
 
 
 

 

 

Mikulov, 30. 3. 2015 

  
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.  

 

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 
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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) 

Křest katalogu MVS “dílna“ 2014 

Jednadvacátý ročník Mikulovského výtvarné sympozium “dílna“ 2014 je již dávnou minulostí, ale 
tradičně jeho ukončení probíhá až křtem katalogu. Loňský ročník vyvrcholí právě v sobotu 11. 
dubna v galerii Mikulovského Rudolfina, kdy bude v 18 hodin pokřtěna publikace Divnej ročník – 
blízká setkání.   
 
„Katalog prostřednictvím rozhovorů se zúčastněnými autory přibližuje jejich tvorbu nejen v rámci 
sympozia. Kromě textů obsahuje kvalitní reprodukce děl, jež se stala součástí sbírky současného 
umění města Mikulova, dokumentární fotografie z průběhu akce a odborné zhodnocení 
výtvarného teoretika. Koncept katalogu byl oproti minulým rozšířen o náhledové reprodukce také 
všech ostatních děl, která autoři v průběhu sympozia vytvořili,“ řekla produkční sympozia Jitka 
Havlíková.  
 
Sbírka současného výtvarného umění města Mikulova je díky 21. “dílně“ a jejím účastníkům, 
kterými byli Stanislav Diviš v roli kurátora, Václav Bláha, Petr Veselý, Oldřich Tichý, Jan Pištěk, Aldin 
Popaja, Viktorie Prokopová a Ondřej Čech v pozici teoretika ročníku bohatší o další výtvarná díla. „ 
Díla z tohoto ročníku byla znalkyní v oboru výtvarné umění ohodnocena celkem na jeden milion 
čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun,“ dodala Jitka Havlíková a zároveň prozradila, že pořadatelé již 
nyní pracují na přípravách dalšího, v pořadí již 22. ročníku. Ten proběhne od 11. července do 
8. srpna 2015.  
 
Organizací další “dílny“ byla pověřena nová produkční společnost, která jistě již brzy zveřejní 
jména nových účastníků. Prozatím je známo jen jméno nového kurátora a tím je malíř Oldřich 
Tichý. 
 

Součástí křtu katalogu bude i zahájení výstavy dokumentárních fotografií z průběhu uplynulé 
“dílny“ autorky Magdaleny Bláhové. A v rámci křtu zahraje i Roman Dragoun.  
(js) 
 
Mikulovská rozvojová, s.r.o. 
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov  
IČ:276 89 310, DIČ: CZ27689310  
tel.: +420 519 324 922, e-mail: kultura@mikulov.cz     www.mikulov.cz 

mailto:kultura@mikulov.cz
http://www.ticketstream.cz/
http://www.palavske-vinobrani.cz/
http://www.palavske-vinobrani.cz/


 
 
Mikulov přivítá jaro a oslaví Velikonoce 

Velikonoční Mikulov od 2. do 6. dubna přichystal bohatý program, 
v němž nechybí každoroční Hledání velikonočních vajíček ani 
výroba velikonočních dobrot a dekorací. Město přivítá další řemeslný jarmark a vystoupí řada 
kapel a folklorních souborů. Konají se i kostýmované prohlídky a výstup křížovou cestou na 
Svatý kopeček.  

   

Na nadcházející svátky se můžete naladit už na Zelený čtvrtek při odpoledním workshopu v Eat Art 
Gallery, kde se budou péct velikonoční beránky a perníčky. Děti si určitě nenechají ujít oblíbené 
Hledání velikonočních vajíček, které od 16 hodin na Kozím hrádku pořádá Dům dětí a mládeže. 

Na Velký pátek jste zváni k výstupu na Svatý kopeček se zastavením ke krátké modlitbě u 
jednotlivých kapliček. Večer přivítají návštěvníky Dietrichsteinské hrobky průvodci v kostýmech a 
hotel Templ nabídne hudební večer s místní kapelou Jazzpetit.  
 
Na bílou sobotu 4. dubna se v deset hodin na náměstí otevře velikonoční jarmark, kde se 
návštěvníci setkají s ukázkami tradičních řemesel i velikonočních rukodělných technik, jako je 
pletení pomlázek, zdobení kraslic a perníčků. Hudební a taneční program na pódiu zahájí 
velikonoční pásmo v podání dětí z Národopisného souboru Palavánek a Palavěnka. Dále se zde 
vystřídá Národopisný soubor Pálava, cimbálová muzika Kasanica a folklorní krůžek Pohárek.  
 

 
Mikulovská rozvojová, s.r.o. 
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov  
IČ:276 89 310, DIČ: CZ27689310  
tel.: +420 519 324 922, e-mail: kultura@mikulov.cz     www.mikulov.cz 

mailto:kultura@mikulov.cz


 
 
Pokračuje brněnská skupina Midnight Coffee Session a o hudební 
rozloučení se postará country skupina Zimour. 
 
Ti nejmenší se budou bavit hlavně v Galerii Konvent, kde pro ně Dům 
dětí a mládeže připravil dílničky. „Tentokrát budeme vyrábět různé velikonoční dekorace, 
nezapomeneme ani na netradiční zdobení vajíček, “ upřesnila Alena Židelová z Domu dětí a 
mládeže. Dění  zpestří i pouliční divadlo Kašpárkův svět, které zahraje dvě pohádky.  Svoji odvahu a 
šikovnost v boji si můžou děti vyzkoušet na zámku při ukázkách rytířského turnaje, který bude 
přizpůsobený pro malé diváky. Dětský program doplní i představení dravých ptáků a práce s nimi.  
 
Také velikonoční neděle bude patřit velikonočnímu jarmarku a uměleckým vystoupením. 
Představí se Ženský pěvecký sbor z Březí, dechová hudba Mikulovanka a vystoupí dvě mladé 
rockové kapely z místní základní umělecké školy. Příznivci folku si určitě zazpívají s Pavlínou Jíšovou 
a jejími přáteli a program uzavře rocková kapela Denwer. V galerii Konvent budou pro děti opět 
připraveny velikonoční dílničky a večer se koná další kostýmovaná prohlídka v Dietrichsteinské 
hrobce. 
 
Speciální akce organizují rovněž některá restaurační a ubytovací zařízení, která kromě 
velikonočních menu lákají na ochutnávky vín a večery s cimbálkou. Zájemci můžou zamířit taky na 
zámek, Kozí hrádek, židovský hřbitov a do jeskyně Na Turoldu. 
(lk) 

Do Městského kina si nyní rezervujete lístky online 

Mikulovské kino od dubna spouští nové webové stránky s modulem Cinemaware, který umožňuje 
online rezervaci vstupenek. Webový portál naleznete na www.kino.mikulov.cz. Je napojen také na 
Česko-Slovenskou filmovou databázi (ČSFD), takže na stránkách naleznete aktuální informace ke 
každému novému filmu, včetně obrázků a videí.  

Po zkušebním provozu celého systému se chystá také online prodej. Zatím je možné si vstupenky 
zakoupit předem v Turistickém informačním centru na Náměstí.  
(lk) 
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