
 
 
 

 

 

Mikulov, 11. 5. 2015 

Šampionem sedmého ročníku Mikulovských vinných trhů je Pálava z Valtic 

Titul absolutního vítěze letošního sedmého ročníku Mikulovských vinných trhů patří vínu Pálava 2013, 
výběr z hroznů, od valtického vinaře Jiřího Kopečka. Titul a diplom podepsaný prezidentem republiky 
Milošem Zemanem si převezme v sobotu 23. května na hotelu Zámeček, kde se budou MVT od 10 hodin 
konat.  

„Porota letos hodnotila šest set čtyřicet přihlášených vzorků, a že se sešlo kvalitních vín,“ řekl prezident 
Mikulovských vinných trhů Josef Ševčík bezprostředně po vyhodnocení 6. května. 

Mezi červenými víny nejvíce zabodovalo André ročníku 2012, pozdní sběr, z Patrie Kobylí, v kategorii 
růžových vín se porotě nejvíce líbil Cabernet Sauvignon rosé 2014, pozdní sběr, z čejkovického vinařství 
Bíza.  

Slavnostní předávání cen proběhne jako již tradičně v pravé poledne za účasti významných hostů. „Svou 
účast potvrdil i premiér Bohuslav Sobotka,“ řekl Josef Ševčík. 

Více k Mikulovským vinným trhům včetně kulturního programu najdete na www.zamecekmikulov.cz. 
Jitka Sobotková 

O české turisty je v Rakousku zájem  
 
Ze společných jednání zástupců Mikulova, Schrattenbergu, Poysdorfu a Centrály cestovního ruchu jižní 
Moravy v Brně vzešlo zajímavé a inspirativní setkání. „Rakušané pozvali zástupce ubytovatelů a 
poskytovatelů služeb v cestovním ruchu z oblasti Mikulovska a okolí na společné setkání, aby jim představili 
svou turistickou nabídkou,“ řekla Kateřina Korandová z Městského úřadu v Mikulově, která se akce také 
účastnila. 

Akci, která se konala 29. dubna, organizovala obec Schrattenberg, hlavním iniciátorem byl vinař  Rudolf 
Zesch a Andrea Schodl z VINO VERSUM v Poysdorfu. „Rakouští sousedé pro nás připravili prohlídky spojené 
s ochutnávkami vína ve vinařském centru VINO VERSUM v Poysdorfu, navštívili jsme i muzea Nonseum 
v obci Herrnbaumgarten a ve Schrattenbergu se pak konala prohlídka Stezky bosou nohou,“ upřesnila 
Kateřina Korandová a zároveň potvrdila, že aktivita a vůbec zájem spolupracovat vzešel zejména od 
zástupců Rakouska. „Cílem vzájemné spolupráce s Rakušany by mělo být rozšíření turistické nabídky, což 
v důsledku povede k prodloužení pobytu zdejších hostů,“ doplnila pracovnice mikulovského úřadu.  

Na společných setkáních byly projednány i další možnosti vzájemné spolupráce, a to zejména možnosti 
společných turistických nabídek-balíčků nejenom pro letní sezonu. 
Jitka Sobotková 
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STKO Mikulov má „Oskara za odpad“ 

Firma STKO Mikulov získala „Odpadového Oskara“. Dokázala nejlépe 
namotivovat lidi, aby třídili svůj odpad, a za svůj systém inteligentního 
nakládání s odpadem si vysloužila ocenění. Letos poprvé ceny uděluje 
ekologická organizace Arnika. 

STKO Mikulov, která zajišťuje svoz odpadu v Mikulově, Březí a dalších dvaadvaceti místech Jihomoravského 
kraje má podle odborné poroty nejinspirativnější systém nakládání s odpady. „Další obce si z něj mohou vzít 
příklad. Boří také mýty, že je ve větších městech nízká produkce odpadu utopií,“ říká mluvčí Arniky Vratislav 
Vozník. 

Firma domácnostem na Mikulovsku nabízí nádoby o objemu 120 až 240 litrů na tříděný sběr plastů, papíru a 
bioodpadu přímo domů. V takovém případě je třídění stejně jednoduché jako vyhazování směsného 
odpadu do popelnice. Popelnice jsou označené nezaměnitelným čipem, takže se o každé domácností 
přesně ví, kolik toho vytřídí. V závislosti na tom pak mohou lidé z Mikulovska získat výraznou slevu na 
poplatku za odpad. Srazit produkci směsného odpadu pod sto padesát kilogramů na obyvatele se díky 
tomuto systému v těchto obcích: Březí, Mikulov, Uherčice, Bavory, Nový Přerov, Dobré Pole, Novosedly, 
Jevišovka, Klentnice, Dolní Věstonice, Drnholec, Sedlec a Křepice podařilo. 

„Dobře nastavený systém a motivace lidí má hned několik společných bodů a výhod. V daných místech je 
dobře vyřešena likvidace bioodpadu, lidé mohou třídit velmi pohodlně, protože mají nádoby buď přímo 
doma, nebo mají k dispozici hustou síť nádob na separovaný odpad. Všechny také své obyvatele dobře a 
pravidelně informují, kolik peněz do místního rozpočtu přinesly dobře vytříděné suroviny a kolik tím pádem 
ušetřili za svoz,“ popisuje úspěšné systémy Milan Havel, odborník Arniky na systémy odpadového 
hospodářství. 

Vedle STKO Mikulov ocenila Arnika v kategorii inspirativních projektů i odpadové firmy v jihočeském Písku a 
Chvalšinách. 
Jitka Sobotková 

Zdeněk Lhotský a jeho sklo se vrátili do Mikulova 

Mikulovské Rudolfinum hostí až do poloviny června výstavu českého skláře Zdeňka Lhotského. K vidění 
jsou především jeho mísy vyráběné unikátní technologií vitrucell.  

„Je to náš vynález chráněný patentem. Slovo vitrucell je složenina z vitrum–sklo a cell–buňka. Jedná se 
o barvení skla externím způsobem. Původně skla nejsou barevná vůbec, ale naše studio je díky zvláštním 
chemickým a fyzikálním procesům může obarvit. Detaily říci nemohu, jedná se o výrobní tajemství,“ 
prozradil Zdeněk Lhotský. 

K nejznámějším artefaktům pocházejícím ze sklářské dílny v Pelechově u Železného Brodu patří také 
křišťálová filmová cena Český lev, která byla předána hercům a tvůrcům v únoru letošního roku na 
slavnostním večeru v pražském Rudolfinu. Ta ovšem v Mikulově k vidění není. Za to jsou zde bezmála dvě 
desítky mís i nápojových souprav vyrobených technikou tavení skla, vitrucell či pískování.  

Zdeněk Lhotský byl v letech 1994 a 1995 účastníkem Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“. Mikulov 
mu učaroval, a i když zde vystavuje teprve podruhé, do města pod Pálavou se vrací rád. 
A jak se vůbec tento mladý perspektivní kudrnáč, jak sám o sobě s nadsázkou říká, dostal ke sklu? „Byla to 
láska na první pohled. Do skla jsem se zamiloval na škole v přírodě v Jizerských horách. A když jsem se 
rozhodoval, co budu dělat po škole, bylo vše jasné,“ vzpomíná na své první sklářské kroky Zdeněk Lhotský. 
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Od svých studijních začátků ve Světlé nad Sázavou a v Železném Brodě se 
postupně dostal do ateliéru sklářského výtvarnictví profesora Stanislava 
Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Nyní je 
majitelem sklářského studia tavené plastiky v Pelechově, jehož tradice sahá 
do 50. let minulého století. 
Jitka Sobotková 

  

FOTO: Sklo Zdeňka Lhotského   

 

Lamy ve stacionáři  

Již dvanáctým rokem funguje v Mikulově na ulici Růžová denní stacionář, který mnozí znají jako 
Biliculum. Nově za jejími klienty přijíždí na terapii i lamy.  

Posláním BILICULA je zvyšovat kvalitu života lidí s postižením a pomáhat jejich rodinám a také zlepšovat 
informovanost veřejnosti. Biliculum provozuje v současné době dvě sociální služby, a to denní stacionář a 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – STONOŽKA. Vše v prostorách na ulici Růžová, které jsou 
dlouhodobě pronajaty za symbolickou cenu městem Mikulov.  

Denní stacionář Mikulov je určen pro děti a mladé dospělé s kombinovanými vadami a autismem ve věku 
od 3 do 35 let. Klienti jsou do stacionáře denně sváženi třemi svozovými vozidly z celého okresu Břeclav. 
Prostory stacionáře umožňují maximální roční kapacitu pětatřicet uživatelů. „Základní ideou sociální služby 
STONOŽKA je podpora rodin, které se díky zdravotnímu handicapu dítěte dostaly do nepříznivé sociální 
situace. Součástí služby je psychologická, sociální a terapeutická pomoc přímo v rodinách,“ upřesnil ředitel 
Petr Malásek.  

Z rozmanitých činností, které BILICULUM svým klientům denně nabízí, patří k nejoblíbenějším různé formy 
animoterapie – hiporehabilitace, canisterapie a méně známá lamoterapie. „Jezdí za námi manželé Okáčovi  
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z Ústupu u Olešnice se svými zvířecími miláčky - s lamami Kokou a 
Kočičákem,“ prozradil Petr Malásek. Terapie probíhá venku na zahradě a ve vnitřních prostorách stacionáře. 
Lamy umí chodit po schodech a nedělá jim problém ani výtah.  
Jitka Sobotková, foto archiv Biliculum 

Mikulovské Amazonky vybojovaly v Praze florbalové stříbro 

V pátek 17. dubna proběhlo v Praze finále Think Blue Cupu, florbalového turnaje žáků prvního stupně. 
Mezi šesti nejlepšími dívčími týmy nechyběly naše Amazonky. Dívčí florbalové družstvo Základní školy 
Mikulov, Valtická 3, Pavlovská 52. Ani v Praze se holky rozhodně neztratily. V naší skupině jsme měly silné 
soupeřky z Mladé Boleslavy a Smržovky, které nebyly ve finále žádnými nováčky. V nové sportovní hale 
Arena Sparta Podvinný mlýn nastoupila naše děvčata odvážně do prvního zápasu s favorizovanými 
soupeřkami z Mladé Boleslavi. Podařilo se jim zvítězit 4:1. Stejný výsledek uhrály i s dalším týmem ze 
Smržovky. Semifinálový zápas skončil pro Amazonky těsným vítězstvím 2:1. Bylo jasné, že holky jdou do 
finále a budou nejhůř druhé. Ve finále nás čekal těžký soupeř ZŠ Horáčkova Praha. Holky udatně bojovaly a 
podařilo se jim v prvním poločase uhrát remízu 2:2, což byl fantastický výsledek. Ve druhém poločase došlo 
ale ke zranění naší brankářky Staňky Zelinkové, což ovlivnilo výkon celého družstva. Amazonky nakonec 
utrpěly porážku 5:3, ale na svůj výkon v celém turnaji mohou být náležitě hrdé. Střelkyněmi gólů byly 
Anička Zelinková (2) a Anička Brucháčková (11). Důkazem toho, že Amazonky byly opravdu dobrým týmem, 
byl také fakt, že dvě z našich hráček, Anička Brucháčková a brankářka Staňka Zelinková, byly jmenovány do 
All star teamu turnaje.   

Velkou odměnou za účast ve finále byly vstupenky na sobotní superfinále žen i mužů. Návštěva pražské O2 
arény byla pro všechny skvělým zážitkem. Děkujeme také rodičům za pomoc při realizaci cesty i zdárného 
průběhu finále.  

Po návratu čekalo na holky ve škole nadšené přijetí. Maminka Federselová opět předvedla své úžasné 
cukrářské umění a upekla holkám krásný florbalový dort.  

Už teď se holky těší na další ročník.   
Hana Míčková 
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