
 
 
 

 

 

Mikulov, 2.3. 2015 

DON QUIJOTE de la Ancha – představení, které prodlužuje život 
Mikulovské kino se v pátek 6. března od 19 hodin promění v divadelní sál. Do Mikulova zavítá přední 
světový  chůdoherec   Lennoire   Montaines s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha.  

Tato „didaktická klauniáda“ patří mezi nejhranějších představení v  Evropě. Hru zrežíroval úspěšný herec, 
mim, dramatik a scénárista Bolek Polívka. Představení vzniklo za finanční podpory kultury z Evropské unie 
v rámci projektu COMENIUS 2015. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji za 100 Kč, na místě pak za 
150 Kč. Předprodej zajišťuje TIC Mikulov, tel. 519 510 855. 
(lk)  

 
Festival Jeden svět bojuje proti fámám a předsudkům 

Narušit pohodlné nevědomí šířené českou společností je cílem 17. ročníku celorepublikového festivalu 
dokumentárních filmů Jeden svět, letos s podtitulem „Praskněte své bubliny!“. V Mikulově se snímky 
o lidských právech promítají od 16. do 22. března v místním kině a město se do festivalového dění zapojí 
již po šesté.  

Jeden svět letos vzniká ve chvíli, kdy světem hýbou zásadní události, jako útok na redakci satirického 
týdeníku v Paříži, válka na Ukrajině, rozpínání Islámského státu či nárůst rasismu v České republice, 
podporovaný čelními politiky. „Díky moderním technologiím můžeme dnešní dění prožívat takřka v přímém 
přenosu – sledovat vývoj, zaujímat postoje, aktivně reagovat. Přesto reagujeme zcela opačně – pouštíme 
k sobě jen vybrané zprávy, uzavíráme se do mentální rezervace. V ochranné bublině je nám příjemně, 
protože máme pocit, že to, co je venku, se nás netýká,“ vysvětluje ředitelka festivalu Hana Kulhánková. 
Upozorňuje zároveň, že takový pasivní postoj je zvlášť v dnešní globalizované době nebezpečný.  
 
„Praskněte bubliny předsudků, pohodlného nevědomí a fám a přijďte se podívat do mikulovského kina. Ve 
všední dny poběží vzdělávací projekce pro žáky a studenty místních škol a o víkendu má možnost zhlédnout 
dokumentární filmy veřejnost. Snímky se věnují například tématu duševního zdraví, moci médií či 
environmentální tematice,“ zve Sylva Chludilová, produkční festivalu. 

Anotace jednotlivých dokumentů, informace o začátku projekce a o vstupném jsou dostupné na webu 
města Mikulov.  
(lk) 

Mikulovská výstava vín na zámku otevře jarní přehlídky 

Mikulovský zámecký sál včetně jeho terasy bude v sobotu 7. března hostit tradiční výstavu vín 
mikulovské vinohradnické podoblasti. Pořadatelé z vinařského spolku Moravín Mikulov počítají opět 
s hojnou účastí a všichni návštěvníci se mohou těšit na pestrou nabídku vín.  

„Hodnocení soutěžních vzorků proběhne tuto sobotu 28. února pod odbornou garancí Mojmíra Baroně,“ 
prozradil předseda Moravínu Vojtěch Pazderka. Hodnotit se bude v prostorách mikulovského gymnázia, a 
to opět anonymně podle vyhlášených kategorií stobodovým systémem Mezinárodní enologické unie.   
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Samotná výstava začíná v sobotu 7. března v 10 hodin. Po úvodním předání cen nejúspěšnějším vinařům 
budou k volné degustaci zpívat Mužáci z Březí pod vedením Jana Stibůrka a od 14 hodin zahraje cimbálová 
muzika Kasanica s primáškou Věrou Kunovovou. 
(js) 

Budova bývalé hasičské zbrojnice je opět na prodej. Už v ní však nemusí být tržnice 

Mikulovští zastupitelé na svém posledním zasedání, které se konalo 18. února, rozhodovávali o dalším 
osudu budovy bývalé hasičské zbrojnice. Po dlouhé diskusi nakonec rozhodli. Vzali zpět své usnesení z 23. 
dubna loňského roku, kterým se zavázali, že budovu na ulici Svobody prodají nebo pronajmou jen tomu, 
kdo v ní zřídí farmářskou tržnici. V termínu se totiž nepřihlásil ani jediný zájemce. 

Velká diskuse byla ukončena hlasováním. Většinovou podporu patnácti z jednadvaceti přítomných 
zastupitelů získala revokace loňského usnesení a zastupitelé se také rozhodli nabízet budovu k prodeji bez 
dalších podmínek.  
„Uvidíme, jaký o ni bude zájem, když jsme ji teď odblokovali. Cena podle znaleckého posudku zůstává 
stejná, osm milionů korun a odhady na sanaci jsou zhruba dvanáct milionů,“ řekl starosta města Rostislav 
Koštial. Zda se o budovu někdo přihlásí, bude známo do dubna.  
„Jsem pro uvolnění nemovitosti a je mi líto, že byla zavalena politickou histerií, která se kolem toho loni 
spustila,“ řekl svůj názor Slavomír Měšťánek (KDU-ČSL). 
Ne všichni zastupitelé však se zrušením dřívějšího rozhodnutí souhlasili. Podle Zbyňka Turečka (ČSSD), který 
byl členem přípravného výboru místního referenda, bylo schválení tržnice v budově staré hasičské zbrojnice 
předešlým zastupitelstvem výborným politicko-taktickým tahem. „Když je tržnice schválená, proč chodit 
k hlasování a tím se odradila spousta občanů města od účasti na referendu,“ řekl při diskusi. „Doufám, že 
nyní mnoho občanů města, kteří chtěli ve městě tržnici, pochopí, k čemu bylo referendum a jak lehce se dá 
změnit usnesení zastupitelstva,“ dodal opoziční zastupitel.  
Dalším, kdo návrh nepodpořil, byl i Vojtěch Jedlička (KSČM). „Nelíbí se mi, jak snadno revokujeme 
rozhodnuti zastupitelstva,“ řekl zastupitel a zároveň podotkl, že by město mělo vyčíslit minimální náklady 
na zprovoznění tržnice, než celou věc definitivně odpíská. Podzimní místní referendum o zřízení farmářské 
tržnice sice není podle něj právně závazné, ale město by přeci jenom mělo vyslechnout vůli občanů a zkusit, 
zda je a za jakých podmínek tržnice v Mikulově životaschopná. 
S tímto názorem zásadně starosta města nesouhlasí. „Nejsme tu od toho, abychom podnikali jako trhovci a 
myslím si, že potencionální zájemci z řad podnikatelů měli dostatek času na to, aby na výzvu prodeje či 
pronájmu nemovitosti zareagovali,“ zdůraznil Rostislav Koštial a zároveň ujistil, že město nepodpoří 
jakýkoliv prodej, byť finančně výhodný, pokud by byl záměr kontroverzní. Navíc budova je památkově 
chráněná. 
Zastupitelům také předložil návrh na využití budovy, pokud se nenajde žádný zájemce. V bývalé zbrojnici si 
starosta dokáže představit stálou expozici soudobého umění ze sbírky Mikulovského výtvarného sympozia. 
„Tato galerie by byla jednou z největších v republice. Přeci jen sbírka z jednadvaceti ročníků „dílny“ je už 
dost bohatá a její cena je odhadována na téměř čtyřicet milionů korun,“ doplnil Rostislav Koštial.  
(js) 
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Mezinárodní hudební festival třinácti měst Concentus Moraviae slaví dvacáté výročí. V Mikulově zazní 
italské milostné písně   

Mezinárodní hudební festival třinácti měst Concentus Moraviae vstupuje v letošním roce do svého 
jubilejního 20. ročníku s narozeninovým podtitulem „Pojďme slavit!“ 

Ve festivalových městech jižní Moravy i Vysočiny se bude konat od 30. května do 25. června. „Program 
zaměřený na starou hudbu připravil belgický dramaturg Jelle Dierickx a více než tři desítky koncertů ve 
festivalových městech uvede řada významných evropských hudebníků. Mnozí z nich, jako Marco Beasley, 
Jos Van Immerseel nebo Dominique Visse, jsou posluchačům známi z minulých ročníků, další pozoruhodní 
interpreti se na Moravě představí poprvé,“ prozradil ředitel festivalu David Dittrich. Patronkou festivalu a 
sólistkou závěrečného koncertu v jízdárně valtického zámku je mezzosopranistka Magdalena Kožená. 

Vstupenky na jednotlivé koncerty jsou již v prodeji, a to se slevou 50 Kč. „Tato nabídka platí do 29. května, 
po tomto datu budou vstupenky nabízeny za cenu plnou,“ doplnil David Dittrich. 

V Mikulově na zámku zazní ve čtvrtek 11. června od 19.30 hodin tradiční hudba jižní Itálie: tarantelly, 
tammorriaty a mnoho milostných písní v podání festivalových residenčních hudebníků Marca Beasleyho se 
souborem Accordone. Koncert, který by si neměl nechat ujít žádný milovník hudby, má však něco navíc. 
„Mikulovský koncert v rámci 20. ročníku našeho festivalu je jedním z posledních společných vystoupení 
Marca Beasleyho s Accordone. Nebude to smutné sbohem, ale poděkování za tři desítky let společného 
muzicírování v nejhlubším možném slova smyslu. Koncert se ponese v duchu všech vystoupení Marca 
Beasleyho s Accordone. Bude to svátek pro vaše srdce,“ zve ředitel festivalu David Dittrich. 

Vstupenky lze zakoupit v Mikulově v předprodeji v Turistickém informačním centru na Náměstí.  
(js) 

Soutěž na podporu čtenářství 

V průběhu března se děti a mládež do 15 let, kteří se nově zaregistrují do knihovny, dostanou do 
slosování o ceny.  

Nejhodnotnější jsou tři volné vstupenky do Aqualandu v Pasohlávkách a mnoho dalších zajímavých cen. 
Prosíme zároveň rodiče, aby vyřídili dětem čtenářské průkazy. Už děti od 5 let si mohou spravovat své 
konto. Podpoříte u dětí zodpovědnost, vlastní názor a naučí se  komunikovat s dospělými. Naše zkušené 
pracovnice vám v tom pomohou.  

Průkaz stojí 50 Kč na rok, za což v současné době pomalu nepořídíte ani časopis.  

Pořiďte dětem čtenářský průkaz, budou vám vděčné. Investujete do jejich budoucnosti.  

(IS) 
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