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Patří k areálu piaristického
8ymnázia za{oženého
Flantiškem z Diet chstéiná
V íoce í631. skíývá nád-
héřnou malil8tou Uý:d.}
bu od Předniho b.rokní-
ho málířě l. Á. artlbeři-
5ch. z potoviny osmnác-
tého století, Kostet byl Vy-
svěcen v loce $79 a od

v patnáctém století .lvou-
pátřová dělGřelécká
věž s ochozeň. To pň-
spělo ke zlepšení oblány
zejmén€ mlkUlovského
hrcdu, z nějžje dne§ zá-
mek, ]dé o mlmořádné
§t.v6bní dllo patřící do
součástimikuiovského

kostet svatého
lana křtitele

'ako 

neihezčí město na
Břeclavsku čtenáŤi vy-
bŤali Mikulov. Loni tam
padl návštěvnický Ie-
koŤd. Tuíisticky boom
na§tal především po
Ioce 2ooo. Lákaji pa-
mátky i pŤiroda.

LUKÁŠ IVÁNEK

Mitulov - oal stolku zavoni
káva. Kolem proide skupina
lidi miřicich do barokni za
hrady kášllci areál zámku,
z kaváren§ké židle si lze kro
mě espresa z Čerstvě naml€,
tvch zm wchutnat také po-
fied n-á ]ítsto'n&é Námřs'ii
á nepřehlédnutelný svatý
kopeček s kaplí a zvonici
na vrcholu.

lsme v Mikulově,
Městě, které čtenáři týde

níku Nový život a Břeclav-
ského deniku Rovnost lyblali
jako to nejhezči v regionu,

"vzala 
jsem tam přátele z

ruzných koncú světa a všichni
byli unešení," vysekla po
chvalu pii hlasování napří
klad Alexandra Synac-

Milrulov se pyšni stá]e silí
cím záimem tuŤi§tů. Ti kromě
\,yhledávaných památek, mezi
něž patň zámek či Dietrichš-
tejnská hrobka, míří současně
za něčím, co každý popisuje
tíochu jinak. spol€čným je
duch mista, Atmosféra, A také
nálada, která na přichozí padá
na historickém Náměstí 5e-
vřeném právě mezi Zámkem a
svátým kopečk€m.

sKoRo lAKo v ITÁLII
Radni Rostrslav souchop, jenž
je mikulovským rodákem, je

Plesvědčený, že kouzlo města
Ťočivá v několika atraktiv
nich prvcích na malém pro
storu. "vděčime za to kombi
naci památek s přirodou,
Vzdáleně to může pňpomínat
až lúlii. Tohle je podle mě to,
co k nám liali přitáhuje. Ne-
zbytné je aie vybavení a
vstňcná nálada vliči turisdm
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"svah' 
je jedinou dokon-

čénol] pevností v ús€kJ
íl,likulov z íoku r93a, která
po obnově sloužila almádě
až do roku 1999. V expozici
s vykladem sipřicho_zi
Dloh{adnou zbíaně cesko-
slovenské liclové armácy
a další součá§ti v'istroj€

židovská čtvrt
přes roz§áhlé démo[c§
v minutých dobách se za-
chovata řada domŮ pŮvod-
ních židovsloých obyvatel,
stavby pocházíjiž z polovi
nv š€stnáctého století.
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Karel Růžička:
a a Každe město ma
J J sýé ko!'zto a pamáL
ky, len je objevit. Ale za
mě určitě Mikulov co se
týká památek a akci,"

|-udi pťát:
aa Nly máme taky moc
.' 

' 
.ad] Mikulov|||"



novém tisíciletí
od vedení městá " ňká sou
chop.

Přesný Počet lidí, kteří Mi
kulov navštíVili, k dispozici
není, Množstvi se však pohy-
buj€ ve stovkách ti§ic, l€n do
jnforrnačního centla jich loni
přišlo sto šedesát tisíc, což byl
rekoŤd, ve sro!Ťánj s před
chozim Iokem to bylo o čtví
tinu návštěvniků více,

Město jim kromě známých
lákadel nabizí také množstvi
kultuniho \,yžiti, ,,Neni vi
kend, kdy by se tady něco
nekona]o," Přik}nuje souchop,

OBRANA, ARMÁDA
Přogramy nabízí soukíoml
plovozovatelé, často vinaři, a
také měst§ká spotečnost Mi
kulovská rozvojová, Vyjma
tradičnich události. m€Zi ni-
miž kťaluje Pálavské Vino-
branl, je to zástup těch m€n-
šich, Nově divadelnich a ljte-
řámich, ,,Víme, že velký zájem
turistú má svá úskali. Někteři
obyvatelé by pňvitati větší
klid, ale Mikulov je takto na
stavený. Věřím, že s noYými
lyhláškami se to dá zvlád,
nout," doplňuje souchop, Zá-
stupci radnice upravili napři,
klad délku nočního klidu,

Ne vždy však Mikulov platil
za lákacllo. př€d sametovou
revoluci šlo o pňhranični
mésto, kt€ré západlo do ko
lonky .na odpis", Reditel Re
gionálního muzea Mikulov
Petr Kubin připomnět, že in
Vestice tehdy neby]y žádoucí
ani možné. "Hlavním 

moti.
vem byla obrana hlanice a
vojenská posádka, Turistický
ruch po loce devadesát stou-
pal, ale hiavni boom nasta] až
po roce dva tisíce. Troulám si
řict, že současné v€dení rad-
njce pochopilo, že má-li se
návštěvnost udržet, je nutné
do města investovat a za-
tíaktivnit jej," tvrdi Kubin,

Navzdory íaz€ntnim novo-
dobým změnám ie půdorys
Mikulova - zejména pak jeho
staré jádlo - stejný.,,Mož
nosti výstavby jsou totiž
omezené," zdůvodňuje ředitel

4r
Voiáčková:

)c',}ázím z Velkých Bilovic a
/dlím V Břeclavi. Nehodnotím
I město, takže 

^/likutov. 
Ale

,klad a krojz Bílovic krá5ný

a Buřiánková:
No to jejasné. Vattice
isou čarokrásné."

Leoš Tížil:
a a Pokud město tak
./ .' MiIulov, pohud
obec tak Lednice,"
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