Mikulov
(1. 4. 2018)
Dobré ráno, Milane, dobré ráno, Moravo!
Pojďme tentokrát na jih Moravy – do Mikulova. Je velikonoční čas a ve městě probíhá
akce Velikonoce v Mikulově. Jsou to především trhy, také koncerty na náměstí, návštěvníci
mohou ochutnat víno, sýry, pečivo i další dobroty. Dívám se teď ráno z okna hotelového
pokoje a mám před sebou zámek, hrobku Ditrichštejnů, vidím část města.
Pohlédněme maličko do historie. Počátky Mikulova spadají do 12. století, od 13. století
už byl Mikulov městečkem, od roku 1410 městem. Od 13. do 16. století drželi město
Lichtenštejnové, pak do 19. století Ditrichštejnové. Těm patřil do roku 1945 zámek.
Zajímavá je i historie židovství v Mikulově. V 15. století byli Židé vyhnáni z Vídně
a většina z nich se usídlila v Mikulově. Příliv Židů pokračoval i v dalších letech, kdy byli Židé
vyháněni z českých královských měst. V Mikulově tak vznikla silná židovská komunita, která
ovšem zanikla s druhou světovou válkou. I dnes je v Mikulově poměrně rozsáhlá oblast
města, která dávný život Židů ve městě připomíná. Je zde židovský hřbitov, synagoga, v ní
židovské muzeum.
V roce 1945 byli z Mikulova odsunuti téměř všichni Němci.
Že jsme v Mikulově na hranici s Rakouskem, asi každý ví. První rakouská obec je
Drasenhofen. Stejně tak každý ví, že Mikulov je proslulý vinařstvím. Příjemné jsou procházky
nad město na Svatý kopeček nebo na Kozí Hrádek, odkud jsou krásné vyhlídky. V průběhu
prohlídky zámku se návštěvník může mimo jiné těšit na to, až přijde k obřímu sudu (jeho
objem je přes 1000 hl).
Koho by lákala delší procházka, pak se nabízí přechod Pálavy. Kdo by se ubytoval nebo
měl auto v Mikulově, doporučuji přejet veřejnou dopravou do některého nástupního místa
(Šakvice, Popice, Dolní Věstonice, Pavlov) a přes Dívčí hrady, Děvín 554 m n. m., Klentnici,
Sirotčí hrádek, Stolovou horu a Turold jít do Mikulova. Zajímavá je návštěva archeoskanzenu
v Pavlově.

