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Foto: Jiří Balát

Zlínský kraj ocenil dobrovolné pracovníky
Celkem jedenáct dobrovolných pracovníků působících v oblasti sportu, tělovýchovy, kultury, folkloru
i dalších volnočasových aktivit dětí a mládeže si v září převzalo ocenění Zlínského kraje.
Mezi nimi byla i vedoucí Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka Napajedla Miroslava Havalová.
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V Hřebčíně Napajedla se uskutečnil
tradiční Chovatelský den.

Foto: Hana Vytopilová

XC CUP Napajedla

Čtvrtý ročník závodu XC CUP 2020 opět nabídl atraktivní závodní okruh
a příjemnou atmosféru. Do Napajedel se tentokrát sjelo 150 bikerů.

Foto: František Blaha
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Pietní akt u pomníku padlých

a vzpomínka na generála Šnejdárka

Vítání
občánků

12. září 2020
Dne 12. 9. 2020 jsme přivítali
v obřadní síni napajedelské
radnice 16 nových
napajedelských občánků.

V pondělí 26. října se bude za přítomnosti zástupců města Napajedla, Krajského vojenského ředitelství Zlín a Československé obce legionářské, jednoty Valtice – Kroměříž, konat pietní vzpomínka u příležitosti Dne vzniku samostatného
československého státu.
Pietní akt proběhne od 16.00 u pomníku padlých v 1. světové válce na napajedelském hřbitově. Součástí vzpomínky bude rovněž uctění památky významného
napajedelského rodáka, armádního generála Josefa Šnejdárka, od jehož úmrtí letos
uplynulo 75 let.
Foto: archiv Muzea Napajedla

Den pro krajinu

Inspirace k šetrnému
hospodaření v krajině
7. 11. / 14 –19
kavárna zámku Napajedla
Jak oživit krajinu v okolí Napajedel? Jak jí navrátit krásu, pestrost
a stabilitu? Co mohu dělat jako
občan nebo jako vlastník
pozemků?
Zveme vás k neformálnímu povídání
s odborníky i spoluobčany.

Přednášející a diskutující

Vít Hrdoušek (MAS Strážnicko, o.s.)
– tvorba mozaikovité krajiny, malý
vodní cyklus
Jaroslav Záhora (půdní mikrobiolog,
Mendelova univerzita) – sucho, půda,
změna hospodaření
Petr Marada (zemědělec, Mendelova
univerzita) – ekologické hospodaření
a krajinotvorba v Šardicích
Více informací na:
www.zdravanapajedla.cz
Eva Dubcová, Spolek Zdravá Napajedla
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Chovatelé poštovních holubů ZO
Napajedla děkují městu Napajedla za finanční příspěvek pro
jejich organizaci.

V naší organizaci je 12 chovatelů,
od příštího roku se náš spolek rozroste o tři nové chovatele.
Letošní rok začal velkou událostí
a to VII. Středoevropskou výstavou
poštovních holubů, která se konala
v Brně ve dnech 24.–25. 1. 2020 a zároveň proběhla i Národní výstava pro
české chovatele. Chovatelé místního
spolku Napajedla se velkou mírou
podíleli na přípravě i chodu celé akce.
Závodní sezona začala s menšími problémy způsobené epidemií
koronaviru, která zasáhla celý svět.
I přesto závody probíhají a chovatelé
se tak i nadále mohou věnovat svým
poštovním holubům. Závodní sezona
se skládá z tuzemských (400 km) i
zahraničních (až 1 000 km) závodů
pro dospělé holuby. Od září se budou
konat závody i pro letošní holoubata,
která musí zvládnout uletět vzdálenost až 300 km.
Finanční příspěvek od města Napajedla bude použit na chod organizace
a zdraví našich poštovních holubů.
Letu zdar.
Členové ZO CHPH Napajedla

Přihlášeno jsme měli 18 miminek,
dvě miminka rodiče omluvili.
Jsme rádi, že i přes situaci, která
komplikuje plánované akce, jsme
mohli tuto malou
slavnost uskutečnit.
Přejeme dětem i rodičům hodně
zdraví, dětem milující rodiče
a rodičům radost z dětí.
Také z tohoto slavnostního aktu
je možné zakoupit fotografie ve
Fotoateliéru Lucie u p. Cívely.
Děkuji všem, kteří se o zdárný
průběh této malé slavnosti
postarali.
Zároveň chci sdělit nastávajícím
rodičům a rodičům dětí, kteří se
tohoto vítání nezúčastnili, že další
vítání občánků se připravuje na
21. 11. 2020. Informace proběhne
i prostřednictvím kabelové televize
a na stránkách města.
Věříme, že se situace s pandemií
uklidní a že budeme moci přivítat
další nové občánky.
Za SOZ Marie Hlochová

Poděkování

Děkujeme vedení a zaměstnancům Domova pro seniory Napajedla v Husově ulici za příkladnou
péči a velmi lidský přístup
v péči o naši maminku

paní Annu Basovníkovou.
Rodina Basovníkova

Památka zesnulých
vsypy
Vážení spoluobčané,
u příležitosti listopadové vzpomínky – Památky zesnulých,
budou v letošním roce provedeny
vsypy dne 1. 11. 2020 v 15.00 hod.
v urnovém háji napajedelského
hřbitova. Pokud budete mít zájem
své zesnulé rodinné příslušníky
pohřbít tímto způsobem, přihlaste
se prosím ve Službách města Napajedla, ul. Lány.
Vsypy se uskuteční dle
zájmu občanů.
Za S0Z Marie Hlochová

Miroslava Havalová převzala ocenění

za dlouhodobou a kvalitní činnost dobrovolných
pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí
a mládeže Zlínského kraje 2020

Fotografická
soutěž

pro základní
a střední školy

Soutěž Mladí fotografují památky
je jedna z největších světových akcí
pro mladé na poli kulturního dědictví. Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol,
kteří zašlou fotografie na téma Dny
evropského dědictví.
Celá akce má podpořit zájem a
znalosti kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a
zahrad, venkovských a městských
krajin uznávané památkové hodnoty
či neobvyklé krásy.

Technické specifikace soutěže
pro rok 2021

Dobrovolné pracovníky, kteří se ve
svém volném čase dlouhodobě a bez
nároku na finanční odměnu věnují práci s dětmi a mládeží, ocenili v úterý 15.
září ve zlínské Baťově vile představitelé Zlínského kraje. Pamětní medaile,
pamětní listy a upomínkové předměty
si převzalo celkem jedenáct dobrovolných pracovníků působících v oblasti
sportu, tělovýchovy, kultury, folkloru
i dalších volnočasových aktivit dětí a
mládeže.
Jednou z nich byla také Miroslava
Havalová, která zasvětila posledních
dvacet let ochotnickému divadlu a práci
s dětmi a mládeží.
Miroslava Havalová je neodmyslitelnou součástí ochotnického Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka v Na-

pajedlích. Působí nejen jako umělecká
vedoucí a režisérka, ale také jako scénáristka a dramaturgyně. Díky jejímu
nasazení zůstala zachována tradice Divadelního festivalu ochotnických souborů Napajedla, který se koná od roku
1958. Pod jejím vedením vznikají představení pro dospělé i pro děti, pořádají
se dětské karnevaly a od roku 2008 se
na její popud koná také třídenní Dětský
divadelní festival.
Od roku 2015 vedla při napajedelském Domě dětí a mládeže Matýsek
kroužky „Scéna“ (divadélko pro školní
děti) a „Defilé“ (slavnostní pochodování), které přešlo do „Mažoretek“. S dětmi z kroužků pravidelně vystupuje na
různých přehlídkách, soutěžích, slavnostech a pietních aktech.
Redakce

Pro vkládání fotografií
je uzávěrka 15. 3. 2021.
Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti
Mezinárodního dne památek a sídel
dne 20. dubna 2021.

Rada Evropy stanovila
pro soutěž tato kritéria:

Téma: Architektonické dědictví
Účastníci:
Mládež navštěvující školní zařízení
Věkový limit: 21 let
Účastníci musí vkládat fotografie na:
www.historickasidla.cz.
Každý účastník může vložit maximálně
tři fotografie a to najednou.
Redakce

Napajedelští hasiči mají novou cisternu
Napajedelští hasiči převzali 1. září od
zástupců společnosti WISS CZECH,
s.r.o. první novou cisternovou automobilovou stříkačku ve své téměř 140leté
historii, a to CAS 20 Scania.
Financování nové cisterny za bezmála 7.250.000 Kč zajistilo město
Napajedla, kterému částkou 2.500.000
Kč přispělo generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České
republiky z fondu zábrany škod České
kanceláře pojistitelů, částkou 500.000
Kč Zlínský kraj a částkou 200.000 Nadace Agrofert.
Jako základ pro cisternovou automobilovou stříkačku posloužil podvozek
Scania P500 řady XT. Dvounápravové šasi se stálým pohonem všech kol
je osazeno přeplňovaným řadovým
šestiválcem DC13 o výkonu 368 kw,
který splňuje emisní normu Euro 5 a je

spřažen s automatizovanou převodovkou Opticruise spolu s hydrodynamickým retardérem.
Šestimístná kabina CP28 je na levém
boku vybavena zásuvkou Rettbox-air
pro dobíjení a konzervaci akumulátorů
a doplňování tlakového vzduchu. Po
nastartování vozidla se zásuvka samočinně odpojí.

Karosérie účelové nástavby je vyrobena z polyesteru vyztuženého
skleněnými vlákny. Nástavba je vybavena šesti bočními schránami pro
uložení požárního příslušenství. Prostor pro čerpací jednotku v zadní části
je vybaven dveřmi, které se otevírají
směrem nahoru.
Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu
o objemu 4000 l a nádrž na pěnidlo
o objemu 240 l.
Nová cisterna plně odpovídá požadavkům dnešní doby na moderní hasičskou techniku. Členové Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Napajedla
se konečně svým vybavením a technikou vyrovnají svým kolegům z okolních obcí i kolegům z Hasičského záchranného sboru.

Marek Šiška, DiS
velitel JSDHM Napajedla
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Vzpomínka na
hasiče z New Yorku
V pátek 11. září 2020 uctili napajedelští hasiči památku
svých 343 amerických kolegů – hasičů z New Yorku, kteří
před devatenácti lety tragicky zahynuli po teroristickém útoku v troskách Světového obchodního centra při plnění svého
poslání, při snaze pomoci svým spoluobčanům.
Tato malá pietní vzpomínka se uskutečnila u soukromého
památníku v Zahradní ulici v Napajedlích.
Památník přesně v americkém stylu, včetně sochy dalmatina, který je tradičním maskotem hasičů v USA, postavil
na své zahradě v roce 2003 profesionální hasič ve výslužbě
Antonín Pavelka jako vzpomínku na své kamarády – hasiče,
kteří se z newyorkských „dvojčat“ také nevrátili.
Každoročně zde vždy 11. září zapaluje svíčku a do kbelíku
s vodou dává kytici, od roku 2005 i s napajedelskými hasiči.
(www.hasicinapajedla.cz)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

NAPAJEDLA

NÁBOR MLADÝCH
HASIČŮ A HASIČEK
Přijď se podívat na schůzky
mladých hasičů každý

PÁTEK v 16.00 hodin
Napajedelská zbrojnice
(vchod od sídliště Nábřeží)

Informace: 775 305 225
CO TĚ V KROUŽKU ČEKÁ?
-
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kamarádské prostředí
trénink hry Plamen
základy první pomoci
střelba ze vzduchovky, topografie
seznámení s hasičskou technikou
hraní her a zajímavé výlety
tábory a soustředění
požární útok s vodou
plnění odznaků odbornosti
uzlování a uzlovací soutěže
účast na závodech
a mnoho dalšího

V souvislosti se zahájením topné sezóny stojí za připomenutí, že k vytápění objektů lze používat pouze schválené typy
spotřebičů paliv a je nutné se řídit předpisy a návody výrobce
pro jejich instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu.
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění
ukládá povinnost dodržovat podmínky a návody, vztahující
se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, a počínat si
tak, aby nedocházelo k požárům. Platí to zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů
a komínů, při skladování, manipulaci a používání hořlavých
nebo požárně nebezpečných látek, při zacházení s otevřeným
ohněm či jiným zdrojem zapálení. Podrobnosti o těchto povinnostech upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb. (vyhláška o
požární prevenci).

Na co si dát pozor, než začnete topit?

Každý by měl znát, v jakých lhůtách je povinen zajistit
pravidelnou revizí plynových a elektrických spotřebičů nebo
čištění a kontrolu komínů jednotlivých typů tepelných spotřebičů. Měl by si zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti
je třeba dbát při vysypávání žhavého popele – popel ukládat
do nehořlavých a neporušených nádob. Každoročně se stává
špatné ukládání popele příčinou požárů nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.

Příprava topidel.

Splněny by měly být zejména předepsané povinné revize a
kontroly. Máte vyčištěná kamna, seřízený kotel topení? Zvláště důležité je to u uživatelů plynových kotlů, kteří mají stanovenu povinnost zajistit jednou za rok kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového
ventilu či termostatu konče.
Topí-li se pevnými palivy, znamená zanesený komín nejen
špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky
jsou opět požadovány u plynových kotlů. U nich je nutná jak
čistota komínových průduchů, tak předepsaný tah komína.
Odpovědnost za stav komínu jako součásti domu nemá kominík, ale majitel objektu.

Některé zásady bezpečného provozu topidel:
dodržovat bezpečnou vzdálenost jednotlivých druhů topidel
od hořlavých stavebních konstrukcí a zařizovacích předmětů,
neodkládat hořlavé materiály a předměty na povrch topidla,
izolovat spotřebič pevných paliv od podlahy z hořlavých
hmot ochrannou podložkou, přesahující jeho půdorys,
udržovat komíny a kouřovody v řádném technickém stavu, zajistit jejich pravidelné kontroly a nepoužívat komíny, u
nichž byly zjištěny závady dle ČSN EN 1443,
dbát na pravidelné čištění a kontrolu komínů a kouřovodů
spotřebičů paliv.
Způsob čištění, kontroly a revize spalinové cesty je uveden
v Zákoně o požární ochraně, další podrobnosti pak ve Vyhlášce č. 34/2016 Sb.
(www.hasicinapajedla.cz)
Petr Škopík, Sbor dobrovolných hasičů Napajedla

Dne 15. října 2020
uplyne 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Martin Škopík.
S láskou vzpomínají
manželka, děti s rodinami
a přátelé.

říjen 10/2020

www.napajedla.cz

V hřebčíně proběhl tradiční Chovatelský den
Za účasti více než sto padesáti pozvaných hostů, mezi nimiž nechyběli ani příznivci napajedelského
chovu ze Slovenska, se ve čtvrtek
10. září konal tradiční Chovatelský den Hřebčína Napajedla.
Smyslem každoročního Chovatelského dne je představení výsledků naší
práce zejména trenérům a majitelům
dostihových koní. Při této příležitosti
jim chceme ukázat a následně prodat
především ročky, čili mladé koně narozené počátkem předešlého roku. Vždy
doufáme, že naši koně najdou mezi
návštěvníky Chovatelského dne nové
majitele, kteří je záhy svěří trenérům,
u nichž se budou připravovat na svou
dostihovou kariéru.
Mladí koně se na předvádění připravují dlouho dopředu. Každý z nich musí
totiž umět správně reagovat na pokyny
člověka, který ho předvádí. Ošetřovatelé je proto postupně navykají na vodění
na udidle a stavění do zootechnického postoje. Před Chovatelským dnem
se pak koně musí vykoupat, jsou jim
namazána kopyta a rozčesány hřívy a
ocas. Nakonec je jim na zádi vytvořena
šablona se znakem Hřebčína Napajedla a koně se mohou předvést v celé své
kráse.
V rámci letošního Chovatelského
dne jsme předvedli čtyři plemenné
hřebce, deset ročků, čtyři odstávčata
a pět klisen s hříbaty. Osvědčený moderátor napajedelských Chovatelských
dnů Martin Cáp, kterého mnozí z vás
znají z televizních přenosů dostihových dnů, vše zvládl s profesionalitou
sobě vlastní. Přitom hned zahajovací
předvedení plemenných hřebců bývá
očekáváno s napětím i obavami. Tito
temperamentní koně si totiž obdiv a

potlesk diváků opravdu užívají a pracovníci hřebčína s nimi zažívají mnohé
napínavé chvilky.
V rámci hlavní části Chovatelského
dne – předvedení ročků – byla na prodej
nabídnuta například Innocence, dcera
klasické vítězky Ines anebo Askerana,
dcera ve Francii umístěné Agnes Seice
a sestra letošní vítězky Agnesky. Předvedl se také Wakario, syn šampionky
sprinterů Waka Laury.
Napajedelští koně se líbili, jejich
předvedení proběhlo bez komplikací, a
jelikož Chovatelskému dni přálo i počasí, naši hosté odjížděli z Napajedel
spokojeni a plni hezkých dojmů.
Nám, kteří cítíme za napajedelský
chov zodpovědnost, však kalil radost
z hezkého dne fakt, že se od loňského
roku potýkáme s nedůvěrou některých
našich dlouholetých klientů, kteří na
Chovatelský den 2020 nepřijeli, proto-

že s námi rázem přerušili komunikaci.
Jsme přesvědčeni o tom, že se tak stalo po snahách rádoby podporovatelů
a samozvaných zachránců napajedelského chovu. Ti v loňském roce neváhali objíždět dostihové dny po celé
České republice, přičemž nevynechali
ani slovenskou Bratislavu, kde šířili
své smyšlené teorie a před klienty nás
pomluvili. V této době, kdy tuzemský
chov anglického plnokrevníka prochází
velmi těžkým obdobím a prodeje českých odchovanců již dlouhou dobu citelně klesají, nás tak dostali do velkých
problémů.
Vážné problémy celého českého
chovu ostatně zmiňuje ve svém článku i dostihový magazín Turf (dostihy.
fitmin.cz/chov) v článku z 23. září.
Přitom se odkazuje na nejnovější Fact
Book, kde český Jockey Club uvádí
statistiky z chovu anglického plnokrevníka. „A bohužel to nejsou zrovna
pozitivní trendy,” konstatoval. Těmto
okolnostem, které prakticky nemůžeme
ovlivnit, jsme nuceni se přizpůsobit. O
to více nás mrzí, že na rozdíl od současných vlastníků, kteří chov koní celé
roky dotují z vlastních prostředků, aniž
by to většina napajedelských obyvatel
věděla, se do popředí zájmu dostávají
hlasití aktivisté, kteří napajedelskému
chovu nikdy nepřispěli ani korunou,
nepřivedli žádného klienta, zkrátka
s ničím nepomohli. A nyní navíc ještě
škodí.
Přesto věříme, že se nám letos podaří úspěšně prodat všechny ročky, které
jsme odchovali. Přejeme jim laskavé
a štědré majitele, výborné trenéry a
hodně, hodně štěstí a zdraví. Ať už se
z nich stanou šampioni nebo ne, doufáme, že prožijí hezký život
Vedení Hřebčína Napajedla
Foto: Romana Nevěřilová
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Řada obyvatel města Napajedla, v čele s Piráty, se jednoznačně vymezuje proti
územnímu plánu, jehož cílem je zastavět historickou část hřebčína a vytvořit zde sídliště
s 319 byty a 385 parkovacími místy. Poukazují na likvidaci slavného chovu anglického
plnokrevníka a drastický zásah do přírodního bohatství našeho města
Hlavním iniciátorem aktivit za zachování napajedelského hřebčína je
Antonín Černocký, bývalý hlavní zootechnik a veterinář hřebčína a také bývalý starosta města Napajedla. Zeptali
jsme na jeho stanovisko k navrhovanému projektu.
Kdy jste poprvé slyšel o projektu
stavby činžovních domů v prostorách
napajedelského hřebčína? Překvapila
Vás tato informace?
Poprvé mě oslovil bývalý majitel
hřebčína s nynější spolumajitelkou někdy v létě roku 2018. Ptali se mě, co
bych řekl na to, kdyby byla vedena
cesta z Maliny I přes pastviny do zámeckého parku. Jednoznačně jsem tehdy řekl NE! V té době ještě o nějakém
sídlišti ani nebyla řeč.  
Co říkáte na způsob komunikace ze
strany města? Tento zásadní projekt
na změnu územního plánu se objevil
na zastupitelstvu hned po volbách.
Ono se to objevilo, ale tak nějak potichu a mnoho občanů si toho ani nevšimlo.
Měli by podle Vás o takto klíčových
otázkách rozhodovat občané v místním referendu?
Určitě! Je to zásadní otázka. Hřebčín
vždy patřil k městu a opačně. Když se
řeklo Napajedla, tak si každý hned vybavil napajedelský hřebčín s chovem
anglického plnokrevníka. Napajedelští
občané a zejména rodáci si toho vždy
vážili a měli by dostat možnost se
k plánované změně vyjádřit.
Souhlasíte s tvrzením, že občané
nemohou určovat majiteli soukromého pozemku, co a jak bude v hřebčíně
podnikat? Tedy, že nemají právo určovat majiteli, že musí chovat koně?
Co když se rozhodne chovat například
prasata, nechá chloubu napajedel
zchátrat, popřípadě se rozhodne v místě postavit sídliště?
To respektuji. Ale tehdejší majoritní
vlastník kupoval majoritní podíl akcií
hřebčína s tím, že bude nadále v chovu
anglického plnokrevníka pokračovat.
Územního plán, resp. jeho změna je
vymezena na určitou podobu podnikání. Občané a tedy pochopitelně zastupitelé mají svaté právo říct co zde
chtějí. Zatím je zde slavný Hřebčín Napajedla. Chovat prasata zde teoreticky
můžou, ale v této lokalitě by to asi problém byl. Také jsem slyšel, že by zde
mohli pěstovat řepku. Nebylo by to asi
to nejlepší řešení a mrzelo by mě to. Po
řepce je ale možné zde mít zpětně zno6

vu pastvinu. Když však zabetonují cca
8 ha pastvin, tak není cesty zpátky a to
by si měli uvědomit zejména zastupitelé, oni mají poslední slovo.
Někteří (viz. prázdninové Napajedelské noviny 2020) Vás podezírají, že
kvůli Vám se obtížně prodávali koně
z napajedelského hřebčína. Je to pravda?
Jak vidíte, bylo to dokonce napsáno.
Ono je nejlépe ten chovatelský neúspěch na někoho svést. To si mám myslet, že kupující z celé republiky, případně i ze zahraničí, se nechají odradit
od nákupu perspektivního dostihového
koně lokální rozmíškou? Potencionální kupci mají jednotlivé chovy a jejich
produkty dobře zmapované a prostudované. Původy koní a jejich výkonnost
znají po několik generací. Při rozhodování o koupi koně často rozhoduje i
renomé hřebčína. Proto se koně z Napajedel vždy dobře prodávali.
Někteří občané Vás označují za potížistu, který je ovládán svým egem. Co
byste jim vzkázal?
Od malička jsem miloval koně a
staříček mně vedl k tomu, že mám být
na koně přísný, ale hodný, musím je
respektovat a neubližovat jim. Snažil
jsem se tím řídit a za celý život jsem
se setkal jen s výjimečně zlým koněm,
který nechtěl spolupracovat. Téměř
vždy tomu byli ale na vině lidé. Pokud
je považováno za egoismus to, že bojuji za zachování plnokrevného chovu
v Napajedlích, tak mě to skutečně nepohoršuje.
Obáváte se úplné likvidace chovu
koní ?
Co se tady odehrává, není likvidace koní jako takových, ale likvidace
chovu anglického plnokrevníka v Napajedlích. Likvidace slavného hřebčína, který založil hrabě Baltazzi v roce
1886. V roce 1931 zachránil koně stát,
když díky ing.Tichotovi odkoupil zbytek napajedelského stáda. V roce 1937
směnil stát s firmou Baťa pozemky a od
té doby byl hřebčín spravován státem.
Hřebčín tedy přežil první republiku,
válku, komunisty a po roce 1989 měl
jít do přímého prodeje. Při zběsilé a
„úspěšné“ kupónové privatizaci se stal
akciovou společností. Nyní je jeho majitelem společnost Sygnum s.r.o. Chov
koní chtěli již před léty u nás zlikvidovat různí ideologové a vládci a v mnoha případech se jim to podařilo. Díky
chovatelům a milovníkům koní, kteří to
vydrželi, naopak stavy koní rostou.

Připusťme, že chov koní je finančně i personálně náročný. Sám máte
zkušenosti s privatizací a vedením
hřebčína po revoluci, kdy zanikla řada
hřebčínů, protože se jim zkrátka nepodařilo najít způsob zachování chovu.
Nemá napajedelský hřebčín stejný
osud?
Chov koní náročný je. Kdo se pro to
rozhodne, tak s tím musí kalkulovat.
Tehdejší majoritní vlastník kupoval
majoritní podíl akcií hřebčína s tím, že
bude dál v chovu anglického plnokrevníka a tradici Hřebčína Napajedla pokračovat. Já i mnozí příznivci a fandové jsme mu věřili a byli jsme za to rádi.  
Bude podle Vás mít projekt negativní dopad i na další oblasti, kromě již
zmiňované likvidace slavného chovu?
Nejde jen o likvidaci hřebčína proslaveného chovem anglického plnokrevníka, ale to je i likvidaci zeleně a krásné přírody v centru Napajedel. Stavět
na poli či louce by se mělo co nejméně.
Dosud se zemědělskou půdou plýtvalo
ve velkém a to je třeba zastavit. Jak se
jednou něco zabetonuje, již není cesty
zpátky. Že bylo v hřebčíně pokáceno
více jak 50 stromů i zdravých, včetně
dubů, které zasadil hrabě Baltazzi při
založení hřebčína je smutné. Že budou
v sídlišti žalostně zpívat ptáci, srnčí a
zajíci musí své teritorium také posunout,
to je rovněž smutné… Nejmenovaná
paní, která než se dala do politiky, byla
pověřena řízením Hřebčína Napajedla.
Nyní je v poslanecké sněmovně a radní
Zlínského kraje pro zemědělství a
životní prostředí. A tato paní si hraje na
“mrtvého brouka“ i to je žalostné.
Myslíte si, že majitelům hřebčína
nevadí, jak dramaticky zasáhnou do
územního plánu a tím i do historie
Napajedel?
Asi ne, ale to je otázka na samotné
majitele. Proč by však usilovali o změnu územního plánu? Když se podíváte,
jaký má předmět podnikání firma Sygnum, s.r.o. a kdo je jejím společníkem,
tak je to víc než „jasná zpráva“.
SYGNUM – Hřebčín Napajedla je v
majetku společnosti s ručením omezeným Sygnum. Společníkem je v ní pražská akciová společnost Omega Seven
Holding s předměty činností pronájem
nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
správa vlastního majetku a správa majetkových účastí
Děkujeme za rozhovor.
Tomáš Čabla a Michal Štěpaník
– Piráti Napajedla

Den sportu potěšil děti i dospělé
říjen 10/2020

www.napajedla.cz

V sobotu 19. září se uskutečnil již
třetí ročník akce Den sportu. V parku
Na Kapli, radničním nádvoří a dalších
prostranstvích kolem sokolovny se
mohli rodiče a zejména děti seznámit
se všemi sporty, které se v Napajedlích
provozují. Na děti čekalo téměř dvacet
stanovišť, na kterých si mohly sporty
vyzkoušet. Každý z účastníků obdržel
drobnou cenu a byl zařazen do slosování o deset vstupenek do Kina Napajedla, které věnoval Klub kultury Napajedla.
Rodiče si udělali představu, jaké
možnosti pro sport svých potomků
v Napajedlích jsou. O zájmu dětí sportovat svědčí desítky nových přihlášek
do zúčastněných sportovních oddílů. A
to byl hlavní zájem organizátorů, přitáhnout ke sportu co nejvíce dětí, ale
také dospělých.
Den sportu probíhal výhradně ve
venkovních prostorách, stanoviště byla
od sebe dostatečně vzdálena, a tak se
mohli organizátoři bezpečně vypořádat
se současnými hygienickými nařízeními. Doprovodný program zajistily mladé kapely z DDM Matýsek. Věříme, že
tato úspěšná akce proběhne i příští rok.
Díky patří všem sportovním oddílům, které se na přípravě Dne sportu
podílely a městu Napajedla, které sport
dlouhodobě podporuje.

Petr Psotka, jednatel Sokola Napajedla

XC CUP

Napajedla
2020

Čtvrtému ročníku závodu XC CUP
2020, který je určen pro všechny kategorie, počasí opravdu přálo. V sobotu 12. září se tak na více než pětikilometrovém okruhu sešli sportovní
fanoušci, aby bouřlivě povzbuzovali
účastníky.
Atraktivní crosscountry závod je
součástí série osmi soutěží Karpaty MTB Tour. První závod se jel 29.
března v Morkovicích a závěrečný,
který tentokrát přilákal 150 bikerů,
právě v Napajedlích.
Cyklisté startovali na ulici Komenského a do cíle sjížděli přes kostelní
schody. Unikátní trasa zahrnovala
jak náročné výšlapy, tak kombinaci
povrchů a vedla lesoparkem i přes
městské komunikace.
Výsledky všech kategorií jsou uveřejněny na www.xccup.cz.
Rádi bychom poděkovali všem
obyvatelům dotčených lokalit za trpělivost a toleranci při uzavírkách.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci závodů. Dobrovolníkům, hasičům, sponzorům:
Fatra, a.s., Matchball, s.r.o., Napabike s.r.o.,Maxbike, 4E. Za podporu
děkujeme Zlínskému kraji a městu
Napajedla.

Robert Haleš, organizátor
Foto: František Blaha

7

NAPAJEDELSKÉ

NOVINYa možnostech léčby bolestí zad – 5.díl
O příčinách
Většina lidí starších třiceti let už zakusila nějaký druh bolesti zad – civilizačního onemocnění šířícího se ruku
v ruce s moderním životním stylem. Bolest přitom bývá jen symptomem – příznakem, který obvykle nemá jednotnou
příčinu. Léčba bolesti má pak pestrou škálu variant a forem. Napajedelské noviny připravily na toto téma populárně
pojatý seriál textů, jejichž autorem je MUDr. Pavel Stuchlík, který se ve své otrokovické ordinaci věnuje léčebné rehabilitaci. V závěrečném pátém díle se věnuje stavům, které je obtížné, anebo dokonce nemožné rehabilitací zlepšit.
né jen za dosažení odpovídající odezvy.
Předpokladem je schopnost pacienta
opakovat pohyby dle instruktáže, vnímat vlastní tělo a postupně se v tom
zdokonalovat. Pokud je někdo velmi
omezen ve schopnosti naučit se nějaký
nový pohybový návyk, je tím omezena
i možnost celé rehabilitace.

V rámci seriálu jste se dozvěděli
mnohé o příčinách a možnostech léčby
bolestí zad. Některé chorobné stavy je
však touto cestou obtížné nebo nemožné zlepšit či odstranit.

Neurologické poruchy

V tomto případě záleží na druhu a
tíži neurologického postižení. Přitom
platí, že i závažné stavy jako je dětská
mozková obrna, stavy po mozkové
mrtvici nebo úrazová poškození mozku
mohou být zlepšeny rehabilitací. Limity této léčky vychází především z
faktu, že část mozkových buněk bývá
nenávratně poškozena. Další část však
může být jen utlumená a vypadla z činnosti. Mozek tuto část vnímá jako nefunkční a nahrazuje ji, avšak nedokonale. Rehabilitační postupy dokáží tyto
neurony, které jsou jen spící, úspěšně
aktivovat. Pak dojde ke zlepšení, které však nemusí být kompletní a nějaké zbytkové potíže dále přetrvávají.
Tady se dostáváme k limitu, přes který
již rehabilitace nepřejde a který je dán
nevratným poškozením – odumřením –
nejvíce postižených neuronů. To jsou
případy poruch centrálních, mozkových.
Periferní nervy trpí jinými poruchami
zvanými neuropatie, kdy nervy v končetinách vedou impulsy nedostatečně.
Pak se dostavuje tzv. zkreslené vnímání, například pálení v nohách či pocit
jakoby člověk chodil bosý po koberci.

Přetrvávající dráždění

K tomu může docházet například
jizvami nebo nitrobřišními srůsty po
operacích, artrózami, nerovnostmi
kloubních ploch po nitrokloubních
zlomeninách, cizím materiálem ve
tkáních anebo třeba chronickým zánětem. Efekt takového dráždění může
trvat dlouhé roky a stále rušivě působit. Jde o to, že mozek se velkému
proudu rušivých až bolestivých pod-

Vysoký věk

MUDr. Pavel Stuchlík
odborný rehabilitační lékař
nětů vyhýbá a zvolí raději jiný pohybový program, který nevede k takovému zahlcení rušivými informacemi.
Například u stavů po plicních operacích
musíme věnovat velkou pozornost ošetření jizvy a uvolnění „spečeného“ podkoží a svalstva, aby se hrudník v okolí
jizvy při dýchání vůbec hýbal. Nebyloli by to vyřešeno, potíže by se přenesly
i na ramenní pletenec a funkci páteře.
Někdy může obdobně dráždit i kovový
materiál voperovaný po zlomeninách;
zde je ale prvořadý především srůst
kosti a rehabilitace se této potřebě musí
podřídit. Po následném vynětí kovu se
většinou postup rehabilitace zrychlí.

Schopnost pohybového učení
a ochota pacienta ke spolupráci

Dosažení hlavního cíle rehabilitace,
tj. změny pohybového chování, je mož-

Pokročilý věk přináší řadu změn,
které činí tělo fyzicky křehčí a zranitelnější, s menší schopností regenerace, řadou již zafixovaných pohybových návyků, zhoršeným fungováním
vnitřních orgánů, změnou celkového
držení apod. V takové situaci se může
uplatňovat kombinace výše zmíněných
omezení počínaje drážděním přes sníženou schopnost učení po neurologické
poruchy a existenci více nemocí než
v mladším věku. Výhledy pro rehabilitaci jsou tím značně limitované. I když
také značně individuální. Často se ale
setkáváme s tím, že co v mladším věku
pacienta bylo pouhé vadné držení těla,
jsou dnes viditelné změny na obratlích
a meziobratlových ploténkách někdy
srůstající až v patologické postavení.

Mentální deficit

Ve fyzioterapii je nutné pacientovi
nejprve objasnit, co a proč má dělat.
Pak se to začne učit. Pokud to není
schopen pochopit, je snaha o pohybové
učení odsouzena k neúspěchu. Jestliže
se spokojíme s aplikací pasivních procedur, pak nároky na spolupráci pochopitelně prudce klesají. Stejně tak ale
klesá i efekt rehabilitační léčby.
Chci se s vámi rozloučit přáním, aby
vás tělo a mysl co nejméně
omezovaly v aktivitách.
Hodně štěstí!
MUDr. Pavel Stuchlík, www.rehadoktor.cz

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice tel.: 603 972 558
Vyplatíme vám

Protokol o ekologické
likvidaci

až 1.500,- Kč Odvoz ZDARMA
e-mail: marek.dynka@seznam.cz
www.sluzby-obchod.cz/kromeriz

inzerce

8

inzerce

říjen 10/2020

Koho aKtuálně
hledáme?

www.napajedla.cz

PRÁCE,
která má

SMYSL

Do provozovny v napajeDlích
aktuálně hleDáme

Dělník plastikářské výroby
provozní elektromechanik
� 7,5 hod. fond pracovní doby
� 25 dní dovolené
� Dotované stravování
� Odměny zaměstnancům
� Výhodné telefonní tarify od 20 Kč
� Akce pro zaměstnance
� Benefit Plus karta s 6.000 Kč

Více se o nás dozvíte na www.fatra.cz/kariera
inzerce

inzerce

inzerce

inzerce
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Muzeum Napajedla představuje
napajedelské umělce

Nová výstava V. Napajedelský výtvarný salon (15. 10. –
22. 11. 2020) ve výstavním sále Muzea Napajedla prezentuje
laické i odborné veřejnosti výběr z tvorby čtrnácti autorů,
kteří představují aktuální formy umění vytvořené výtvarnými technikami, které jsou těmto umělcům nejbližší – malbou,
grafikou či sochařskou tvorbou. Vystavena jsou díla těchto
autorů: Jiří Baštýř, Iva Beranová, Barbora Cekotová, Renata
Cziroková, Tomáš Hrdina, Dagmar Jahodová, Boris Jirků,
Iva Kotásková, Karolína Ester Kudláčková, Lubomír Kuča,
Kamil Mikel, Kristýna Petříčková, Radek Petříček, Emil Sláma.
Výstava potrvá do 22. listopadu 2020. Vernisáž se s ohledem na aktuální epidemickou situaci nekoná. Z důvodu
vládního nařízení byly muzea od 12. 10. 2020 na dva týdny
uzavřena.
Muzeum Napajedla

K2 vlastní cestou za účasti režisérky a hlavní aktérky
Snímek K2 vlastní cestou, který diváci
mohli vidět v Kině Napajedla poslední den
v září, je jasným důkazem toho, že jakákoliv překážka v cestě nutně neznamená, že
není možné k cíli dojít!
Ačkoliv horolezkyně Klára Kolouchová
a režisérka a scenáristka Jana Počtová
nemohly nakonec na napajedelskou premiéru dorazit, spojily se s diváky v sále
alespoň prostřednictvím techniky. Téměř
hodinu trvající diskuse, která následovala po filmu, byla plná zajímavých otázek
nadšených diváků.
Strhující snímek bude v Kině Napajedla
uveden také v následujících měsících.
Více na: www.kino.napajedla.cz
Kino Napajedla, Foto: Marian Vaňáč

Tradiční týden knihoven
představil regionální publikace

Karel Gott
v novém filmu
Burza starších časopisů, registrace zdarma, čtenářská amnestie či výstava regionálních knih. To vše přilákalo v týdnu knihoven v první polovině října do napajedelské knihovny nové i stávající čtenáře. Zajímavé
publikace z historie zlínského regionu (Procházky starým Zlínem, Napajedla příroda, dějiny, kultura, Tradiční lidový oděv apod.) je možné
zapůjčit celoročně.
Knihovna Boženy Benešové Napajedla

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci
je změna programu vyhrazena. Aktuální informace
naleznete na webové a facebookové stránce
Klubu kultury Napajedla.
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Karel

Celovečerní, dlouze očekávaný, dokumentární
snímek Karel, přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu jednoho roku. Díky jeho
upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až
intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký
se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním
příznivcům, nenaskytl. V dokumentu je Karel
Gott zobrazen nejen jako zpěvák, ale také jako
otec, manžel, malíř či blízký přítel.
Snímek bude brzy k vidění v Kině Napajedla.
Více na: www.kino.napajedla.cz
Foto: Bontonfilm

OBLÍBENÝ
SNOW FILM FEST
ZAVÍTÁ DO KINA
NAPAJEDLA

říjen 10/2020

www.napajedla.cz

7. 11. / 16.00 / Kino Napajedla

Zažít dobrodružství prostřednictvím
filmového plátna mohou v listopadu návštěvníci populárního festivalu
SNOW FILM FEST.
Už popáté přinese festival ty nejlepší
zimní cestovatelské a sportovní filmy z
celého světa i z domácí produkce. K vidění bude všech šest filmů! A nejen to.
Diváci se mohou těšit také na skvělého
hosta – Richarda Štěpánka.

Srdečně zveme milovníky divadla na oblíbené představení
Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka Napajedla
31. 10. / 19.00 / Kino Napajedla

Foto: archiv Zdeňka Štěpánka

Metodik, lektor pohybových kursů,
tanečník, choreograf a závodník. To
vše se skrývá za jeho dosavadní životní
cestou. V roce 1999 ho potkala vážná
dopravní nehoda. Boj o život vyhrál,
ale četná zranění si vybrala svou daň.
Richard přišel o levou ruku. Tak jako
nevzdal boj o život, tak se nevzdal ani
sportování. Vrátil se aktivně jak do běžného, tak do sportovního života. Navíc
se rozhodl, že svým příkladem bude
motivovat ostatní. Přednáší proto na
základních, středních školách, v dětských domovech, v rehabilitačních a
jiných zařízeních.
Jedním z důkazů jeho houževnatosti je sedminásobná účast na nejdelším
závodě v Evropě – 1000 miles adventure. Tento závod, který měří 1660 km
a je bez zabezpečení, absolvoval jako
první na světě tam i zpět ve všech třech
oficiálních kategoriích: na kole, pěšky
a v neposlední řadě i na koloběžce. Své
životní a závodní zkušenosti shromáždil v knize „Vzdát můžeš zítra.“
Kino Napajedla

Na polovinu listopadu, a to v neděli 15. 11. v 17.00, jsme pro vás připravili operní
skvost MANON LESCAUT Giacoma Pucciniho. Ikonická Manon Lescaut v nastudování Královské opery v Londýně ožívá pod taktovkou režiséra Jonathana
Kenta, kdy se jedná o první nastudování po dlouhých 30 letech.
Kino Napajedla

Nick Cave

v intimním koncertu

v Kině Napajedla

Na pondělí 9. 11. v 18.30 má pro
vás Kino Napajedla připraven hudební skvost! Sólový klavírní koncert
ikonického hudebníka Nicka Cavea,
který byl přenášen letos v červnu z
londýnského Alexandra Palace. Z
natočeného materiálu vznikl exkluzivní speciálně rozšířený záznam
určený projekcím v kinech. Dechberoucí koncert – Idiot Prayer: Nick
Cave Alone at Alexandra Palace
můžete vidět i vy, a proto sledujte
program na www.kino.napajedla.cz,
kde se dozvíte další podrobnosti.
Kino Napajedla

Festival vážné hudby je zrušen

V souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace se Festival vážné hudby
Pocta Rudolfu Firkušnému, který se měl konat 13.–15. listopadu 2020, bohužel neuskuteční.

Klub kultury Napajedla
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Foto: Aerofilms

Jedinečná opera
MANON LESCAUT
na plátně kina

Foto: Pannonia Entertainment

Dovolená s rizikem se stala u diváků velice oblíbeným a populárním představením!
Několikrát vyprodaný sál a standing ovation mluví u kritiků za vše! Ztřeštěná
situační veselohra o tom, co všechno se může stát, když si manželé vyjedou na
dovolenou někam, kde si nezajistili ubytování. Kaskáda zápletek, kdy ani postavy, ani diváci netuší, jak to nakonec všechno dopadne.
Vstupné 110 Kč.
Těší se na vás Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla

Kino
Napajedla
a?
Co vás čeká v Kině Napajedl
NAPAJEDELSKÉ

říjen/listopad

NOVINY

Aktuální nabídku na dané
14dennní období naleznete
vždy na našem webu www.
kino.napajedla.cz a také formou letáků a plakátů na obvyklých místech v Napajedlích. Více informací můžete
také získat v Informačním
centru nebo v přímo v kině.

Nenechte si utéci!

I vzhledem k tomu, že
bude kino uzavřeno na dobu
14 dnů tzn. do 25. 10.,
plánujeme pro vás filmové
zážitky i besedy pro nasledující období. Věříme a budeme
moc rádi, až se k nám po
znovuotevření kina vrátíte
KINOSENIOR
a vyberete si z nabídky filmů,
které jsme pečlivě vybrali
Pondělí /26. 10., 10.00, 15.00/
a popsali v nasledujících
Šarlatán
řádcích.
118 min, 65 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.
Pondělí /9. 11., 10.00 a 15.00/
K2 vlastní cestou
100 min., 65 Kč
Přístupný bez omezení.

Vysvětlivky

3D obraz

Premiéra

Bijásek

Mama
Kino

Kino
Senior

Kino
Cykly

Filmový
klub

Alternativní
obsah

Titulky

Dabing

MAMAKINO
Pondělí /2. 11., 10.00/
Meky
80 min., 65 Kč
Přístupný bez omezení.
Pondělí /16.11., 10.00/
Havel
105 min., 65 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.

Jiří Kolbaba

V pořadí už třetí přednáška
cestovatele a fotografa Jiřího
Kolbaby s názvem Ukradená
Co uvidíte v kině
země – cesta napříč USA,
která se měla uskutečnit
v dalších dnech?
ve středu 14. 10. 2020 se
Podívejte se na
posouvá na středu 2. 12.
www.kino.napajedla.cz, 2020 v 18.00. Nevíme jak
se situace bude vyvíjet, ale
kde najdete nejnovější
nechceme abyste o zážitek
program na další dny.
přišli, a proto jsme pro vás
našli nejbližší možný termín.
Podzimní prázdniny V případě, že vám daný
nebude vyhovovat,
a Halloween v kině termín
vrátíme vám vstupné
Během podzimních
v plné výši. Prosím, učiňte
tak nejpozději do 16. 11.,
prázdnin se v kině už od
ranních hodin rozběhne abychom měli prostor a čas
vrácené vstupenky znovu
naše promítačka a děti
dát do prodeje.
i větší diváci budou moci
Děkujeme
za pochopení.
zažít prázdninový filmový

speciál obohacen také
o halloweenské lahůdky.
Těší se na vás
tým Kina Napajedla.

Akutální informace
naleznete na našem webu
a sociláních sítích.

Více informací o programu
kina najdete na kino.napajedla.cz a facebook.com/kinonapajedla nebo v tištěných
programech Klubu kultury
Napajedla.

Změna programu vyhrazena.

Filmové zážitky přímo z Evropy
Naděje
Je čas na lásku, když máte jen tři měsíce života? Film vznikl
podle osobních zkušeností režisérky, skvělé knižní předlohy
a exceluje v něm ústřední herecká dvojice v čele s hvězdným
Stellanem Skarsgardem.
Chlast
„Pít či nepít?” Existuje teorie, že bychom se měli rodit s malým množstvím alkoholu v krvi a že mírná podnapilost otevírá naši mysl světu kolem nás, zmenšuje naše problémy a zvyšuje naši kreativitu. Povzbuzeni touto teorií se čtyři znavení
středoškolští učitelé pustí do experimentu!
Žaluji!
Nový film
Romana Polanského
vypráví o slavné
Dreyfusově aféře.
Snímek získal ve
Francii 3 Césary
(včetně toho za
nejlepší režii)
a také Velkou cenu
poroty (Stříbrný
lev) na festivalu
v Benátkách 2019.
Pravda
„Každý má tu svou.” Drama odkrývající vztah matky a dcery,
kdy na obě doléhá tlak nikdy nevyřčených křivd a bolestí
z minulosti.
Nebe
Celovečerní dokumentární snímek novináře Tomáše Etzlera
odkrývající každodenní syrovou realitu, kterou Tomáš v Číně
sedm let na vlastní kůži zažíval, ve filmu silně kontrastuje s
mikrosvětem, který objevil v malé vesnici na severovýchodě
Číny

Hudební podzim v kině – Přijďte si užít
hudební a pěvecké výkony na plátně
Postiženi muzikou
Co byste dělali, kdyby vám osud nadělil kromě radosti také
celoživotní handicap? Členové The Tap Tap, kapely z Jedličkova ústavu složené ze studentů s postižením (nebo spíš „kriplů“, jak by řekli oni sami), v tom mají jasno. Jedou naplno
a užívají si každou minutu.
Pondělí /9. 11., 18.30/
Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace
Sólový klavírní koncert ikonického hudebníka Nicka Cavea,
který byl přenášen letos v červnu z londýnského Alexandrova
paláce.
Neděle /15.11., 17.00/
MANON LESCAUT
Ikonická Manon Lescaut v nastudování Královské opery
v Londýně pod taktovkou režiséra Jonathana Kenta, kdy se
jedná o první nastudování po dlouhých 30 letech.
Pondělí /23.11., 18.30/
New Orleans: Město hudby
Dokument oslavuje bohatou kulturu New Orleans z pohledu
hudby a nahlíží do unikátní historie města, kde právě hudba
sloužila jako nejsilnější způsob projevu.
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