
 
 
 

 

 

Mikulov, 9. 3. 2015 

V Mikulově poběží festival Jeden svět 

Už 17 let boří filmový festival Jeden svět zažité předsudky. Letos přichází s výzvou „Praskněte své 
bubliny!". Osvoboďte se od mýtů a překročte své mantinely díky dokumentárním filmům o aktuálních 
tématech lidských práv na celém světě. V Mikulově vás festival čeká od pondělí 16. do neděle 22. března 
v městském kině.  

„Diváci se mohou těšit na sedm zajímavých dokumentů, doprovodný program i školní projekce“, uvedla 
Sylva Chludilová, produkční festivalu.  Zahájení se koná v pátek 20. března v 18 hodin za účasti ředitelky 
festivalu Jeden svět Hany Kulhánkové. Promítací plátno pak bude patřit českému snímku režisérky Andrey 
Culkové Cukr blog, který odkrývá neuvěřitelné souvislosti mezi nemocemi, poruchami chování a 
nadměrnou konzumací cukru. „Po projekci je pro návštěvníky připraven Cukr bloK raut, na kterém ochutnají 
různé pokrmy bez cukru,“ dodala k nabídce doprovodného programu Sylva Chludilová. Program pokračuje 
promítáním dalšího českého filmu Lovu zdar!. Na sobotu jsou připraveny projekce norského dokumentu 
Dron a německého filmu Válka lží.  Nedělní nabídka přináší snímek Bojovníci ze severu, který se věnuje 
tématu náboženského radikalismu a festival zakončí film Opři žebřík o nebe.  

Od 16. do 20. března přijdou na dopolední školní projekce žáci základních škol a studenti. Jednotlivé bloky 
obsahují tři kratší filmy sestavené podle věku, které specialisté na vzdělávání vybrali tak, aby byly 
srozumitelné i nejmladším divákům.  

Ve foyer kina bude k vidění výstava nejzajímavějších děl od mnoha mladých tvůrců z komiksové soutěže 
Bohouš a Dáša mění svět, která je věnovaná otázkám potravinové bezpečnosti. Jejím tématem je jak to, co 
jíme, ovlivňuje svět. Filmové projekce doplní i on-line debaty. Páteční diskuse nabídne setkání s režisérem 
dokumentu Lovu zdar! Jaroslavem Kratochvílem, který z několika různých úhlů zkoumá téma lovectví. 
V neděli po projekci filmu Bojovníci ze severu bude možné debatovat  s Josefem Krausem z Centra 
bezpečnostních a vojenskostrategických studií, expertem na problematiku terorismu, náboženského 
radikalismu, konfliktů o suroviny a energetickou bezpečnost.  

Do sedmnáctého ročníku festivalu se zapojuje 35 českých a moravských obcí, v Jihomoravském kraji kromě 
Mikulova ještě Brno, Tišnov a Znojmo. Anotace jednotlivých dokumentů, informace o začátku jejich 
projekce a o vstupném najdete na webu města Mikulov.  
(lk) 

Pesach a jarní svátky židovského kalendáře 

Přednáškový cyklus v mikulovské synagoze pokračuje 19. března druhou částí a jejím hlavním tématem 
bude Pesach. Jedná se o jeden z nejdůležitějších židovských svátků, k němuž se váže řada symbolů i po 
staletí dodržovaných zvyklostí. Návštěvníci se seznámí rovněž s dalšími významnými událostmi, které si Židé 
v jarních měsících připomínají, a Josef Šuba z Regionálního muzea v Mikulově bude hovořit také o obecných 
zákonitostech židovského kalendáře. 
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Přednáška se bude konat 19. března od 17 hodin v mikulovské Horní synagoze, vstup je zdarma. 
(rmm) 

Architekti představí Mikulovským své návrhy proměny centra města  

Centrum Mikulova čeká v blízké budoucnosti rozsáhlá změna. Čtyři architektonická studia předložila 
radnici svou představu, jak by mohlo Náměstí a přilehlé ulice vypadat. S jednotlivými návrhy se budou moci 
Mikulovští seznámit také na veřejné prezentaci. Ta proběhne ve středu 18. března od 17 hodin v Městském 
kině. „Každá z architektonických kanceláří představí svůj návrh, vizualizace budou jak na přilehlých 
panelech, tak v projekci,“ potvrdil starosta města Rostislav Koštial. Po každé prezentaci bude prostor také 
na krátkou diskusi a dotazy občanů.   

Prezentace architektonických návrhů obnovy centra města se budou účastnit tři brněnské kanceláře – 
Archstudio, Kuba&Pilař architekti, Ateliér RAW a pražská kancelář Desk Architekti, se kterou spolupracoval i 
mikulovský architekt Štěpán Děnge.  

Modernizace historického centra počítá s rekonstrukcí jak samotného Náměstí, tak řeší prostor křižovatky 
ulic Pavlovská, Česká a Brněnská v návaznosti na vjezd do Kostelního náměstí. Stejně tak prostranství 
bývalého dobytčího trhu až po parkoviště na ulici Komenského, kde začíná bývalé židovské ghetto. 
Jitka Sobotková 

 

Letošním Šampionem mikulovské výstavy vína je Sylvánské zelené z Vinařství Garčic  

  

Mikulovský zámek hostil v sobotu 7. března výstavu vína Mikulovské vinařské podoblasti. Navštívit ji 
přišly stovky milovníků vína a vinařů, aby ochutnali ta nejlepší vína z Podpálaví. Šampionem letošní 
výstavy vín Mikulovské vinařské podoblasti se stalo víno Sylvánské zelené, kab. 2014, z Vinařství Garčic 
z Pavlova. 

Odborná degustační komise letos hodnotila 498 přihlášených vzorků stobodovým systémem Mezinárodní 
enologické unie. V prostorách mikulovského gymnázia se sešlo 48 degustátorů 28. března. „Letos se nám 
opět sešlo míň vzorků než v předešlých letech. Projevil se na tom i ne příliš vydařený ročník 2014. Ale i tak 
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pět stovek vzorků je velmi slušné a samozřejmě nechybí ani méně známé 
odrůdy a vína rakouských sousedů,“ řekl předseda pořádajícího vinařského 
spolku Moravín Mikulov Vojtěch Pazderka.  

Nejlépe hodnoceným bílým vínem je Chardonnay, pozdní sběr 2014, ze 
společnosti Zámeček Mikulov. Nejlépe hodnoceným červeným vínem je Cuvée Noah, barrique 2011, 
z rakouského vinařství Weingut Bohrn z Herrnbaumgartenu. 

Nejlépe hodnoceným vínem člena Moravínu Mikulov je Modrý Portugal, pozdní sběr 2013, od Rostislava 
Souchopa z Mikulova. Ocenění za nejlepší speciální víno si odnesl Vojtěch Pazderka ml. z Mikulova za 
Tramín červený, slámové 2010. Nejlépe hodnoceným vínem rakouského vystavovatele byl Blauburger, 
jakostní 2011, z Weinbau Liener z Drasenhofenu.  

Šampion výstavy si kromě ocenění také odnesl cenu v podobě železné plastiky kvasinky vinné z dílny 
akademického sochaře Miroslava Zvonka. Tato cena se uděluje již třetím rokem. „Originál je součástí  

 

 

 

vinařské expozice Regionálního muzea v Mikulově a šampion si odnáší zmenšenou kopii plastiky. Na 
podestu originálu pak připisujeme jméno každoročního vítěze. Vinařství Garčic z Pavlova je tam již 
podruhé,“ řekl Vojtěch Pazderka. Při letošním udílení cen zazněla speciální znělka brněnského skladatele 
Eduarda Tomaštíka, kterou zkomponoval pro vinařský spolek Moravín a pro tuto výstavu.  

Jitka Sobotková 

foto: Šampion výstavy Jan Garčic (vpravo) společně s akademickým sochařem Miroslavem Zvonkem.  
 
Bronzové plakety na Náměstí osloví vaše srdce 

Do dlažby na mikulovském Náměstí byly loni v září uloženy dvě plakety s obrazci, které jsou v oboru 
geomantie známy jako kosmogramy. Dvě nenápadné bronzové destičky jsou usazeny v zemi mezi kašnu a 
morový sloup. „Jejich úkolem je přitahovat životodárné energie a léčivé síly, které dané místo potřebuje, a 
předávat ji pro regeneraci všem bytostem, kterých se dané místo dotýká,“ vysvětluje iniciátorka projektu 
Eva Gajanová. 
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Plakety si zaslouží pozornost také proto, že se na jejich vzniku podíleli 
přímo občané Mikulova, kteří se zapojili do projektu „Srdce“. Jeho tvůrcem 
byla právě Eva Gajanová a s Mikulovskými se tak podílela na 
celorepublikovém projektu „Pocta krajině a lidem v ní žijícím“. Ten zaštiťuje 
nezisková organizace Cultura In Forma Bohemia, z.s. Praha, pod vedením předního geomanta Jana Tajboše. 
„Účelem je dovést člověka k hlubšímu vnímání a poznání kvality srdce, vnést hloubku myšlenky, co je 
vlastně „srdce“, čerpat z vědomí, že každý z nás je jedinečná osobnost a toto umocnit prožitkem s energií 
místa, které s naším srdcem souzní v místě, kde žijeme,“ vysvětluje Eva Gajanová a vzkazuje nejenom 
Mikulovanům: „Zastavte se u kosmogramů a zkuste svým srdcem vnímat, co vám místo sděluje a zároveň 
předejte místu i lidem svoje sdělení pro ně.“ 

O kosmogramech a projektu si můžete přečíst více informací také ve vývěsce na budově CHKO Pálava na 
Náměstí.  
Jitka Sobotková 

 
EAT ART GALLERY bude plná lidí 
 
Mikulovská EAT ART GALLERY hostí od pátku 13. března výstavu jednoho s předních rakouských současných 
umělců mladší generace, Uda Hohenbergera. „Jeho díla jsou k vidění jak u nás, tak také v Spa Resortu 
v Lednici, kde vystavuje svá velká plátna,“ řekla galeristka Jitka Plesz. Mikulovská část výstavy „Lidské 
obrazy“ začíná páteční vernisáží v 17 hodin a potrvá až do 24. dubna. V Lednici potrvá až do začátku léta.   
 
Korutanský rodák, žijící a tvořící nyní ve Vídni se zaměřuje ve své malířské tvorbě na lidi. „Maluje bez 
modelu, ze své fantazie. Proto přistupuje k vlastní tvorbě svých děl bezprostředně, emocionálně, 
velkoryse,“ přiblížila Jitka Plesz.  
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veletrzích umění. 
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Krautgartner letos již po patnácté! 

 Zní to neuvěřitelně, ale letos se v Mikulově sejdou příznivci Karla Krautgartnera a výborné jazzové hudby již 
po patnácté. V pátek 5. června se v 17 hodin na Náměstí odhalí v "Chodníku slávy" patnáctá bronzová 
hvězda. Volba a shoda členů Sdružení přátel KK byla jednoznačná, letos to bude špičkový dirigent, aranžér a 
trumpetista Václav Hybš. Není žádným tajemstvím, že dva dny před koncertem oslaví své osmdesáté 
narozeniny a jak řekla Jarmila Hybšová, "můj manžel a Jenda Konopásek jsou poslední dva žijící hudebníci, 
kteří u Krautece začínali hrát".  

 Večerní koncert začne v zámeckém sále jako vždy v 19.30 a hrát nebude nikdo jiný než Big Band Václava 
Hybše, který se na koncert nesmírně těší. V první půlce programu zazpívají Irena Koukalová, Martina 
Dolečková, Filip Hořejší a Štěpán Růžička. Po přestávce se návštěvníci budou moci těšit na vystoupení 
sólisty, kterým bude Bohuš Matuš, zpěvák, jenž s orchestrem dlouhodobě spolupracuje.  
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 Letos Řád Karla Krautgartnera obdrží in memoriam saxofonista a 
flétnista Günter Kočí, v roce 2013 získal i prestižní Cenu Gustava 
Broma, kterou uděluje Český rozhlas. 

Řád převezme v průběhu koncertu jeho dcera Gábina Kočí, jazzová 
zpěvačka, která si také zazpívá jednu skladbu. Koncert bude opět nahrávat Český rozhlas Brno a záznam 
bude vysílán na stanicích Vltava, Praha, ČRo Brno a na Dvojce. Tuto významnou akci podporuje kromě 
menších sponzorů především Město Mikulov, Jihomoravský kraj, Kabeltechnik, OSA, SAI a Nadace život 
umělce. 

 Předprodej vstupenek za 250 Kč bude od 5. dubna na TIC Mikulov, Náměstí 1, tel. 724 987 900 nebo 519 
510 855, tic@mikulov.cz 
Jaroslav Smečka 

PRVNÍ PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ – STARŠÍ ŽÁCI 

Starší žáci Mikulov – MSK Břeclav (1-2). 

Starší žáci odehráli své první přípravné utkání proti ligové Břeclavi. Mikulovští po hrubých chybách 
některých jednotlivců prohrávali 0-2, ale v samotném závěru první půle se jim podařilo snížit na 1-2. Pálava 
neproměnila několikero gólových šancí a nastřelila 2 tyčky.  Hra první půle byla vyrovnaná a přelévala se 
nahoru, dolů. Je třeba pochválit soupeře, protože byl viděn oboustranně dobrý fotbal, dobré kvality v dané 
věkové kategorii. V druhé půli Pálava přidala na obrátkách a šlo vidět, že fyzická příprava je o nějaký krůček 
lepší, začala svého soupeře přehrávat. To vyvrcholilo otočením skóre ve prospěch Mikulova na 4-2. Trenér 
Růžička a asistent Schwan jsou se hrou mikulovských spokojeni , ale do začátku sezony je stále co zlepšovat. 
V dalším utkání 18. 3. 2015 v 16.00 hod hostí Mikulov tým z Hustopečí. 
Jan Malík - trenér 

 

 

 

Mladší žáci 
se dostali díky výsledkům z listopadu a prosince 2014 do finálové fáze Halové ligy České pojišťovny ve 
Valticích. Finálové zápasy byly na programu v neděli  8. 3. 2015 v hale ve Valticích. Pětice nejlepších 
mužstev byla ve složení MSK Břeclav, FC Hustopeče, Velké Bílovice, Velké Němčice a FC Pálava Mikulov. 
 
První utkání jsme hráli s Velkými Bílovicemi a to jsme prohráli po velmi špatném výkonu 1:8. Další byly na 
řadě Velké Němčice, kdy do branky na vlastní přání nastoupil Šimon Kubíček, aby nahradil nemocného Jana 
Paprstku. Výkon mužstva ještě nebyl stoprocentní, ale už se začínalo blýskat na lepší časy. I  přesto jsme 
prohráli 1:2. 
 
A potom to přišlo: ligový MSK Břeclav. Od našich hráčů obrovské nasazení a chuť hrát a to vše podpořeno 
vynikajícím výkonem Šimona Kubíčka v brance muselo znamenat jediné, vítězství 3:1. V posledním zápase 
nás čekal celek FC Hustopeče. I tento zápas jsme po maximálně bojovném a kolektivním výkonu dokázali 
dotáhnout do vítězného konce a porazit celkového vítěze turnaje 2:1. 
 
Po úvodním tragickém výkonu všech hráčů se kvalita hry postupně zlepšovala až na maximum za což patří 
hráčům dík, že se dokázali povznést nad počáteční nezdary a nakonec vybojovali druhé místo. Za zlepšený 
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výkon zaslouží pochvalu celé mužstvo a i když to nedělám,tak mi tentokrát 
dovolte udělat výjimku a vyzvednout jednotlivce, a to Šimona Kubíčka za 
jeho obětavý výkon v brance. 
 
Celkové pořadí: FC Hustopeče, FC Pálava Mikulov, MSK Břeclav, Velké 
Bílovice, Velké Němčice. 
Hráči: Š. Kubíček, A. Žůrek, F. Rezek, M. Kališ, J. Penčák, P. Rosík, M. Svoboda, D. Kunc,  D. Výhoda, M. 
Fleischer, I. Stehlík, M. Pavlinec. 
Jan Malík – trenér 
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