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22. setkání folklorních souborů tří národopisných oblastí Slovácka, Valašska a Hané

Festival malých pivovarů přilákal na nádvoří Nového
Kláštera přes 800 účastníků.
Foto: Pavel Ligr

Přijďte 24. září 2022 na

Ve čtvrtek 30. června byla otevřena výstava světoznámého fotografa Antonína Kratochvíla. Budete ji moci zhlédnout až do 14. září. Muzeum je otevřeno denně.
Foto: Marian Vaňáč

informace na straně 13

XXII. ročník Svatováclavských slavností
Podrobnější informace o programu najdete v zářijovém čísle.
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Vítání občánků
Dne 28. května jsme v obřadní síni napajedelské radnice přivítali 19 nových
napajedelských občánků.
Celkem bylo přihlášeno 21 dětí, dvě
děti rodiče omluvili. Vzhledem k počtu dětí (10 holčiček a 9 chlapečků)
bylo vítání rozděleno na tři skupinky.
S pásmem písniček a básniček vystoupily děti z Mateřské školy v Napajedlích, a ty pak předaly dárečky novým
občánkům. Fotografie pořídil pan Cívela a jsou k zakoupení ve fotografii
Lucie. Přejeme všem dětem a rodičům
hodně štěstí, zdraví a pohody.
Další vítání občánků se připravuje na
měsíc září. Bližší informace budou sděleny prostřednictvím kabelové televize
a na stránkách města.
Děkuji všem, kteří pomohli při organizování této malé slavnosti.
Marie Hlochová, Sbor pro občanské záležitosti
Foto: František Cívela

Poděkování

Každá změna potěší, zvláště, když
je častější. Přichází den s datem
7. 6. 2022. Úderem 14. hodiny se zahajuje turnaj v pétanque pod záštitou
sociálního odboru města Napajedla
a Klubu aktivních seniorů. Účastníci
se musí fyzicky i duševně připravovat
a nutný čas věnovat kolektivnímu
závodu. Vyjadřuji touhu po zvýšení
aktivity všech seniorských skupin pro
dobrý zdravotní počin. Tímto bych
chtěl poděkovat všem organizátorům
akce za krásně prožité odpoledne
a přichystané odměny.
Jarda Karas, člen vítězného družstva
Foto: Vlasta Čechová

Třídění odpadů má smysl
V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla,
kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného
sběru a využití odpadů v systému EKO – KOM uspořeno 23,9 mil.
GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok
více než 367 tisíc domácností.
Na tomto výsledku se nemalou měrou podílelo i naše město, přesněji tedy naši občané, kteří v roce 2021 vytřídili celkem
700,671 t odpadů. Na osvědčení, které je zveřejněno, jsou uvedeny
výsledky za rok 2021, kterých jsme v našem městě dosáhli, a tím
přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
Za tento výsledek patří našim občanům velký dík.
Stanislava Kubíčková, odbor správa majetku - životní prostředí

2

červenec/srpen 07/2022

www.napajedla.cz

Zlínský kraj zavádí
od 1. července
předplatné jízdné
v regionálních vlacích
a autobusech

Milostivé léto II
1. 9. 2022 - 30. 11. 2022

Umožní lidem zbavit se vymáhaných dluhů, které jsou v exekuci u veřejných institucí a státních či polostátních firem tím, že zaplatí jen původní
dlužnou částku a k tomu 1 815 Kč exekutorovi. Odpustí se jim penále,
úroky a další poplatky, čímž dlužníci mohou ušetřit až desetitisíce korun.

Co pro to musí dlužník udělat?

Bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení
postupu a uhrazení dluhu podle právní úpravy tzv. „Milostivého léta“.
Zároveň svého exekutora v doporučeném dopise požádá o sdělení výše
aktuální dlužné částky (jistiny), která má být uhrazena pro splnění podmínek institutu „Milostivého léta“. Tu pak zaplatí společně s paušálním
poplatkem exekutorovi ve výši 1 815 Kč (1500,- + DPH).
Pokud si nejste jistí počtem vedených exekucí nebo neznáte spisové značky, můžete si opatřit výpis z Centrální evidence exekucí online na webu
Exekutorské komory nebo na pobočkách Czech POINT - Česká pošta.
Návrh se týká všech exekucí vymáhaných soudním exekutorem v řízeních
zahájených před 28. říjnem 2021 a jedná se především o exekuce na dluhy u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a
polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Institut ML se netýká fyzických osob v insolvenčním řízení.
Redakce

Jezdíte autobusy nebo vlaky ve Zlínském kraji? Dojíždíte pravidelně do
zaměstnání nebo do školy? Chcete zároveň ušetřit? V tom případě vás jistě
potěší, že od 1. července 2022 si je možné pro cesty v autobusech a vlacích na
linkách Integrované dopravy Zlínského
kraje (IDZK) pořídit předplatnou jízdenku, a to na 30 nebo 7 dní.
„Cestujícím, kteří pravidelně dojíždějí do práce, do školy nebo kamkoliv
jinam, nabízíme od poloviny letošního
roku předplatné jízdné, na které mohou
jezdit jak vlakem, tak autobusem,“ říká
jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED)
Martin Štětkář a pokračuje: „Předplatné
jízdenky jsou vázané na krajskou kartu
Zetka nebo kartu Moravskoslezského
kraje ODISka, na níž je mají cestující
nahrané. Apelujeme proto na obyvatele kraje, kteří uvažují o předplatném
jízdném, aby si kartu včas pořídili. Nyní
ji dokonce prodáváme za zvýhodněnou
cenu 99,- korun.“
Předplatné jízdné funguje na zónovém principu. Zlínský kraj je rozdělený
na 98 zón, zájemce si koupí předplatnou jízdenku pro ty zóny, jimiž jeho
pravidelná cesta prochází. V těchto
zónách se pak může po dobu platnosti předplatného neomezeně pohybovat
vlaky i autobusy.
V první fázi je v nabídce 30denní nebo 7denní předplatná jízdenka.
„Ceny jsou nastaveny tak, aby se třicetidenní jízdné většině cestujících vyplatilo už po zhruba 12 dnech, sedmidenní
jízdné pak pátý den,“ připomíná dále
Martin Štětkář. V dalším období pak
kraj počítá s rozšířením nabídky časových kupónů.
Veškeré informace k předplatnému
jízdnému na linkách IDZK najdou
cestující na webu www.idzk.cz, v informačních kancelářích dopravců a na
vlakových nádražích v regionu.
Redakce
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Jak chladit přehřátá města? Stromy a vodou!

S nastupujícím létem opět přichází
otázka veder, sucha, ale i přívalových
srážek. Je běžné, že v teplých měsících
roku je ve městech vyšší teplota než
v okolní krajině, což souvisí zejména
s velkým množstvím zpevněných ploch
i fasád. Ty v horkých dnech zadržují
teplo a vydávají ho i po setmění. Povrchové teploty ploch ve městech pak
mohou dosahovat i 70 °C. Fenomén
přehřívání a sucha se ale netýká jen
velkých měst. Mohou jím trpět například i vybetonovaná centra malých
obcí, kde chybí zeleň, nebo obce obklopené holými poli rozpalujícími se po
sklizni.

Řešení existuje: práce se
zelení a dešťovou vodou

„V souvislosti s klimatickou změnou
se předpokládá, že se bude přehřívání,
sucho i lijáky projevovat častěji a intenzivněji. Neznamená to ale, že jsme
v tomto ohledu bezmocní. Už v současné chvíli můžeme pracovat na tom,
jak tyto problémy do budoucna mírnit,“ říká Martin Ander z Nadace Partnerství, která problematiku přehřívání
měst řeší v projektu LIFE Tree Check.
I z tohoto důvodu mnohá města zpracovávají své adaptační strategie a adaptační plány, které konkrétními kroky přispějí ke zvýšení jejich odolnosti vůči
klimatickým jevům. Soustředí se v nich
především na rozšíření a doplnění zeleně i vodních prvků.
Proč právě zeleň a voda? Protože
v horkých dnech díky přirozenému
výparu ochlazují své okolí. Například
dospělá bříza dokáže za den odpařit
přibližně 70 litrů vody a v tropických
dnech to může být až 400 litrů. Rozdíly
jsou mezi jednotlivými druhy stromů,
záleží také na jejich stáří, velikosti koruny i listové plochy. Zjistit, jak konkrétní strom ochlazuje, může pomoci
například nová mobilní aplikace Tree
Check, která je zdarma ke stažení na
Google Play či App Store. Po vyfocení
stromu rozpozná, o jaký druh stromu
se jedná, změří jeho obvod kmene, určí
charakteristické znaky. Následně pak
vypočítá, kolik tento strom v létě vypaří
vody, či jak velký stín svou listovou plochou poskytuje.
Díky vhodnému umístění stromů,
alejí či parků tak můžeme ovlivňovat
teplotu v okolí domu, v ulici či celém
městském bloku. V boji proti suchu a
přehřívání však nesmíme opomenout
také zasakování a zadržování dešťové
vody, která se pak v horkých dnech postupně odpařuje. Tam, kde je to možné,
nahraďme asfalt a beton propustnými
či polopropustnými povrchy – například zatravňovací dlažbou či štěrkovými trávníky. Dešťovou vodu zadržujme
pomocí zasakovacích pásů, dešťových
4

záhonů, průlehů či sběrných jezírek.
Velkou službu udělá i přerušovaný obrubník, který správným spádováním
pomůže odvést dešťovou vodu do rozsáhlejší travnaté plochy a z hlediska
stavby nepřinese žádné vícenáklady.

Vnější žaluzie:
Vnější žaluzie na administrativní budově městské části Praha 14

Zdroj: Nadace Partnerství (Vojta Herout)

Do boje proti přehřívání
měst se mohou zapojit
i sami obyvatelé
Efektivní plánování a rozvoj adaptačních opatření na změnu klimatu vyžaduje nejen zapojení státu a obcí. Stranou by neměl zůstat ani soukromý
sektor, spolky, školy či široká veřejnost,
která tímto způsobem sama může zlepšit svou kvalitu života a zdraví. Letní
vlny veder s sebou totiž přináší nemalá
zdravotní rizika, která ohrožují zejména dlouhodobě nemocné (diabetici,
kardiaci), seniory a děti.
„Své bydlení můžeme postavit či
upravit tak, aby se v horkých dnech
nepřehřívalo. Natřeme fasádu a střechu světlou barvou, která odráží větší
množství slunečního záření zpět do
okolí. Okolí domu osázejme zelení, využijme popínavé rostliny nebo dokonce
zelenou střechu. Důležité je také stínit
zvnějšku s využitím venkovních žaluzií,
okenic, pergol či markýz, nebo větrat v
brzkých ranních a večerních hodinách,”
dodává Martin Ander a odkazuje na
sadu doporučení pro veřejnost, která
jsou volně ke stažení na www.lifetreecheck.eu.

Přerušované obrubníky
Přerušované obrubníky v rezidenční
čtvrti SUOMI Hloubětín v Praze

Zdroj: Nadace Partnerství (Vojta Herout)

Tree Check App:
Nová mobilní aplikace Tree Check rozpozná na základě fotky, o jaký druh
stromu se jedná, kolik vypaří vody či
jaký poskytne stín.
Zdroj: Nadace Partnerství
(Veronika Kovářová)

10 doporučení

pro seniory, jak
zvládnout letní horka
Pijte dostatečné množství vody.
Pokud vyrážíte mimo dům, vždy
noste láhev vody s sebou.
Noste světlé lehké oblečení, pokud se chystáte ven. Nezapomeňte
si vzít vzdušnou a světlou pokrývku
hlavy. Neostýchejte se vzít si slunečník, abyste si zajistili stín.
Dejte si vlažnou sprchu ke zchlazení těla. Voda by však neměla být
příliš studená kvůli nárazovému
ochlazení organismu.
Vyvarujte se namáhavé práce a aktivit během nejteplejších částí dne.
Mezi 11.00 a 15.00 nepobývejte na
přímém slunci. Vyhledávejte stín.
Dopředu si opatřete nutné léky na
delší období a zásoby trvanlivých
potravin, abyste omezili nutný pobyt mimo domov.
Svůj byt větrejte brzy ráno, dokud
je venku nejchladněji. Poté zavřete
všechna okna a už horký vzduch do
místností nepouštějte.
Zajistěte si pohyb vzduchu v místnosti. Tělo horko lépe snáší v jemném vánku, který odvádí pot z těla.
Pomůže například ventilátor, který
rozproudí vzduch.
Pokud u vás doma bývá přes den
příliš horko, naplánujte si pobyt
v chladné veřejně přístupné budově
(knihovna, obchodní pasáž, kostel
apod.).
Nezapomínejte na chlazení svých
zvířecích mazlíčků (miska s vodou,
stinné místo apod.).
Redakce (zdroj: Sázíme budoucnost)
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22. Moravské chodníčky
Pátek 12. 8. | 20.00

nádvoří Nového Kláštera
Setkání ženských a mužských pěveckých sborů.
Letos na téma: „zpíváme slovensky“.
V programu vystoupí: MS Napajedla, Dívčí sbor
Radovan Napajedla, MS Chlapčiska ze Spytinova,
ŽS Babčice Spytihněv, ŽS Kudlanky z Kudlovic,
Semtam sbor, MS Staroměští mládenci, CM Horobijci
V případě nepříznivého počasí se koná v Klášterní
kapli.

Sobota 13. 8. | 20.00
nádvoří Nového Kláštera

Vystoupení folklórních souborů Slovácka, Valašska a Hané.
Vystoupí: Slovácké soubory Radovan Napajedla, Radovánek Napajedla, Cimbálová muzika Maková při ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla, Pozdní sběr Napajedla, Veselá partyja z Boršic, Hanácký soubor Cholinka z Choliny, Mužský sbor Hlahol
z Mysločovic, Valašský soubor Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm, Folklorní soubor Písečan z Písku.
Během dne si udělejte pěknou fotku v tematickém fotokoutku, projděte se bosonohým chodníčkem, v průběhu odpoledne je
připravena výuka lidových tanců ze Slovácka a večer si můžete zazpívat v Klášterní kapli.
Po odpoledním programu následuje Beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou Rováš a cimbálovou muzikou Horobijci.

Sbor dobrovolných hasičů Napajedla ve spolupráci
s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Napajedla
a pod záštitou města Napajedla pořádá

Oslavy 140. výročí napajedelských hasičů
v sobotu 3. září 2022, hasičská zbrojnice

Program pro veřejnost:

13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 24:00
13:00
13:15
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

Výstava hasičské techniky před hasičskou zbrojnicí
Prohlídka síně tradic napajedelských hasičů
Posezení s hudbou u hasičského bufetu na nádvoří radnice
Zahájení oslav 140. výročí napajedelských hasičů
Žehnání hasičské cisterny Scania
a nové záchranné čtyřkolky CFMOTO
Ukázky z činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Napajedla
Ukázka vyprošťování z havarovaného automobilu
Ukázka záchrany osob z nepřístupného terénu
Ukázka hašení hořícího automobilu
Ukázka slaňování z automobilového žebříku

Všechny ukázky proběhnou před hasičskou zbrojnicí (od Nábřeží).
Srdečně všechny zve Sbor dobrovolných hasičů Napajedla
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Proč
nebyl generál Josef Šnejdárek vyznamenán?
V průběhu svého života jsem zažil mnoho křivd. Jsou zaznamenány v rámci organizace Post Bellum
v projektu Paměť národa. Jsou veřejně
přístupné. Zkušenosti mně vedou
k tomu, že se bez ohledu na následky
snažím poukazovat na nespravedlnosti
a vnášet také trochu světla do historie.
Proto Vám předkládám svůj názor na
problematiku gen. Šnejdárka.
Ještě před koncem I. světové války
(skončila 11. 11. 1918) se dne 5. 11.
1918 česká a polská strana dohodly
o sférách svého působení na Těšínském
Slezsku. Dohodnutá demarkační linie
v podstatě vedla cca 10 až 15 km západně od řeky Olzy. Poláci ve své sféře
působení (vč. Mostů u Jablunkova) vyhlásili na 25. 1. 1919 konání voleb do sejmu. Česká strana chtěla těmto volbám
zabránit a nařídila vojenské obsazení
polské části Těšínska. Dne 21. 1. 1919
čs. armáda s velkou přesilou zaútočila
na Poláky. Následovala tzv. sedmidenní
válka, kterou vítězné dohodové mocnosti čs. straně nařídily ukončit. Čs.
vojska byla z velké části tvořena francouzskými a italskými legiemi. Italské
byly soustředěny na Kysucách a do bojů
se přesunovaly z Čadce přes Mosty u J.
Jablunkovským průsmykem k Těšínu.
V Mostech u J. dne 27. 1. 1919 chytli dvacetiletého polského dobrovolníka jménem Franciszek Rykalski (*7. 9.
1898) hutníka z TŽ, bytem Jablunkov
čp. 73. Odvlekli ho do Čadce a tam
bez jakéhokoliv vyšetřování nebo soudu ještě týž den bestiálně pověsili na
drátě (při prvním pokusu se jim provázek přetrhl). Nebožtíka, oloupeného
o peníze, rodina převzala a pohřben
byl v Jablunkově 1. 2. 1919. Doloženo
podklady z archivů v Cieszynie a Opavě.
Čs. vojska vedl rodák z Napajedel,
francouzský občan, důstojník cizinecké legie, podplukovník Josef Šnejdárek.
Polské vojsko se mnohonásobné
přesile nemohlo ubránit a válka byla
dohodovými mocnostmi zastavena na
Wisle. Důsledek této války byl příznivý
pro čs. stranu a Šnejdárek byl následně povýšen na generála. Hodnocení
Šnejdárka je kontroverzní. Poláci ho
s ohledem na neomluvitelné chování
legionářů (zabíjení civilistů a vraždy
zajatých a raněných polských vojáků)
považují za válečného zločince. Čs.
strana ho zejména během I. ČSR oslavovala jako hrdinu, čestného člověka
a vlastence až do r. 1935. A znovu teď,
po r. 1990. V r. 2008 ho JUDr. Vlasta
Parkanová in memoriam vyznamenala
Křížem obrany státu.
V r. 2012 mu Československá obec
legionářská vybudovala ve Slezských
Beskydech, na hoře Polední v katastru
obce Bystřice, památník. U polské části obyvatel vyvolal značné pohoršení.
Každoročně jsou k památníku konány
„legionářské marše“. V r. 2013 vydal
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Generál Šnejdárek při manévrech v Košicích, počátek 30. let 20. století.
Foto: Archiv Muzea Napajedla.

Petr Majer, rodák z Orlové, knihu „Generál Josef Šnejdárek opět na Těšínsku“.
Kniha mne zaujala nádherným provedením, ale zklamala obsahem. V mnoha místech je zavádějící, tendenční
a neobjektivní. Nicméně zaujala mne
osoba, o níž kniha pojednává a kterou
autor glorifikuje jako hrdinu, čestného
člověka a mimořádného čs. vlastence.
A nyní se dostávám k nadpisu tohoto
článku, proč tedy takto věhlasný bohatýr nebyl u příležitosti oslav 100. výročí vzniku ČSR v r. 2018 vyznamenán?
Když Řádem Bílého lva in memoriam
byli vyznamenáni např. jeho o 3 roky
starší současník generál Josef Bílý, nacisty popravený za odboj, dále legionářský generál Stanislav Čeček, a dokonce
i kontroverzní legionářský generál Karel Husárek, který v době protektorátu pracoval ve zbrojním průmyslu pro
německou armádu. Divím se, že autor
knihy ho tak oslavuje, když, pokud vycházím jen z přílohy č. 1 (upřesněné dle
dalších zdrojů), což je životopis generála Šnejdárka (musel to být všehoschopný dobrodruh), tak:
1) Jako 15letý student německého
gymnázia utekl v r. 1890 do Turecka
(poprvé tak zradil svou vlast). Vrátil se

a z gymnázia byl vyloučen. Následující
rok absolvoval kadetní školu v Praze,
sloužil v Budapešti a Innsbrucku.
2) V roce 1896 (jako 21letý!) vstoupil
svévolně jako dobrovolník do turecké
armády a v ní bojoval proti Řekům, a
dokonce je, podle jeho autobiografie,
i zabíjel (s muslimy proti křesťanům –
proč – z vlasteneckých pohnutek?). Po
návratu byl za tuto službu v cizí armádě potrestán 30denní káznici, následně z rakousko-uherské armády odešel
a dva roky cestoval po Africe.
3) 24. 1. 1899 (24letý) vstoupil do
francouzské cizinecké legie (podruhé
tak zradil svou vlast) a v ní za mrzký
žold 16 let bojoval v Africe za odsouzeníhodné koloniální zájmy Francie.
A i za to v r. 1905 získal francouzské občanství, čímž jen byla potvrzena zrada
jeho vlasti. V té době údajně byl čtyřicetkrát raněn (dle jeho knihy „Co jsem
prožil“, 1939).
4) Do čs. legií vstoupil až v r. 1917,
stále jako francouzský státní příslušník
a až v r. 1927 (52letý) odešel z francouzské armády, vstoupil do čs. armády a přijal čsl. státní příslušnost. Proč
tak pozdě? Buď měl nízké vlastenecké
uvědomění, nebo nedůvěřoval stabilitě
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ČSR, což se nakonec historicky několikrát potvrdilo, a to dokonce i za jeho
života.
5) Když byl takový hrdina a vlastenec, proč nebojoval v ČSR a následně
na Slovensku, kde po rozpadu ČSR žil,
proti nacismu a fašismu, ale emigroval
1. 6. 1939 do Francie, čímž zradil svou
vlast potřetí. A proč ani tam v exilu,
jako schopný důstojník a velitel, nebojoval proti nacismu (tak jak mnoho
jiných vlastenců), ale zradil v r. 1940
i svou druhou francouzskou vlast a
odešel do bezpečí do Maroka. To vše
rozhodně nevypovídá o jeho hrdinství
a vlastenectví.
6) A ta řada jeho vyznamenání, ve
velké části z francouzské cizinecké legie? Bohužel jsou získána v souvislosti
se zabíjením lidí, kteří bojovali za svou
svobodu. A to poslední vyznamenání
in memoriam od tehdejší ministryně
obrany, údajně za hrdinství v boji proti
nacismu (nikdy proti nacismu nebojoval), za obranu demokracie(?) a obnovu
ČSR (paradox, protože za jeho života
nikdy nedošlo k obnově ČSR, ale v r.

1938 dokonce k jejímu prvnímu rozpadu).
7) Poslední věta této přílohy, kde je
uvedeno, že generál Josef Šnejdárek „Byl
a navždy zůstane zářivým příkladem
vlastence…“, je přinejmenším právě
v tom vlastenectví velmi problematická.
8) Na zadní straně knihy o sobě
Šnejdárek říká: „Já jsem voják a rváč.“
a „Kdybych se znovu narodil, zase Legie“. To rozhodně nesvědčí o dobrém,
ale agresivním charakteru člověka.
9) Vše výše uvedené dokazuje, že to
skutečně byl všehoschopný dobrodruh.
Jeho hrdinství spočívá v tom, že když
má jistotu, že má značnou převahu
(velký počet dobře vycvičených vojáků,
výzbroj, výstroj apod.), tak jak tomu
bylo na Těšínsku a zřejmě i v Africe, tak
má odvahu a vítězí. Ale kde tu jistotu
neměl a kde bylo velké riziko (odboj
proti nacismu), tak tu odvahu neměl.
To, že tento „veliký vlastenec a hrdina“, legionářský generál Josef Šnejdárek
nebyl v r. 1918 u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR vyznamenán, bylo snad
i proto, že:

www.napajedla.cz
- se nezapojil do protinacistického
odboje (tak jako např. generál Josef
Bílý)
- nebojoval proti okupaci jižního Slovenska Maďarskem v listopadu 1938
(žil v té době v Bratislavě)
- před vypuknutím II. světové války
emigroval v r. 1939 do Francie a ani tam
se nezapojil do protinacistického odboje a před obsazením Francie nacisty v r.
1940 odešel do bezpečí do Maroka
- bylo to snad i proto, že se dostal v r.
1934 do sporu s velením (vedením) čs.
armády a byl vyzván, ať požádá o ukončení služby v čs. armádě. Penzionován
byl k 1. 7. 1935.
Je politováníhodné, že aktivity k připomínání a oslavování tak kontroverzní
osobnosti na Těšínsku mohou působit
i jako provokace. A to v době, kdy národnostní soužití bylo na velmi dobré
úrovni. Celé to velké divadlo rozhodně
nepřispělo k jeho posílení v české části
Těšínského Slezska.
Ing. Ladislav Gavlas, rodák z Těšínska

Komentář k článku pana Ladislava Gavlase
Již v průběhu čtení třístránkového
elaborátu jsem zjistil, že je plný polopravd a domněnek, a po přečtení
jsem měl asi nabýt dojmu, jak byli
Češi zlí a jejich velitel byl dobrodruh
bez jakýchkoli pozitivních vlastností,
o čemž svědčí především to, že nebyl
v současnosti vyznamenán. Zajímalo
by mě, jak by pan Gavlas psal třeba o
Jozefu Pilsudském.
Hned v úvodu pan Gavlas zmiňuje podlý útok čs. armády na Poláky
chtějící na svém (sporném) území
vyhlásit volby. Už ale nedodává, že na
něco takového neměli Poláci právo a
tímto aktem chtěli posílit své pozice při
mezinárodním jednání na pařížské mírové konferenci. Taktéž nezmiňuje nucené odvody Čechů žijících na území,
o kterém se rozhodovalo, do polské armády. Dále se snaží vyvolat dojem, že
když byla čs. strana schopna zmobilizovat větší vojenskou sílu, než měli Poláci,
že to bylo něco nečestného. K tomuto
bych dodal, že Československo bylo
v podobné situaci jako Polsko a muselo
bojovat na více frontách. Takže výrok
„s velkou přesilou“ (mj. v tradičním vojenství se počítá s faktem, že útočník by
měl obránce přečíslit v počtu 3:1) se dá
prezentovat i jako neschopnost polského vrchního velení poslat plukovníku
Latinikovi posily.
Pan Gavlas pak na jednom příkladu
popravy polského dobrovolníka (už nezmiňuje okolnosti popravy) dokladuje
zrůdnost počínání našich legionářů
vedených pplk. Šnejdárkem. Opět pak
zamlčuje jednání druhé strany – střelbu

civilního obyvatelstva na uniformované
čs. vojáky ze zálohy, zmiňována je dokonce střelba vedená kněžími. Dopátrat
se pravdy je po více než sto letech velmi těžké, ba dokonce nemožné. Faktem
je, že obě strany využívaly propagandu
v maximální možné míře. V neposlední řadě není zmíněna strategická důležitost území, o které se bojovalo, pro
náš stát (průmysl, železnice vedoucí na
Slovensko).
Co se pak týče samotné osoby Josefa
Šnejdárka, tak mu pan Gavlas vyčítá,
že nebyl vlastencem. Zajímalo by mě,
jak pisatel vlastence definuje. Byl vlastencem voják, který bojoval do konce
války v řadách c. a k. armády, nebo legionář? Musí vlastenec hrdinskými činy
projevovat vlastenectví celý život, nebo
stačí jedna etapa života? Zajímal se autor, proč J. Šnejdárek odešel do exilu?
Položil si otázku, jak se mohl zapojit do
odboje jako svého času velmi exponovaná osoba, která byla v hledáčku nacistů? Zajímal se o jeho zdravotní stav?
Nikde jsem si nevšiml zmínky o
Šnejdárkových vojenských úspěších,
nikde zmínka o bojích proti maďarské přesile, nikde důvody, proč získal
vysoká zahraniční vyznamenání – prý
„získaná v souvislosti se zabíjením lidí,
kteří bojovali za svou svobodu“.
Zmiňovaná agresivita je předpokladem dobrého velitele, především tzv.
fronťáka. Dobrodruhem Šnejdárek nepochybně byl, navíc dobrodruhem cílevědomým – nespokojil se s důstojnickou hodností v rakouské armádě, které
nepochybně dosáhl díky svým schop-

nostem, a začal jako vojín v cizinecké
legii, aby zde dosáhl hodnosti vyššího
důstojníka. Nepředpokládám, že by to
dělal jen pro „mrzký žold“. Prostě to byl
rváč a nijak to nepopíral. Chtěl bojovat. V někom se tato touha projeví už
v době míru, v někom až během války.
A když začala 1. světová válka, bojoval
na té správné straně (nebo dle pana
Gavlase byla tou dobrou stranou ta
druhá?). Zmínka o tom, že do čs. legií
vstoupil až v roce 1917, svědčí o autorově neznalosti problematiky.
Rozsáhlý závěr se týká spekulací, proč nebyl armádní generál Josef
Šnejdárek vyznamenán při stém výročí
vzniku republiky. Odpověď může být
velmi prozaická a krátká: protože jej
třeba nikdo nenavrhl. Nebo proto, aby
nebyly narušeny vztahy s Poláky (malá
odbočka – Rakušané si ani při kulatých
výročích nepřipomínají porážku Turků
roku 1683 u Vídně, aby nedošlo k možným vnitrostátním i mezinárodním
problémům).
Nechám na laskavém čtenáři, aby sám
zvážil, jestli byl Josef Šnejdárek hrdina
a vlastenec a zda by měl být oceněn za
zásluhy o republiku. V každém případě
je nutné uvažovat v intencích počátku
20. století a nikoli století jednadvacátého, což činí pan Gavlas. Na samotný
závěr bych podotknul, že hodnotit přínos člověka vlasti podle toho, zda mu
politik (navíc s odstupem století) udělí
či neudělí nějaké vyznamenání, je hodně scestné.
Mgr. Evžen Petřík,
člen ČsOL, příslušník Aktivních záloh AČR
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Dva
týmy děvčat
NOVINY
z 1. ZŠ se vydaly
na Misi 45 do Zlína

V pátek 10. června proběhla ve Zlíně
v Centrálním parku na Jižních Svazích
záchrana zakletého království Zlínštejn
pod názvem Mise 45. Dva týmy děvčat
z pátého ročníku se vydaly zlomit kletbu. Svými matematickými znalostmi
se snažily zničit prokletí a zbavit království bídy. Děvčata se pohybovala
podle mapy a plnila matematické úkoly na osmi stanovištích. Snažila se nejen získat co nejvíce bodů k záchraně
Zlínštejna, ale také chtěla úspěšně svou
misi dokončit. Počasí jim moc nepřálo.
Ani déšť je však neodradil splnit všechny úkoly. Svou misi ukončily oba týmy
úspěšně. Na závěr čekala na všechny
odměna v podobě bohatého občerstvení a pamětního listu za záchranu království.
Renáta Maděrová, učitelka 1. ZŠ
Foto: Renáta Maděrová

Olympijský běh

Naše 1. základní škola se 22. června
2022 již podruhé zapojila do Olympijského běhu, který pořádá Český olympijský výbor již několik let.
T-Mobile Olympijský běh připomíná
mezinárodní Olympijský den a je
největší běžeckou událostí v naší
republice. V jeden den a přesně v jeden
čas vybíhají s živým startem na vlnách
Radiožurnálu tisíce běžců v České
republice zapojených nejen ve školních
závodech.
První stupeň 1. ZŠ Napajedla se za
krásného počasí také připojil a přesně v deset hodin s živým startem odstartovali postupně všichni žáci. Žáci
si navzájem hlasitě fandili a s velkým

sportovním duchem dobíhali do cíle.
Všichni obdrželi krásnou medaili, pamětní diplom a drobné ceny od partnera závodu.
K olympijskému běhu jsme přidali
i tři sportovní disciplíny – hod kriketovým míčkem, skok do dálky a běh na 50
m. Žáci podávali skvělé výkony, za které
ti nejlepší byli také odměněni medailí.
Celé dopoledne nás provázelo krásné slunečné počasí, sportovní nálada
a báječná atmosféra. Všichni zúčastnění, jak žáci, tak pedagogický sbor, si zaslouží velkou pochvalu. Již teď se těšíme
na další závod, který bude také v duchu
hýbat se, a hlavně pro radost.
Renáta Maděrová, učitelka 1. ZŠ Napajedla
Foto: Renáta Maděrová

Žáci 1. základní školy
si užili týden na škole v přírodě
Děti ze školní družiny
strávily „retro den“
v Bazárku v Napajedlích

Dům starý snad 300 let a spousta
krásných věcí! Věcí, které někteří z nás
viděli úplně poprvé! Věděli jste třeba, že
dříve gramofon nebyl na elektřinu, ale
stačilo jen zatočit klikou a deska začala
hrát? Svést se na trakaři je také super.
A to má jenom jedno kolo! Se starou
těžkou žehličkou bychom určitě žehlit
nechtěli. Vždyť některá děvčata ji nemohla ani zvednout. Prát prádlo na valše také žádná legrace nebyla, měnit za
automatickou pračku, co máme doma,
ji určitě nebudeme. Stloukání másla
byla ale zábava!
Staré věci jsou prostě krásné. Mluví
z nich historie. Kdyby mohly tyto věci
vyprávět, to bychom se toho dozvěděli.
Není špatné si prostě čas od času sem
tam zavzpomínat a připomenout našim
dětem, jak žili lidé v dobách minulých.
Zkuste to i vy!
Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ Napajedla
Foto: Simona Šulcová
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Kdy už konečně vyrazíme? Já se asi
nedočkám! Zabaleno mám již tři týdny! A kam že se to vlastně tak těšíme?
Horní Bečva, hotel MESIT, 84 dětí, 12
pedagogických pracovníků snících již
delší dobu jen o škole v přírodě.
Pět dnů obklopeni krásnou přírodou, pět dnů bez maminek, táty, domácích mazlíčků, bez počítače a tabletů.
Vydržíme? Vždyť mnozí z nás budou
poprvé na noc mimo domov. Nebude
to pro mnohé děti i nás pedagogy náročné?
Ráno budíček, rozcvička před hotelem, bodování pokojů - prý abychom
nezvlčeli, vyučování formou her, výborný obídek, po kterém následuje polední
klid nebo neklid, záleží, který pokoj jste

se rozhodli kontrolovat. A odpoledne
vytoužený program plný soutěží, her
a vycházek po okolí.
Nejvíce se nám líbilo Indiánské odpoledne, kde jsme vymýšleli název svého
kmene i jednotlivých členů, válečný pokřik, vyráběli čelenky, oštěpy, luštili zašifrovanou zprávu, hledali poklad a stavěli obydlí pro indiány - týpí. Úkolovka
byla také skvělá! Hon na vlka mohl vyhrát zase jen ten nejlepší!
Jen škoda, že těch pět dnů tak rychle
uteklo! Ale mezi námi, někteří z nás se
již domů i trošku těšili! Máma s tátou
budou koukat, až jim budu všechno vyprávět.
Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ Napajedla
Foto: Archiv 1. ZŠ

Festival malých pivovarů
V sobotu 25. 6. se na nádvoří Nového Kláštera uskutečnil
Festival malých pivovarů.

Odpoledne, během kterého vystupily kapely Ciment, Iron Maiden revival
Moravia a Warning vision, bylo vhodné
zejména pro příznivce rockové hudby a
dobrých piv. Ale i program pro rodiny
s dětmi byl zajištěn, a to díky stánkům
Fatry a Domu dětí a mládeže Matýsek.

Foto: Pavel Ligr

Obě stanoviště měla pro děti přichystané hračky a nejrůznější aktivity. Nechyběly ale ani soutěže pro dospělé - kdo
udrží nejdéle plný krýgl piva či sud nad
hlavou. V hlasování o nejlepší pivovar
festivalu zvítězil pivovar Zlosin s 93
hlasy, na druhém místě se umístil Topolský pivovar se 47 hlasy a v patách za
ním Jarošovský pivovar se 45 hlasy.
Do Napajedel zavítalo hned 9 pivovarů z celého kraje: Pivovar Chmelnice,

XC
CUP

Řemeslný Minipivovar Dubňák, Jarošovský pivovar, Pivovar Lucky Bastard a
Moravia Pivovar Mazák, Pivovar Rotor,
Topolský pivovar, Pivovar Zlosin, Klášterní pivovar Želiv.
Letošní ročník se nesl v pohodovém
duchu, počasí přálo, a tak jsme si všichni užili příjemné slunečné odpoledne
dokreslené rockovou hudbou s půllitrem dobrého piva v ruce.
Klub kultury Napajedla

Závod horských kol XC CUP opět v Napajedlích

Přijďte v sobotu 10. 9. na 5. ročník závodu horských kol pro všechny kategorie!
XC Cup Napajedla, to jsou závody
nabízející atraktivní okruh, který je
proti běžným XC závodům výjimečný.
Díky charakteru lesoparku Kalvárie a
jeho vhodného napojení na městské
komunikace vzniká unikátní kombinace technicky i fyzicky náročného okruhu, který zahrnuje náročné výšlapy do
vrchů, technické pasáže v lesoparku,
střídání různých povrchů a zároveň
průjezdy divácky atraktivními městskými částmi, jako jsou například dlouhé
schody pod kostelem. Kvůli náročnosti
trati je naplánovaná i zkrácená varianta pro ty nejmenší nebo méně zkušené
závodníky.

Letos bude závodit 15 kategorií – od
odrážedel pro nejmenší až po Elite.
Budou rozšířeny dětské kategorie, aby
si všechny děti přišly na své. Předpokládáme, že nejpočetnější bude opět
kategorie Hobby. Podle kategorie
budou muset závodníci zdolat 1-6 pětikilometrových okruhů s převýšením
120 m. Více informací a registrace najdete na www.xccup.cz.

V průběhu závodů bude v ulicích Komenského, Hřbitovní, Divišova a Pod
Kalvárií uzavírka od 11 do 16 hodin.
Prosíme tedy obyvatele této části Napajedel o trpělivost. Mezi jednotlivými
závody bude pořadatelská služba ulice
zpřístupňovat.

Foto: Dan Mikulka

Pořadatelem je Sdružení S&K. Závody XC Cup Napajedla 2022 se konají za podpory Zlínského kraje, Města
Napajedla a pod záštitou místostarosty města Napajedla Zbyňka Ohnoutka.
Sponzory jsou Napabike, s. r. o., Fatra,
a. s. a Matchball, s. r. o.

Robert Haleš, Sdružení S&K, organizátor
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Radovánek oslavil 50. výročí svého založení
V lidském životě, ale i v životě jakéhokoliv spolku, je padesáté jubileum
velmi významným výročím. Radovánek, dětský folklórní soubor z Napajedel, oslavuje svoje výročí celý jubilejní
školní rok 2021/2022. Hlavní oslavy
byly koncentrovány na sobotu 4. června
2022, kdy jsme se sešli v napajedelské
sokolovně. Návštěvníci si prohlédli výstavu z historie souboru, která bude na
prostranství před kinem k vidění celé
léto. Řada diváků zavítala také do kina,
kde zhlédli vyprávění o životě s Radovánkem jeho dlouholetých vedoucích Věry Holubové a Cyrila Bureše.
V 16 hodin se všichni usadili v sále sokolovny, v zákulisí vládla lehká nervozita. Bodejť by ne, vždyť na jevišti se mělo
vystřídat na sto účinkujících. Větší polovina byly děti – tanečníci, muzikanti
a zpěváci současného Radovánku. Řada
vystupujících pocházela z různých ge-

nerací Radovánku. Nechali se přemluvit, aby zatancovali, zazpívali a zahráli
v tomto slavnostním programu. Byli
jsme moc potěšeni jejich nadšením a
milým přístupem k nácviku i vystoupení. Užili jsme si krásné společné odpoledne plné vzpomínek, hezkých písniček a tanců.
Byli jsme také velmi mile potěšeni
našimi gratulanty – paní starostkou
Ing. Irenou Brabcovou, ředitelkou Klubu kultury Napajedla Kristinou Frascaovou, našimi napajedelskými soubory,
divadelním souborem Zdenka Štěpánka a spoustou milých jednotlivců, kteří nám popřáli do dalších let všechno
dobré, a také nám věnovali mnoho
krásných dárků. Děti byly nadšené výbornými dorty, šampaňským, tričky,
lízátky i dalšími pochutinami. Oči jim
zářily štěstím, a to byla skvělá odměna
pro nás dospělé, kteří věnujeme svoji
lásku, energii a velkou spoustu času tomuto smysluplnému koníčku a věříme,
10

že si vychováme další pokračovatele.
Večer se nesl v duchu příjemného posezení s cimbálovou muzikou Rováš.
Děkuji všem, kteří jakkoliv přispěli ke
zdárnému průběhu oslav. Je Vás opravdu velká řada a nerada bych na někoho
zapomněla. Zvláštní poděkování patří napajedelským sokolům, kteří nám
ochotně umožnili využívat prostory sokolovny, kdykoliv to bylo potřeba.
Obrovské díky patří dětem a jejich
rodičům, za vzornou přípravu, ochotu
přizpůsobovat rodinný program našim zkouškám, maminkám za přípravu
krojů a všeobecně za to, že s námi tráví
volný čas.
Shodou okolností se ve stejný den konala ve Starém Městě u UH verbířská
soutěž. Moc nás těší, že v posledních
letech se najdou chlapci, kteří se odváží v tomto krásném mužském projevu
soutěžit, a hlavně, že naši chlapci rádi
Verbuňk tancují. V kategorii mužů nás
reprezentoval Robert Samsonek, který

se i přes oslavy mohl večerní soutěže
zúčastnit. Bohužel Dan Otradovec měl
soutěžit ve své kategorii odpoledne, a to
organizačně nebylo možné. Měli jsme
proto velkou radost, že mu organizátoři
umožnili „postoupit bez boje“ do národní přehlídky dětských verbířů, která
se konala v neděli 18. 6. 2022 v Uherském Hradišti. Zde se stala úžasná věc
– Dan Otradovec národní přehlídku
vyhrál.
Jsme na jeho výkony v pěvecké i verbířské soutěži moc pyšní, velmi mu
gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Radovánku a našeho města. Náš velký obdiv si zaslouží také za
vystoupení na MFF ve Strážnici, kde si
jako vítěz přehlídky zatancoval v programu Soutěž o nejlepšího tanečníka
Slováckého verbuňku. Tleskalo mu zde
na pět tisíc diváků a byl to velmi krásný
zážitek.
Jitka Šohajková, Radovánek Napajedla
Foto: Pavel Ligr

Dětský folklórní soubor

Radovánek

přijme do svých řad nové členy
– děti školou povinné.
První zkouška bude
v úterý 6.9.2022 od 15.30
v tančírně v budově ZUŠ
Napajedla
Nové členy přijímáme
do konce října !
PŘIJĎTE MEZI NÁS

inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce

červenec/srpen 07/2022

www.napajedla.cz

8.7. - 2.8. 2022
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ORTEX, spol. s r.o. – výrobce a distributor
sériově vyráběných ortéz a bandáží hledá
do svého týmu vhodné kandidátky pro svou
dílnu ve Zlíně na pozici:

ˇ
ŠICKA
Pracovní poměr na dobu neurčitou.

NABÍZÍME:

» Zázemí prosperující české rodinné společnosti
» Čisté a příjemné pracovní prostředí
» Jednosměnný provoz
» Pracovní doba – 7,5 hod.
» Dotované stravování
» Příplatek na penzijní připojištění

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.

Své životopisy zasílejte
na adresu:
tomas.pikner@ortexzlin.cz,
tel: +420 737 261 442

ORTEX spol. s r. o.
L. Váchy 173, 760 01 Zlín
Česká republika
Tel.:
+420 577 011 272-4
Web: www.ortexzlin.cz
E-mail: ortexzlin@ortexzlin.cz

Co zažít v létě v Napajedlích
Informační centrum
Napajedla

Napajedelské cyklookruhy na
www.cyklookruhy.cz/napajedelske

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

Turistické trasy

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

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

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.

Cyklotrasy pro horskou
a silniční turistiku

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

Letní kino

www.kino.napajedla.cz, tel.: 730 899 569,
577 944 247, program letního kina na
straně 15

Kulturní akce

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.

Hlasujte v anketě vaše
Oblíbené informační centrum roku 2022

Anketu vyhlašuje Asociace turistických informačních center
(A.T.I.C. ČR) ve spolupráci s Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o.
Hlasování startuje 21. června a potrvá do 31. srpna 2022, a to na
stránkách https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku.
Pravidla ankety umožňují hlasovat z jedné IP adresy vždy pro jedno
turistické informační centrum v jednom kraji.
Zapojte se i vy a hlasujte pro napajedelské íčko!
Děkujeme za vaši přízeň.
Informační centrum Napajedla
Foto: archiv IC Napajedla

Pravidelné plavby
po Baťově kanále

www.hamboat.cz, tel.: 603 802 691, email:
hamboat@email.cz
Doporučujeme rezervovat si místa předem!
Můžete využít aplikaci na https://www.
batacanal.cz/aplikace.html
Jízdní řád výletní lodi Morava v červenci
a srpnu vždy:
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 (3-14 let)
a ZTP -40 %
Cena za přepravu jízdních kol 30 Kč/ks
Psy, kočky a jiná zvířata jsou vyloučeni
z přepravy. Změna jízdního řádu vyhrazena.
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Historie muzejnictví
v Napajedlích
22. 9. – 20. 11. 2022

Zájem o historii města a sběr různých
„starožitností“ se v Napajedlích objevuje už na konci 19. století. Zlatou éru pak
muzejníci prožívali v meziválečném
období. Díky muzejnímu a archeologickému spolku vzniklo také oficiální muzeum, zaniklo však v 50. letech. Novou
kapitolu začal psát Klub přátel Napajedel v roce 1992. Později se přejmenoval
na Muzejní klub a jeho zásluhou bylo
roku 2000 otevřeno muzeum. Obětavá práce jeho členů však přinesla další
cenný vklad – založení nového sbírkového fondu, který je dodnes úspěšně
rozšiřován. Podzimní výstava ukáže
nejen poklady z historického fondu
napajedelského muzea, který je dnes
součástí Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, ale také zavede návštěvníky do
běžně nepřístupného depozitáře Muzea
Napajedla v Novém Klášteře.
Muzeum Napajedla
Foto: Archiv Muzea Napajedla

Antonín Kratochvíl:
Okamžiky
30. 6. – 14. 9. 2022

Oldies party | 23. 7. 2022 19:30 | radniční nádvoří

Zveme všechny milovníky skvělé hudby na stylově laděný retro večer,
kdy se společně vrátíme do doby 60. – 70. let. Zahrají napajedelské bigbítové kapely The Pohoda + Aventis!

Ve čtvrtek 30. června byla zahájena
výstava světoznámého fotografa Antonína Kratochvíla. Autor osobně uvedl
takřka neznámou kolekci abstraktně
laděných snímků s přiléhavým názvem
„Okamžiky“. Výstava v Muzeu Napajedla potrvá až do poloviny září.
Upozorňujeme návštěvníky na změnu výše vstupného, které činí 150 Kč
(snížené 80 Kč, rodinné pro 2 dospělé
a max. 3 děti do 15 let 290 Kč) a opravňuje zároveň ke vstupu do všech stálých
expozic. Vstupné bez návštěvy výstavy
zůstává v původní výši, tedy 80 Kč (snížené 40 Kč, rodinné 160 Kč).
Muzeum Napajedla. Foto: Marian Vaňáč
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MAMAKINO | 10.00

Kino Napajedla

KINOSENIOR | 10.00 a 15.00

18. 7. / Proměna / animovaný

25. 7. / Zakletá jeskyně

1. 8. / Po čem muži touží 2

8. 8. / Pánský klub

15. 8. / Encanto / animovaný

22. 8. / Po čem muži touží 2

Dětské filmové léto s Kinem Napajedla

Srpen

Červenec

Nevíte, kam vyrazit s dětmi přes léto? Máme pro vás zaručené filmové tipy,
které nezklamou. Ať už svítí sluníčko, nebo se venku žení všichni čerti, neseďte
doma a přijďte do Kina Napajedla. Dětské projekce jsme zařadili i v pracovní dny
v dopoledních hodinách a níže jsme pro vás vybrali některé z nich. A to není všechno, na našich webových stránkách naleznete mnoho dalších filmů pro děti, jak v
týdnu, tak o víkendu.

18. 7. | 10.00 | Proměna
20. 7. | 9.00 | Medvídci Boonie: Cesta do pravěku
23. 7. | 16.30 | Náměsíčníci
24. 7. | 16.30 | Mimoni 2: Padouch přichází
25. 7. | 10.00 a 15.00 | Zakletá jeskyně
29. 7. | 9.00 | Justin: Jak se stát rytířem | 3D
30. 7. | 16.30 | Mimoni 2: Padouch přichází
31. 7. | 16.30 | DC Liga supermazlíčků
7. 8. | 16.30 | DC Liga supermazlíčků
11. 8. | 10.30 | Willy a kouzelná planeta
13. 8. | 17.30 | DC Liga supermazlíčků
14. 8. | 16.30 | Mimoni 2: Padouch přichází
18. 8. | 21.00 | Myši patří do nebe | Miniletňák na klášteře
19. 8. | 11.00 | Ušák Chicky a Zlokřeček
21. 8. | 17.30 | Princezna rebelka
22. 8. | 16.30 | Cesta do Tvojzemí
24. 8. | 10.30 | Space Jam: Nový začátek

Filmové novinky pro děti
Cesta do Tvojzemí

Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí, kde
opice a krkavci mluví lidskou řečí.
Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože
zachytí signál vysílaný tajemným zářivým kamínkem.
Tento kamenný zdroj velké síly, který
chce každý získat, se ukryje v Rikiho
srdci. A Rikiho dobrodružná výprava za
záchranou světa fantazie může začít.

Letní novinky
Hádkovi

Když se hádat, tak s vlastníma! To předvedou Jitka Čvančarová, Jakub Prachař,
Sandra Nováková a Hynek Čermák
v nové české komedii.

Střídavka

Komedii plnou rodinných a partnerských zmatků natočil pod názvem Střídavka režisér Petr Nikolaev, autor filmů
jako Báječná léta pod psa, Příběh kmotra, Lidice nebo Vybíjená.

Velká premiéra

Nový film Miroslava Krobota s názvem
Velká premiéra zamíří do kin koncem
července. V hlavní roli se objeví Pavel
Šimčík, jeho babičku si zahraje Iva Janžurová a nebude chybět i sám Miroslav
Krobot.

Jan Žižka

Asi nejočekávanějším českým snímkem je film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců
své doby, nikdy neporaženým Janem
Žižkou z Trocnova, který se stal díky
svým činům legendou.

Planeta Praha

Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci
oceňovaného filmu Planeta Česko se
tentokrát vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města.
Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí
sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti.

Princezna
rebelka
Nové animované dobrodružství malé
princezny, která nejradši venku vyhledává dobrodružství. Tentokrát na ni
čeká opravdová výzva, a to zachránit
celé království.
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