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V Napajedlích
vzniklo nové
sběrné místo
na pomoc
uprchlíkům

V prostorách domu čp. 94 (dřívější
prostory banky Moneta) vzniklo nové
sběrné místo. Sbírku na pomoc pro
uprchlíky z Ukrajiny organizuje Město Napajedla ve spolupráci s Českým
červeným křížem. Kontaktní osobou
je paní Jaroslava Dvorníková (tel.
723 036 956). Chcete účinně pomoci?
Můžete nakoupit trvanlivé potraviny
a přinést je vždy ve dnech:

středa od 15 do 18 hodin
pátek od 15 do 18 hodin
sobota od 8 do 11 hodin

Foto: Pavel Ligr
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Jarní slavnosti vypuknou
Potraviny a drogerie vhodné
k darování:

v Napajedlích poslední dubnovou sobotu.

konzervy (zeleninové, masové, rybí
aj.), těstoviny, rýže, luštěniny, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, cukr,
sirup, dětské výživy, granko, instantní
káva, cukrovinky, vody aj.
šampony, sprchové gely, zubní kartáčky a pasty, vlhčené ubrousky, prací
prostředky, prostředky na mytí nádobí,
toaletní papíry, papírové kapesníky aj.
Vybrané potraviny použijeme pro ubytované maminky s dětmi a zbývající
předáme do Potravinové banky ve Zlíně.

Pro dovybavení ubytování dále
poptáváme:
stojací věšáky
nástěnná zrcadla
stolní lampičky
ručníky
vybavení dětských koutků – dětský
nábytek, výtvarné a školní potřeby
dětské sportovní potřeby – kola,
odrážedla, míče aj.
red.
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Děti z MŠ Napajedla se 21. března rozloučily se zimou tradičním
Vynášením Morany.
Foto: Archiv MŠ Napajedla
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Zápis dětí do Mateřské školy
Napajedla pro školní rok 2022/2023
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Napajedla proběhne v termínu
od 3. do 6. května 2022 následovně:

1. Vydávání Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (a dalších tiskopisů)
Žádost (a další potřebné dokumenty) mohou zákonní zástupci dítěte získat:
na webových stránkách školy (od 20. 4. do 6. 5. 2022)
2. Odevzdání Žádostí o přijetí (a dalších tiskopisů)
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je
možné

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícímu způsoby:
A/ vyplněné tiskopisy zákonní zástupci dítěte vhodí do samostatné schránky
u vchodu do budovy B školy, kde se nachází ředitelna (preferujeme a doporučujeme), ve dnech 3. – 6. 5. 2022 od 13 do 16 hodin. Přístup ke schránce
pouze hlavní branou od parku K. H. Borovského
B/ poštou, na adresu školy:
Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, Napajedla, 763 61 s popiskou
Zápis do MŠ
C/ e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) skolka@msnapajedla.cz
D/ do datové schránky školy
V termínu do 29. 4. 2022 je nutno uhradit místní
poplatek za psa a také místní poplatek za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Platbu uvedených místních poplatků je možno uhradit na pokladně městského
úřadu (finanční odbor, dveře č. 102, přízemí vpravo), a to hotově nebo platební kartou. Společenství vlastníků jednotek a majitelé bytových domů mohou po
dohodě (kontaktní osoba: paní Ivana Foltýnová, tel 577 100 932) hradit místní
poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci převodem z účtu
na základě zaslaného seznamu plateb s přidělenými variabilními a specifickými
symboly dle jednotlivých bytových domů.
Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního
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Martina Švandová, ředitelka MŠ Napajedla

Pokladní hodiny:
po 7:30–12:00 13:00–17:00
út 7:30–11:00 12:00–15:00
st

7:30–12:00 13:00–17:00

čt

pokladna uzavřena

pá 7:30–11:00 12:00–13:00

duben 04/2022

www.napajedla.cz

Správa Zlín ŘSD ČR chystá v roce 2022
řadu oprav na komunikacích I. třídy.
Prostějov

Správa Zlín

35

Lipník
n. Beč.

1

Frenštát
p. Radh.

56

Přehled významných oprav
v roce 2022

58

46

Přerov

I/57 ValMez - Podlesí (Brňov) - Bystřička (3,0 km)

35

St.: 110,770–113,770 Předpoklad realizace: 2022–2022

49

Rožnov
p. Radh.

I/57 Bystřička - průtah (1,0 km)

St.: 114,835–115,848 Předpoklad realizace: 2022–2022

stav k 02/2022

I/35 Valašské Meziříčí - Rožnovská ulice, oprava vozovky (1,4 km)

Bystřice
p. Host.

55

Oprava/rekonstrukce mostu
1

57

Valašské
Meziříčí

35

St.: 312,086–313,534 Předpoklad realizace: 08/2021–05/2022

57

Most ev.č. 35-196 přes potok Sovík

St.: 330,047 Předpoklad realizace: 2022–10/2022

Holešov

47

Opravy v realizaci

Vsetín

Opravy v přípravě

Kroměříž

I/55 Most ev.č. 55-019 přes řeku Rusavu v Hulíně

Investiční akce

St.: 37,659 Předpoklad realizace: 2022–2022

55

Předpoklad realizace: 2022–2022

Zlín

69

I/69 Jasenná - Lutonina (0,7 km)

Oprava dálničního přivaděče D55 – 30

I/55 Tlumačov (konec obce) - Otrokovice (začátek obce) (4,2 km)

St.: 46,100–50,330 Předpoklad realizace: 2022–2022

57

St.: 13,665–14,406 Předpoklad realizace: 2022–2022

I/49 Silniční napojení průmyslové zóny Zlín (0,5 km)

St.: 13,660–14,170 Předpoklad realizace: 02/2022–2023

Otrokovice

Vizovice

49

49

Silnice I/57 před obcí Lidečko, bezodkladné zajištění svahu proti sesuvu (0,5 km)

St.: 141,360–141,831 Předpoklad realizace: 02/2022–11/2022

I/49 Zlín, ul. K. Světlé - ul. Přímá (0,7 km)

I/55 Napajedla (křiž. Fatra) - po odbočku za areálem (0,6 km)

St.: 7,584–8,248 Předpoklad realizace: 2022–2022

St.: 56,038–56,595 Předpoklad realizace: 05/2022–05/2022

I/49 Zádveřice motorest - křižovatka s II/492 (1,2 km)
St.: 20,580–21,736 Předpoklad realizace: 2023–2023

I/50 Buchlovské kopce - sanace zátrh v silničním tělese I. etapa (0,1 km)

I/49 Lípa (křiž. S II/491) - Zádveřice motorest (křiž. S II/492) (2,0 km)

St.: 45,000–45,096 Předpoklad realizace: 2022–2022

St.: 18,614–20,580 Předpoklad realizace: 2022–2022

49
55

Valašské
Klobouky

50

49
I/57 Most ev.č. 57-095 přes potok Doubravku před obcí Valašské Klobouky

St.: 151,548 Předpoklad realizace: 2022–2022

Luhačovice
57

I/50 rampa na II/422 (0,2 km)

St.: 53,911–54,137 Předpoklad realizace: 2022–2022

Uherské
Hradiště

I/50 Most ev. č. 50-033 přes trať SŽ a silnici I/55 u obce Kunovice vč. ramp

St.: 61,549 Předpoklad realizace: 2022–2023

I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření

Uherský
Brod

Předpoklad realizace: 07/2021–10/2022

55

55

I/50 Křižovatka Nivnice, Křižovatka s II/495 u ČS OMV (0,1 km)

50

St.: 78,015–78,132 Předpoklad realizace: 2022–2022

71
I/50 Starý Hrozenkov (vodní nádrž) - hranice SK (1,8 km)

St.: 100,129–101,879 Předpoklad realizace: 2022–2022

Veselí
nad Moravou
Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018

Legenda k popiskům

55

Legenda
dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené
silnice pro motorová vozidla

54

hranice kraje
státní hranice

číslo dálnice

11

číslo silnice

délka

St.: 72,800–77,350 Předpoklad realizace: 06/2020–11/2020

silnice I. třídy
silnice II. třídy

8

název akce

I/55 Napajedla - Spytihněv - Babice (3,2 km)

71

0

10

20 km

Na území Zlínského kraje zatím plánujeme 20 akcí, z toho opravy 4 mostů.
V realizaci už jsou 3 projekty (viz mapka níže). Dva začaly už v loňské stavební sezóně a letos je budeme dokončovat.
V případě opravy komunikace I/35 ve
Valašském Meziříčí v ulici Rožnovská už půjde jen o drobné dokončovací
práce, jako například nástřik vodorovného dopravního značení. Vše doděláme na jaře, jakmile bude příznivější
počasí. Dopravu tyto práce už výrazně
neovlivní.
V polovině března opět začneme pracovat stavbě I/55 Kunovice, průtah –
dopravně bezpečnostní opatření. První etapu v průtahu Kunovicemi jsme
už dokončili v loňské stavební sezóně.
Nyní budeme upravovat křižovatku
u staré školy. Aktuálně vyřizujeme objízdné trasy. Pro vozila nad 7,5 tuny by
měla vést přes Moravský Písek, vozidla
do 7,5 tuny budou uzavřený úsek
objíždět po místních komunikacích. O
veškerých omezeních budeme řidiče
včas informovat.
Další již platné omezení se týká silnice I/57 před obcí Lidečko, kde řešíme
bezodkladné zajištění svahu proti sesuvu. Od 14. 2. je rychlost omezena na 50
km/h. Už jsme vykáceli stromy a začínáme zpevňovat břeh. Zatím vše bez
výrazného omezení dopravy, kromě
omezení rychlosti. Do opravy povrchu

staničení

předpokládaný termín realizace

vozovky se pustíme na jaře, až budou
lepší klimatické podmínky.
Hned na jaře plánujeme zahájení opravy mostu přes potok Sovík na
silnici I/35 u Rožnova pod Radhoš-

těm. Most celý zbouráme a postavíme
nový. Pracovat budeme vždy na jedné
polovině mostu. Provoz tedy bude veden po neopravované straně mostu. Pro
pěší postavíme mostní provizorium.
Tato oprava bude trvat do podzimu.
Další akce, kterou plánujeme realizovat začátkem stavební sezóny, je
například oprava povrchu silnice I/69
mezi Jasennou a Lutoninou. Půjde
o výměnu povrchu vozovky v 0,7 km
dlouhém úseku. Začátkem stavební
sezóny začneme také opravovat rampu
na silnici I/50 u Buchlovic. Loni jsme
opravili jednu rampu, letos doděláme
druhou.
V průběhu roku nás čeká například oprava dálničního přivaděče
D55 v Otrokovicích (EXIT 30), oprava silnice I/50 v Napajedlích v úseku
od křižovatky u Fatry po odbočku
za areálem. Předpoklad zahájení je
v 1. polovině roku. Práce v tomto
frekventovaném úseku nebudou trvat
déle než 21 dnů.
Náročná, vzhledem k hustotě provozu, bude také oprava povrchu kunovické estakády, včetně ramp. Přesný termín realizace zatím neznáme. Zahájení
prací na všech plánovaných projektech
a související dopravní omezení budeme
řidičům průběžně upřesňovat před zahájením prací.
red.

V dubnu začne revitalizace
lesoparku Kalvárie
Město Napajedla započne v polovině dubna tohoto roku realizaci
projektu „Revitalizace Lesoparku Kalvárie Napajedla I. etapa“. Cílem projektu je stabilizace stávajících lesních
cest, lesních pěšin, srovnání povrchů,
provedení konstrukčních vrstev, nové
řádné odvodnění, mobiliář a celkové
terénní úpravy v lesoparku. Nově budou lesní cesty kategorie 4L „technologické linky“ urovnány a opětovně
přehutněny. Následně bude nanesena nová vrstva z kameniva v tloušťce 150 mm, která bude přehutněna.
Podél lesních cest bude provedena
dosypávka krajnic v šířce 0,25 m. Základní šířka lesních cest bude 2,5 m,
lesních pěšin 0,75-1,00 m (místy lokální zúžení až na 0,6 m). Odvodnění

lesních cest bude provedeno příčným
a podélným sklonem do okolního
terénu k zasáknutí, pomocí svodnic.
V rámci budování lesních cest a pěšin
budou usazeny lavičky.
Realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivity lesoparku, který je
vzhledem k památkově chráněnému
„Sousoší Kalvárie“ a zbytkům původní křížové cesty hojně využíván
k rekreačním účelům. Celkové náklady projektu budou činit 3.344.154,Kč vč. DPH a budou plně hrazeny
z rozpočtu města. V průběhu konce
roku 2022 – 2023 bude následovat realizace II. etapy revitalizace lesoparku, která se bude týkat vegetačních
úprav.

Simona Slámová,
referentka odboru investic a rozvoje města
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Napajedlích vypuknou
Jarní slavnosti!
Zažijete pestrý program od rána
až do pozdních večerních hodin.
Oslavme společně jaro! Chcete ochutnat farmářský produkt, zakoupit si řemeslný výrobek, navštívit některou z památek v Napajedlích či zažít vystoupení dětí z místního folklórního souboru Radovánek spolu s tradičním stavěním máje a večer zakončit
Besedou u cimbálu? Pak máte příležitost právě v sobotu 30. 4.

FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH

8.00 – 12.00 | Masarykovo náměstí

Budete si moci zakoupit regionální potraviny či rukodělné výrobky. K dostání bývají také domácí džemy, bylinky
a koření aj.

BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN

Ve stejný den se k Mezinárodnímu dni památek a sídel
připojují také Napajedla, a to akcí Brány památek dokořán. Návštěvníkům tak budou otevřeny prostory, které jsou
otevřeny výjimečně či prostory, v rámci nichž je poskytována sleva na vstupném.

MUZEUM

Motorkáři,
přidejte se!
V sobotu 7. května se uskuteční již třetí ročník Motojízdy míru
a díků v rámci připomínky
a upevnění dlouholetých a silných vazeb mezi naším městem a
partnerskými obcemi Kľak a Ostrý Grúň na Slovensku. Přijeďte
v sobotu 7. května v 11:30 hodin
před budovu radnice v Napajedlích, odkud posléze vyrazíme
a pojedeme do Starého Hrozenkova naproti přátelům jedoucím ze
Slovenska. Všichni společně pak
pojedeme zpět do Napajedel, kde
motojízdu přivítá starostka města, proběhne tradiční túrování
motorů a položení květů u památníku obětí 2. světové války. Akce
bude zakončena malým pohoštěním. Tak neváhejte a pojeďte se
s námi projet!
Zbyněk Ohnoutek, místostarosta

Vítání občánků
se uskuteční v květnu

Milé maminky a tatínci, dne 28. května uspořádáme vítání nově narozených
dětí. Pokud máte zájem se této
malé slavnosti zúčastnit a přivítat
své děťátko v obřadní síni napajedelské radnice, přihlaste se, prosím,
u matrikářky, paní Obdržálkové.

9.00 – 17.00 |

stálé expozice a výstava sochaře Roberta Bučka: Blaho, byt.
50% sleva na vstupném

KOSTEL

9.00 – 17.00 |

prohlídka s průvodcem, vstup zdarma

Těšíme se na Vás i na Vaše děti.
Marie Hlochová,
Sbor pro občanské záležitosti

RADNICE

9.00 – 12.00 | 14.00 – 17.00 |

Radniční věž s vyhlídkou na město, vstup zdarma

RADOVÁNEK RODIČŮM + STAVĚNÍ MÁJE

17.00 – 18.00 | Areál nádvoří Nového Kláštera
(v případě nepřízně počasí Klášterní kaple)

Tradiční vystoupení malých zpěváků a tanečníků ze souboru Radovánek. V letošním roce doplněné o stavění májky.

BESEDA U CIMBÁLU

18.30 | Areál nádvoří Nového Kláštera
(v případě nepřízně počasí Klášterní kaple)

Příjemné zakončení dne zažijete spolu se svými přáteli u
libých tónů moravských písní a sklenky vína.

Jednotné vstupné 100 Kč zahrnuje - Radovánek rodičům, stavění máje
i Besedu u cimbálu.
red.
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Venku krásně slunce svítí,
na lukách je plno kvítí.
Kytičku chci natrhat
a všem ženám k svátku dát.
Druhou květnovou neděli budeme
slavit Den matek. Za Sbor pro občanské záležitosti chci popřát všem ženám,
nejen matkám, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky. Ať Vám život
přináší jen samé radosti v kruhu Vašich blízkých a přátel. Jak říká přísloví
„S úsměvem jde všechno líp“ a když se
k tomu přidá kousek lásky, je svět hned
o něco hezčí. Tak si ženy ten svátek
hezky užijte a nechte se muži obletovat
a hýčkat. Za svou celoroční práci si ten
jeden den v roce zasloužíte.
Marie Hlochová, Sbor pro občanské záležitosti

Kluby seniorů opět
fungují
V Napajedlích byla opět po delší přestávce, způsobené epidemií koronaviru, obnovena činnost klubů seniorů.
V březnu se konaly první aktivity.
Klub seniorů Napajedla má zázemí
v jídelně Domu s pečovatelskou službou v ulici Sadová. Její vedoucí je paní
Jarmila Lapčíková. Druhým je Klub aktivních seniorů (známý pod zkratkou
KAS). Aktivní senioři se scházejí v klubovně na Novém Klášteře, v zázemí
sportovního areálu ve 2. patře. Vedoucí
klubu je paní Dana Dufková.
„Skladba programu v následujících
měsících bude vycházet částečně také
z dříve naplánovaných a zrušených akcí
a besed. Aktuální informace obdrží zájemci od vedoucích jednotlivých klubů,
případně na odboru sociálních věcí při
městském úřadu, který sídlí v budově
spořitelny,“ informovala Alena Kašná,
vedoucí sociálního odboru.
„Věříme, že nikomu nebude překážet
dodržovat hygienu a případná aktuální
nařízení.
Je třeba dávat si pozor, ale je taky potřeba normálně žít. Hlavní je zdraví, selský rozum a optimismus!“, doplnila.
red.

Klub seniorů při Domu
s pečovatelskou službou
má naplánované aktivity
do konce roku.

Klub seniorů fungující při Domu s pečovatelskou službou v ulici Sadová se
schází každé 2. úterý v měsíc od 14 hodin v jídelně.
Tématem společných setkávání budou:
12. dubna: Včelařství v Napajedlích
– ukázky aktivit mladých včelařů pod
vedením L. Žaludka – mezigenerační
program
10. května: Čteš, čteme, čtete
– beseda s vedoucí Knihovny
B. Benešové S. Ondrášovou, kvíz
7. června: Turnaj v pétanque
– od 14.00 hod. hřiště pro seniory za
lékárnou
Společné utkání napajedelských klubů
seniorů.
14. června: Umíme si pomoci navzájem – minikurz zdravotnické pomoci
- členky MO ČČK Napajedla
Seniorská karta (I.C.E. karta)
– její význam a využití
Informace o chystaném zájezdu

16. června: Zájezd – Strážnice
(exkurze do modrotiskové dílny vč.
obchůdku, individuální prohlídka
města, oběd). Tvarožná Lhota (komentované prohlídky Selského domu a
Muzea oskeruší)
Červenec, srpen: prázdniny
13. září: Recyklace má smysl
– beseda s ředitelem Technických
služeb Napajedla Ing. Forstem
– Informace o chystaném zájezdu
22. září: Zájezd - Kovosteel Staré
Město u UH (komentovaná prohlídka)
Září, říjen: Zdravotní procházka městem Napajedla - dle zájmu a dohodnutého termínu.
11. října: Zajímavosti z přírody
– beseda s napajedelskými myslivci
– pí. Pešlová, p. Gabryš

8. listopadu: Prevence v dermatologii
– beseda s MUDr. A. Rakovou
13. prosince: Vánoční klubové posezení – vánoční zvyky a zpívání koled
s žáky ZUŠ R. F. Napajedla
V průběhu měsíce prosince se uskuteční na sokolovně Vánoční beseda
pro důchodce, kterou pořádá Sbor pro
občanské záležitosti města Napajedla.
Dalšími aktivitami Klubu pod heslem „Zdravé a aktivní stárnutí“ jsou
Deskové a karetní hry, které probíhají každé úterý (mimo hlavní program)
v jídelně DPS Sadová od 14.00 hodin.
Cvičení seniorů na židlích - každou
středu v jídelně DPS Sadová od 14.30
hodin. Cvičení venku, při kterém senioři využívají cvičební stroje na hřišti pro seniory za lékárnou, k dispozici
jsou kdykoliv. Dalším programem je
Nacvičujeme hru pétanque – hřiště
pro seniory za lékárnou – kdykoliv, zúčastňujeme se turnajů pořádaných KAS
Napajedla a Zlínským krajem (termín
dle pozvánky).
„Mimo dohodnuté termíny a dle zájmu
mají senioři možnost během roku navštívit muzejní výstavy v Napajedlích,
koncerty vážné hudby, představení Divadelního festivalu, programy Kina Senior
a další akce pořádané Klubem kultury
a městem, příp. akcí pořádaných pro veřejnost Domem dětí a mládeže Matýsek
apod.,“ sdělila Alena Kašná, vedoucí
sociálního odboru.
„Jednotlivé pozvánky a propagační materiály budou aktuálně předávány na
jednotlivých schůzkách klubu. Pozvánky je možno sledovat i prostřednictvím
infokanálu kabelové televize. O případných jiných akcích pořádaných mimo
uvedené termíny schůzek, včetně nácviku pétanque, budete včas informováni,“
red.
doplnila Kašná.

Klub aktivních seniorů se
schází v Novém Klášteře
Klub aktivních seniorů při sociálním
odboru městského úřadu opět obnovil
pravidelná setkávání. Schůzky se konají
vždy první úterý v měsíci od 17 hodin
v Novém Klášteře, v zázemí sportovního areálu, v klubovně v 2. patře. Vchází
se ze dvorního traktu.
Do léta jsou naplánována tato setkání:
3. května: Vyhodnocení kvízu - PhDr.
Božena Velecká
7. června: Turnaj v pétanque
– A. Kolaříková
28. června: Posezení před
prázdninami, náměty na výlety
V květnu je naplánován zájezd. Jeho
program a termín bude upřesněn.

Dana Dufková, výbor KAS

Varhanní
mistrovství
Petra Kolaře
v kostele
sv. Bartoloměje
V pořadí druhý koncert varhanní hudby můžete navštívit v neděli
8. května v 10:00 již tradičně v napajedelské kostele sv. Bartoloměje. Petr Kolař, varhaník katedrály sv. Petra a Pavla
v Brně a jeho syn, Richard Kolař, který
doplní vystoupení svého otce zpěvem,
připomenou ve svém vystoupení skladby Johanna Sebastiana Bacha, Bedřicha
Smetany, Franze Schuberta aj.
Petr Kolař, varhaník, sbormistr, ředitel kůru a hudební pedagog, studoval
varhanní hru na Konzervatoři v Brně
u prof. Vratislava Bělského, později
u prof. Zdeňka Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně, ve
třídě prof. Aleny Veselé. Po ukončení
studií v letech 1993 – 2000 začal vyučovat varhanní hru a improvizaci na oddělení duchovní hudby JAMU v Brně,
od roku 2000 vyučuje hru na varhany
a improvizaci na Konzervatoři v Brně.
Pravidelně spolupracuje s Filharmonií
Brno a různými komorními ansámbly
a sbory - Moravan, PSMU, BAS, ČFSB,
Czech virtuosi a další. Během návštěvy
papeže Benedikta XVI. v Brně v roce
2009 dirigoval hudbu při slavnostní
bohoslužbě na místním letišti. Za práci
v oblasti duchovní hudby obdržel Medaili sv. Cyrila a Metoděje.
Na další koncertní setkání se můžete těšit v podzimním čase. Podrobnosti
přineseme v dalších číslech Napajedelských novin.
Petra Bubeníková, Klub kultury Napajedla
Foto: archiv Petra Kolaře
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Nabídka
sportovních
aktivit
na rok 2022
Zdravotní cvičení v pondělí I Jóga v denním životě → info na: tobola.jaroslav@centrum.cz
Zdravotní cvičení ve čtvrtek I Pilates a protahovací cvičení →info na: jezikovab@centrum.cz
Cvičení pro ženy v pondělí I Chi-toning, aerobik s posilováním, cvičení Osm brokátů, léčebné
vizualizace, dechová cvičení → info na: dasajirak@seznam.cz
Cvičení pro ženy v pondělí I Pilates, Zumba/Tabata → info na: jirina.muchova66@gmail.com
Cvičení pro ženy v úterý I Dance step → info na: jirina.muchova66@gmail.com
Cvičení pro ženy ve středu I BODY & MIND → info na: jirina.muchova66@gmail.com

ASPV

Volejbal pro všechny (pro ženy i pro muže od 16 do 60 roků)
Pondělí, středa (1. ZŠ Napajedla), pátek (2. ZŠ Napajedla)
→ info na: uhrmacher.p@seznam.cz
Mimořádné akce: Cvičení žen v Chorvatsku v létě 2022 organizuje Jiřina
Muchová, pro členy ASPV možnost příspěvku z prostředků ASPV.

Pavel Uhrmacher, ASVP Napajedla

ASOCIACE SPORTU
PRO VŠECHNY

Turisté plánují 2. vycházku v rámci Jarních kilometrů
Jarní kilometry, tak se nazývá aktivita napajedelského Klubu českých
turistů (dále jen KČT), který na začátku jara každým rokem plánuje 2
vycházky do přírody. Druhá vycházka je po třech letech naplánována
do oblasti Malých Karpat. Uskuteční se v sobotu 14. května.
„Během vycházek Jarní kilometry jsme
již v Malých Karpatech zdolali nejvyšší horu Záruby (768 m) i třetí nejvyšší
horu Vápenná (752 m). Tentokrát máme
v plánu zdolat druhou nejvyšší horu Vysoká (754 m),“ upřesnil cíl výletu Karel
Janošek.
Vysoká je díky své velikosti a impozantnosti výraznou dominantou Malých Karpat. Je to obdivuhodný přírodní klenot vzbuzující respekt, jedna
z Malokarpatských sedmistovek, jejíž
pokoření stojí za to. Velkolepé výhledy
z jejího vrchu na širokou otevřenou krajinu patří k neobyčejným a nezapomenutelným zážitkům, které potěší každého turistu nebo milovníka přírodních
krás. Na vrcholu stojí typický slovenský
dvojkříž, kousek za ním je starší kovová
6

věž, která sloužila jako signalizace pro
letadla, a všude kolem je vidět spoustu
starých stromů atypického vzrůstu.
„Naše putování zahájíme v obci Modra – Harmónia přes Zámčisko – Tisove
skaly – Zochova chata - Hubalová – Panenské uhliská – Vysoká – Vývrat – Kuchyňa, kde bude cíl našeho pochodu. Je
to pěkná procházka v Malých Karpatech,
kde se střídají lehké a náročnější úseky,
které prověří fyzickou zdatnost. Délka
trasy je asi 17 km. V případě zájmu je
možné si trasu rozšířit a navštívit Velkou
homoli (709 m),“ zve Janošek.
Pořadatelé z A-TOM Azimut 1403
a KČT, odbor Napajedla, se těší na hojnou účast a děkují Městu Napajedla,
které jejich činnost podporuje

Praktické informace:
Odjezd: 6.30 od Vinárny Na Kapli
Účastnický poplatek: 400 Kč, děti do 15
let 300 Kč, členové pořádajícího odboru 250 Kč a 200 Kč. Přihlásit se můžete,
včetně úhrady startovného, do 5. května (nebo do naplnění kapacity autobusů). Z přepravy jsou vyloučeni „domácí
mazlíčci“.
Přihlášení je možné každé pondělí
po 20.00 na Turistické chatě Na Kapli,
nebo na e-mailu: odbor.114107@kct.cz,
případně tel. 603 489 387.
Úhrada účastnického poplatku při
přihlášení na chatě, nebo po potvrzení
přihlášky na účet.
Pořadatel si vyhrazuje právo při malém
zájmu účastníků a nenaplnění kapacity
autobusu akci zrušit a vrátit účastnický
poplatek v plné výši.
red.

Včelaři hodnotili činnost za uplynulé období
Na výroční členské schůzi, která se konala v únoru na Žlutavě, hodnotili místní včelaři svou činnost
v období let 2020-2021. Zároveň se připravili na následující období včelařského roku.

Dne 20. února se místní včelaři sešli
v sále sokolovny na Žlutavě, aby uzavřeli a zhodnotili včelařskou činnost za rok
2021 a 2020, kdy nebylo možné kvůli opatřením vlády Výroční členskou
schůzi (dále jen VČS) uskutečnit.
Za přítomnosti starostů obcí, v jejichž regionech spolek působí, paní
starostky Ireny Brabcové, pana starosty
Stanislava Koláře a paní starostky Márie Zapletalové, členové spolku vyhodnotili vzornou práci chovatelů. V roce
2021 získali právo nosit odznak „Vzorný včelař“ čtyři místní chovatelé.
Za poslední léta se včelařská členská
základna rozšířila na počet 113 chovatelů včel. V průběhu roku se do spolku
hlásí noví začínající včelaři, chovatelé,
kteří mají zájem chovat svá včelstva.
Bohužel, v tomto čase zemřelo pět
starších přátel chovatelů včel. V působnosti spolku chovají na 136 včelích stanovištích 915 včelstev. Napajedelští včelaři jsou totiž jedním z nejpočetnějších
včelařských spolků v okrese Zlín. „Naše
včelky vyprodukovaly 11.532 kg včelího
medu a také 550 kg včelího vosku. Čísla
napovídají, že tyto výsledky jsou ve snůšce pod dlouhodobým průměrem. Snahou
nás chovatelů je mít včelstva, o která pečujeme, zdravá a připravená na období
opylování zemědělsky významných

kultur. Odměnou je pak pohled do úlu,
plného zdravých vitálních včel, medu
a opojné vůně,“ upřesnil Ladislav Žaludek, vedoucí napajedelského včelařského spolku.
Chovatelům pro udržení dobrého
zdravotního stavu včelstev a usnadnění jejich práce nabízí spolek včelařská
zařízení a pomůcky. Jedná se hlavně
o chovatele, kteří začínají, anebo chovají
malý počet včelstev. Této podpory se
chovatelům dostává díky prostředkům
od okolních obcí a Města Napajedla,
v jejichž katastrech spolek včelaří.
Při své činnosti spolek nezapomíná ani na mladé. Již dlouhá léta se-

znamuje děti a mládež s životem včel
a spolupracuje s mateřskými a základními školami. Děti, které projeví o včely
zájem, pak mají možnost docházet do
Včelařského kroužku mládeže (VKM),
kde se dozví o životě včely medonosné
více a naučí se základům jejího chovu.
„Ve školním roce 2021/2022 dochází do
VKM 13 dětí. Potěší mě, když po letech
potkám bývalého člena, který uvažuje,
že by začal včelařit,“ dodal Ladislav Žaludek.
„Včelařství je obor celoživotního vzdělávání. Stále platí zásady, které ctili naši
předkové, ale tyto je nutné modernizovat
a používat nové, moderní metody chovu
včely tak, aby včelstva přežila i do dalších
let a dokázala se vyrovnat s nástrahami
a problémy, které jim přináší lidstvo na
naší zemi. Díky podpoře a pochopení
obcí a města se nám to daří, za což velmi
děkuji,“ poznamenal Ladislav Žaludek.
Nejzajímavější období pro včelaře se
blíží, mají plnou hlavu toho, jak se nejlépe postarat o naše včelstva. Zjišťují,
jestli jsou zdravá a připravují je na vrchol sezóny tak, aby v období, kdy přichází snůška, byla včelstva připravena
v plné síle a přinesla med. Ne vždy se to
všem včelařům podaří a splní se jejich
očekávání. Snad se letošní včelařská seRed.
zóna všem vydaří!
Foto: Milan Přikryl
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Výrobní firma
TKF spol. s r.o.,
v Otrokovicích

přijme pracovníka na pozici

ŠIČKA

Místo výkonu práce:

Otrokovice
Náplň práce:

šití jednotlivých výrobků
opravy
sledování kvality látek
Nabízíme:
náborový příspěvek ve výši
jednoho platu
zaměstnání u stabilní firmy
zaměstnanecké benefity
Požadujeme:
manuální zručnost
praxe v oboru výhodou
pečlivost
Životopisy zasílejte
na e-mail:

alena.masakova@tkf.cz
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

Tel.: 777 550 621
e-mail: autovrak@centrum.cz
www.autovrakovistě-trebetice.cz

Když se koníček
stane koněm

duben 04/2022

Napajedelským Radovánkem prošla
dlouhá řada dětí z Napajedel i okolí.
Někteří se na zkouškách jenom zastavili, přišli párkrát, možná někdy vystupovali, někteří navštěvovali tento kroužek
celou školní docházku. Zkoušek a vystoupení absolvovali spoustu a zcela jistě si odnesli do života mnoho krásných
písniček, tanců, zvyků, ale také dobrou
pohybovou průpravu a slušné chování.
Naučili se zde zodpovědnosti ke svému
tanečníkovi, tanečnici i k celému kolektivu. Často se zde našla přátelství na
celý život.
Mnoho z nás si v tomto koníčku našlo
zálibu, a tak trochu životní styl. Pokračovali jsme v aktivní činnosti v dospělém souboru Radovan v Napajedlích,
někteří i jinde, kam nás život zavál. Je
velice radostné, že řada našich tanečníků vedla dětské folklórní soubory,
někteří si dokonce v novém bydlišti
soubory založili a předávali zkušenosti
z Radovánku dalším dětem.
Všechny tyto vlastnosti a znalosti velmi ovlivnili naši vedoucí – paní Věra
Holubová a pan Cyril Bureš. Nejenom,
že nás učili zpívat, hrát a tancovat, ale
často nám také vyprávěli o slováckých
zvycích. Také nás vedli k zodpovědnosti a respektu jednoho k druhému.
Chodilo nás do zkoušek hodně, byla
nutná kázeň, ale díky ní jsme se naučili
spoustu věcí. Často jsme si užili hodně
srandy.
Rádi jsme se scházeli na zkouškách, moc rádi jsme vystupovali, ale
příjemné byly i další souborové aktivity
– táborák na konci školního roku, účast
na festivalu mimo Napajedla, taneční
soustředění. Znali jsme každé zákoutí
sokolovny, klubu kultury i zámeckého
parku. Naučili jsme se oblékat kroje
a také úctě ke kroji i maminkám, které
nám je praly a žehlily.
Pro Věru Holubovou i Cyrila Bureše
je folklór doslova celoživotním koněm.
Věra slýchávala lidové písničky od malička doma a brzy se stala členkou slováckého souboru Radovan, našla zde
také svého manžela, se kterým v roce
1972 založili Radovánek. K této lásce
přivedla své dva syny i vnoučata. Radovánek pro ni byla vždy nekonečná
práce, vedla zkoušky, připravovala materiál, vyhledávala písničky, psala choreografie, aby nakonec zjistila, že to, co
vypadá na papíře dobře, na jevišti nejde. Připravila velkou spoustu vystoupení, napsala mnoho textů. Musela domlouvat organizační věci, kde se bude
zkoušet, kdo nás odveze na vystoupení
mimo Napajedla, a spoustu dalšího.
Spolu s panem Burešem podnikli na
začátku 80. let řadu návštěv v okolních
obcích, kde sbírali od pamětníků zvy-

www.napajedla.cz

Věra Holubová a Cyril Bureš s dětmi na Trnečce v roce 2015.

ky, tance a písničky. Kromě nespočtu
zkoušek a vystoupení ušila téměř sama
všechny kroje – sukně, košile, drle,
a také řadu rukávečků, mnoho krojů za
svůj život vyprala a vyžehlila. To všechno vždycky dělala s láskou a radostí.
Součástí její rodiny jsou naše napajedelské soubory, práce pro ně jí obohatila celý život a také pomohla překonat
těžké životní období, když jí v mladém
věku zemřel manžel.
I přes nemalé zdravotní problémy je
obětavou spolupracovnicí všech napajedelských folklórních kroužků a hlavně člověkem, který má srdce na pravém
místě. Za svoji celoživotní práci pro děti
a mládež byla v roce 2010 vyznamenána
Medailí města Napajedla a v roce 2011
byla oceněna také Zlínským krajem.
Když se pan Cyril Bureš přistěhoval
do Napajedel za prací, začal se hned
ohlížet, kde by se zapojil se svojí hrou
na housle. Cimbálová muzika Radovan
ho přijala s otevřenou náručí. Mnoho
let je jejím primášem a často, hlavně
zpočátku, tato muzika doprovázela Radovánek. Jako učitel chtěl k této krásné
zálibě přivést i děti a založit dětskou
cimbálovou muziku. To se mu také několikrát napříč generacemi podařilo.
Nebylo to jednoduché, děckám se
cvičit moc nechtělo, někteří chtěli taky
tancovat, některým bylo v lidové škole
umění tvrzeno, že si kazí lidovkami styl.
Pan učitel byl ale houževnatý a trpělivý, mnoho muzikantů dodnes na hraní
s panem Burešem vzpomíná. Jeho obrovskou zásluhou je také pravidelné nacvičování na pěvecké soutěže. Pan Bureš nebo paní Holubová vybrali dětem
písničky a pak přišlo pečlivé nacvičová-

Foto: Archiv souboru Radovánek

ní – výslovnost, frázování, výraz, každá
písnička je jiná, každá vyžaduje trochu
jiný projev. Toto pan učitel zpěvákům
dopodrobna vysvětlil, ukázal a pečlivě
s nimi nacvičil. Jeho snaha nese mnoho
let své ovoce. Naše děcka se pravidelně
zúčastňují soutěží ve zpěvu lidových
písní a moc dobře se zde také umisťují.
Svoje reprezentanty jsme měli až v celorepublikovém či zemském kole.
Nikdo už nedokáže spočítat, kolik
not pan Bureš pro Radovánek napsal
do řádků notové osnovy. Kolik pásem,
písniček a koled zapsal do not, kolikrát
je hrál na zkouškách a kolikrát na vystoupeních. Byly by to určitě tisíce not,
tisíce hodin, které věnoval dětem a našim krásným písničkám a tradicím.
Mnoho let doprovázel hrou na housle každou zkoušku, vychoval také svoje
následovníky. Na vystoupení vždy zajistil kvalitní doprovod, když domluvil také další muzikanty. Jeho názory,
moudrá životní filozofie a nezměrný
optimismus ovlivní každého, kdo se
s ním setká. Je nejen vynikající pedagog, ale především dobrý člověk.
Za svoji celoživotní činnost pro děti a
mládež byl v roce 2010 vyznamenán
Medailí města Napajedla a v roce 2017
Zlínským krajem.
Oba naši vedoucí mohou být na svoji
činnost pyšní, vychovali k lásce k našemu kraji mnoho dětí, vychovali řadu
schopných, obětavých a pracovitých vedoucích, kteří s velkou zodpovědností
chtějí pokračovat v jejich odkazu, učit
děti našim tradicím, dělat radost divákům, ale i Vám Věrko a Cyrilku!
Jitka Šohajková, vedoucí souboru Radovánek
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Muzeum oslaví v květnu
Mezinárodní den muzeí

Přijďte v červnu na
sportovní Muzejní noc
V pátek 10. června bude muzeum
otevřeno v rámci tradiční akce Muzejní
noc – Festival muzejních nocí zdarma.
Program pro malé i velké návštěvníky
bude připraven od 18 do 21 hodin.
Muzejní noc se letos ponese ve sportovním duchu, protože výstavní sál
Muzea Napajedla se promění v házenkářské hřiště. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet různé aktivity, hry
a soutěže nejen o sladké odměny.

Turnaj v házené
sobota 11. 6. 2022

Ve středu 18. května oslavíme Mezinárodní den muzeí. Muzeum Napajedla dnes nepatří k největším ani k nejznámějším, zato má místní muzejnictví
více než stoletou tradici. První impulzy
se objevily už koncem 19. století, ale
zlatou éru prožíval Muzejní a archeologický spolek v období první republiky. Toto „staré“ muzeum zaniklo roku
1955 přičleněním ke Krajinskému muzeu v Gottwaldově, kde jsou dodnes
uloženy jeho sbírky.
Nová kapitola se začala psát počátkem 90. let 20. století. Skupina nadšenců se nejprve scházela v Klubu přátel
Napajedel a později se transformovala
v Muzejní klub. Jen díky činnosti jeho
členů vznikla k 100. výročí povýšení

Napajedel na město obsáhlá publikace
o dějinách města, a především, roku
2000 bylo v Napajedlích znovu otevřeno muzeum. Opět se začaly tvořit sbírky a pořádat výstavy, muzejnictví ožilo
a díky podpoře města získalo muzeum
důstojné prostory v nově rekonstruovaném Novém Klášteře, coby sídle klubu
kultury Napajedla.
Letos uběhne 30 let od vytvoření Klubu přátel Napajedel a nejen při
této příležitosti na podzim zařazujeme
výstavu s ryze muzejnickou tematikou.
Připomeneme dlouhou tradici, ale
také současnost a ukážeme šíři záběru
muzejnické práce i našich sbírek.
Tereza Gomolová Kovaříková,
Muzeum Napajedla

U příležitosti jubilejních oslav se
bude konat velký turnaj s bohatým
doprovodným programem.
Více informací přineseme v květnovém čísle Napajedelských novin.

red.

Přijďte na přednášku redaktorky
rozhlasu do knihovny

Věra Hotařová:
Můj život v rozhlase
a s rozhlasem
Knihovna Boženy Benešové Napajedla Vás zve na setkání s moderátorkou
a redaktorkou Českého rozhlasu Zlín,
která se uskuteční 24. 5. 2022 v 18.00
hodin v knihovně. Vstup volný.

Házená zaplní výstavní sál muzea
Výstava Od vrhané k házené s podtitulem 100 + 2 let házené v Napajedlích
bude v Muzeu Napajedla otevřena vernisáží ve čtvrtek 12. května v 18 hodin.
dříve oblíbenou tzv. českou házenou.
Počátky házené v Napajedlích se daVýstava bude zahájena vernisáží ve
tují rokem 1920. Původně jsme chtěli
čtvrtek 12. 5. 2022 v 18:00 a potrvá až
oslavit její stoleté výročí, ale dva epidedo neděle 12. 6. 2022.
mické roky nám plány trochu pozměPočátky tohoto sportu v Napajedlích
nily, a tak jsme se dostali na číslovku
jsou spojeny s velmi úspěšným žen100+2. Výstava, vytvořená ve spolupráským družstvem, bohužel se nám z toci s Vladimírem Salčákem, TJ FS Nahoto období (1920-1960) nezachovaly
pajedla a firmou Matchball představí
žádné fotografie. Prosíme proto všechnejen historii házené obecně, ale také

ny, kteří by mohli poskytnout jakýkoli
tematický materiál (fotografie, články,
dresy, diplomy, poháry...) o napajedelské házené, aby se o něj s muzeem
Napajedla podělili. Napište na e-mail
kovarikova.muzeum@napajedla.cz,
zavolejte na telefon 733 182 240 nebo
se zastavte v kanceláři Klubu kultury
Napajedla v Novém Klášteře. Všem zájemcům moc děkujeme!
Tereza Gomolová Kovaříková,
Muzeum Napajedla

Zdroj všech fotografií: Archiv Muzea Napajedla.
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Nahlédněte do světa
divadelní šatny
Že nevíte, co skrývá divadelní svět? Divadelní hra
Dámská šatna vám poodhalí život za diváckou oponou. Čtyři skvělé herečky z Divadelního souboru
Zdeňka Štěpánka Napajedla se na vás těší v pátek
27. 5. v 19:00. Vstupenky zakoupíte osobně v Informačním centru Napajedla, v Kině Napajedla či
online na www.kino.napajedla.cz

Petra Bubeníková, Klub kultury Napajedla

Povídání o včelách
a včelaření

v kavárně Café Klášter
Zajímá vás, co se děje ve včelím
úle? Přijďte na naše setkání 19. dubna
v 17.00 a dozvíte se, jak je důležitá
včelí pastva a mnoho dalšího. Problematiku se vám bude snažit přiblížit
Ivan Lepka ze Včelařství U svatého
Vendelína z Pohořelic.
Renáta Vránová, Klub kultury Napajedla

Nová otevírací
Přijďte na první venkovní koncert doba CAFÉ
KLÁŠTER
na zahrádku Café Klášter

Kapela z pražských Vinohrad hraje kytarový pop, nesoucí mimo jiné i odkaz nové
vlny, post punku, devadesátkových kytarovek, ale i rapu. V repertoáru mají řadu
singlů, tři EP (Vinohrady, Život perfektní, Z dálky píseň) a album Honza, za které
sklidili pozitivní ohlasy a nominaci na hudební ceny Apollo za desku roku 2020. Jejich melancholický zvuk s výrazným citem pro melodii jde ruku v ruce s nostalgickými texty, které s přiznanou naivitou vypráví o životě ve městě. Prožijte příjemný
květnový večer na nádvoří Nového Kláštera.
Renáta Vránová, Klub kultury Napajedla

Pondělí – zavřeno
Úterý - čtvrtek 10 – 18
Pátek, sobota 10 – 22
Neděle 14- 18
11
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MAMAKINO | 10.00
25. 4. / Srdce na dlani

9. 5. / Mimořádná událost
23. 5. / V létě ti řeknu, jak se mám

Kino Napajedla
KINOSENIOR | 10.00 a 15.00

19. 4. / Chyby (změna termínu

z Velikonočního pondělí na úterý)

2. 5. / Smrt na Nilu
16. 5. / Betlémské světlo

Premiéra filmu

Dubnové
premiéry
Po čem muži touží 2

Volné pokračování úspěšné komedie Po
čem muži touží, která se stala divácky
nejúspěšnějším českým snímkem roku
2018. Film opět nabízí humorný pohled
na střet světa mužů a žen, na hledání
jejich vzájemného porozumění, které
může jedny i druhé dovádět k šílenství.

Stínohra

PROMLČENO+hosté

úterý 3. 5.

Pozvání do Kina Napajedla přijali protagonisté filmu Promlčeno. V úterý 3. 5.
se diváci mohou těšit na úvodní setkání před filmem a následnou debatu po něm.
Režisér Robert Sedláček (Jan Palach) natočil krimi thriller s Karlem Rodenem
v hlavní roli, který odkrývá téma promlčených trestných činů. Diváci se osobně setkají s režisérem Sedláčkem a herci Igorem Barešem, Barborou Bočkovou, Karlem Jirákem, Michalem Daleckým, Julií Šurkovou a Justínem Svobodou. Snímek
už stihl získat několik zahraničních ocenění včetně ceny pro Karla Rodena na festivalu New York Indenpendent Cinema Awards.

Za opětovné připomenutí stojí filmové drama Stínohra, které uvedeme
15. 4. Snímek natočil známý režisér
Peter Bebjak (Trhlina, Zpráva, Čára).
Velmi silný snímek sleduje cestu za
pomstou kvůli smrti blízkého člověka,
vypráví také o mnoha podobách lásky
a o intenzivním hledání odpovědi na
to, kde začíná a končí spravedlnost.
V hlavních rolích uvidíte Milana Ondríka, Hynka Čermáka a další.

Panství downtown: Nová éra

Panství Downton se vrací na plátna kin.
První filmová verze slavného seriálu
u diváků zabodovala, proto se se šlechtickým rodem Crawleyů a jejich služebnictvem vydáme za dalším výpravným
dobrodružstvím, pro které by televizní
obrazovka byla příliš malá.

Vyšehrad: Fylm

Po úspěšném onlinovém seriálu přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu, za kterým stojí jeho
původní tvůrci. A to jak na poli scénáře, režie, kamery a produkce, tak i na
poli hereckého obsazení. Lavi je pořád
stejný, ale život mu přináší nová dobrodružství a mnohá překvapení. Prostě už se zase řítí jak lavina – z jednoho
problému do druhého!

Foto: archiv Pannonia Entertainment CZ

Těší se na vás
tým Kina Napajedla!

OPERA LA TRAVIATA I Královská opera v Londýně
Třetí operu v letošním roce budete mít možnost vidět v neděli 15. 5. v 16:00 v sále napajedelského kina.
Paříž 19. století je místem kontrastů – půvab a povrchnost, láska a chtíč, život a smrt. Tato tradiční inscenace Sira Richarda
Eyrea pro Královskou operu nedávno oslavila 25 let a nyní se s velkým očekáváním vrací na pódium Royal Opera House
s operní hvězdou Pretty Yende v roli kurtizány Violetty. Ta zazpívá některé z Verdiho vůbec nejslavnějších árií, včetně
radostné „Sempre libera“.
Vstupenky zakoupíte osobně v Informačním centru Napajedla, v Kině Napajedla či online na www.kino.napajedla.cz
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