
 
 
 

 

 

Mikulov, 16. 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 

Město Mikulov bude mít svůj penzion 

Bývalá budova domu s pečovatelskou službou v centru Mikulova na ulici Česká se mění před očima. 
Město tento objekt s přístupem přes parkoviště vedle kina v minulých letech nabízelo k prodeji. „Bohužel 
zájem o ni nebyl, ale našli jsme pro ni zajímavé využití,“ řekla Marie Leskovjanová, místostarostka města.  

V suterénu vzhledem k bezprostřední blízkosti budovy městského úřadu vznikne dlouho postrádaný archiv 
města. Další dvě patra budou sloužit jako penzion s kapacitou osmi dvoulůžkových pokojů. „Všechny budou 
mít výhled na Svatý kopeček a já věřím, že vzhledem ke své poloze v centru města bude o penzion zájem,“ 
doplnila místostarostka. Sloužit své u účelu by měl již letos.  

Kalkulovaná cena opravy byla podle sdělení vedení města 7,9 milionu korun. Ve výběrovém řízení uspěla 
firma Stavlux incest, s. r. o., z Brna nabídkou 6 635 006 Kč. 

Jitka Sobotková 
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Také v Mikulově začíná nová turistická sezona a otevírají se památky 

Mikulov po krátkém zimním odpočinku otevírá znovu své brány turistům 
a od soboty 28. března jsou oficiálně zpřístupněny všechny historické 
památky města.  

Nová sezona v Regionálním muzeu v Mikulově s sebou přináší kromě nových výstav i některé změny. 
Nejvýznamnější je změna provozní doby – své služby bude muzeum nabízet návštěvníkům od 28. března do 
29. listopadu, ovšem v měsících březnu, dubnu, říjnu a listopadu bude otevřeno pouze od pátku do neděle 
od 9 do 16 hodin (v ostatní dny po předchozí domluvě). V květnu, červnu a září bude otevřeno od 9 do 
17 hodin, o prázdninách od 9 do 18 hodin. Pondělky zůstávají zavíracím dnem. Nově bude zpřístupněna 
zámecká kaple, v provozních dnech vždy od 11 do 12 hodin. „V letních měsících návštěvníkům nabídneme 
prohlídky s vinařskou tematikou doplněné ochutnávkou moravských vín,“ prozradila Jana Frantelová 
z mikulovského muzea.  V synagoze budou probíhat přednášky věnované židovské historii a tradicím. 
Májový víkend s Muzejní nocí se bude letos konat ve dnech 22.–24. května.  

„První z mnoha letošních muzejních akcí bude zahájení sezony 28. března s doprovodným tanečně laděným 
programem a později na velikonoční sobotu 4. dubna s turnajem pro děti a představením dravých ptáků a 
práce s nimi,“ doplnila Jana Frantelová. 

Otevírá se také Dietrichsteinská hrobka, kde byla v loňském roce instalována nová expozice Od svaté chýše 
loretánské k hrobnímu kostelu Dietrichsteinů. Na sobotu 28. března jsou naplánovány netradiční prohlídky 
s kapucíny a rozezní se historické varhany.  
Turistické informační centrum připravilo na 16. hodinu poslední zimní prohlídku města Mikulova se šálkem 
svařeného vína.  

Otevřeny budou také ostatní památky ve městě – vyhlídková věž Kozí hrádek, kostel sv. Václava, Mikve u 
staré brány, židovský hřbitov a obřadní síň.  

„Pevně doufám, že Mikulov bude i v letošním roce díky svému půvabu, historii, unikátním architektonickým 
památkám i kulturně společenským akcím opět vyhledávaným turistickým cílem a nastávající sezona bude 
znovu úspěšná,“ řekl Rostislav Koštial, starosta města. 

Přesné otevírací doby památek a výši vstupného naleznete na webových stránkách města www.mikulov.cz.  

Jitka Sobotková 
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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. 

Přednáška se bude konat 19. března od 17 hodin v mikulovské Horní synagoze, vstup je zdarma. 
rmm 

 

Můžete pomáhat s Mrňousky 

Dětské centrum Mrňouskové pořádá sbírku oblečení a hraček. „Určitě jsou mezi námi ti, co doma 
přeskládávají hromady hraček, oblečení se jim už nevejde do skříní a doma se jim hromadí leccos. Teď mají 
ideální příležitost udělat si jarní úklid a zároveň tak pomoci tam, kde se nemají tak dobře,“ říká Darina 
Baránková z centra Mrňouskové. 

Věci, které už vám doma neslouží, ať už hračky, nebo oblečení pro děti i dospělé, lze donést k Mrňouskům 
do DC Mikulov na ulici Svobody ve velikonočním týdnu od 30. března do 3. dubna. „Všechny darované věci 
odevzdáme občanskému sdružení Klára pomáhá, a to je předá těm, kteří z nich budou mít určitě radost,“ 
dodává Darina Baránková.  

Ve středu 1. dubna se u Mrňousků od 17 hodin koná velikonoční dílna pro rodiče s dětmi. Více informací na 
www.mrnouskove.com. 

Jitka Sobotková 
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