
 

 

Pozvánka na tiskovou konferenci veletrhu REGIONTOUR 2015 

Vážení přátelé, 
srdečně Vás zveme na tiskovou konferenci o letošních novinkách turistické oblasti  
M I K U L O V S K O, která se uskuteční  
 
ve čtvrtek 15. ledna 2015 od 11.00 do 12.00 hodin,  
v sále P4 pavilonu P brněnského výstaviště.  

Při této příležitosti Vás rádi přivítáme i na naší ochutnávce vín z Mikulovské vinařské 
podoblasti a jako pozornost Vám věnujeme nově vydané publikace z našeho regionu.   

Program: 

1) Výstavní sezóna Regionálního muzea v Mikulově a otevření archeologického parku 
Muzeum zahájí sezónu výstavou Vydáno v Mikulově. První červnový víkend se na zámku již 
popáté představí evropský design na festivalu Křehký Mikulov. Koncem srpna bude 
dokončena rozsáhlá obnova teras a barokní zahrady v zámeckém areálu. Na podzim bude 
otevřen v Pavlově nově vybudovaný archeologický park, který připomene významné 
paleolitické sídliště z doby 25 000-27 000 lety.  
Představí Mgr. Petr Kubín, ředitel RMM. 

2) Mikulov – město kultury, památek a vína 
Letošní nabídka kulturních a společenských akcí, představení nového ročníku Pálavského 
vinobraní, aktuální turistické programy. 
Představí Marcela Koňáková, ředitelka společnosti Mikulovská rozvojová, s.r.o. 

3) Pruský hřbitov – nový turistický cíl v Mikulově 
Pruský hřbitov se v roce 2014 dočkal své obnovy. Díky přispění Ministerstva obrany byly 
pomníky renovovány a změnil se i celkový vzhled hřbitova. Podařilo se tak vrátit kulturní 
podobu pohraniční památce, která byla zanedbávána již od odsunu Němců v roce 1945. 
Představí Marcela Šimánková, MěÚ Mikulov, odbor rozvoje a živnostenského podnikání. 

  

 

 



4) Projekt Obnova a využití kulturně-historické lokality Svatého kopečku v Mikulově 
V roce 2014 proběhla částečná rekonstrukce dvou nejvýznamnějších objektů křížové cesty na 
Svatém kopečku v Mikulově, zvonice a kaple Svatého Šebestiána.  Dokončena bude do 
poloviny roku 2015 a ve zvonici vznikne expozice o historii křížové cesty a Mikulova. Součástí 
projektu je také vybudování  Naučné stezky Svatý kopeček v Mikulově, která se napojí na již 
vybudovanou naučnou stezku Po stopách novokřtěnců.   
Představí Ing. Kateřina Korandová, MěÚ Mikulov, odbor rozvoje a živnostenského podnikání. 

5) Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“ 
O prázdninách se v Mikulově na 22. ročníku sympozia sejdou sochaři a výtvarníci, mezi nimiž 
budou Mikoláš Axman, Martin Čada, Luděk Filipský, Vladimír Franz, Vladimír Novák, Oldřich 
Tichý, který je zároveň kurátorem sympozia 2014, a z Francie zavítá fotograf Peter Župník.  
Představí Marcela Effenbergerová, předsedkyně o. s. S MVS „dílna“. 

6) Wake Park Merkur 
Moderní areál vodních sportů Wake Merkur nabízí na velké laguně autokempu Merkur  
dva vodní vleky pro wakeboarding i vodní lyžování.  
Představí: Zdeněk Mrštný, vedoucí sportovního klubu.  
 
7) Aktivity společnosti Pavlof s.r.o. 
Společnost Pavlof připravuje i pro rok 2015 Vinařskou stezku, běh Okolo Pálavy, Pálavský 
festival dračích lodí či cyklistický závod Pálavský krpál. Hlavní novinkou bude zahájení 
provozu v nově vybudovaném komplexu U Venuše v Pavlově. Ve zrekonstruovaných sklepích 
z 18. století vznikne Pálavská galerie vín s nejlepšími víny oblasti, degustační místností a 
prostorem pro výstavy. 
Představí Zdeněk Janeček, majitel společnosti. 

 
Vaše dotazy a podrobnosti k jednotlivým tématům rádi zodpovíme na konferenci.  

Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že i letos Mikulovsko nabídne zážitky, které Vás osloví.  

Za realizační tým s úctou 

 

 

Bc. Lenka Křivánková 
Manažerka PR 
Mikulovská rozvojová, s.r.o. 
Tel.: 519 324 922 
e-mail: krivankova@mikulov.cz 

  

 

 


