
 Výjezdní valná hromada spolku Hortensia 
     ve dnech 10. – 12. dubna 2015 do Mikulova, 
  spojená s prohlídkou Lednicko-Valtického areálu 

Jak se už stalo tradicí, i letošní valnou hromadu jsme doprovodili poznávacím programem.  
Tentokrát jsme využili profesních znalostí členů Hortensie, zahradních architektů a manželů  
Ivany a Pavla Popelových,  k zájezdu zaměřeném na prohlídku Lednicko-Valtického areálu  
s jejich odborným doprovodem a výkladem. Při ubytování v Mikulově si všichni zúčastnění  
prohlédli toto historické město, jeho památky a galerie. V programu samozřejmě nechybělo 
skvělé víno této vinařské oblasti z Vinařství Volařík, degustované s odborným výkladem  
ve sklípku pod mikulovským hotelem Vivaldi.  Hlavní skupinu členů Hortensie (vedle   
soukromých aut) přepravoval svým minibusem jako vždy vstřícný řidič René Brym. 

Pohled na Mikulov a socha „Vínem unaveného“ před mikulovskou galerií Závodný. 

Začátek prohlídky Lednicko – Valtického areálu ve skleníku u mikulovského zámku a 
práce bobrů u starého ramena řeky Dyje. 



 
 
Počasí nám při procházce Lednicko-Valtickým areálem jako vždy na jaře 
přálo, příroda se otevírala slunci, a my si celodenní pochod v ní užívali. 
 

 
 
Po polovině cesty areálem, u romantické zříceniny Janova hradu, jsme zvolili 
pokračování cesty lodí po staré Dyji k minaretu. Plavenka nebyla levná, ale  
vyplatila se jednak našim nohám, ušetřeným od několikakilometrového  
pochodu, jednak výkladem kapitána lodi a jeho manévrováním plavidlem  
po hloubi koryta mezi tůněmi a popadanými stromy. Viděli jsme mnoho rybářů  
(někteří právě tahali z Dyje úlovky), do jedné rybářské šňůry se „chytila“ i naše  
loď, ale nejhlavnějším zážitkem byly střelhbité průlety vzácných ptáků  
ledňáčků v době jejich námluv. 
 



 
 
 

   
 
„Naše“ loď a část posádky Hortensijských s kapitánem na staré Dyji. 
 

   
 
Po prohlídce minaretu a zmrzlině nás na stezkách Lednicko – Valtického areálu  
asi nejvíc zaujaly podivné výrůstky u vody, připomínající skupinky trpaslíků.  
Pavel Popela je označil jako vzdušné kořeny kanadského Tisovce dvouřadého  
(Taxodium distichum). 



 
 
Na cestě k mikulovskému zámku… 
 

 
 

 
 
… a pak ještě do Valtic a jejich zámku 



Po večeři v Mikulově a valné hromadě Hortensia s volbou nového 
předsednictva a informacemi o letošních plánech spolku 
jsme ve sklípku Vinařství Volařík degustovali: 
Solaris 2014 (kabinet), Sauvignon 2014 (pozdní sběr), Pálava 2014  
(výběr z hroznů), Johanniter – Organic 2013 (pozdní sběr), Rulandské 
bílé 2013 (pozdní sběr), Tramín červený 2014 (výběr z hroznů), Rulandské 
šedé 2014 (pozdní sběr) a Merlot rosé 2014 (pozdní sběr). 
Vína byla skvělá,  do penzionu jsme poté doputovali obtíženi nakoupenými 
lahvemi. 
 
V neděli byl čas na prohlídku Mikulova, zejména jeho židovské části. 
 

   
 

 
 
Po pozdním obědě následovala cesta domů, s požadovanou zastávkou 
v klobásovém ráji a pekárně s domácím chlebem v Pavlicích. 
 
Snímky ze zájezdu: Bohuslava Maříková a Jaromír Schel, Hortensia. 



 
 
 


