
 
 
 

 

 

Mikulov, 23. 3. 2015 

  
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 

Předprodej vstupenek na Pálavské vinobraní bude zahájen již 1. dubna! 

Již ve středu 1. dubna bude zahájen předprodej permanentek na slavnosti vína a bohatých zážitků –       
68. ročník Pálavského vinobraní, které se koná od 11. do 13. září 2015. Ačkoli se třídenní program plný 
burčáku, vína a hudby odehrává až v září, už nyní si zájemci můžou pořídit zvýhodněné vstupenky. 
Mikulovští mohou využít speciální slevy! 
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Na čtyřech hudebních scénách se vystřídá rozmanitá skladba hudebníků a vrcholem vinobraní je sobotní 
krojovaný průvod s královskou družinou. Hlavní koncerty v amfiteátru přivítají Hanu Zagorovou, Michala 
Hrůzu, Martu Jandovou, Elis, Michala Prokopa, kapely Buty, Monkey Business, Mig 21 a Portless. Pódium na 
Náměstí nabídne řadu cimbálových muzik, dechových souborů a radost budou mít i příznivci mluveného 
slova. Organizátoři pozvali také Ondřeje Brzobohatého, Věru Špinarovou, Ondřeje Rumla, skupinu Hradišťan 
nebo bratry Ebeny. 

V hlavním sále zámku po celé tři dny probíhá veřejná ochutnávka, víno i burčák budou opět bohatě 
zastoupeny i ve Vinařském městečku v Kapucínské ulici. Vinařskou tématiku a řízené degustace najdete také 
v zámeckém sklepení a na terase u Udírenské věže.  Děti se mohou těšit na pohádky, dobové tance a 
písničky, kejklíře i šermířské zápasy. V didaktických dílnách si vyzkouší základy řemesel, například 
v hrnčířské a mincovní dílně na nádvoří zámku nebo Kozím hrádku.  

„Předprodej vstupenek zajišťuje společnost Ticketstream, takže permanentky lze zakoupit na webových 
stránkách www.ticketstream.cz, www.palavske-vinobrani.cz nebo přes facebookovou stránku Pálavské 
vinobraní v Mikulově,“ uvedla Marcela Koňáková, ředitelka pořadatelské společnosti Mikulovská rozvojová. 
Dále také doplnila, že permanentka na třídenní kompletní program stojí během dubna až června 390 Kč, 
v červenci a srpnu 490 Kč a na místě 550 Kč. Děti do 12 let vstupné neplatí a slevy mají samozřejmě senioři 
či osoby ZTP.  

Kompletní program i veškeré informace o předprodeji a prodeji vstupenek lze najít na webových stránkách 
Pálavského vinobraní 2015  www.palavske-vinobrani.cz. 
(lk) 

Do Mikulova se sletí malí zpěváčkové 
Již po šestnácté se v Mikulově na jaře sejdou desítky dětí a svedou klání v soutěži dětských zpěváčků 
lidové písně.  
Letošní ročník MIKULOVSKÉHO ZPĚVÁČKA se koná v sobotu 28. března od 14.30 hodin v Městském kině a 
vystoupí jednatřicet dětí. „Opět se bude soutěžit ve třech kategoriích. Děti od 6 do 15 let budou zpívat 
lidové písně z regionu Slovácka za doprovodu cimbálové muziky Grácia,“ řekla za organizátory Marie 
Dostálová. Mladí soutěžící jsou jak z mikulovských základních škol, tak z gymnázia, z dětských 
národopisných souborů Jarabáček, Palavánek, Palavěnka. Některé děti jsou z Dolních Dunajovic, Březí, 
Novosedel, Klentnice, Litobratřic, Šanova, Horních Věstonic, Jevišovky, Pavlova a Velkých Pavlovic.  
Soutěž pod záštitou města Mikulova pořádá Národopisný spolek Pálava, ředitelství ZŠ Valtická a Pavlovská, 
ZUŠ Mikulov a regionální folklorní sdružení Mikulovsko. 
Jitka Sobotková 

Amfiterátr se dočká odvodnění  

Vedle hloubkové rekonstrukce amfiteátru, která probíhá a bude dokončena do 30. června, začne od 
1. dubna také celoplošné odvodnění amfiteátru. Z tohoto důvodu bude celý areál amfiteátru, coby 
staveniště, uzavřen a nebude průchozí. Nebudou se zde konat žádné akce a nebude přístupné ani hřiště či 
skateboardový park.   
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„Všichni víme, jak to dopadá, když v případě hromadných kulturních akcí zaprší a my máme amfiteátr pod 
vodou. Loňské vinobraní toho bylo zdárným příkladem. Proto město přistoupilo k celoplošnému odvodnění 
amfiteátru a tuto technickou záležitost musíme letos na jaře vyřešit,“ řekla místostarostka města Marie 
Leskovjanová. Po odvodnění bude následovat také zatravnění plochy. Z uvedených důvodů zde nebude 
probíhat ani Dětský den. Letos se přesune na fotbalové hřiště. A oblastní soutěž dětí v bezpečnosti 
silničního provozu se bude konat na parkovišti u Casina vedle fotbalového hřiště. 

Amfiteátr se dočká opět svého zprovoznění v červenci, kdy bude 3.–4. července první akcí festival Tomáše 
Kluse a jeho hostů Rozmarné léto.  
js 

Zastupitelé schválili podmínky přidělování dotací 

Mikulovští zastupitelé na svém mimořádném jednání 11. března schválili Pravidla pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Mikulov a zároveň vyhlásili dotační programy pro letošní rok.  

„Město Mikulov chce podporovat aktivity v oblasti kultury, sportu a volného času, volnočasových aktivit a 
zájmové činnosti a tradičně budeme také podporovat prorodinnou politiku a projekty v oblasti památkové 
péče,“ řekl starosta města Rostislav Koštial. Na dotační programy letos Mikulovští ve svém rozpočtu 
vyčlenili částku 2,7 milionu korun.  

Žádosti o dotace mohou žadatelé z řad nadací, spolků, obecně prospěšných společností, účelových zařízení, 
fyzických i právnických osob podávat do 13. dubna. Administrátorem dotačních programů je Jana 
Dmitrievová z finančního odboru Městského úřadu Mikulov. 
js 

Kam kráčí nejenom český management? 

Mikulovskou Galerii Závodný si pro svou konferenci s názvem Qou vadis, management vybrala Česká 
manažerská asociace. Konference, na které se diskutovalo na téma role manažerů ve společnosti v zemích 
EU či o ženském aspektu v managementu a společnosti v západní a střední Evropě, se konala 19. března. 
Účastnila se jí také Iveta Radičová, slovenská socioložka a bývalá předsedkyně vlády Slovenské republiky či 
Jan Sechter, velvyslanec ČR v Rakousku. 

Kromě Galerie Závodný se na akci podíleli také mikulovské firmy hotel Golf Garni a restaurant Sojka & spol.  

js 

Rozhovor s novým prezidentem FC Pálava Mikulov 

Proč jste se vlastně rozhodl kandidovat na post klubového prezidenta? 
„S malými přestávkami jsem od svých pěti let členem FC Pálava Mikulov a na místním fotbalovém hřišti 
jsem vyrostl. S klubem mě tedy pojí silné pouto. Není žádným tajemstvím, že se mikulovská kopaná  
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v posledních letech nenacházela v nejlepší kondici, a když byla možnost vstoupit do klubového vedení, 
rozhodl jsem se jí využít. Myslím si, že ti, co zde vyrostli, by se měli v budoucnu o klub i postarat.“  
 
Jaké má FC Pálava Mikulov zázemí a chystáte v letošním roce nějaké investice, opravy nebo brigády? 
„Musím přiznat, že i přestože jsme klubem malým, máme pro naši sportovní činnost velmi dobré 
podmínky. Fotbalový areál nabízí hřiště s umělým i přírodním povrchem a hlavní budova má vše, co je 
pro sport potřeba. Chybí snad jen prostor k regeneraci. Co se týče investic, rádi bychom. Vše je ale 
otázka financí a ty nám teď chybí nejvíce. V současné době probíhá formou brigád rekonstrukce 
bočních částí tribuny a v tomhle duchu bychom rádi zvelebili i zbytek areálu.“  
 
Kolik má fotbalový klub nyní členů a jaké je jejich rozložení? 
„FC Pálava Mikulov má nyní sto dvacet pět členů. Sto deset z nich se jako hráči pravidelně zúčastňují 
mistrovských utkání. Těch nejmenších ve věku od pěti do deseti let máme dvacet devět. Starších a 
mladších žáků je dohromady třicet a dorostenců šestnáct. Třicet pět členů čítají naše seniorské týmy. 
Zbylí členové jsou trenéři, vedoucí mužstev a nejvěrnější fanoušci, kteří nám pomáhají nejenom při 
pořádání mistrovských utkání a turnajů, ale pochlubit se mohou i spoustou brigádnických hodin.“  
 
Zaměřme se na děti a mládež. Kolik jich vychováváte a kolik kvalifikovaných trenérů se jim věnuje? 
„Dětí a mládežníků máme aktuálně sedmdesát pět. Co se týče trenérů, tak k dnešnímu dni může FC 
Pálava Mikulov nabídnout u dětí a mládeže sedm licencovaných trenérů. Víme, že to není mnoho, ale 
najít trenéra s licencí, který by byl ochoten ve svém volném čase pracovat zdarma desítky hodin 
měsíčně, je velmi náročné. Snažíme se proto postupně zapojovat i tatínky a zatím se nám to daří.“  
 
Jaké jsou vize nového vedení FC Pálava Mikulov, kam až byste se chtěli dostat? 
„Musíme být soudní a pochopit, že velký fotbal patří do velkých měst. Vzhledem k finanční náročnosti 
kvalitních fotbalistů z širokého okolí musíme jít cestou vlastní výchovy. Je to běh na dlouhou trať, ale 
pokud budeme trpěliví a budeme pracovat koncepčně, myslím si, že se můžeme vrátit tam, kde jsme 
byli. Před lety se zde hrál krajský přebor a tahle soutěž by Mikulovu opět slušela.“ 
 
Bez finančních prostředků to nejde. Máte nějaké dlouholeté sponzory, a který z nich je největší? 
„Máte pravdu, finance jsou alfou a omegou naší existence. Naším největším a nejvěrnějším partnerem 
je město Mikulov. Bez finanční podpory z radnice by mikulovský fotbal zanikl. Věrnost mikulovské 
kopané ale léta zachovávají i jiní, ať už větší nebo menší společnosti či jednotlivci z Mikulova a jeho 
okolí a za to jim patří naše velké poděkování. Všechny naše partnery můžete najít na webových 
stránkách fcpalava.cz.“  
 
Jak vám vlastně mohou pomoci či vás jinak podpořit mikulovští občané? 
„Pomoc může být jakákoliv. Finanční, materiální nebo nějaká brigádnická hodinka. Nebráníme se 
ničemu. Pokud bude mít některý z mikulovských občanů chuť nám pomoci, stáčí nás jen kontaktovat. 
Jak se říká, my už mu něco najdeme.“ 
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Co vás na vaší práci těší? 
„Jako prezidenta klubu mě určitě těší to, jak zatím pracuje nový výkonný výbor. I přes krátkou dobu, co 
jsme ve vedení, si troufám říci, že se nám podařilo hodně věcí změnit, a přál bych si, aby to tak i 
pokračovalo. Jako trenéra mě samozřejmě těší práce s mládeží. Vidět mladé kluky na sportovišti je jistě 
příjemnější, než je vidět při vytrhávání dopravních značek nebo ničení fasád domů. Největší radost nám 
ale tehdy, když mi některý z trenérů přípravek sdělí, že se v našem klubu registrovalo další dítě. Rodiče 
si musí uvědomit, že nicnedělání jejich dětí je smutné, že pohyb je radost. Pokud nevěříte, přidejte se 
k nám.“ 

Jitka Sobotková 

Kohouti se připravují na sezónu  
Štědré dary tříkrálové sbírky ještě ani nestačily být rozdány a my, hráči ragbyového klubu RLC Roosters 
Mikulov, jsme se již začali pilně připravovat na nadcházející ligový ročník. Na valné hromadě v polovině 
ledna jsme se shodli, že je třeba co nejrychleji zapomenout na nevydařený konec minulé sezóny a plně se 
soustředit na tu další. 

Náš zkušený trenér Petr Šedina, kapitán českého národního mužstva, se rozhodl zařadit do tréninkového 
plánu vedle již obligátní fyzické a herní přípravy i cvičení zvyšující rychlost a vytrvalost. Ty nám v posledních 
zápasech minulého roku chyběly. V třináctkovém ragby, které hrajeme, jsou na rozdíl od rozšířenějšího a 
u nás známějšího patnáctkového ragby zapotřebí kromě fyzické síly a odolnosti právě tyto dvě vlastnosti. 
Bránící mužstvo totiž musí po každé skládce nechat útočícímu mužstvu deset metrů volného prostoru na 
rozehrání míče. Pokud se kterýkoli bránící hráč nestihne před rozehrávkou vrátit za pomyslnou 
desetimetrovou čáru, nachází se v postavení mimo hru a nemůže pokračovat ve hře. Útočníci se snaží 
rozehrát co nejrychleji, což pro obránce znamená neustálý pohyb ve sprintu – vracení se na obrannou linii a 
okamžité vybíhání proti útočníkům. 

Do jaké míry se nám daří náš tréninkový plán dodržovat a připravit se tak na těžké mistrovské zápasy, jste 
se mohli přesvědčit v sobotu 14. března, kdy jsme na našem domácím hřišti v Dolních Dunajovicích hostili 
předsezónní turnaj prvoligových týmů. Pro vás, kteří tento sport neznáte, to byla jedinečná možnost se 
s ním seznámit. K vidění byla totiž nejlepší česká mužstva. Klání bylo rozlosováno do dvou skupin po čtyřech 
týmech, přičemž v každé skupině hrál každý s každým. Vítězové skupin si pak zajistili přímý postup do finále. 
V naší skupině jsme sehráli kvalitní zápasy s týmy Berouna a Ústí nad Labem, podlehli jsme pouze pozdějším 
vítězům celého turnaje, mužstvu Slavie Hradec Králové. Chtěli bychom tímto poděkovat všem zúčastněným 
týmům za nasazení a příjemnou atmosféru, kterou nepokazilo ani nepříliš vlídné počasí.  

Nyní už nebrání nic tomu, aby sezona 2015 mohla vypuknout v plném proudu a my všichni se mohli těšit na 
krásné zápasy, překvapivé výsledky a fair-play hru. Rozhodně se je na co těšit. Pro vás, kteří byste se rádi 
stali našimi fanoušky, přidáváme termíny našich domácích zápasů v roce 2015: 28. 3. Teplice, 24. 5. Hradec 
Králové, 21. 6. Chrudim / Pardubice, 30. 8. Vrchlabí, 27. 9. Beroun a 25. 10. Havlíčkův Brod. Sledujte FB 
mikulov.rugby.league. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit. 
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A pokud by vás hra zaujala tak, že byste se chtěli stát našimi spoluhráči a kamarády, rádi vás mezi sebou 
přivítáme. Pro více informací kontaktujte Petra Šedinu telefonicky na čísle 734 876 486 nebo e-mailem na 
petr.sedina@rugbyleague.cz.  

Tomáš Vejmelka, Mikulov Roosters Rugby League Club 
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