
 
 
 

 

Mikulov, 12. 1. 2015 

Nové turistické tiskoviny pro rok 2015 jsou již k vyzvednutí 

Město Mikulov, Mikulovská rozvojová a DSO Mikulovsko vydává nové propagační materiály pro 
rok 2015.  

Připravili jsme tradičního průvodce městem s plánem města a informacemi o prohlídkových 
objektech a službách, dále Kulturní kalendář mikulovských akcí  a také kalendář regionu 
Mikulovsko s přehledem folklorních a vinařských akcí. Tiskoviny jsou k vyzvednutí zdarma 
v Turistickém informačním centru na Náměstí od pondělí do pátku vždy od 8–16 hodin. 
(JS)  

V Mikulově se sejdou manažeři českého sportu  
 
V Mikulově na hotelu Zámeček se v úterý 13. ledna sejdou manažerské špičky českého sportu na 
konferenci České unie sportu (ČUS). Se svými příspěvky vystoupí například předseda ČUS Miroslav 
Jansta, místopředsedové Miroslav Pelta a Marek Hájek nebo manažer Jihomoravské ČUS Jakub 
Koudelka. Řeč bude mimo jiné o nedostatku peněz ve sportu.  
(JS)  

  
Svatební veletrh v Mikulově na zámku 

Mikulovský zámek bude v sobotu 17. ledna celý v bílém. Svatební agentura „Svatby podle Vás“ 
zde pořádá svůj druhý  svatební veletrh na zámku.  
 
Dvacítka vystavovatelů z Mikulovska, Břeclavska či Hodonína se představí se svou nabídkou 
svatebních a společenských šatů, šperků, hodinek, cukrářských výrobků či doplňků. Chybět 
nebudou ani zástupci cateringových společností a vinaři. Přednost dostali především podnikatelé 
z regionu.  
 
Přehlídka nebude zaměřena pouze na svatby, ale návštěvníci se zde mohou inspirovat při přípravě 
rodinných či společenských oslav.  
 
II. svatební den na zámku začne 17. ledna v deset hodin a potrvá až do páteční odpolední. Vstupné 
na akci, která je zároveň prodejní, je 50 korun. 
(lk) 
 

 

 

 
Mikulovská rozvojová, s.r.o. 
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov  
IČ:276 89 310, DIČ: CZ27689310  
tel.: +420 519 324 922, e-mail: kultura@mikulov.cz     www.mikulov.cz 

mailto:kultura@mikulov.cz


 
 
 

 

 

 

 

G-centrum Mikulov žádá občany o pomoc 

Máte doma již nepotřebný nábytek, bytové doplňky (židle, křesla) a nádobí (hrníčky, talíře) a 
chcete je věnovat a pomoct dobré věci? „Budeme vám vděčni, když vše věnujete do našeho G-
centra. Chceme totiž vytvořit tzv. reminiscenční koutek pro naše seniory. Což je trénink paměti 
v dobovém prostředí, v němž byli naši senioři zvyklí žít,“ vysvětluje ředitel G-centra Pavel Rous. 
Seniorům se budou hodit i nepotřebné staré „Zlaté stránky“, které využijí pro pletení z papíru při 
volnočasových aktivitách. 
(JS) 

  VII. reprezentační ples ZUŠ Mikulov – předprodej zahájen! 
Základní umělecká škola Mikulov připravuje ve spolupráci se svým rodičovským sdružením již 
VII. reprezentační ples. V pátek 6. února se bude konat opět v prostorách hotelu Eliška. 
 
Program letošního plesu nabízí vystoupení skupiny Merlin, která bude hrát po celý večer k tanci i 
poslechu ve velkém restauračním sále. Program ale již tradičně zpestří i několik vystoupení 
souborů naší ZUŠ. Plesové hosty při vstupu přivítá svým vystoupením žákovská cimbálová muzika  
Fagán z valtické pobočky ZUŠ. Na úvod večera vystoupí hudební skupina ZUŠ Junior Band a 
v průběhu programu se představí s krátkou ukázkou moderního pódiového tance i žákyně  
tanečního oboru. A půlnoc opět přivítáme společně za zvuku oblíbených vídeňských valčíků 
v provedení Příležitostného salonního orchestru.  
 
V hotelovém sklepě bude po celý večer hrát cimbálová muzika Klaret vedená primášem BROLNu 
Františkem Černým. 
Předprodej vstupenek zahajujeme v pondělí 12. 1. 2015 v kanceláři ZUŠ Mikulov. Rezervace míst je 
možná na telefonním čísle 519 510 764 nebo na e-mailové adrese info@zus-mikulov.cz. 
Za pořadatele srdečně zve výbor SRPDŠ při ZUŠ Mikulov. 
 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GSS MIKULOV 

Na sobotu 24. ledna a středu 11. února připravilo Gymnázium, Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Mikulov další ze série dnů otevřených dveří. Všechny budovy školy na ulicích 
Komenského 7, Purkyňova, Svobody 6 i domov mládeže na ulici Vídeňská 48 a pracoviště 
odborného výcviku na ulici Valtická budou přístupné zájemcům z řad studentů i rodičů.  

24. 1. od 9 do 12 hodin   
11. 2. od 14 do 17 hodin 
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Drobné občerstvení a teplé nápoje jsou zajištěny. 

GSS Mikulov 

 

Agility, zábava pro pejsky i jejich páníčky, otvírá jarní kurz 

Máte doma pejska? Nebaví vás jen venčení? Chcete s ním sportovat? Pak právě pro vás je 
určena nabídka Agility klubu Flying Paws Sedlec, který pořádá jarní kurz agility. 
„Do kurzu, který začne na jaře, zveme všechny nové zájemce,“ říká předseda klubu Petr Vlašic.  
Agility je moderní, dynamicky se rozvíjející druh kynologického sportu – zábavy, kdy pes překonává 
různé překážky, např. skočky, tunely, zeď, slalom, šikmou stěnu, kladinu, kruh, houpačku. „Agility 
je sport opravdu pro všechny zájemce. Nezáleží na tom, zda je pes čistokrevný, s průkazem původu 
nebo kříženec. Je to sport jak pro děti, mládež, tak i pro dospělé. Protože to není jen sport, ale i 
zábava,“ vysvětluje Petr Vlašic.  

Na parkuru týmy podle Vlašice zažijí mnoho veselých okamžiků a členové klubu a jejich přátelé pak 
během roku uskutečňují řadu procházek se svými mazlíčky a podnikají společně různé aktivity. 

Bližší informace o klubu jsou na webových stránkách: www.flyingpaws.webnode.cz, kde je i 
kategorie kurz začátečníků, včetně přihlášky do kurzu. Tu je možné zaslat vyplněnou na e-mail: 
flyingpaws@seznam.cz. „O zahájení kurzu podle počasí budeme všechny zájemce včas informovat. 
Zatím předpokládáme, že začneme začátkem dubna,“ doplnil Petr Vlašic za tým Létajících tlapek ze 
Sedlece. 
(JS) 

 

 

 

 
Maškarní karneval 
Malé i velké děti se můžou těšit na maškarní karneval, který proběhne v sobotu 24. ledna od 
15.00 hodin v zámeckém sále. Zábavné odpoledne v maskách organizuje Dům dětí a mládeže 
Mikulov. Pro děti je připravena spousta her, veselých písniček a vystoupení kouzelníka Jirky. 
Karneval vyvrcholí soutěží o nejlepší masku. Vstupné je 70 Kč dospělí, 50 Kč děti bez masky, 
zdarma děti s maskou.  
(lk) 
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