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Napajedla přivítala již počtvrté
motorkáře v rámci Motojízdy
míru a díků

Foto: Archiv obce Ostrý Grúň

V sobotu 7. května se uskutečnil již čtvrtý ročník tradiční Motojízdy míru a díků z Kľaku a Ostrého Grúně do Napajedel. Motorkáři
postupně „tůrovali“ motorky u památníků v obcích Kľak, Ostrý Grúň a pak i v Napajedlích.
Starosta obce Ostrý Grúň Július Remenár položil věnce v Kľaku společně se starostou Kľaku Ľubošem Haringem, v Ostrém Grúni
společně s poslancem Karlem Segetem. V Napajedlích všechny přivítala starostka města, Irena Brabcová. Všichni zde uctili památku
obětí 2. světové války u pomníku na Masarykově náměstí.
Redakce

FESTIVAL MALÝCH
PIVOVARů NAPAJEDLA

25 / 6 / 2022

Všemi oblíbená akce se letos po dvouleté odmlce znovu uskuteční! 10 minipivovarů představí
svá nejlepší piva. Na programu budou soutěže
pro dospělé i aktivity pro nejmenší.
K pivu zahrají kapely Ciment, Iron Maiden
revival a Warning vision! Klub kultury Napajedla

NOVÝ KLÁŠTER 16 hod.

10

Iron Maiden revival

CIMENT * Warning Vision

minipivovarů
PIVNÍ SOUTĚŽE * program pro děti * STÁNEK FATRA
Upozornění: V rámci akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy sloužící k propagačním aktivitám pořadatele.

/ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

/ PARTNEŘi

váš kamarád pro

volný čas

příspěvková organizace Napajedla

Výstava
fotografa
Antonína Kratochvíla v Napajedlích
Vernisáž za účasti autora
30. června v 18.00 | Muzeum Napajedla
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Pan Alois Vychodil slaví
významné životní jubileum
Ohlédnutí za
Svátkem matek
v domově pro
seniory
Foto: Archiv MěÚ Napajedla

Dne 28. května oslavil své životní
jubileum 90 let napajedelský rodák
pan Alois Vychodil. Od roku 1965 až
do roku 1972 pracoval na Městském
národním výboru jako tajemník. Pro
dobrou práci byl převeden na Okresní
národní výbor. Pro Napajedla pracoval v různých sekcích dlouhých 38 let.
I když bydlí v současné době v Otrokovicích, o dění v našem městě se stále zajímá. Za jeho působení ve vedení
města se vybudovala řada objektů. Například Rekreační středisko Pahrbek,
nové chodníky přes město a veřejné
osvětlení. Další významné akce, které
se mu podařilo prosadit, byly výstavba činžovního domu na ul. Svatoplukova, zdravotní středisko, urnový háj

a dvě samoobsluhy – pod Pohořelicemi
a na Lánech. Měl velký vliv na výstavbu sídliště Nábřeží, také se zasloužil
o výstavbu II. ZŠ v Napajedlích a podařilo se mu vyjednat obnovení vinohradů na Radovanech. Většina objektů
je nyní již v soukromém vlastnictví. Za
práci, kterou pro Napajedla vykonal,
jej paní starostka Ing. Irena Brabcová
pozvala na návštěvu a jako poděkování předala panu Vychodilovi obraz starých Napajedel, kytici a od SOZ obdržel přání a potravinový balíček. Setkání
bylo pro obě strany určitě příjemné
a panu Vychodilovi přejeme do dalších
let hodně zdraví.
Marie Hlochová,
Sbor pro občanské záležitosti

Dne 5. května navštívily členky Sboru
pro občanské záležitosti ženy v Domově pro seniory na ulici Husova. Návštěva se konala u příležitosti Svátku matek.
Každá z obyvatelek DD obdržela jako
dárek voňavý polštářek a přáníčko, které nám zhotovila školní družina při 2.
ZŠ v Napajedlích. Bylo připraveno kulturní vystoupení a každá žena si mohla
nechat zahrát svou oblíbenou písničku.
I když se kulturního vystoupení mohla
zúčastnit jen malá část žen, myslím si,
že se odpoledne vydařilo a byla spokojenost na obou stranách. Byl to také
první den, kdy nebyly povinné roušky
a atmosféra byla o to příjemnější. Poděkování patří vedení domu pro seniory, pracovnicím za milé přijetí a panu
Sychrovi za hudební produkci. Určitě
jsme se všichni cítili moc dobře.
Členky Sboru pro občanské záležitosti
Foto: Archiv Domova pro seniory

Ve věku nedožitých 79 let odešla
v neděli 24. dubna literární historička
doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
Milada Písková se narodila 28. 8.
1943 ve Zlíně, dětství prožila částečně
v Napajedlích. Svůj profesní život spojila s Olomoucí, Přerovem a Opavou. Působila ve Vlastivědném muzeu v Olomouci nebo v Muzeu J. A. Komenského
v Přerově. Od roku 1995 přednášela na
Slezské univerzitě v Opavě, kde působila dlouhou dobu také jako proděkanka.
Jako vedoucí oddělení knihovnictví
Ústavu bohemistiky a knihovnictví zorganizovala v roce 2004 první knihovnickou konferenci pod názvem „Kniha ve 21. století“. Jako odborný garant
byla činná i na Univerzitě Tomáše Bati
ve Zlíně. Byla autorkou řady publikací,
monografií, studií a článků vlastivědných a literárně historických. Speciali2

zovala se na literaturu z regionu střední
a východní Moravy, z Napajedelska,
Zlínska i Olomoucka. Ve svém odborném studiu se zabývala také mnoha historickými osobnostmi a zejména jejich
obrazem v literatuře, např. Jánošíkem.
Věnovala se osobnosti slezského pedagoga Vincence Praska, uspořádala literární pozůstalost olomouckého lékaře
a významného přírodovědce Mořice
Remeše. I v pokročilém věku byla neustále literárně činná, pokračovala
v práci ve Vlastivědném spolku muzejním, pravidelně přispívala do časopisu
Vědecké knihovny v Olomouci KROK.
Vědecká knihovna v Olomouci byla její
celoživotní stálicí. Pravidelně se účastnila odborných konferencí a setkání,

aktivně i pasivně se podílela na knihovních akcích a výstavách, knihovnu propagovala na stránkách mnoha sborníků
a časopisů. Jednou z posledních akcí,
na níž se aktivně podílela, byla loňská
putovní výstava věnovaná službě nemocničních kaplanů pod názvem „Být
nablízku“. A paní Milada Písková nám
všem zůstane nablízku i nadále, a to
právě díky svým publikacím.
Redakce
(Zdroj: Vědecká knihovna v Olomouci)

Lesní klub Jadérko

červen 06/2022
– přírodní školka v Halenkovicích

www.napajedla.cz

ZUŠ R. Firkušného
otevřela v tomto školním
roce studijní zaměření
HUDEBNÍ a VÝTVARNÁ
ŠKOLIČKA pro skupiny
dětí předškolního věku
Už rok v Halenkovicích působí Lesní
klub Jadérko (provozován spolkem Halenky, z. s.). Každé pondělní dopoledne pořádáme minivýpravy pro rodiče s
dětmi, formou dílen a workshopů budujeme zázemí a zahradu a jako Ekocentrum Doubek vytváříme a učíme
ekologické výukové programy ve školách a školkách v okolí. To vše zejména
díky Zlínskému kraji a Nadaci Veronica, které podpořily naše projekty.
Od září otevíráme na tři dny v týdnu
lesní klub pro děti od 3 do 6 let s ce-

lodenním provozem a zázemím v jurtě.
Zveme všechny rodiče, kterým je blízká představa vzdělávání dětí v malém
kolektivu, respektujícím prostředí a v
přírodě, aby nás kontaktovali – rádi zašleme bližší informace.
V termínu 18. - 22. 7. také pořádáme
příměstský tábor Tajemství čtyř živlů.
Více informací a možnost nás kontaktovat emailem lk.jaderko@gmail.com
nebo přes FB stránku https://www.facebook.com/lesniklub.Halenkovice/
Na viděnou se těší průvodkyně LK Jadérko

Stavění máje
Nádvořím Nového Kláštera se
v sobotu 30. dubna 2022 rozezněla lidová píseň. Domácí folklorní soubory Radovánek a Radovan si v rámci Jarních
slavností připravily pro návštěvníky
bohatý doprovodný program rozdělený
do tří bloků. Úderem 17.00 hodiny se se
svým pásmem nazvaným „Radovánek
rodičům“ představil dětský soubor. Za
doprovodu cimbálové muziky Maková
při ZUŠ Rudolfa Firkušného v Napajedlích, pod vedením Jany Hrubé, zatančily, zazpívaly a zarecitovaly děti z obou
skupin Radovánku a položily tak základ
navazujícímu folklornímu večeru. Po
vystoupení následoval další blok „Stavění máje“. Májku pokáceli, opracovali
a připravili k postavení zástupci obou
výše zmíněných souborů. S přepravou
májky z Komárova do Napajedel nám
ochotně a zdarma pomohly Stavebniny
Bobál. O nazdobení se postarali Radovánci, kteří růžičky a další ozdoby
připravili v rámci svého tanečního soustředění. Poslední částí programu byla
„Beseda u cimbálu“, na níž hrála cim-

V předmětech KLUBÍČKO a VÝTVARNÁ TVORBA se intenzivně setkávají s hudebním a výtvarným tvořením.
Škola má pro tuto činnost vynikající
podmínky, může tedy navázat na práci
učitelek v mateřské školce. Oba typy škol
spojuje Komenského „Škola hrou“.
V úterý 26. dubna děti poprvé v Koncertní síni R. Firkušného – Klášterní
kapli vystoupily v pořadu „KLUBÍČKO
a jeho hosté“. Předvedly písničky, tanečky, rytmické hry. Žáčci z VÝTVARNÉ
TVORBY hudebníkům nakreslili kulisy a v předsálí měli dokonce své „tablo“.
K vystoupení se připojili sólisté na různé
nástroje a smyčcový soubor STRUNKY.
Sál byl plný posluchačů, kteří odměňovali děti nadšeným potleskem. Všechny
děti si to opravdu zasloužily – včetně
drobné sladkosti na konci vystoupení:
šípkové růžičky s lízátkem uprostřed.
Těšíme se na příští školní rok, kdy
v KLUBÍČKU a mezi výtvarníky rádi
přivítáme nové děti. Přihlášku najdete
na našich webových stránkách: www.
zusrf.cz.
Lenka Hanáčková, ředitelka ZUŠ R. Firkušného
Foto: Jan Divoký

bálová muzika Horobijci s primášem
Lexou Gazdošem. O předtančení se
postaral soubor Radovan, který předvedl bílovské sedlcké. Věříme, že všichni návštěvníci odcházeli spokojení a
v této pěkné tradici budeme v následujících letech pokračovat. Těšíme se
na další setkání s diváky, ať už při 50.
výročí Radovánku, které se uskuteční
v sobotu 4. června 2022 v napajedelské
Sokolovně, či o víkendu 12. - 13. srpna
2022 na XXII. Moravských chodníčcích
na nádvoří Nového kláštera.

Jakub Tesař, vedoucí FS Radovan
Jitka Šohajková, vedoucí DFS Radovánek
Foto: Pavel Ligr

OMLUVA: V předchozím čísle NN byla omylem zveřejněna na 1. straně informace o „kácení máje“.
Samozřejmě šlo o stavění, nikoliv kácení, které proběhlo teprve v úterý 31. 5. 2022. Za chybu se
omlouváme.
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Výletní loď MoraVa • www.lodmorava.cz

odjezdy PÁTEK 19:00

Spytihněv 19:00
Spytihněv 21:00*
termíny: 8.7., 22.7., 5.8. a 19.8.
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Plavební řád SPytihněv
ČERVEN 2022
odjezdy NEDĚLE
Spytihněv 15:00 Napajedla Pahrbek 15:20 Napajedla centrum 15:40 Otrokovice 16:15*
Otrokovice 16:30 Napajedla centrum 17:05 Napajedla Pahrbek 17:25 Spytihněv 17:45*

Cena: 230 Kč zpáteční, 160 Kč jednosměrná, 90 Kč jednotlivé úseky, děti* a ZTP -40 %
Cena za přepravu jízdních kol 30 Kč / ks

ČERVENEC A SRPEN 2022
odjezdy ÚTERÝ, ČTVRTEK, NEDĚLE
Spytihněv 15:00 Napajedla Pahrbek 15:20 Napajedla centrum 15:40 Otrokovice 16:15*
Otrokovice 16:30 Napajedla centrum 17:05 Napajedla Pahrbek 17:25 Spytihněv 17:45*

Cena: 230 Kč zpáteční, 160 Kč jednosměrná, 90 Kč jednotlivé úseky, děti* a ZTP -40 %
Cena za přepravu jízdních kol 30 Kč / ks

www.lodmorava.cz
hamboat@email.cz
+420 603 802 691

4

* děti = 3 až 14 let včetně
*
= předpokládaný příjezd

Psy, kočky a jiná zvířata
nepřepravujeme.
Změna jízdního řádu vyhrazena.

Prožijte s námi léto plné
zábavy a dobré nálady!

Informační centrum
Napajedla

www.ic.napajedla.cz, tel.: 577 944 247
Po, St, Pá
9.00–12.00, 13.00–16.00
Út, Čt, So
9.00–12.00, 13.00–17.00
Ne		 14.00-18.00

Muzeum Napajedla

www.muzeum.napajedla.cz,
tel.: 577 944 247
Po, St, Pá
9.00–12.00, 13.00–16.00
Út, Čt, So
9.00–12.00, 13.00–17.00
Ne		 14.00-18.00

Zámek Napajedla a kavárna

www.zameknapajedla.cz, tel.: 604 361
881, 733 191 735
červenec a srpen: Út-Ne 12-16 hod. (poslední prohlídka v 15 hod.)
Provozovatel si vyhrazuje právo tuto dobu
změnit s ohledem na provozní důvody.

Hřebčín Napajedla

v roce 2022 se prohlídky pro veřejnost
nekonají

Přijďte si užít stálé expozice Muzea
Napajedla v Novém Klášteře, ale také
připravovanou výstavu. A že to letos
bude opravdu pecka! Až do poloviny
září můžete ve výstavním sále zhlédnout kolekci Okamžiky světově známého fotografa Antonína Kratochvíla.
Pokud se zajímáte o historii, určitě
si udělejte čas na prohlídku zámku a
přilehlého parku. Pro veřejnost se budou pravidelné prohlídky konat v červenci a září. V letošním roce bohužel
hřebčín Napajedla nenabízí prohlídky
pro veřejnost. Ale pohledem na koně
se můžete potěšit třeba v ohradách na
Pěnném. Udělejte si sem prima výlet na
kole po cyklostezce. Cestou se zastavte
na Pahrbku, kde se můžete svézt na šlapadlech nebo si zahrát minigolf.
Milovníky turistiky, ale i cyklistiky
na horských kolech, jistě potěší výlet
po Stezkách Napajedelských emirátů. Věděli jste, že máme v Napajedlích
a okolních obcích již na 70 km značených tras? Budete příjemně překvapeni
cestami, které jste dosud třeba ani ne-

znali, a zároveň se dozvíte spoustu zajímavostí z naučných tabulí.
Jestli jste ve vodě jako doma, pak musíte vyzkoušet jízdu na paddleboardu.
Užijete si zábavu a navíc, objevovat krásu přírody z vodní hladiny se nikdy neomrzí. A stejně tak nezklame ani projížďka po řece a Baťově kanále ve člunu,
hausbótu nebo výletní lodí. Loď Morava je připravena na pravidelné plavby
i tuto sezónu (jízdní řád najdete na
předchozí straně).
Vyhládlo vám nebo se jen chcete
osvěžit? Zastavte se v některém z bister a restaurací u cyklostezky i v centru
města. Skvělou kávu a čerstvé zákusky
vždy najdete v Café Klášter, kde si navíc
můžete relaxovat na dece či v lehátku.
Načerpáte zde síly na večerní zábavu v
podobě koncertů, vystoupení i letního
kina, určitě z bohatého programu Klubu kultury Napajedla vyberete.
Přejeme vám krásné a nezapomenutelné léto!
Hana Horková, Informační centrum Napajedla
Foto: Archiv IC Napajedla

Pravidelné plavby po Baťově
kanále

aktuální jízdní řád lodi Morava na webu
www.hamboat.cz, tel.: 603 802 691 a na
předchozí straně

Relax, sport a zábava

Pahrbek
www.pahrbek.cz, tel.: 731 102 690
Pahrbek Napajedla nabízí půjčovnu šlapadel, minigolfu. K dispozici je víceúčelové
hřiště, ohniště. Občerstvení je možné
v cyklobistru.

Centrum u přístavu

občerstvení, restaurace / www.facebook.
com/centrumupristavu, tel.: 608 720 833

Půjčovna lodí a hausbótů

www.pujcovnalodi.cz, tel.: 724 750 753,
email: hampala@pujcovnalodi.cz

Půjčovna paddleboardů

www.paddlewalk.cz, tel.: 733 519 278,
email: info@paddlewalk.cz

Půjčovna člunů, skútrů,
paddleboardů

www.levnecluny.cz, tel.: 603 724 845,
email: info@levnecluny.cz

Půjčovna kol a koloběžek

www.napabike.cz, tel.: 773 141 624

Cyklotrasy pro horskou a silniční turistiku

Napajedelské cyklookruhy na www.cyklookruhy.cz/napajedelske

Turistické trasy

Stezky napajedelských emirátů na www.
stezkyemiratu.cz/mapa nebo www.mapy.
cz
Chřiby - www.chriby.cz, Cyrilometodějská stezka - www.putujmebezhranic.cz

Letní kino

www.kino.napajedla.cz, tel.: 730
899 569, 577 944 247, program letního
kina na straně 12
Kulturní program na léto na straně 11.
Přehled aktuálních kulturních akcí najdete na www.kknapajedla.cz, tel. 577 944
247 nebo v Informačním centru v budově
Nového Kláštera.
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Antonín
NOVINYJan Jungmann a napajedelská
stopa v dějinách porodnictví
„Hebame“ – to je pojem, se kterým se určitě setkal každý, kdo se někdy zabýval historií svého rodu. V matrice narozených
se toto slovo objevuje zpravidla pod jménem pokřtěného dítěte. A co vlastně označuje? Vše vysvětlí český ekvivalent, který
bývá uváděn v česky psaných matrikách. Tím českým výrazem je „baba“. Ano, „hebame“ je německé označení porodní báby.
takového studia (bylo třeba počítat i
Ačkoliv se to může zdát nepravděpořízení vydala císařovna Marie Terezie
s náklady na dopravu, ubytování v Pradobné, určitou stopu v dějinách babic(1753 - Generální zdravotní řád, 1770
ze apod.). To vše vedlo k tomu, že potví a vzdělávání porodních bab zane- Ústřední zdravotní řád). Zde byly
stupně klesal průměrný věk porodních
chalo i naše město. Několik let (údaje
sepsány povinnosti a pravomoci lékabab (na počátku 19. století byl tento věk
se různí, ale nejčastěji se uvádějí roky
řů, krajských fyziků a porodních bab.
zhruba 50-60 let).
1805-1807) zde ve funkci panského
Všichni měli mít pro svou praxi určité
Každá porodní bába se prokazovala
lékaře působil Antonín Jan Jungmann
vědomosti z oblasti porodnictví, tyto
odznakem, na svém domě měla právo
(1775-1854). Ten sem přijel z Prahy na
vědomosti měly být ověřovány zkoušumístit vývěsní štít, měla i určité výhopozvání majitele napajedelského pankami. Pro porodní báby hráli hlavní
dy v oblasti hospodářské (byla vyjmuství, hraběte Jana Ludvíka Kobencla.
roli tzv. krajští fyzikové a chirurgové.
ta z robotní povinnosti). Její práce se
Je otázkou, jaký byl účel a důvod JungTo byli lékaři, působící v daném kraji
netýkala pouze samotného porodu, ale
mannova napajedelského pobytu. Byl
a ti měli zkoušet vědomosti bab a vydáradila ženám i v době těhotenství, přípoměrně krátký a nejsou zprávy o tom,
vat jim osvědčení k jejich činnosti. Od
padně v šestinedělí. Časem báby získaly
že by se do Napajedel později vracel. To
roku 1775 bylo přímo zakázáno půsoi právo na křest dítěte, pokud to situace
ale neznamená, že bychom jeho osobbení bab, které neprošly touto zkoušvyžadovala. Šlo o to, aby dítě, které by
nost a dílo měli přehlédnout.
kou. V matrikách se tak setkáváme
se nemuselo dožít příchodu kněze, bylo
Antonín Jungmann pocházel ze střes novým pojmem „porodní bába zkoupokřtěno a získalo tak naději na věčný
dočeských Hudlic, kde se narodil do
šená“. Samozřejmě praxe pokulhávala
život. Takový nouzový křest nebyl nic
rolnické rodiny. Přesto se mu povedza císařskými nařízeními. Na venkovýjimečného, jak dosvědčují zápisy
lo vystudovat piaristické gymnázium
vě kontrola porodních bab nebyla tak
v matrice narozených. Je třeba si uvěv Praze a následně absolvoval filozoficdůsledná. V roce 1804 byl vydán nový
domit, že dle demografických statistik
kou fakultu. Později se zapsal ke studiu
studijní řád – dle něj měly všechny
se na počátku 19. století zhruba 45%
na lékařské fakultě a stal se lékařem.
uchazečky o vykonávání tohoto žennarozených dětí nedožilo ani 2 let věku
Věnoval se především výchově a vzděského řemesla absolvovat semestrál(procento dětí zemřelých krátce po polávání v oblasti porodnictví – nejenom
ní kurz na univerzitě v Praze (složený
rodu nebylo o mnoho nižší).
u budoucích lékařů, ale i porodních bab.
z teorie medicíny a praxe v porodnici).
Je vidět, že praxe porodní báby byla
V roce 1804 vydal svou první učebnici
Přednášky probíhaly v budově Karovelmi náročná a složitá, přesto proces
„Úvod k babení“. Následovala přepralina a praxe v nově zřízeném porodním
postupného systematického vzdělávání
covaná verze „Umění babické k užitku
ústavu u sv. Apolináře. Každá z uchazeček musela doložit doklad o mravopopřispíval k lepší situaci v této oblasti žiženám při porodu obsluhujícím“ (z let
čestnosti a svatbě, musela také umět
vota našich předků. A nás může těšit,
1814 a 1821), která vyšla později v nočíst a psát. Kromě toho potřebovala i
že k tomuto vývoji výrazně přispěl i
vější podobě (v letech 1827 a 1842).
přípis příslušné vrchnosti. Vrchnost
muž, jenž prožil část svého života v NaKromě těchto českých příruček vydal
totiž přispívala na pokrytí nákladů
pajedlích.
samozřejmě i jazykově německé verPetr Škrabala, genealog
ze. Antonín Jan Jungmann se už v roce
1811 stal profesorem teoretického
a praktického porodnictví na lékařské
fakultě. Na tomto místě působil až do
roku 1850, kdy byl povýšen do rytířského stavu a následně byl penzionován. Kromě toho získal titul císařského
rady.
Tolik tedy životní osudy Antonína J.
Jungmanna. Zkusme teď trochu přiblížit praxi porodních bab, jejichž vzdělávání zasvětil Jungmann téměř celý svůj
život. V 18. i 19. století (o starší době
nemluvě) byl porod daleko rizikovější než dnes. Rodičkám hrozily smrtící
Zápis o narození Antonína Jana Nepomuka Jungmanna v Hudlicích 19. 5. 1775.
nákazy (nejobávanější z nich byla horečka omladnic), nehledě na nebezpečí
různých komplikací při samotném porodu. Právě k obsluze rodiček sloužily
v prvé řadě porodní báby. Původně šlo
o starší vdané ženy, které měly již určité životní zkušenosti a vědomosti. Tato
praxe se často dědila v rámci rodiny. Lékař byl zván k porodu až ve chvíli, kdy
šlo do tuhého – buď byl ohrožen život
matky, nebo dítěte. Právě kvůli významu porodních bab u každého porodu si
rakouské úřady uvědomily, že je třeba
sjednotit jejich vzdělání a vědomosti.
Zápis z matriky narozených pro Napajedla v období působení Ant. Jungmanna. V té době zde
Není překvapivé, že první taková napůsobily 2 porodní báby – Kateřina Smíkalová z č. 100 a Tekla Čejková z č. 73.
6
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovoluji si Vám oznámit, že od 1.8.2022 se
otevírá nová zubní ordinace

MUDr. MDDr. Markéty Kubenové
ve zdravotním středisku v Napajedlích
na adrese Sadová 1042.

Inzerce

Objednávat se můžete již nyní
na telefonním čísle 735 758 000 každou
středu a pátek od 8.00 do 14.00 hodin.
Těšíme se na Vás

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ
tel.: 603 972 558

Kvasice

ám
Vyplatíme v Kč
0,1.000–3.00

Odvoz ZDARMA

e-mail: marek.dynka@seznam.cz
www.autovrak-kvasice.cz

Inzerce

Inzerce

Vystavíme na místě
ihned platný protokol
o ekologické likvidaci

ODVOZ A EKOLOGICKÁ

LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO
dokladu ekolikvidace autovraku
NA MÍSTĚ

Vyplatíme za váš autovrak

až 3000 Kč

Autovrakoviště Třebětice
Roman Kamenec ODVOZ ZDARMA

Otevírací doba
CAFÉ KLÁŠTER
Úterý - čtvrtek 10 – 12 14 – 20
Pátek, sobota 10 – 12 14 – 22
Neděle
14 – 20
8

Inzerce

e-mail: autovrak@centrum.cz
www.autovrakovistě-trebetice.cz

Inzerce

Tel.: 777 550 621

Knihovna Boženy Benešové Napajedla oznamuje
svým uživatelům, že v době od pondělí 18. 7. 2022
do pátku 29. 7. 2022 bude uzavřena.
V době letních
prázdnin (červenec,
srpen) bude
půjčovní doba
zkrácena do 16.30

Pondělí:
13.00 – 16.30
Úterý:
8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Středa:
13.00 – 16.30
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Pátek:
13.00 – 16.30

inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce

červen 06/2022
www.napajedla.cz
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Antonín Kratochvíl:
Okamžiky

Výběr fotografií v ateliéru A. Kratochvíla.
Foto: Renáta Vránová

Ve čtvrtek 30. 6. se v 18:00 uskuteční vernisáž výstavy světoznámého
fotografa Antonína Kratochvíla. Výstavní sál Muzea Napajedla nabídne
netradiční kolekci abstraktních fotografií s názvem Okamžiky. Autor procházel svůj bohatý archiv, aby našel
momenty, které sice zachytil spíše náhodou, ale o to více byl nadšen jejich
uměleckou kvalitou a nadčasovým
přesahem. Výstava potrvá do 14. září
2022 a lze ji navštívit každý den.
Tereza Gomolová Kovaříková,
Muzeum Napajedla

Foto: Barbora Košutová

A já mám koníčka...
venkovní výstava
Radovánku
Od poloviny května stojí v prostoru
před Kinem Napajedla venkovní výstava s poetickým názvem „A já mám
koníčka“, která je věnovaná 50. výročí
dětského souboru Radovánek. Navštívit ji můžete v průběhu celého léta.
Tereza Gomolová Kovaříková,
Muzeum Napajedla

Od vrhané
k házené
100+2 let házené
v Napajedlích
Foto: Marian Vaňáč
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Ve čtvrtek 12. 5. 2022 proběhla
vernisáž výstavy Od vrhané
k házené. 100+2 let házené
v Napajedlích.

červen 06/2022

Kulturní program

www.napajedla.cz

na léto v Napajedlích
30. 6. | 8.00

Hurá na prázdniny

muzeum, kino, knihovna, Café Klášter

30. 6. | 18.00

VERNISÁŽ • Antonín Kratochvíl – Okamžiky
muzeum
Po zbytek léta dle otevírací doby muzea.

13. 7. | 19.30

KONCERT • FLOEX, DJ DRSH
zahrádka Café Klášter, Klášterní kaple

Oldies party

O líných
strašidlech

6. 8. | 21.00

19. 6. | 15.00

23. 7. | 19.30

nádvoří Nového Kláštera

LETŇÁK • Promítej i ty! - Incendios
zahrádka Café Klášter

12. – 13. 8.

Moravské chodníčky
nádvoří Nového Kláštera

Podrobný program kina je na další straně.

Koncert Dukla

Kytarová kapela Dukla, složená ze
tří členů, své texty staví na konceptu tady a teď. Zpívá o každodenních
věcech, které prožívá, melancholickou kulisu přitom dotváří důležitý
element hlavního města. Bylo velkým potěšením tyto chlapce přivítat u nás 20/5 na nádvoří Nového
Kláštera, kde odehráli svůj koncert.
Akce se ovšem neobešla bez komplikací! Skupině, která jela z Prahy, se
kousek za Brnem rozbilo auto a celý
večer tak začal vypadat velmi nejistě.
Díky pružnému týmu Klubu kultury
se ale povedlo dopravit všechny členy
až na místo, a tak, přestože s mírným
zpožděním, odehráli velmi příjemný,
komorní koncert.
Barbora Šebelová, Klub kultury Napajedla

nádvoří
Nového Kláštera

Milé děti, čas prázdnin se blíží
a spousta z vás už na prázdniny vyráží v měsíci červnu, protože se spolu
s rodiči nemůžete dočkat léta, a hlavně volného cestování. U nás v souboru je to stejné, a proto jsme se rozhodli, že místo avizovaného karnevalu
s názvem Cesta kolem světa, který se
měl uskutečnit 19. 6. 2022 od 15:00
hodin na nádvoří Nového kláštera,
odehrajeme reprízu pohádky s písničkami O líných strašidlech. Uskuteční
se ve stejném termínu i čase a na stejném místě za pěkného počasí i mírného deště. Postavíme pro vás stany,
aby na vás nepršelo nebo vám nebylo
příliš horko. Kdo po pohádce nebude
spěchat domů, může se vyfotit s herci
a v kulisách, a také se bude moci podívat, jak to vypadá za kulisami. Pokud
nebude pršet příliš, můžete se těšit
i na nějaké to pohádkové překvapení.
My už se na vás všechny moc těšíme.
A nebuďte smutní, o karneval nepřijdete. Uskuteční se v náhradním termínu, abychom si ho všichni pořádně
užili.
DS Zdeňka Štěpánka
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MAMAKINO | 10.00

Kino Napajedla

KINOSENIOR | 10.00 a 15.00

20. 6. / Známí neznámí

27. 6. / Promlčeno

4. 7. / Láska hory přenáší

11. 7. / V létě ti řeknu, jak se mám

18. 7. / Proměna

25. 7. / Zakletá jeskyně

LETnAK NA

KLASTERE

2022

Poslední červnový večer odstartuje letní projekce na Nádvoří Nového Kláštera.
První promítání letňáku bude patřit dětem a akci Hurá na prázdniny, kdy jsme
si pro ně připravili oblíbenou pohádku Tajemství staré bambitky 2. Čeká nás to
nej z české produkce, ale také kultovní příběh Forresta Gumpa. Ti, kteří mají rádi
dobrodružství, v programu naleznou také Letňák naslepo, kdy do poslední chvíle
netuší, jaký film se na plátně objeví. Nebojte, prozradíme vám alespoň žánr a letos
to bude opravdu jízda.
V případě velké nepřízně počasí se může projekce přesunout do kina, nebo se
ruší a bude stanoven náhradní termín.

30.6. / 21.00 / Tajemství staré bambitky 2
HURÁ NA PRÁZDNINY / dětský letňák / 100 Kč
8.7. / 21.30 / Vyšehrad – FYLM / 100 Kč
10.7. / 21.30 / Po čem muži touží 2 / 100 Kč
15.7. / 21.30 / Tři tygři: JACKPOT/ 120 Kč
17.7. / 21.30 / Známí neznámí / 100 Kč
22.7. / 21.30 / Letňák naslepo / 80 Kč / TITULKY
29.7. / 21.30 / Mimořádná událost / 100 Kč
30.7. / 21.30 / Poslední závod / 100 Kč
5.8. / 21.00 / Forrest Gump / 80 Kč / TITULKY
6.8. / 21.00 / Incendios / Promítej i ty! / ZDARMA / TITULKY/
VE ZNAMENÍ OHNĚ – táborák, opékačka, téma
bezpečného ohně
18.8. / 21.00 / Myši patří do nebe / Mini letňák
(pohádka na malém plátně) / 50 Kč

BONUS / off program letního kina
9.9. / 20.00 / KID – němý film + živá hudba DJ TOM HOLIČ /120 Kč

Co nás čeká
v letních měsících

Mára jde do nebe
/ 20. 6. / 18.30

Nezapomeňte
na
dobrodružství
s Márou Holečkem, které můžete
zažít v celovečerním dokumentu o
nejvýznamnějším českém a světovém
horolezci současnosti. Máru Holečka
můžete milovat a obdivovat, stejně jako
nenávidět a nechápat. Ale nejdříve ho
díky filmu musíte poznat.

Prezidentka / od 24. 6.

Romantickou komedii Prezidentka režíroval Rudolf Havlík, který si přízeň
diváků získal již filmem Pohádky pro
Emu, nebo snímky Bábovky a Minuta života, které také naživo představil
v našem kině. Do hlavních rolí obsadil zkušené a oblíbené herecké hvězdy
Annu Geislerovou a Ondřeje Vetchého.

Elvis

Film Baze Luhrmanna Elvis o životě a
hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler)
z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks).
Příběh se zabývá složitou dynamikou
mezi Presleym a Parkerem, která trvá
více než 20 let, od Presleyho vzestupu
až po jeho nebývalou slávu, na pozadí
měnící se kultury a ztráty nevinnosti v
Americe. Ústřední postavou této cesty
je jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisově životě, Priscilla
Presleyová (Olivia DeJonge).

Řekni to psem / od 8. 7.

Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa mladou
border kolii, přestože nikdy žádného
psa nechtěla, a navíc jí pejskařská komunita připadá směšná. Celý příběh
začíná tím, že šlápne do psího…no, víte
čeho… Opravdu je to štěstí? Zatím to
vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla.
Autorkou scénáře je spisovatelka Irena
Obermannová.
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