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Litry burčáku zpestří hlubocké vinobraní
Tisková zpráva č. 10/2009
V plném proudu jsou přípravy na Jihočeské slavnosti vína, které se uskuteční v sobotu 19.
září 2009 na náměstí v Hluboké nad Vltavou. Pro návštěvníky hlubockého vinobraní se
připravuje bohatý kulturní program i široká nabídka vín k degustaci.
„Každoročně je největší zájem o burčák. Rozhodli jsme se tedy letos připravit pro
návštěvníky více než dva tisíce litrů tohoto nápoje,“ uvedl Jan Šmidmayer z Místní akční
skupiny Hlubocko – Lišovsko, jež akci realizuje.
Slavnosti budou zahájeny ve 13 hodin, kdy městem projde zahajovací průvod. Hned po
průvodu proběhne slavnostní sklizeň vína na místní vinici pod Knížecím Dvorem, která
obnovuje tradici vinařství z 16. století. „V té době byla na Hluboké vysazena první vinice
tehdejším majitelem panství Ondřejem Ungnadem ze Suneku,“ doplňuje Jan Šmidmayer.
Následovat bude bohatý kulturní program, který bude trvat až do večera. Ukázky ze svého
muzikálu Romeo a Julie předvede Divadlo Hluboká, vystoupí mažoretky Hlubocké princezny,
návštěvníky pobaví balónkový kouzelník či představení Co se hodí k vínu. Proběhnou také
rozhovory s vinaři, vystoupí folklórní soubor Furiant a mnoho dalšího. Odpolednem bude
doprovázet dechovka Václavanka. Chybět nebude ani tradiční trh s ukázkami lidových
řemesel a občerstvení.
Pro děti se chystá zábava na nádvoří Knížecího Dvora. „Pro děti připravujeme nafukovací
atrakce, například skákací hrad, dětský koutek s programem a od čtyř hodin divadelní
představení,“ upřesnil Jan Šmidmayer.
Od půl druhé bude probíhat degustace vín v hotelech Podhrad a Záviš z Falkenštejna, ve
večerních hodinách za doprovodu cimbálové kapely Štěpána Hanuše. „Máme přichystáno
více než 100 druhů vín k degustaci,“ dodal Jan Šmidmayer. Pro ty, co dávají před vínem
přednost pivu, bude k dispozici pivní stan s posezením.
„Vedle připomenutí tradice vinařství na Hluboké chceme také slavnostmi symbolicky zahájit
turistickou mimosezonu. Chceme, aby návštěvníci zjistili, že Hlubokou stojí za to navštívit i
mimo hlavní turistickou sezonu,“ vysvětlil Jan Šmidmayer.
Slavnosti pořádá Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko, a to zejména díky dotaci
z Regionálního operačního programu Jihozápad. Akce se uskuteční za každého počasí.
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