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Základní umělecká škola

Rudolfa Firkušného
v Napajedlích slaví
hned třikrát
Zimní měsíce budou ve výstavním
sálu Muzea Napajedla patřit Základní umělecké škole. Sešla se tři
krásná výročí – 70 let od vzniku
školy, 30 let od propůjčení jména Rudolfa Firkušného a 20 let
hudebních táborů. Výtvarného
a prostorového řešení se ujali studenti ateliéru Prostorová tvorba
UTB ve Zlíně pod vedením arch.
Kamila Koláčka. Vernisáž se bude
konat ve čtvrtek 2. 12. v 17 hodin.

Pietní akt
26. října
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Radarové měřiče rychlosti
V roce 2019 byly, díky dotacím Zlínského kraje, zakoupeny dva radarové měřice rychlosti. První byl nainstalován na ulici
Dr. Beneše (následně přesunut na ulici Jiráskova) a druhý na ul. Lány. Tyto radary jsou opatřeny statistickým modulem, díky
kterému získává město informace o intenzitě dopravy ve městě.
Od června roku 2019 probíhá sběr dat. Větší průjezdnost byla zaznamenávána v ulici Dr. Beneše, jelikož jde o hlavní výjezd
z centra města směrem na Otrokovice. Začátkem listopadu 2020 byla ulice Dr. Beneše uzavřena, z důvodu výstavby dálnice D55,
proto zde průjezdnost prudce klesla.

Na ulici dr. Beneše byl od 6.6.-31.12.2019 celkový průjezd vozidel
1 088 259. Z toho v měsíci říjnu byla průjezdnost nejvyšší.

Na ulici Lány byl od 6.6.-31.12.2019 celkový průjezd vozidel
515 797. Z toho v měsíci srpnu byla průjezdnost nejvyšší.

Provedený průzkum na ulici
Jiráskova

Celkový průjezd na rok 2020 byl 1 469 497. Z toho v měsíci září byla průjezdnost nejvyšší.
Od 2. listopadu 2020 byla ulice dr. Beneše uzavřena na výjezdu z Otrokovic, z důvodu
výstavby dálnice D55.

Celkový průjezd na rok 2020 byl 788 390. Z toho v měsíci květen byla průjezdnost nejvyšší.
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Začátkem roku 2021 bylo město osloveno Policií ČR a Odborem dopravně-správním v Otrokovicích, zda by
bylo možné přesunout radarový měřič
rychlosti z ulice Dr. Beneše na ulici Jiráskova, pro účely průzkumu. Tento
průzkum měl zkoumat vliv informačních radarů na chování řidičů. Průzkum proběhl v období od 19. 1. do
31. 3. 2021.
Prvotní data zaznamenával externí sčítač od 19. 1. do 23. 2. 2021, který byl
následně nahrazen měřičem městským.
Informační tabule byla v několika
časových intervalech průzkumu střídavě zapnutá a vypnutá, ale stále fungovalo sčítání radaru.
Výsledek měření ukázal, že řidiči reagovali na instalaci radaru v období od
1. 2. do 28. 2. 2021 snížením průměrné rychlosti na 48,95 km/h, tedy o 3,09
km/h oproti průměrné naměřené rychlosti v prvotním měření. Následně od
1. 3. do 15. 3. 2021 (měřič se zapnutým informačním panelem) ukázal
nejmenší naměřené hodnoty rychlosti
48,72 km/h. V posledním období od
15. 3. do 31. 3. 2021 byl informační panel opět vypnut a průměrná rychlost
se zvýšila na 49,89 km/h. Z uvedených
hodnot je patrné, že instalací radarového měřiče došlo v dané lokalitě k
určitému zklidnění dopravy a snížení
průměrné rychlosti jízdy.
Při průzkumu bylo odhaleno i poměrně závažné riziko, a to maximální
rychlost. V průběhu celého měření se
hodnota maximální rychlosti pohybovala ojediněle nad 100 km/h. Výjimkou
bylo období se zapnutým informačním
panelem, kdy se maximální rychlost,
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Celkový průjezd od února do srpna 2021 byl 239146.
Z toho v měsíci květen byla průjezdnost nejvyšší.

v celkem 28 případech, dostala nad
tuto hranici. Z toho ve 23 případech
se pohybovala nad hranicí 125 km/h.
Někteří řidiči tak záměrně překračovali
rychlost, zřejmě se záměrem dosáhnout
co největší rychlosti v daném úseku.
Tato zjištění mohou negativně ovlivnit
pozitivní vliv informativních ukazatelů

www.napajedla.cz

Celkový průjezd od ledna do konce srpna 2021 byl 561 672.
Z toho v měsíci srpen byla průjezdnost nejvyšší.

rychlosti a zmařit snahy o bezpečnost
na komunikacích.
I přesto průzkum ukázal, že radarové
měřiče mají smysl a mají pozitivní vliv
na řidiče. Stejně tak je nutno upozornit
na fakt, že může některé motivovat k záměrnému překročení rychlosti! Z tohoto důvodu nelze jednoznačně konsta-

tovat, že měřiče mohou plnohodnotně
a dlouhodobě, nahradit vhodné stavební uspořádání dopravního prostoru,
které by mělo řidiče vést a motivovat
k dodržování stanovených pravidel silničního provozu.
Kateřina Šindelková,
referent odboru investice a rozvoj města

Pietní akt u příležitosti státního
svátku vzniku Československa

Dne 26. října se na místním hřbitově uskutečnilo
pietní shromáždění u příležitosti státního
svátku, vzniku Československa.
Účastni byli členové obce legionářské – Jednoty
Valtice – Kroměříž,
zástupci Krajského vojenského veliteství Zlín
a městské policie, zástupci Města Napajedla
i ředitelé napajedelských základních škol a jejich
žáci a ředitelé ostatních napajedelských
organizací.
Foto: redakce
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araton amatérských divadel.
V Napajedlích se uskutečnil malu ochotnických souborů
62. ročník Divadelního festiv22. října v Kině Napajedla.
proběhl v termínu od 16. do

DS Kroměříž: Milá matko

tna
ánka: Dámská ša

DS Zdeňka Štěp

Rok a půl se čekalo, než se situace
kolem pandemie uklidní natolik, aby si
milovníci divadla v Napajedlích mohli opět užít Divadelní festival ochotnických souborů. V letošním roce se
uskutečnil již 62. ročník a mimořádně
byl pro jeho konání zvolen podzimní
měsíc říjen. Po tak dlouhé odmlce měla
festivalová komise obavy, zda ochotnické soubory překonaly dobu nečinnosti
způsobenou pandemií a jestli budou
mít nazkoušenu nějakou hru natolik,
aby se mohly na festival přihlásit. Zájem souborů opět hrát a ukázat, že se
dá překonat ledacos, byl nad očekávání
pořadatelů. Festivalová komise musela
ze všech přihlášek vybrat jen představení pro sedm dní festivalu.
Slavnostního zahájení se 16. října
ujala starostka města Napajedla Irena Brabcová a ředitelka Klubu kultury
Napajedla Kristina Frascaová. Ve slovech obou zazněla radost z toho, že se
festival opět mohl uskutečnit a spojit
tak ty, kteří milují divadlo, ať už jej přinášejí divákům prostřednictvím hraní
na jevišti, nebo se na něj rádi podívají
z pohodlných sedaček hlediště. Prvním
soutěžním představením byla lyrická
komedie Arnošta Goldflama Dámská
šatna. Publiku ji v premiéře přinesl
domácí soubor Zdeňka Štěpánka pod
vedením hostujícího režiséra Petra
4

Akimova. V představení Dámská šatna
měli diváci jedinečnou příležitost nahlédnout do míst, která zůstávají běžně
nepovolaným nepřístupná.
Druhý večer s hrou Milá matko přijel Divadelní spolek Kroměříž, který
zaskočil za Rádobydivadlo Klapý, jehož
členové nemohli kvůli nemoci v souboru přijet. Hra Milá matko pojednávala o
vztahu mezi matkou a synem.
Třetím soutěžním představením byla
Zvířátka na letišti v podání Divadelního spolku Haleny. Děj hry Zvířátka na
letišti se odehrává v opuštěné odletové
hale, kde osm zvířátek – hlavní postavy
uvízly.
Druhá polovina soutěžního týdne
62. Divadelního festivalu ochotnických
souborů v Napajedlích pokračovala
muzikálem Krvavá Henrietta aneb jedno jaro v Paříži v podání Divadla Stodola z Jiříkovic. Byl to příběh lásky a
vraždy z dob, kdy Evropa tančila valčík.
Pátý divadelní večer patřil komedii
Andělika a Laskavec v podání Divadelního spolku Rájec – Jestřebí. V centru
hry stála dvojice ženských postav s odlišným pohledem na svět.
Ve čtvrtek 21. října do Napajedel zavítali Kunovští komedianti a přivezli
komedii Kdy to bylo naposledy… Tento
bláznivý příběh přinesl zajímavý pohled
do soukromí manželů a odhalení potřeb
manželky, které nebyly nikdy naplněny.

Poslední den festivalu už patřil slavnostnímu vyhlášení vítězů. Letos hodnotila jednotlivá soutěžní představení
odborná porota ve složení: Jana Kafková, dramaturgyně Městského divadla Zlín, Milena Marcilisová, herečka
Městského divadla Zlín a Igor Stránský, režisér a herec Slováckého divadla
v Uherském Hradišti, který před samotným zahájením udílení cen ocenil úroveň letošních souborů a vyzdvihl jejich
nadšení a práci pro ochotnické divadlo.
Zhodnotit průběh festivalu, který se
konal pod záštitou hejtmana Zlínského
kraje Radima Holiše a oficiálně přišla
festival zakončit ředitelka Klubu kultury Napajedla Kristina Frascaová.
Zlatou tečku za letošním 62. ročníkem festivalu ochotnických souborů,
který pořádá Klub kultury Napajedla,
udělalo Blanenské divadlo s konverzační komedií Koprovka na útěku. Autor
hry „Koprovka na útěku“ v osmi obrazech mapoval životy dvou svérázných
žen, které svedl dohromady útěk od
jejich současných životů – jedna utekla
z rodinného stereotypu a druhá z domova důchodců. Brilantní výkony obou
protagonistek, vtipné gagy a dokonale
řešená scéna byla v rámci 62. ročníku
Divadelního festivalu ochotnických
souborů v Napajedlích tou pravou třešničkou na dortu zábavy.
Miroslava Havalová
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla
Fotoreportáž: Marian Vaňáč
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Celkem udělila porota 11 ocenění:
Cena za vynikající herecký výkon

Alena Judasová Bednaříková za roli Lízy v inscenaci
Dámská šatna,
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla

Cena za vynikající herecký výkon

Jana Štěpánová za roli Matky v inscenaci Milá matko...
Divadelní spolek Kroměříž

Cena za vynikající herecký výkon

Iva Müllerová za roli Anděliky Douffetové v inscenaci
Andělka a laskavec Divadelní spolek Rájec–Jestřebí

Cena za vynikající herecký výkon

Marcela Palúchová za roli Lišky v inscenaci
Zvířátka na letišti, Divadelní spolek Haleny
Cena za vynikající choreografii v inscenaci
Krvavá Henrietta aneb jedno jaro v Paříži,
Divadlo STODOLA, Marek Šudoma
Cena za hudební nastudování inscenace
Krvavá Henrietta aneb jedno jaro v Paříži,
Divadlo STODOLA, Martin Hanák

Blanenské divadlo: Koprovka na útěku
DS Rájec-Jestřebí: An
dělka a laskavec

Cena za vynikající zpracování epizodní role

Mikuláš Švehla v roli inspicienta ve hře Dámská šatna,
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla

Cena za vynikající zpracování epizodní role

Hana Hortová v roli sekretářky sl. Framerové v inscenaci
Andělka a laskavec Divadelní spolek Rájec-Jestřebí

Cena poroty

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla
za profesionální organizaci Divadelního festivalu
ochotnických souborů

Hlavní cena poroty

Divadelní spolek Rájec-Jestřebí za inscenaci
Andělka a laskavec v režii Ivy Šimkové

Cena diváků

rietta aneb jedno jaro v Paříži
Divadlo Stodola: Krvavá Hen

Divadelní spolek Rájec-Jestřebí za inscenaci
Andělka a laskavec v režii Ivy Šimkové

Poděkování patří:

Divadelnímu souboru Zdeňka Štěpánka,
městu Napajedla
sponzorům:
Teplárna Otrokovice, a.s., Matchball, s.r.o.
Plynosytém, s.r.o., CHDO Advokáti, Květinářství Santina
patronům jednotlivých představení:
obec Žlutava, Pohořelice, Spytihněv a Halenkovice,
Fatra, a.s., Napabike s.r.o. a Cemex Sand, k.s.
Divadelní spolek Haleny: Zvířátka na letišti
Festival zakončila ředitelka Klubu kultury Napa
jedla Kristina Frascaová.
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Rozsvěcování
vánočního
stromu 2021

Jako každý rok i letos se můžete těšit na rozsvícení vánoční stromu na Masarykově náměstí! Přijďte si v pátek 26. listopadu na radniční nádvoří poslechnout
koledy v podání dětí z napajedelských souborů a kroužků.
Na Masarykově náměstí můžete opět nakoupit adventní věnce, první vánoční dárečky nebo regionální produkty, a přitom se zahřát svařeným vínem, punčem nebo
čajem. Vánoční strom, výzdoba v centru města a kinetický betlém před Kinem Napajedla vám zpříjemní předvánoční a vánoční čas. Muzeum Napajedla na adventní
čas opět připravilo tematickou vánoční výstavu, tentokrát s názvem Vánoční vydání – Napajedelský ilustrovaný zpravodaj, kterou si můžete prohlédnout na prostranství před kinem.

Masarykovo náměstí
12.00 – 19.00 / Farmářský a řemeslný trh
16.00 / Rozsvícení vánočního stromu

živá zvířátka

Slavnostní zahájení a rozsvícení vánočního stromu a kinetického betlému.
Slovo starostky města a fanfáry ZUŠ Rudolfa Firkušného.

Radniční nádvoří
Vystoupení:
16.10 / ZUŠ R. Firkušný
16.40 / DDM Matýsek
17.10 / Radovánek a Pozdní sběr

prodej rukodělných
výrobků
občerstvení
oheň

Srdečně zve Klub kultury Napajedla

Kostel sv. Bartoloměje
17.45 / Mše svatá

Kino Napajedla
19.00 / Přání Ježíškovi
Věříme, že si sváteční atmosféru
užijete a načerpáte mnoho hezkých
okamžiků a hřejivé energie.

Vánoční vydání
Napajedelský ilustrovaný
zpravodaj

Beseda u cimbálu
Folklorní soubor Radovan a Bartošův soubor ze Zlína si vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na Besedu u cimbálu, která se uskuteční
v sobotu 27. 11. 2021 od 19.30 hod v sále Sokolovny v Napajedlích. Slovácké a valašské melodie k tanci i poslechu zahrají CM
Rováš a CM Aloise Skoumala. V průběhu večera se můžete těšit na
vystoupení obou pořádajících souborů, bohaté občerstvení
a příjemnou atmosféru.
Účast v kroji vítána, vstupenky bude možné zakoupit při příchodu.
Těšíme se na vás!
Jakub Tesař, vedoucí Folklorního souboru Radovan
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Ve druhé polovině listopadu bude na
prostranství před kinem nainstalována
venkovní panelová výstava s názvem
„Vánoční vydání“ z dílny Muzea Napajedla. Tyto zvětšené stránky ilustrovaného rodinného zpravodaje v meziválečném stylu vás seznámí s nejrůznějšími
tipy na zimní vánoční čas, které jsou
i dnes překvapivě aktuální.

Napajedelský
kinematograf

Výstavu Napajedelský kinematograf,
mapující historii promítacích přístrojů
a promítání filmu v Napajedlích, můžete zhlédnout už jen do neděle 28. listopadu!
Otevírací doba muzea:
Út, Čt 9–12, 13–17 / Ne 14–18

inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce

l i s aKtuálně
topad 11/2021
Koho
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

GASTRO KUNOVICE
Z naší závodní kuchyně dodáváme
celodenní stravu pro firmy,
podniky, úřady a státní instituce,
školám a školkám, ale i
domácnostem. Rozvážíme ve
vlastních jídlonosičích, nebo
v gastro miskách a nádobách.
Vaříme diety (bezlepková,
diabetes, bezlaktozová apod.) na
přání strávníků. Samozřejmostí je
i zajištění výdeje stravy.
T.K.S.ku, s.r.o.
Na Drahách 21
686 04 Kunovice
IČO: 018 48 836
On-line objednávky:
www.tkskunovice-gastro.cz
www.jidelnazlin.cz
e-mail: tksjidelna@seznam.cz
tel: 775 109 932

CHCE TO ZMĚNU

Studená a
teplá kuchyně

Každý den nabízíme minimálně
deset různých obědů včetně
vegetariánské stravy, saláty a
minutky. Podle poptávky také
nabízíme týdny specializované
kuchyně, jako např. dny rybích
specialit, vepřových nebo
zvěřinových. V nabídce převažuje
česká kuchyně. Rauty, večírky,
svatby, narozeniny, tábory, školy
v přírodě, dodáváme občerstvení
na různé festivaly.
Nabízíme výbornou domácí stravu,
pečeme domácí chléb, koláče, zákusky, vaříme knedlíky, vyrábíme
domácí uzeninu, tlačenku a další masné výrobky. Dodáváme kolena a
selata na rožeň.

Zralý, nezadaný a zdravě sebevědomý,
podnikající a podnikavý muž ze Zlínska
hledá partnerku k založení rodiny
včetně společných dětí.

PS: nikdy není pozdě.

e-mail: alfa-beta@post.cz

ZÁVODNÍ A VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ

Dne 18. října 2021 uplynulo
již 33 let od úmrtí mého syna

Marka ROZUMKA
Ve stejný den by se letos
dožil 50 let.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou
s námi! S láskou maminka
a sestra Věrka s rodinou
7
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Kvasice
tel.: 603 972 558
Vyplatíme vám
1.000–3.000,- Kč
Vystavíme na místě
ihned platný protokol
o ekologické likvidaci

Odvoz ZDARMA

marek.dynka@seznam.cz

www.sluzby-obchod.cz/kromeriz

608 750 463
MECHANICKÉ
A KAROSÁŘSKÉ PRÁCE
PNEUSERVIS
PRODEJ ND A PNEU
ZA INTERNETOVÉ CENY
PŘÍPRAVA A ZAJIŠTĚNÍ STK
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
ZLÍN - MALENOVICE, ZAHRADNÍ 1297

Právní poradenství a zastupování v různých oblastech práva
občanské - rodinné - obchodní - pracovní - trestní - správní
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Nutná rezervace. Lze i online na www.ak-simek.cz/rezervace

www.ak-simek.cz

simekadvokat

577 435 341, 736 680 134

sekretariat@ak-simek.cz

Podzimními Chřiby
aneb ohlédnutí za 50. ročníkem
a stručný pohled do historie pochodu
Letošní jubilejní ročník se uskutečnil
v sobotu 9. října. Pořadatelé z oddílu
Asociace TOM 1403 Azimut a KČT,
odbor Napajedla připravili 4 pěší trasy
a jednu cyklotrasu.
V sobotu ráno po 6. hodině, ještě za
tmy, se schází na turistické chatě štáb
pořadatelů a pouští se do přípravy, tak
aby vše bylo hotovo do 7 hodin, kdy začíná prezentace účastníků. Je potřeba
postavit a vybavit stánek pro prezentaci, rozmístit reklamní panely, uvařit čaj
a svařák.
Sobotní ráno je poměrně chladné,
nad Moravou a v přilehlém okolí se
vznáší mlžný opar, obloha je ještě plná
hvězd, které postupně hasnou a střídají je první paprsky ranního sluníčka na
jasné obloze. To slibuje, že by mohlo
být pěkné podzimní počasí. Vše je včas
připraveno, a tak můžeme po 7. hodině
přivítat první účastníky letošního pochodu, kteří se přihlašují na trasy 16,
23 nebo 28 km. V chladném ránu začínajícího dne přichází účastníkům vhod
připravený teplý čaj a svařák.
Po přihlášení nasedají účastníci do
připraveného autobusu, který je již po
půl osmé plně obsazený a odjíždí s první skupinou do Babic na místo startu
pochodu. Vrací se zpět a odváží zbývající účastníky na start pochodu tras 16,
23 a 28 km.
K prezentaci začínají přijíždět i cyklisté, kteří se po přihlášení vydávají na
svou trasu.
Kolem půl desáté začínají přicházet účastníci na zkrácenou 10 km trasu pochodu, která je určena pro starší
a méně zdatné turisty a rodiče s dětmi.
U prezentace začíná být docela rušno,
protože letos přišlo dost rodičů s dětmi
a také 7 rodičů s dětmi v kočárku. Dětské štěbetání je slyšet v celém okolí a je
vidět, že se děti těší, a když se dozví, že
je v cíli čeká sladká odměna, tak popohání rodiče, aby již šli do autobusu. Po
desáté hodině nastupují do autobusu,
kočárky se nakládají do zavazadlového
prostoru a autobus je odváží na start
10 km trasy, která začíná u žlutavského železničního přejezdu, nejprve neznačenou polní cestou, která je přivede
na modře značenou Stezku napajedelských emirátů. Rodiče s menšími dětmi
a s kočárky odváží autobus na točnu na
Žlutavu.
Účastníci letošního ročníku jsou
odbaveni, pořadatelé vypisují diplomy,
uklízí prostor startu a přemísťují se do
cíle pochodu na sklep na Radovanech.
Opět je potřeba vše připravit pro pří-

chozí účastníky. V udírně se udí kabanos, připravují se pomazánky, které se
mažou na chleby. Chystají se diplomy
pro předávání. Ještě není vše úplně připraveno, a již přicházejí do cíle první
spokojení účastníci. Příjemná trasa,
pěkné slunečné počasí v cíli, připravené malé občerstvení a pivo, káva nebo
čaj, takže není kam pospíchat a může
se v klidu posedět. Po 14. hodině začíná pro dobrou náladu účastníkům hrát
country kapela a nechybí ani tanečky.
Prostory sklepa se zaplňují. Do cíle
také postupně přicházejí i ti nejmladší
účastníci s rodiči. Sluníčko pěkně svítí
a hřeje, a tak rodiče s dětmi zůstávají
venku před sklepem na trávníku, kde
rozkládají deky a parkují kočárky. Byl
opravdu nádherný pohled na tu spokojenou drobotinu našich členů, na kterých ani po absolvované trase není znát
únava. Stále jsou plní energie, neustále
pobíhají a vymýšlí co ještě udělat a jak
se společně zabavit. Věřme, že z nich
vyroste nová generace turistů, která se
bude dále věnovat organizované turistice v Napajedlích. V družné náladě čas
příjemně ubíhá, v cíli jsou již všichni
účastníci. Sluníčko se pomalu sklání
k západu a již tolik nehřeje, tak je čas
vyrazit na cestu domů. 50. ročník pochodu zdárně skončil, a tak se těšíme na
ten následující.
Stručný přehled účasti: trasa 10 km
74 účastníků, z toho 36 mužů a 38 žen
a 15 účastníků do 5 let; trasa 16 km 70
účastníků, z toho 34 mužů 36 žen; trasa 23 km 21 účastníků, z toho 10 mužů
a 11 žen; 28 km 8 účastníků, z toho
4 muži a 4 ženy; cyklotrasa 4 účastníci,
4 muži. Nejmladší účastník 3 měsíce,
nejstarší 85 let. Průměrný věk 41,8 let.

Pohled do historie

Autorem myšlenky uspořádat pochod Podzimními Chřiby byl tenkrát
mladý člen Napajedelského odboru
turistiky Stanislav Vacl. Jeho myšlenka našla pochopení u tehdejšího
vedení odboru turistiky předsedy
Bedřicha Seitla a členů výboru Josefa Zambala, Karla Baďury, Ferdinanda Janoštíka, Josefa Fojtíka,
a tak byl v roce 1972 uspořádán první
ročník pochodu. Tenkrát se jelo se do
Starých Hutí linkovým autobusem a
pěšky do Napajedel. Nikdo nepředpokládal, že se pochod dožije 50. výročí. Termín byl zvolen na druhou
sobotu v říjnu a tento termín se nezměnil celých 50 let. Z dnešního pohledu vděčíme našim předchůdcům,
že zvolili takový termín. Trefili se do
termínu, který je našemu pochodu
příznivě nakloněn. Za celých 50. ročníků pouze jeden ročník totálně propršel, na pár ročnících bylo potřeba
na chvíli vybalit pláštěnku, ale jinak
bývalo počasí podzimně turisticky
příznivé. Za celou dobu trvání pochodu se zúčastnilo 8 316 účastníků,
což je průměrná účast 166,32 účastníků na pochod. Někteří členové,
kteří byli u zrodu pořádání pochodu, se na nás již dívají z turistického
nebe, ale věřím, že jsou rádi, že jejich
myšlenka stále žije a má stále dost
příznivců.
Pochod se koná se souhlasem na
území, které spravují Arcibiskupské
lesy a statky Olomouc a Lesy ČR.

Město Napajedla podporuje činnost A TOM
Azimut 1403 a KČT, odbor Napajedla
Foto: O. Navrátilová

Zahrádkářský podzim
Nastal podzim, kdy mají zahrádkáři
nejvíc práce. Na odpočinek nezbývá
čas, protože sklízejí poslední zbytky
letošní úrody. Byl to rok pro někoho
příznivý, pro jiného špatný. Neurodily se meruňky, sklizeň dalšího ovoce
(jablka, hrušky, švestky) také nebyla valná. Letošní rok si chválí pouze
vinaři. Hrozny pěkně vyzrály a mají
dobrou cukernatost. Napajedelský
zahrádkářský svaz se připravil i na to,
aby se mohlo zpracovat i méně kvalitní ovoce.
V pálenici bylo obnoveno vnitřní
vybavení a opraveny zjištěné vady.

Byla provedena verifikace zařízení.
Aby mohlo být zahájeno pálení
ovocných kvasů, bylo nutné zajistit
přecejchování měřidel, což se podařilo díky dotaci MÚ Napajedla. Za
tuto pomoc patří vedení města poděkování.
Pálení bylo zahájeno koncem září
destilací letních kvasů a plynule se
přešlo i na švestkové kvasy. Letošní
množství kvasů není velké. Naši páleničáři jsou pod vedením pana Jindřicha Janečky zkušení a každému se
snaží připravit tu nejlepší pálenku.
Český zahrádkářský svaz Napajedla
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Darujte svým blízkým zážitek
Hledáte originální dárek pro
své blízké nebo jen chcete mít neustále „plnou peněženku“, kterou
lze platit projekce v kině, prohlídku muzea nebo divadla? Využijte kartu plnou kouzel, kterou
je DÁRKOVÁ KARTA KLUBU
KULTURY NAPAJEDLA.

V čem spočívá její princip a jaké přináší možnosti? Jde o předplacenou dárkovou kartu Klubu kultury Napajedla,
kterou můžete platit nejen vstupenky
do Kina Napajedla, ale také koncerty,
přednášky, besedy či festivaly pořádané Klubem kultury Napajedla. A to
není vše, kartou je možné zaplatit také
vstupné do Muzea Napajedla.

Vlastnosti karty

Karta je znovudobíjecí – kartu tedy rozhodně po vyčerpání kreditu nevyhazujte,
ale budeme rádi, když jejím znovudobitím podpoříte svou oblíbenou kulturu.
Karta je přenosná v rámci rodiny, přátel, i když je vázána při registraci na jednoho
konkrétního zákazníka – můžete ji volně využívat v rámci rodiny či skupinky
přátel.
Ideální především jako dárek – vstupenka na kulturní akce KKN
Karta je uplatnitelná na nákup vstupenek – do Kina Napajedla (na pokladnách
i online), Muzea Napajedla, koncerty, přednášky či festivaly pořádané Klubem
kutury Napajedla.
Funguje systémem kreditů/bodů – 1 kredit = 1 Kč.
Fyzickou kartu je možné nahrát přes aplikaci i do mobilního telefonu a nemusíte
ji tak mít fyzicky u sebe. Doporučujeme např. mobilní aplikaci Stocard,
Platnost karty i zakoupených kreditů je 10 let.

Aktivace karty

Karta se aktivuje nákupem v Informačním centru Napajedla či Kině Napajedla
či nákupem na webových stránkách kino.napajedla.cz v sekci Můj účet (vstup
do této sekce přes tlačítko „Koupit vstupenky“).
Zákazník si kartu aktivuje tak, že dobije na pokladnách předprodeje či online
minimálně 150 Kč. Případně může při prvním nabití využít i vyšších částek 200,
300, 400, 500, 600, 700 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500 Kč.
V případě nákupu dárkové karty online vám bude automaticky vystavena karta,
kterou si posléze vyzvednete na pokladnách předprodeje. Kredit budete
moci uplatnit ihned po nákupu.
Samotná karta včetně dárkového balení je zdarma, platba probíhá pouze za
dobitý kredit.
Veškeré další detaily s vámi vyřešení naše kolegyně či kolegové přímo na místě.

Nákupem dárkové karty uděláte nejen radost svým blízkým, ale
podpoříte kulturu v Napajedlích.
Jako poděkování navíc dostanete
skrze e-mail pozvánky na slavnostní premiéry či jiné speciální
akce, které plánujeme.
Získat ji můžete na pokladně
Informačního centra Napajedla a Kina Napajedla. Zakoupit ji
můžete také online, a to přes Můj
účet Kina Napajedla (pokud jej
nemáte, stačí se zaregistrovat). Je
přenosná a lze ji opakovaně nabíjet. Karta funguje na principu
kreditů 1 kredit = 1 Kč. Minimální hodnota dobíjené částky při
aktivaci karty činí 150 Kč, horní
limit je pak už čistě na vás, tedy
neomezený. Zaplatíte tedy pouze
za dobitý kredit, který přeměníte
po zaplacení za vstupné. Samotná
aktivace i získání karty je zdarma.

Platba kartou
Prodej vstupenky na pokladnách placené dárkovou kartou s kreditem probíhá
klasicky jako prodej jiné vstupenky kartou či hotovostí.
Platbu dárkovou kartou na pokladnách nahlaste, prosím, předem.
Dárkovou kartou lze platit i online – při platbě vstupenky do Kina Napajedla
vyberete způsob úhrady Kreditem.

Opětovné dobití karty
Kartu lze dobíjet na pokladně Informačního centra Napajedla či Kina Napajedla.
Rovněž lze kartu dobíjet online v přes Můj účet na kino.napajedla.cz, kde si
vyberete dobití jedním z přednastavených kreditních balíčků.

Neváhejte se nás osobně zeptat při
jejím prodeji či nás kontaktovat
telefonicky nebo emailem →
propagace.kkn@napajedla.cz,
tel.: 737 230 563.

Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na brzkou viděnou! Klub kultury Napajedla
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Máte dotaz?

listopad 11/2021
www.napajedla.cz
Kam za kulturou
v prosinci
Večery ve společnosti filmového klubu

2021

30. 11. – 2. 12. / 17.00 a 20.00
TADY VARY ve vašem kině
Kino Napajedla

2. 12. / 17.00
Vernisáž Výroční výstavy
ZUŠ R. Firkušného

Prostory filmového sálu nenabízí divákům jen klasické premiérové tituly, ale také
neotřelé projekce ve Filmovém klubu Napajedla. Jde o žánrově specifické tituly, které nabízí hlubší pohled na filmovou tvorbu. Jeden z těchto večerů vznikl ve spolupráci se CinEd Česká republika a naším kinem. Diváci tak mohli ocenit filmový počin Bláznivý Petříček spadající k francouzské nové vlně. Tak jako převážná většina
projekcí filmového klubu, byla i tato doplněna odborným úvodem.
Novodobý filmový klub byl založen v říjnu 2017 a promítá zpravidla 3-5 dnů
v měsíci. Zakoupením karty AČFK získávají diváci slevu na vstupném.

Muzeum Napajedla

3. 12. / 20.00
Pocta Zuzaně Navarové
– Markéta Burešová
a Mário Bihári
Klášterní kaple

4. 12. / 14.00 a 15.30
Loutkové divadlo
Psaníčko pro svatého Mikuláše
Loutkové divadlo Klubíčko
zámecký park

7. 12. / 18.00
Film Nebe + host Tomáš Etzler
Kino Napajedla

12. 12.
14.00 – Vrabci a rýma
derniéra divadelní pohádky

16.00 – Dámská šatna

repríza divadelní hry pro dospělé
Kino Napajedla

17. 12. / 17.30
Koledování v Klášterní kapli
s folklorními soubory
Klášterní kaple

20. 12. / 17.00
Vánoční koncert
ZUŠ R. Firkušného

Foto: Marian Vaňáč

Kino přivítalo filmovou delegaci
Příjemný večer čekal návštěvníky kina ve společnosti dvou hostů, a to režiséra
a spoluscénáristy Rudolfa Havlíka a herečky Martiny Babišové, kteří přijeli 6. 10.
představit nový snímek Minuta věčnosti.
Film, který je pro svou formu natáčení i počet herců poněkud pro českou scénu
netypický, otevřel Rudolf Havlík už při své první návštěvě napajedelského kina v
červnu. Překrásná kamera Václava Tlapáka zachycující prostředí Islandu a vztah
otce (Jiří Langmajer) a dcery (Martina Babišová) utváří divácky velmi zajímavý titul. Oba hosté představili divákům také své další záměry a projekty, které chystají
a na které se můžeme těšit, ale zároveň zodpověděli několik otázek směřujících zejména k uváděnému snímku.

Klášterní kaple

Foto: Marian Vaňáč

Srdečně zve Klub kultury
Napajedla, www.kknapajedla.cz
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Kino Napajedla
KINOSENIOR

22. 11. / 10.00 / Jedině Tereza

15. 11. / 10.00 a 15.00 / Zátopek

6. 12. / 10.00 / Každá minuta života 29. 11. / 10.00 a 15.00 / Cesta domů
20. 12. / 10.00 / Marťanské lodě
3. 1. / 10.00 / Croodsovi: Nový věk

13. 12. / 10.00 a 15.00 / Atlas ptáků
27. 12. / 10.00 a 15.00 / Zbožňovaný
I tento rok se můžete těšit na filmovou
přehlídku TADY VARY 21 v našem
kině. Uvedeme novinku Heleny Třeštíkové René - Vězeň svobody, kterou režisérka slavnostně uvede s celou filmovou
delegací a jako poctu letos zesnulé herecké legendě Jeanu Paulu Belmondovi
promítneme kultovního Muže z Acapulca s českým dabingem.

Film Nebe s Tomášem Etzlerem I 7. 12.

Zimní pohoda
s filmem
Ztraceni v ráji

Komediální road-movie o střetu dvou
světů i dvou generací. Snímek Ztraceni
v Ráji je historicky prvním švýcarsko
-českým koprodukčním celovečerním
filmem. V Praze a švýcarském Bernu
jej natočila debutující režisérka Fiona
Ziegler. Ve filmu se z českých herců
vedle Hany Vagnerové představí Ivan
Pokorný, Robert Nebřenský a Matyáš
Řezníček, hlavní roli ztvárnil oceňovaný švýcarský herec Dominique Jann
a role muzikanta se chopil saxofonista
Vratislav Brabenec.

Hlas lásky

Filmová fikce volně inspirována životem pěvecké superhvězdy Céline Dion.
Quebec, 60. léta 20. století. Sylvette
a Anglomard se radují ze svého čtrnáctého dítěte, holčičky Aline. Ve skromné
rodině všichni žijí hudbou. Když pak
hudební producent Guy Claude objeví Aline a její jedinečný hlas, vyvstane
mu v hlavě jediný cíl – udělat z Aline
nejlepší zpěvačku na světě. Podporována rodinou i Guy-Claudem, se kterým
ji pojí více než přátelské city, se mladá
pěvkyně vydává na neobyčejnou životní cestu.

Tajemství staré bambitky
Kino Napajedla 7. 12. 2021
V úterý 7. 12. 2021 v 18.00 hod. uvede
osobně v napajedelském kině novinář
Tomáš Etzler svůj film Nebe. Celovečerní dokumentární snímek o každodenní realitě, kterou Tomáš v Číně
sedm let na vlastní kůži zažíval, ve
filmu silně kontrastuje s mikrosvětem,
který objevil v malé vesnici na severovýchodě Číny. Po filmu se můžete těšit
na diskuzi s jediným český novinářem,
který získal ocenění Emmy. Tomáš
pracuje pro CNN, natáčel reportáže z
válek v Iráku či Afghánistánu a v Číně
působil jako zahraniční zpravodaj pro
Českou televizi.

Těší se na vás tým Kina Napajedla!
Více informací o programu kina najdete na kino.napajedla.cz

je jednou z nejúspěšnějších českých pohádek posledního desetiletí. Premiéra
se uskutečnila na obrazovkách České
televize 25. prosince 2011 a tehdy ji
vidělo přes dva miliony diváků. Takřka přesně po deseti letech se její volné
pokračování vrátí. Tentokrát ovšem do
kin.

O čertovi a jiné vánoční
pohádky

Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české
animace a tradičních příběhů a tradic.
Hlavní součástí pásma je pak nejnovější
pohádka O čertovi natočená na námět
stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla
Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda
a leccos dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční
ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci! Průvodcem mezi pohádkami je
čert Florimón, jehož příběh je úplně ze
všech největší a nejhlavnější a celé pásmo završí.
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