
 
 
 

 

 

Mikulov, 25. 5. 2015 

Letošní prvenství v soutěži Mikulovská cihla a padesát litrů vína putuje do Rychnova nad Kněžnou 

Studenti z Rychnova nad Kněžnou opanovali netradiční soutěž Mikulovská cihla. Ta se konala během 
Slavností města Mikulova v sobotu 23. května. 

Krátce po půl dvanácté se na start postavila šestice spolužáků, třeťáků, ze Střední průmyslové školy 
v Rychnově nad Kněžnou a vydala se s cihlou v ruce na trasu. Skupinu soutěžících doplňovali ještě dva muži, 
ale mladíci z Královohradecka jasně bodovali. „Na Moravu jsme přijeli na školní výlet. A když jsme se 
dozvěděli, že je tady taková akce, tak proč do ní nejít. Ať je nějaká legrace,“ řekl Martin Lesák. Právě on 
společně s kamarádem Dankem Machatou vydrželi nést čtyř a půl kilovou cihlu co nejdéle. Nekonečných 
čtyřicet minut chodili ulicemi v centru města za mohutné podpory svých spolužáků i přihlížejících 
návštěvníků slavností. Největší výdrž a sílu v ruce měl nakonec osmnáctiletý Martin Lesák, který získal 
letošní titul a nejenom pro sebe padesát litrů kvalitního vína Rulandské šedé z Vinařství Sedlec. 

„Nikdy jsem neměl víc kamennou ruku,“ řekl bezprostředně po závodu Martin Lesák, který si celou soutěž 
evidentně užíval a o vyhraný demižon vína se rád podělí se zbývajícími spolužáky. Vypijí ho v 
pasohláveckém Autokempu Merkur, kam na školní výlet bez třídního učitele vyrazili.  

Soutěž pro odvážné muže, ale i ženy v duchu Hrabalovské recese „Mikulovská cihla“ se letos konala již po 
páté. Jedinou podmínkou je vždy donést cihlu pod dohledem poroty co nejdál. S myšlenkou na uspořádání 
netradiční soutěže přišla před lety současná místostarostka města Marie Leskovjanová. „Těší mě, že je 
každý rok o soutěž zájem. A vítězové, většinou návštěvníci slavností, na akci vzpomínají v dobrém a rádi se 
do Mikulova vrací,“ řekla Marie Leskovjanová.  

Jitka Sobotková 

Slavnosti města Mikulova se na vzdory počasí vydařily 

Májový víkend 22.–24. května se na vzdory počasí v Mikulově vydařil. Bohatý kulturní program přilákal 
stovky návštěvníků, užily si jak páteční Muzejní noci na zámku, tak víkendových Slavnostní města, 
otevřených památek, folkloru i populární hudby. 

Celý víkend probíhaly koncerty, přehlídky lidových souborů, cimbálových muzik, vystoupení malých 
tanečníků a zpěváků. Město otevřelo také řemeslnou tržnici a probíhaly degustace kvalitních moravských 
vín včetně Mikulovských vinných trhů. Na nejmenší hosty čekala zábava v galerii Konvent. Výletem po 
stopách historie Mikulova provázeli Římané, Liechtensteinové, Dietrichsteinové i vojáci z doby napoleonské 
a na Náměstí se objevil i Golem.  

Netradiční soutěž na hrabalovské téma Mikulovská cihla letos opanovali plnoletí studenti z Rychnova nad 
Kněžnou, kteří nakonec po čtyřiceti minutové etapě po městě s cihlou v ruce vyhráli padesát litrů kvalitního 
vína. 
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Nejvíce lidí ovšem přilákaly večerní koncerty zpěvačky Lenny a Xindla X. „Prší, ale jdeme. Slavnosti se nám 
moc líbí a náladu si nenecháme počasím zkazit,“ smál se mladý pár, který přijel do Mikulova na víkend 
z Třebíče.  

Slavnosti města Mikulova zakončila v neděli přehlídka dětských cimbálových muzik a vystoupení legendární 
kapely HB Stop. 

„Slavnosti jsou jednou z četných akcí turistické sezóny v Mikulově. Letošní kulturní kalendář je opět pestrý a 
místní i hosté se mohou těšit na řadu dalších akcí, které nabídnou gastronomické, kulturní i poznávací 
zážitky,“ řekla Marcela Koňáková, ředitelka pořádající společnosti Mikulovská rozvojová. 
Jitka Sobotková 
Foto: archiv Město Mikulov 

Mistrovství České republiky natažení koštýře vína ze sudu na čas vyhrála žena 

V sobotu 23. května se v Mikulově konaly již po sedmé Mikulovské vinné trhy. Navzdory deštivému počasí 
přišlo do areálu hotelu Zámeček na osm stovek návštěvníků včetně premiéra Bohuslava Sobotky, aby 
degustovali šest set čtyřicet vzorků vín včetně letošního šampiona. Tím se stalo víno Pálava 2013, výběr 
z hroznů, od valtického vinaře Jiřího Kopečka.  

Tradiční součástí vinných trhů je také Mistrovství České republiky natažení koštýře vína ze sudu na čas. Mezi 
dvacítkou soutěžících letos zabodovala žena. Jana Špačková z Hodonína vyhrála v čase 5,88 sekund a 
nechala za sebou druhého Bohumila Špačka z Hodonína a bronzového Jaroslava Hicla z Velkých Pavlovic.  

„Za platný pokus se považovalo natažení dvoulitrového koštýře na jeden nádech na čas. Každý účastník měl 
dva pokusy, kdy se počítal lepší z nich a vyhrál nejrychlejší čas,“ řekl k pravidlům zpěvák Josef Šmukař, který 
soutěž moderoval.  

Letošní novinkou byl také duel v tahání dvou koštýřů na čas ze sudu současně. Ten si užili Eva Kuželová 
z Velkých Němčic a Karel Otáhal z Hustopečí, který nakonec souboj vyhrál v čase 6,39 sekund.  

Jitka Sobotková,  foto: hotel Zámeček 

FOTO: Šampion Mikulovských vinných trhů Jiří Kopeček (uprostřed) přebírá ocenění za víno Pálava 2013, 
výběr z hroznů.  

 

Sbor ECM Mikulov zve srdečně na prohlídku své budovy a posezení s pohoštěním 

Noc kostelů v modlitebně Evangelické církve metodistické v Mikulově začíná v pátek 29. 5. 2015 od 16.30 
hodin. Najdete nás v ulici Purkyňova hned pod schodištěm pod bývalou hasičskou zbrojnicí. Pokud v 
Mikulově žijete, nebo ho navštěvujete, mohla by vás návštěva tohoto místa zaujmout.  

Naše modlitebna není klasický kostel. Budova je moderní (rekonstrukce bývalé továrny) víceúčelová a stojí 
za to podívat se, jak uvnitř vypadá a co se tam děje. Mimochodem, uvnitř vypadá mnohem lépe než zvenku. 
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Program : 

 16.45 Úvodní přivítání a představení sboru kazatelem Ctiradem Hrubým 
 17.00 Koncert pěveckého sboru Gymnázia Mikulov Gaudium 
Průběžně je možné shlédnout: 

 Prostory modlitebny a dvora, 
 Historii rekonstrukce modlitebny (fotodokumentace), 
 Výstavu obrazů s duchovním námětem, autorské obrazy kazatelů ECM. 

Jsme velká rodina s různými historickými kořeny. Jedna z větví našeho stromu je z Ukrajiny, proto budeme 
nabízet ukrajinský boršč. Dále si můžete posedět u kávy, čaje, sušenek v improvizované kavárně s možností 
četby našich tiskovin, rozhovorů, nebo jen při poslechu reprodukované hudby. Program končí v 19 hodin. 
Srdečně zveme k návštěvě. 
Ctirad Hrubý 

Krautgartnera uctí Big Band Václava Hybše a Bohuš Matuš  

Letos se v Mikulově sejdou příznivci Karla Krautgartnera a výborné jazzové hudby již po patnácté. V pátek 
5. června se v 17 hodin na Náměstí odhalí v „chodníku slávy“ patnáctá bronzová hvězda. Volba Sdružení 
přátel KK byla jednoznačná, hvězdu odhalí špičkový dirigent, kapelník, aranžér a trumpetista Václav Hybš, 
který dva dny před koncertem oslaví své osmdesáté narozeniny. Jarmila Hybšová k tomu řekla: „Můj manžel 
a Jenda Konopásek jsou poslední dva žijící hudebníci, kteří u Krautece začínali hrát. Ta hvězda bude pro něj 
tím nejlepším dárkem k jeho výročí, na koncert se nesmírně těší a pro diváky to bude ojedinělý zážitek.“    

Večerní koncert začne v zámeckém sále jako vždy v 19.30 a hrát nebude nikdo jiný než Big Band Václava 
Hybše. V první půlce programu zazpívají Irena Kousalová, Martina Dolečková, Filip Hořejší a Štěpán Růžička. 
Po přestávce vystoupí zpěvák Bohuš Matuš, jenž s orchestrem dlouhodobě spolupracuje.  

Řád Karla Krautgartnera letos obdrží in memoriam saxofonista a flétnista Günter Kočí, v roce 2013 získal i 
prestižní Cenu Gustava Broma, kterou uděluje Český rozhlas. Řád převezme v průběhu koncertu jeho dcera 
Gábina Kočí, jazzová zpěvačka, která si také zazpívá jednu skladbu.  

Koncert bude opět nahrávat Český rozhlas Brno a záznam bude vysílán na stanicích Vltava, Praha, ČRo Brno 
a na Dvojce.  

Tuto významnou akci podporuje kromě menších sponzorů především město Mikulov, Jihomoravský kraj, 
Kabeltechnik, OSA a SAI.  

Předprodej vstupenek za 250 Kč byl zahájenjiž 5. dubna na TIC Mikulov, Náměstí 1, tel. 724 987 900 nebo 
519 510 855, e-mail: tic@mikulov.cz. 
Jaroslav Smečka 
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Galerie Efram slaví 13. výročí  

Galerie Efram letos slaví své třinácté narozeniny. Tradiční slavnost spojená s autorskou výstavou 
galeristky a výtvarnice Sylvy Chludilové se bude konat v neděli 7. června. Vernisáž zahájí výtvarnice 
Jarmila Červená. Jedinečným zpestřením bude koncertní a taneční vystoupení v rytmech flamenka v podání 
Petra Víta a Veroniky Vítové Roa. Na perkuse zahraje izraelský umělec Azar Abou.  

„Moc mě těší, že mezi letošními hosty bude kytarista Petr Vít, kterému učarovalo flamenco a tento styl 
studoval přímo v centru dění, ve španělské Andalusii. Do Mikulova přijede se svou dcerou Veronikou 
Vítovou Roa, teprve patnáctiletou vynikající flamencovou tanečnicí,“ řekla galeristka Sylva Chludilová.  

Petr Vít je mimo jiné producentem filmu „Flamenco a jeho lidé“ a dalších filmových dokumentů věnovaných 
Španělsku. Je také autorem cestopisných článků a fotografických výstav zaměřených na iberoamerická 
témata. Z jeho pera pochází i nové překlady básní F. G. Lorcy. Kromě své koncertní a pedagogické činnosti 
se věnuje také skladatelské práci, která zahrnuje kompozice pro sólové nástroje, komorní a scénickou 
hudbu. V současné době je Petr Vít profesorem brněnské konzervatoře, dramaturgem festivalu španělské 
kultury IBÉRICA a uměleckým ředitelem festivalu COLORES FLAMENCO. 

Jeho dcera Veronika Vítová Roa studovala flamenkový tanec v Granadě u Amalie Rodriguez, Carmen Alvarez 
a Virginie Delgado. Její učitelkou byla také dcera slavného tanečníka Manoleteho – Judea Maya. I přes své 
mládí již vystupovala na nejrůznějších festivalech v České republice i v zahraničí.  

Třetím hostem bude Azar Abou, všestranný uměle a izraelský perkusista, který studoval hru na perkuse na 
konzervatoři v Tel Avivu a malbu v Paříži. Stylově se pohybuje od tradiční arabské a indické hudby až po 
etno jazz a world music. V roce 2003 získal ocenění jako nejlepší sólista na prestižním „The Jerusalem Music 
Festival“. 

Během třináctileté historie se v galerii konalo více jak sto padesát výstav, koncertů a besed. „Je to až 
neuvěřitelný počet akcí. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat těm, kteří galerii podporují, účastní se 
mnoha připravovaných akcí a samozřejmě všechny co nejsrdečněji zvu na první červnovou neděli do 
galerie,“ vyznala se Sylva Chludilová. Oslavy třináctého výročí galerie Efram začínají 7. června v 16 hodin 
podle přízně počasí buď přímo před galerií či uvnitř.   
Jitka Sobotková 

Mikulovský gourmet festival připomene napoleonské války na Moravě 

Letošní již šestý ročník Mikulovského gourmet festivalu bude velkolepou oslavou kvalitní moravské 
kuchyně, která připomene napoleonské války na Moravě, a jejího snoubení se skvělými moravskými víny. 
Začíná v pátek 5. června a potrvá celý víkend.  

Třídenní kulinářská oslava bude probíhat ve vyhlášených mikulovských restauracích, kde vybraní mistři 
kuchaři, členové národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů, připravili moravské pokrmy v moderním stylu 
v kombinaci tradičních moravských odrůd.  
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„Napoleon sám v Mikulově pobýval v prosinci 1805 při přípravě mírové smlouvy po slavné bitvě u Slavkova. 
V salonku mikulovského zámku poobědval společně s vyjednavači své oblíbené jídlo kohouta na víně. Také 
jeho vojáci po vítězné bitvě velkolepě slavili a plnými doušky si užívali darů jižní Moravy,“ připomněl historii 
Petr Marcinčák, vinař a ředitel festivalu.  
A všechna připravovaná menu jsou inspirována kuchyní bitvy tří císařů – francouzskou, ruskou a rakouskou. 
Novinkou letošního ročníku je také rozšíření degustačních míst o restauraci Sojka & spol. na mikulovském 
Náměstí a restauraci na Kozím hrádku. „Restaurace na Kozím hrádku bude vytvořena speciálně pro hosty 
festivalu na vrcholu Kozího vrchu, odkud je nádherný výhled na celý Mikulov,“ prozradil Petr Marcinčák. 
 
Přípravu jídel podávaných během festivalu mají na starosti členové Národního týmu kuchařů a cukrářů 
České republiky: Jan Horký, Martin Svatek, Miroslav Husák, Petr Vlásek, Jaroslav Kozdělka, Patrik Bečvář a 
Radek David. 
Festivalové menu bude vedle již zmíněné restaurace Sojka a restaurace na Kozím hrádku nabízet pět dalších 
mikulovských restaurací: hotel Marcinčák, hotel Maroli, Zámecká restaurace, restaurace Aquarium Relax a 
rybí restaurace u lomu - Mariánský mlýn.  
Další informace o 6. ročníku MIKULOV GOURMET FESTIVALU najdete na stránkách www.mgfest.cz. 
Jitka Sobotková 
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