
 
 
 

 

Mikulov, 19. 1. 2015 

  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 

Drobné občerstven a teplé nápoje jsou zajištěny. 

GSS Mikulov 

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) 
 

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) 

Galerie Závodný představí výstavu obrazů Tomáše Rajlicha  

První výstavou letošního roku se stane prezentace obrazů Tomáše Rajlicha, uznávaného 
výtvarníka, jehož díla jsou součástí mnoha respektovaných veřejných sbírek po celém světě. 
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 29. ledna od 18 hodin. Výstavu je možné zhlédnout až do 
konce února. 
(LK) 
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Reprezentační ples města Mikulova je již vyprodán 

Mikulovskou plesovou sezónu zahájí 31. ledna v hlavním zámeckém sále  reprezentační večer. 
Vystoupí Leona Machálková, zatančí profesionální tanečníci a silovou akrobacii „ruku v ruce“ 
přestaví duo DaeMen. Večerem bude provázet Monika Brindzáková. 

O hudební program se postará taneční orchestr Variant z Českých Budějovic, jehož repertoár 
nabízí skladby mnoha žánrů. Hostem večera bude jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček 
Leona Machálková, která vystoupí v doprovodu pianisty Petra Berki a zazní její největší hity jako 
Zbloudilá, Žízeň lásky, Kometa či Galaxie přání. Tradičního předtančení se zhostí brněnská skupina 
DANZA a show s ukázkami standardních tanců předvedou profesionálové Kateřina Jančová a Petr 
Pohlodek. Milovníci cimbálu se mohou těšit na muziku Cimbaltrio, která hraje po celý večer 
v zámecké vinárně. Na závěr přijde DJ a hosté mohou zbytky energie k tanci vybít při diskotéce.  

„Ples obzvláštní i vystoupení dua DaeMen, které předvede silovou akrobacii s elegancí a jistotou 
anglických gentlemanů. Velmi lákavé budou i výhry v tombole,“ zve všechny příznivce plesové 
sezóny Marcela Koňáková, ředitelka pořadatelské společnosti Mikulovská rozvojová.  
 (LK) 
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