
 
 
 

 

 

Mikulov, 20. 4. 2015 

Mikulov bude mít nový pivovar! 

Mikulov, město vína se pomalu stává i městem pivovarů. Po prvním mikropivovaru Mamut se v areálu 
Galantu právě otevírá další. S kapacitou varny tisíc litrů a špičkovou technologií, ležáckými tanky až do 
kapacity sto padesáti tisíc litrů za rok se už neřadí ani ke klasickým minipivovarům.  

„V Galantu se bude vyrábět klasické české pivo. Světlý ležák českého typu je ve světě nejnapodobovanějším 
druhem piva. Je vařen typicky českým způsobem rmutování z vody, sladu a výhradně českých a moravských 
chmelů. Díky spodnímu kvašení v moderních cylindro-kónických tancích má čistou svěží chuť a příjemnou 
hořkost. Poctivá desítka bude prvním produktem, na výrazně chmelenou jedenáctku a další speciality si 
budeme muset ještě pár týdnů počkat,“ upřesnil Michal Krepl, který je za výrobu piva v hotelu Galant 
zodpovědný.  

„Těším se, že pivo z Galantu bude dosahovat stejně výborných vlastností jako místní vína a vím, že 
sládkovou ambicí to rozhodně je,“ řekl majitel hotelu Galant Jiří Marian. A už na nedávné slepé degustaci, 
kdy Mikulované srovnávali pět druhů piv, pivo z Galantu zabodovalo výborně. „Naše „třináctka“ porazila i 
slavný Pilsner Urquell 12°. A to ještě nebyl z mikulovské vody. Máme se proto na co těšit,“ dodal 
s potěšením Michal Krepl. 

A těšit se už nebudeme dlouho. Pivovar se slavnostně a poměrně hlučně otevře už v prvních květnových 
dnech. Na Galantních májových slavnostech piva, vína, zpěvu a hudby, které se budou konat v areálu Galant 
od 1. do 9. května. Slavnostní otevření a křest nového pivovaru Galant proběhne v sobotu 2. 5. v 11 hodin. 
„Otevření nového pivovaru v Mikulově vítám a fandím mu,“ komentoval novou podnikatelskou aktivitu, 
která do města jistě přiláká i řadu turistů, starosta města Mikulova Rostislav Koštial.  

„Věříme, že dokážeme v Galantu vytvořit pravou postřižinovou náladu, nabídneme klasické pivní 
pochoutky, ale i speciality k vínu včetně nových ročníků vína Galant. Na pivo za mimořádnou cenu 18 Kč se 
už můžeme chodit dívat jen do muzea nebo do Galantu,“ řekl Jiří Marian a zároveň pozval na Galantní 
slavnosti. Ty nebudou jen o pivu a vínu, ale na podiu se první májový víkend vystřídá více než desítka kapel, 
mezi jinými Wabi Daněk, kapela Medicimbal a Poseidon. V sobotu 2. května se také nad hotelem přesně ve 
14 hodin uskuteční letecká akrobatická show Martina Šonky.  

„Věřme, že Galantními májovými slavnostmi zakládáme novou mikulovskou tradici,“ řekl na závěr majitel 
hotelu Jiří Marian. 
Jitka Sobotková 

Mikulovští strážníci bojují s drogami především prevencí a přednáškami na školách 

Také Mikulov patří mezi města, kde jsou uživatelé omamných a psychotropních látek. Jejich věková 
hranice se snižuje a počty narůstají. Nelze před tím zavírat oči. Řada občanů na to poukazuje, ptá se, co 
s tím, respektive s výrobci a distributory drog dělá státní či městská policie. Proto jsme se obrátili na velitele 
mikulovské městské policie Jiřího Hamerníka.  
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„Ano všeobecně se to ví, že tu jsou takzvaní vařiči, monitorujeme to a 
informace předáváme Policii České republiky. Omamné a psychotropní 
látky má ve své pravomoci právě státní policie. Městská policie může řešit a 
řeší přestupkové věci. Například, když má někdo u sebe menší než malé 
množství těchto látek, ale vždy vyrozumíme policii,“ vysvětlil Jiří Hamerník. A dodal, že o inkriminovaných 
místech, kde se distribuuje či vaří, strážníci vědí. „Všeobecně se o nich ví, nebudu proto říkat, kde jsou. I ti 
výrobci jsou všeobecně známí. Ale to je záležitost státní policie a nemohu mařit jejich práci. Na druhou 
stranu to ale není záležitost jen Mikulova. Každá vesnice má dnes už svého vařiče, odběratele, uživatele. Je 
to běžná tržní záležitost. Ačkoli se nám to nemusí líbit.“ Neštěstím pro odhalování pachatelů, výrobců či 
distributorů omamných látek také podle Hamerníka je to, že varny, na kterých se pervitin vaří, jsou 
přenosné, sbalí se jednoduše do batůžku a přenesou kamkoliv. Výrobci mnohdy mají s sebou psy bojových 
plemen, kteří jim dělají ochranu. „Osobně jsem to zažil, když jsem musel vytáhnout i služební zbraň a na 
dotyčného křičet, ať si psa přivolá. Když jsem pak k němu doběhl i já, tak už měl své nádobíčko sbaleno. A 
co mu pak můžete dokázat,“ vzpomíná na jeden z případů Jiří Hamerník.  

Prevence a diskuse s dětmi a mladistvými o drogách je to nejlepší, co můžeme dělat  

„Už více jak deset let děláme preventivní činnost. Chodíme do škol základních i středních na přednášky a 
bavíme se s dětmi o drogových závislostech. Je to zajímavé i v tom, že se tam potkáváme s těmi, které 
známe z ulice. A můžeme si to ve škole rozebrat i jiným způsobem než přímo na ulici,“ říká velitel Městské 
policie.  

A na co při diskusích se žáky a studenty upozorňuje nejčastěji? „My dnes díky monitoringu víme, kdo to 
v Mikulově vyrábí, z jakých podmínek pochází. A jsou to z osmdesáti procent bezdomovci a je mezi nimi i 
člověk se žloutenkou typu B. A tihle lidé to vyrábí a pak distribuují. A my to ve školách říkáme na rovinu: Tak 
jestli chceš, tak si dej, šlehni si od takovýchto lidí, ale my vám to rozhodně nedoporučujeme,“ upřesnil Jiří 
Hamerník s tím, že by všechny, kteří si chtějí koupit drogu, měla zarazit i její nízká cena.      

O tom, že v Mikulově jsou uživatelé omamných a psychotropních látek, ví strážníci také proto, že 
spolupracují s břeclavským K-centrem, které do města jezdí vyměňovat injekční stříkačky a jehly. „Nechci 
říct, že počet uživatelů je na vzestupu, ale díky důslednější práci K-centra žádají více a více výměn, z toho lze 
tedy vyvozovat, že ti uživatelé tu jsou. Ale za pracovníky K-centra chodí pouze třetina možná pětina těch, 
kteří tu jsou,“ doplňuje Jiří Hamerník.  

Z celoevropského hlediska je Česká republika také na druhém místě za Španělskem, co se týká uživatelů 
marihuany. Mikulovští strážníci také podle zkušeností z terénu a i z diskusí se žáky vědí, že věková hranice, 
kdy děti poprvé vyzkouší kouřit marihuanu, se snižuje a kouří jí dřív než cigarety. „I proto budeme nadále 
s našimi přednáškami a preventivní činností na školách pokračovat. Ale upřímně vše začíná v rodině,“ řekl 
velitel Městské policie Mikulov. Boj s drogami je podle něj nikdy nekončící boj. „Dokud bude poptávka, tak 
nabídka jen reaguje na trh. A sotva se jeden výrobce a dealer zavře, jeho místo na trhu zaujme hned další. 
Je to zkrátka realita dnešní doby,“ dodal na závěr Jiří Hamerník.  

Jitka Sobotková 
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Mikulovská radnice přispěje na opravu věže kostela svatého Václava dvě 
stě tisíc korun 

Věž kostela svatého Václava prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Do konce 
roku by měly být interiér a zejména schodiště podle sdělení mikulovského 
probošta Pavla Pacnera opraveny. Před několika týdny také církev nevěděla, kde vzít peníze na opravu 
elektroinstalace a hodin na věži. „Dnes je již situace mnohem jasnější a naše přání bylo vyslyšeno,“ řekl 
mikulovský probošt. Potřebných zhruba dvě stě tisíc korun na tyto opravy daruje město Mikulov. A starosta 
města Rostislav Koštial to potvrdil. „Město Mikulov získalo dvě stě tisíc korun darem od společnosti Nichias, 
jejíž štědrosti si velmi vážíme. A tyto peníze i my dál investujeme a podpoříme opravu jedné z dominant 
města.“ Společnost Nichias věnovala finanční dar městu Mikulov u příležitosti oslav svého desetiletého 
působení v mikulovské průmyslové zóně. 

Jitka Sobotková 

 

Fotografie Richarda Klíčníka vás přenesou do daleké Asie 

Mikulovská galerie Konvent zahájila v dubnu svou letošní výstavní sezonu a v jejích prostorách až do 
konce dubna vystavuje Richard Klíčník. Fotograf, redaktor, básník, muzikant a překladatel. Milovník čaje 
a vína.  

 

Jeho fotografie vás přenesou do daleké Indonésie, Indie, Thajska, Kambodže či Laosu. Proto jí dal název 
Daleko od vinic. Ty jsou mu blízké také. Před čtyřiatřiceti lety se narodil ve Znojmě a část dětství prožil i 
v Drnholci.  

Třiačtyřicet barevných fotografií mapuje jeho cesty po Asii, kam se od roku 2009 rád vrací. Jeho srdeční 
záležitostí je Indie a ze všeho nejraději fotí lidi. „Zachytit lidskou duši tak, aby byla ukradena, není vůbec 
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jednoduché. A zjistil jsem, že se mi to celkem daří a mám z toho velkou 
radost,“ říká mladý fotograf. Jihovýchodní Asie ho okouzlila svou 
pohostinností, bezpečností, skvělým jídlem a hlavně tím, že „se tam lidé 
pořád usmívají“, jak s nadšením sdělil.  

Fotografování a cestování jsou jeho obrovskými koníčkem. Miluje moře, na jachtě obeplul Itálii a v srpnu se 
chystá na svou další výpravu. „Budeme přeplouvat z Islandu na Faerské ostrovy, pak do Skotska, Norska a 
konec plavby bude v Rostocku,“ svěřil se s plány na měsíční plavbu Richard Klíčník.  

Ze svých cest pak většinou vydává fotoknihy. Ke Skotsku, Indonésii a Indii se do Vánoc připojí i kniha z jeho 
poslední cesty do Thajska, Kambodže a Laosu, odkud se vrátil před pár měsíci.  

Tyto fotoknihy však nejsou zdaleka jedinými, kde lze fotografie Richarda Klíčníka vidět. Jako redaktor 
nakladatelství Argo má blízko k americkému spisovateli Danu Brownovi. A právě do jeho ilustrované verze 
románu Inferno byly zařazeny i Klíčníkovy fotografie z Florencie. „Když mi volali z amerického 
nakladatelství, jestli mohou použít moji fotografii fontány na zadní obálku a dalších čtrnáct fotek do knihy, 
vyrazilo mi to dech. Považuji to za svůj největší profesní úspěch. Té knihy v ilustrované podobě se prodá po 
celém světě asi milion výtisků,“ vzpomíná fotograf. A zároveň přiznává, že fotografie je jeho jediný profesní 
obor, který nestudoval. Ale z velkého koníčku se postupně stala i profese. Na své zahraniční cesty bere 
s sebou i sedmikilovou fotografickou zátěž, která je ale zároveň i radostí.  

V galerii Konvent můžete výstavu Daleko od vinic vidět až do konce dubna. A možná nebude poslední. 
Richard Klíčník má už v hlavě další. „Rád bych se sem vrátil třeba s výstavou fotografií portrétů slavných 
spisovatelů,“ svěřil se. V jeho portfoliu jsou Dan Brown, Umberto Eco či nositel Nobelovy ceny Ferit Orhan 
Pamuk. 

Jitka Sobotková 

 

Příznivci Kočičí skály založí spolek přátel 

Malou botanickou perlou na severním okraji Mikulova cestou do Klentnice je přírodní památka Kočičí 
skála. Jistě oprávněně si ji každý oblíbí a zcela jistě vystoupí na její nejvyšší bod a rozhlédne se okolo. 
„Napadlo mě ustanovit dobrovolný Spolek přátel Kočičí skály, který bude chtít pro tento skalní výchoz 
udělat i něco navíc. Třeba pečovat o pořádek, pokosit a uhrabat trávníky, vše podle vůle a dohody,“ říká 
k myšlence Jiří Matuška ze Správy chráněné krajinné oblasti Pálava.  

První setkání přátel a příznivců Kočičí skály bude v neděli 26. dubna v 10 hodin přímo na místě.  

Ve sborníku RM Mikulov Region 2012 se jeden ze článků zabývá právě ochranou přírodní památky Kočičí 
skála. Jiří Matuška také žádá čtenáře o poskytnutí jakýchkoliv historických fotografií právě Kočičí skály, 
z nichž by se dala sestavit historie využívání nebo alespoň zachytit její vzhled. Pokud máte nějaké takové 
informace, prosím o jejich poskytnutí osobně na Správě CHKO Pálava anebo e-mailem 
(jiri.matuska@nature.cz) či telefonicky 519 510 585, 724 339 663.  
js 

 

Půl lakrosové sezóny za námi  

Jak již titulek napovídá, jsou mikulovské lakrosové týmy OSTO6 a El Chupacabra přesně v polovině letošní 
ligy.  
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Chlapecký OSTO6 má odehraných třináct zápasů a dívčí Chupa pak patnáct. 
Kluci okupují v současné době páté místo tabulky a holky jedenácté. Čekají 
nás ještě dvě kola, jedno v blízkých Damnicích a druhé někde v okolí 
Mikulova, pravděpodobně v Klentnicích. Bilance z letošních dvou kol je pro 
OST6 veskrze pozitivní – osm výher a pět proher, z čehož jsme ještě třikrát 
prohráli nešťastně jen o gól. Celkově si brousíme zuby nejen na obhajobu loňského čtvrtého místa, ale 
zkusíme zabojovat i o lepší umístění. Čekají nás sice těžké zápasy s týmy z první poloviny tabulky, ale i tak si 
věříme na lepší umístění. Nejbližší zápasy nás čekají 1. 5., tak nám držte palce.  

L. Hrdlík  
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