.-7.8.

Bzenecká
Mariánská pouť
12. – 14. 8. 2016

Bzenecká pouť k svátku Panny Marie je doplněná bohatým společenským, kulturním a sportovním programem. Tradice sahá do daleké historie.

Doprovodný program
u vinařů

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. - 13. 8. Vína ze zámků ve Bzenci na zámku - mezinárodní přehlídka zámeckých vinařství
Bisenc s.r.o. - 12. 8. Víno a swing, večer s ochutnávkou
vína, příjemnou hudbou a občerstvením
Bisenc s.r.o. - 13. 8. Víno a folklór, večer s ochutnávkou vína, příjemnou hudbou a občerstvením
Vinařství Kněží hora - 13. 8. Prohlídka sklepu
s ochutnávkou

Bzenecké
krojované vinobraní
16.–17. 9. 2016
Náměstí Svobody ochutnávka vín všech zúčastněných
vinařů, posezení je připraveno ve venkovních party
stanech

Doprovodný program
u vinařů

Vinum Moravicum a.s. - 16.–18. 9. ochutnávka vín,
prohlídka historických sklepů. Je pro Vás připraveno
posezení ve sklepě i venkovním party stanu, občerstvení
Fürstova vila - 17. 9. prohlídka interiérů a sklepů s degustací vín a burčáků
Bisenc s.r.o. - 16. 9. Víno a folklór, večer s ochutnávkou vína, příjemnou hudbou a občerstvením
Bisenc s.r.o. - 17. 9. Víno a Blues, večer s ochutnávkou
vína, příjemnou hudbou a občerstvením

OTEVŘENÉ SKLEPY
PŘI SVÍČKÁCH
11. listopadu 2016

V čase od 17 do 24 hod. zveme na nevšední prohlídku
sklepů, vinařství s ochutnávkou mladých vín roč. 2016
přímo ve sklepích u vinařů. K ochutnávce budou nabízena i ročníková vína

SVATOMARTINSKÉ
SLAVNOSTI
12. listopadu 2016
Společenský večer s ochutnávkou vín a svatomartinskou husou. Akce se pořádá v historických sklepech pod Sokolovnou.

Doprovodný program
u vinařů

Vinum Moravicum a.s. - ochutnávka vín, prohlídka historických sklepů. Je pro Vás připraveno posezení ve sklepě i venkovním party stanu,
občerstvení
Fürstova vila - prohlídka interiérů a sklepů s degustací vybraných vín
Vinařství sv. Florián - prohlídka výrobních prostor s ochutnávkou mladých vín
Bisenc s.r.o. - Víno a country, večer s ochutnávkou vína, příjemnou hudbou a občerstvením

Kontakty na ubytování
Restaurace a penzion Beta,
nám. svobody 760
tel. 518 385 084, penzion.beta@seznam.cz,
48°58‘25.86“N, 17°15‘53.89“E
Penzion Balažova pálenice , Vracovská 355
tel. 518 384 343, 603 959 504,
info@balasova-palenice.cz,
48°58‘24.29“N, 17°15‘21.18“E
Penzion Fűrstova vila ,Horní náměstí 36
tel. 724 544 188, l.kuchar@furstovavila.cz,
48°58‘29.75“N, 17°16‘05.19“E
Hotel junior, náměstí Svobody 318
tel.518 384 527, recepce@sosbzenec.cz,
48°58‘21.68“N, 17°16‘0.387“E
Ubytovna Sokolovna, Horní náměstí 18
tel. 604 929 570, j.os@seznam.cz,
48°58‘32.67“N, 17°15‘55.38“E

