
 
 
 

 

 

Mikulov, 3. 4. 2015 

  
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) 
 
Mikulov uvítá Regionální ozvěny Febiofestu 

Dvaadvacátý ročník Febiofestu se v pátek 10. a v sobotu 11. dubna přesune na dva dny do 
Městského kina v Mikulově. Vybraná filmová díla se vymykají běžné komerční produkci a 
nabízejí zamyšlení nad závažnými tématy současnosti. Určitě potěší náročné diváky a příznivce 
současné kinematografie. 

„Mikulov se stal součástí prestižního projektu Febiofest v loňském roce, kdy jsme uvedli pouze 
jeden film. V tom letošním roce jsme se s organizátory domluvili na dvou filmových snímcích a 
speciální projekci pro školy.  Věřím, že tak potěšíme místní zájemce o film a kulturu,“ uvedla 
programová produkční Alice Vaňkátová.  
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Festival zahájí v pátek v deset hodin projekcí pro školy a seniory, která připomene události              
2. světové války. Nejnákladnější projekt polské kinematografie Město 44 režiséra Jana Komasy 
vypráví o skupině mladých chlapců a dívek, kteří se ocitnou vlastním rozhodnutím uprostřed 
Varšavského povstání v roce 1944. Snímek vypovídá o jejich euforii a odhodlanosti, ale také 
pochybnostech a prohlubující se beznaději. Hlavním hrdinou je samotná Varšava – město, které 
mělo být vymazáno z mapy Evropy.  

V sobotu v 17 hodin se bude promítat český film Danielův svět, příběh mladého muže s pedofilní 
sexuální orientací. Snímek získal diváckou cenu z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 
v Jihlavě.  V 19 hodin pak bude promítací plátno patřit českému filmu Fotograf podle scénáristky a 
režisérky Ireny Pavláskové.  V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa 
Jana Saudka (Karel Roden) se vracíme k některým zásadním křižovatkám života umělce 
obdařeného nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu 
přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení. 
(lk) 

Fotbalová sezona začala 
 
První zápas letošního jara na domácím hřišti sehrála Pálava s Chvalovicemi a dorost hostil vedoucí 
celek soutěže Tasovice. Utkání se hrálo před nově zrekonstruovanou tribunou, kde byly svépomocí 
a za materiální podpory MěÚ Mikulov a Mikulovské rozvojové nainstalovány nové lavičky, které by 
měly zase nějakou dobu sloužit fanouškům a příznivcům mikulovského fotbalu. Za podporu patří 
velký dík MěÚ Mikulov a Mikulovské rozvojové. 
 
U "A" mužstva začal na trenérské lavičce od letošního jara Ivo Kauer. 
Výsledky odehraných prvních kol v jarní části soutěže: 
Muži "A":  Zbýšov - FC Pálava Mikulov 3 : 3, branky Šťastný M. 2, Šlancar 
Muži "B": FC Pálava Mikulov - Přítluky zrušeno, hosté se odhlásili ze soutěže 
Dorost:  Únanov - FC Pálava Mikulov 1 : 1, branky Gazdík 
Starší žáci: Svatobořice - FC Mikulov 5 : 2, branky Kališ Marek 2 
Mladší žáci: Svatobořice - FC Pálava Mikulov 0 : 12, branky Vyhoda 3, Žůrek 3, Paprstka 2, Kališ 
Martin , Kunc Dominik, Pavlinec, Rosík.  
Přípravky zatím ještě nehráli. 
Žáci druhý zápas jara odložili, protože odjeli na tradiční turnaj do italského Agropoli. O tom jak si v 
Itálii se dozvíte v příštím čísle Zpravodaje. 
Jan Malík 
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Benefiční koncert v ZUŠ Hrajeme a zpíváme pro Verunku 

Žáci a učitelé Základní umělecké školy Mikulov pořádají v pondělí 13. dubna benefiční koncert 
na podporu léčby pětileté Veroniky Gožďálové. 

Dívka od narození trpí dětskou mozková obrnou a tato diagnóza ji omezuje v životě normálního 
zdravého dítěte a i prognóza do budoucnosti není nijak optimistická. Není však beznadějná. Proto 
Verunka se svými rodiči od narození jezdí na rehabilitace, navštěvuje Dětské rehabilitační centrum 
Medvídek, kde cvičí, má zde logopedickou péči, absolvuje canisterapii i muzikoterapii. Jindy 
dojíždějí na hipoterapii, ergoterapii, logopedii a plavání v bazénu. Časté jsou i jejich pobyty 
v Poradně rané péče Dorea, několikrát ročně pobývají v Dětské léčebně pohybových poruch 
v Boskovicích, v Dětském rehabilitačním centru Pavučinka v Šumperku, dlouhé týdny tráví v lázních 
Klimkovice a v Praze na neurorehabilitační klinice Axon. To vše vyžaduje vedle pevných nervů a 
spousty času i nemálo finančních prostředků. 

„Rozhodli jsme se pomoci tak, jak je v našich silách a možnostech, a připravili jsme proto benefiční 
koncert,“ říká ředitel školy Jiří Vrbka. Vystoupení žáků pod vedením Václava Peši začne přesně v 
17.17 hod. a výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na konto rodičů malé Veroniky. 
(js) 

Mikulovští Kohouti zahajují sezonu suverénním vítězstvím  

V sobotu 28. 3. se konalo první soutěžní utkání roku 2015 nejvyšší tuzemské soutěže v Rugby 
league. Mužstvo Mikulovských Kohoutů hostilo v Sedleci u Mikulova tým Dragons z Teplic. 

Hřiště bylo nachystáno náramně, hráči obou týmu byli už na první pohled připraveni jak fyzicky tak 
silově velmi dobře, diváků dorazila spousta a napětí z prvního soutěžního klání roku 2015 šlo cítit 
na každém kroku. 

Pár minut před výkopem se Kohouti hromadně, jako jeden muž, odebrali do kabin, kde hrající 
trenér Petr Šedina rozdal poslední pokyny a zdůraznil o čem zápas bude, co od svých svěřenců 
čeká a jak chce, aby to vypadalo. Soustředění svěřenci trenéra na pokyn obstoupili, chytli se kolem 
ramen a třikrát se Sedlecem a okolím rozeznělo: Roosters, Roosters, Roosters!  

Po malé chvíli od hromadného pokřiku už zazněla jen píšťalka pana rozhodčího a utkání začalo. 

Sestava Roosters byla hodně silná a Kohouti se k prvnímu utkání sešli ve velkém počtu. Dalo by se 
říct, že skoro v tom nejsilnějším možném. Bohužel ne všichni hráči z minulé sezony byli schopni  
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nastoupit, a to z důvodu dlouhodobějších zranění. Je ale samozřejmostí, že i tito Kohouti byli na 
zápase přítomni a povzbuzovali své spolubojovníky a kamarády. 

Utkání začalo velkým tlakem Kohoutů a touha po dobrém a klidném vstupu do utkání se podařila 
naplnit. Během prvních deseti minut Kohouti nepustili Teplice ze své půle a navíc položili hned 
třikrát. Z toho ve dvou případech také přidali úspěšnou konverzi, což vedlo k rychlému vedení 15:0. 
Teplice se dokázali z úvodního šoku oklepat a přidali na tempu. Tady se ale ukázala opravdu dobrá 
defenzíva Mikulova, která dokázala zastavit nájezdy Teplic aktivní obranou podporovanou dobrou 
komunikací mezi hráči. Bez rozdílů se všichni hráči pouštěli do skládek a bojů o každý metr hřiště. 

Teplice ovšem dokázali snížit. To jakoby Kohouty z Mikulova pořádně namíchlo a tým kolem 
kapitána Adama Petržely zařadil vyšší rychlostní stupeň a skóre se od té doby posouvalo už jen 
jedním směrem s drobnými, malými korekcemi ze strany Teplic. Utkání nakonec skončilo vysokým 
vítězstvím Mikulova 54:14. Za Rooster Mikulov skórovali téměř všichni hráči základní sestavy. Po 
hattricku si připsal Otto Friedl a Karel Opravil. 

K vidění byla spousta krásných akcí a sprintérských soubojů, tvrdých skládek a hlavně fair play hry, 
která je v rugby hlavním pojmem a hráči se jí bez rozdílů drží. Diváci byli nadšení z nasazení jak 
domácího tak i hostujícího týmu a odměnili všechny hráče mohutným potleskem na konci zápasu.  

Hrající trenér Petr Šedina byl po zápase spokojený a ocenil týmovou hru a obětavost všech hráčů. 
„Ano, byly tam chyby, ale na nich zapracujeme,“ nechal se slyšet. „Všichni dneska jezdili po zadku, 
neutekl nám začátek zápasu jako obvykle a jsem rád, že si hráči vzali k srdci to, co jsem jim říkal 
před zápasem. Byli jsme jako jeden muž,“ dodal. Při otázce, zda by přece jen nemohl někoho 
vyzdvihnout za dnešní výkon, se zamyslel a řekl: „Zdeněk Klečka. Spousta černé práce, které 
odvedl jak v defenzívě, tak i v ofenzívě. Bez takových hráčů se zápasy jen těžko vyhrávají. Hrál 
úžasně, s velkou chutí a zaujetím. Ale znovu chci podotknout, že každý Kohout dneska makal, a 
proto je výsledek, jaký je.“  

Teplice tedy odjíždí z jižní Moravy s prázdnou. Mikulov byl jednoznačně lepším týmem a všichni 
věříme, že na vítězné vlně pojede co nejdéle. Třeba hned za čtrnáct dní v dalším zápase na horké 
půdě ve Vrchlabí. Držte palce! Roosters do toho! 
Aleš Fraňo 
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