
 
 
 

 

 

Mikulov, 11. 5. 2015 

Slavnosti města Mikulova  – předposlední májový víkend nabitý programem  

Od pátku 22. května rozkvete Mikulov městskými oslavami. Patří k nim populární Muzejní noc, 
vystoupení zpěvačky Lenny, písničkáře Xindla X i místních souborů. Koná se další ročník zábavných 
soutěží v chůzi s cihlou či natahování koštýřem, otevírá se jarmark a vinné trhy.  

Zájemci historie mohou v pátek 22. května začít slavnosti Dnem otevřených dveří ve Státním okresním 
archivu Břeclav se sídlem v Mikulově. „Veřejnosti bude přístupná celá budova a prohlídku doplní výstava 
zaměřená na letošní 70. výročí ukončení druhé světové války se zřetelem k historii této události na 
Mikulovsku,“ zve k návštěvě Miroslav Svoboda, ředitel archivu. 

Regionální muzeum v Mikulově připravilo v celých prostorách historického zámku komponovaný program 
Májový víkend s Muzejní nocí. Bude volný vstup do všech expozici a výstav, program oživí doboví kejklíři, 
Římané či ohňová show. V Dietrichsteinské hrobce zvou na večerní návštěvu s dávným poutníkem. 

„V sobotu ožije Náměstí vystoupeními malých zpěváků a tanečníků z místních škol a zájmových sdružení. 
Publikum čekají také živé historické obrazy a pořádáme další tradiční jarmark,“ doplnila k programu Marcela 
Koňáková, ředitelka Mikulovské rozvojové. V půl dvanácté dopoledne startuje soutěž Mikulovská cihla. 
Účastníci se budou snažit donést cihlu co nejdále a vítěz získá padesátilitrový sud kvalitního bílého vína. 

Hotel Zámeček pod záštitou prezidenta Miloše Zemana pořádá Mikulovské vinné trhy, které nabídnou 
stovky vzorků vín od vinařů z celé České republiky. Součástí programu je i Mistrovství ČR                                   
v nejrychlejším  natažení koštýře vína ze sudu a velkou atrakcí bude nepochybně vinná kašna. Sobotní večer 
pak vyvrcholí open air koncerty úspěšné mladé zpěvačky Lenny a písničkáře Ondřeje Ládka, který hudebně 
vystupuje pod pseudonymem Xindl X.  

Nedělní program bude patřit místnímu folkloru a přehlídce dětských cimbálových muzik. V programu dále 
vystoupí Jitka Šuranská s přáteli a celé slavnosti uzavře folkrocková kapela HB Stop z Břeclavi.  

Pro děti budou připravena také pohádková představení. Divadlo plyšového medvídka hraje v pátek v Galerii 
Konvent a v neděli na horním nádvoří zámku vystoupí loutkové divadlo Koňmo s Vodnickou pohádkou. Více 
informací k programu naleznete přímo pod akcí v kulturním kalendáři na webových stránkách města.  
Lenka Křivánková 

Mikulovské vinné trhy letos již po sedmé  

Sedmý ročník Mikulovských vinných trhů se nezadržitelně blíží. Pořadatelé jej letos spojili s májovými 
slavnostmi města v centru Mikulova a milovníky vína pozvali na sobotu 23. května do areálu hotelu 
Zámeček.  

„Na letošní ročník je doposavad přihlášeno šest set třiatřicet vzorků moravských, českých, ale i zahraničních 
vín od více jak stovky vinařů ze širokého okolí,“ prozradil koncem dubna prezident Mikulovských vinných  
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trhů Josef Ševčík. Hodnoticí komise pod vedením moravského sommeliéra Libora Nazarčuka zasedne 6. a 7. 
května a bude vybírat Šampiona MVT 2015. 

Nad vinnými trhy převzal záštitu opakovaně prezident republiky Miloš Zeman a řada významných osobností, 
osobní účast přislíbil také premiér České republiky Bohuslav Sobotka. Slavnostní předávání cen proběhne 
jako již tradičně v pravé poledne a poté bude mikulovský probošt Pavel Pacner všechna vína výstavy světit. 

Návštěvníci se mohou těšit nejenom na vína, ale také na vynikající kotlíkové polévky a spoustu dalších 
lákavých stánků s občerstvením v celém areálu hotelového komplexu. O zábavu se postará vyhlášená 
humoristická kapela Sčamba a zahraje i cimbálová muzika Eliška. V odpoledních hodinách proběhne také 
mistrovství České republiky natažení vína koštýřem na čas. „Tato disciplína se již tradičně stává velkým 
lákadlem všech milovníků vín, a když ji ještě moderuje známý zpěvák Jožka Šmukař, tak bude o zábavu 
postaráno,“ pozval na akci Josef Ševčík. Areál Mikulovských vinných trhů se v sobotu 23. května otevře 
v 10 hodin dopoledne. Více informací na www.zamecekmikulov.cz. 
Jitka Sobotková 

Uklidíme město! 

Město Mikulov společně s firmou STKO a na přání občanů připravilo mobilní svoz objemného odpadu 
občanů města. Pokud si tedy chcete doma udělat jarní úklid a odložit přebytečné věci do přistavených 
kontejnerů, budete mít možnost ve čtyřech termínech. Ve stanovené dny – vždy od pátku do pondělí – 
budou umístěny na určených lokalitách velkoobjemové kontejnery, do nichž můžete své objemné odpady 
ukládat. 
(js) 
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