ZNOVUOBNOVENÁ TRADICE DOŽÍNEK A VINOBRANÍ NA ZÁMKU

KAČINA

VINOBRANÍ -DOŽÍNKY
NA KAČINĚ 10. 9. 2016
Kulturní progrAM vInobrAní

AKCI ModeruJe vlAstIMIl KoreC

nádvoří areálu - pódium I
09:00
- otevření bran areálu
09:30 – 11:00 - Royal Dixieland Band
11:00 – 11:50 - Středočeská regionální potravina, vyhlášení vízězů
11:50 – 12:15 - Troubené fanfáry, oﬁciální zahájení, požehnání úrodě
12:15 – 13:30 - Hradišťan
13:40 – 13:55 - Regionální značka Kutnohorska
14:00
- Slavnostní spuštění fontány
14:00 – 14:30 - Hlavní hvězda vinobraní
14:45 – 15:30 - Allegri (Fr)
15:30
- vyhlášení soutěže o poznání odrůdy aneb Velká cena
předsedy ZOS Kačina (50 kg kaneček Vašík)
15:45 – 17:30 - Katapult
17:45 – 18:50 - Vesper
18:50
- troubené fanfáry ukončení vinobraní – dožínek
19:00
- uzavření bran areálu

Zahrada zámku
10:00 – 18:30 - Výstava zemědělské techniky, sklizeň pícnin
10:00 – 18:00 - Zemědělství žije, aneb poznej práci sedláka, výstava
10:00 – 18.30 - Řemeslné trhy
13:00 / 15:00 - Parkurové skákání
13:00 – 14:30 - Soutěž vína v poznávání odrůdy
13:30 / 15:30 - těžký tah koněm ukázka

program pro děti, divadlo
11:30 / 13:30 / 15:30 / 17:30 - loutkové divadlo
10:00 – 18:30
- výstava domácích zvířat – zahrada zámku
10:00 – 18:30
- degustace hroznů a lisování čerstvé vinné šťávy
10.00 – 18.30
- šlapací traktory, skákací hrady
odborná část – kaple
10:00 – 17:00 - prezentace Celostátní sítě pro venkov a jejich partnerů
představení dotačních možností Programu rozvoje venkova
včetně ukázek realizovaných projektů
nádvoří zámku
10:00 – 18:30 10:00 – 18:00 10:00 – 19:00 10:00 – 18:30 -

Degustace vín z celého světa a burčáku,
Králičí hop, canis terapie
Vinum Gradecense – mezinárodní výstava vín
Široká nabídka jídla, rožnění divočáka a jiné pochutiny
restaurace Kutnohorska
13:00
- Beran z kutnohorských pastvin na rožni, první okrajování
10:00 – 18:30 - Přehlídka regionálních producentů, farmářské trhy
10:00 – 18:00 - Potraviny srdce Čech

Zahrada zámku - pódium II
13:00 – 15:00 - Double Guitar
16:00 – 19:00 - Cimbálová muzika
Zámek
Po celou dobu akce možnost prohlídky zámku - 1 tématický okruh
(vždy v celou hodinu - není v ceně vstupného)
speciál
14:00 - exkurze na bioplynovou stanici v areálu ZOS Kačina
(sraz u hlavní vstupní brány č. 1)

JAK se doprAvIt nA ZáMeK KAčInA
Zdarma kyvadlová doprava z Kutné Hory a zpět v 1 hod intervalech
ze zastávek autobusové stanoviště u Billy a z vlakového nádraží, start dopravy
v 10:00 z autobusového nádraží.
Zdarma kyvadlová doprava z čáslavi od vlakového nádraží, Chotusice,
Žehušice, Rohozec.
Přehled kyvadlové dopravy na www.vinobraninakacine.cz

5. Ročník je věnovaný ochraně VODY
A REGIONÁLNÍ POTRAVINĚ

Vstupné na místě: jednotlivé 150,- Kč; rodinné 300,- Kč (2 dospělí + 1 až 3 děti) Předprodej: jednotlivé 110,- Kč; rodinné 250,- Kč
Více na www.vinobraninakacine.cz
Vstupné zahrnuje vstup do areálu zámku, odbornou část, kulturní program a neomezenou konzumaci vína z fontány pouze se skleničkou s logem vinobraní.
Vstupné platné 10. 9. 2016 od 10:00 – 19:00 hodin. Hlídaná parkoviště viz mapa na webu.

Další akce se na zámku uskuteční v říjnu 2016 Zámecké jezdecké slavnosti a Hubertova jízda.

www.vinobraninakacine.cz
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