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P O Z V Á N K A
na prohlídku kláštera 

Jako pavučina vypadá mohutná dřevěná konstrukce, která ponese střechu nové sportovní 
haly u II. ZŠ v Napajedlích. S plochou 383,6 m2 a obestavěným obsahem 4 027,8 m3 to asi 
bude „největší místnost“ v majetku města.

Svatováclavský koncert 
Filharmonie B. Martinů a sólisté, pod 

taktovkou Petra Verbíka, přednese 20. 9. v 19 
hod. v klášterní kapli barokní skladby.

Svatováclavský veèer
Ve středu 27. 9. navštíví Napajedla kníže 

Václav se svým průvodem. Vyjde v 19 hodin 
z jižní brány zámeckého parku. Slavnosti za-
čnou již 28. 9. v 10 hodin v zámeckém parku.

V letošním roce se podařilo městu 
završit opravou fasády kompletní rekon-
strukci první z budov klášterního areálu, 
jež město získalo do svého majetku v roce 
2002. Budovu, ve které našla své sídlo 
Základní umělecká škola Rudolfa Firkušné-
ho, Vám, spolu s ostatními prostory celého 
bývalého kláštera, nabízíme k prohlídce 
v pátek 22. 9. od 16 do 19 hod a v sobotu 
dne 23. 9. 2006 od 10 do 15 hod. Prohlídku 
Vám zpestří doprovodné akce.

Na páteční odpoledne se začátkem v 16 
hodin připravila Základní umělecká škola 
Rudolfa Firkušného již tradiční poprázd-
ninové vystoupení Koncert táborového 
orchestru CIRKUS MUZIKA. Pokud bude 
příznivé počasí, koncert se uskuteční na 
nádvoří kláštera, v případě deště orchestr 
rozezní klášterní kapli. 

Sobotní odpoledne bude věnováno 
sportovcům – sportovní komise města 
připravila na sousedícím sportovním 
areálu, který si spolu s rozestavěnou 
sportovní halou můžete samozřejmě 
také prohlédnout, od 13 hod sportovní 
vystoupení a soutěže. 

Po oba dny si můžete prohlédnout pre-
zentaci výtvarného oboru ZUŠ a výstavu 
o rozvoji města. 

Přijměte mé pozvání 
Ing.Irena Brabcová, místostarostka

Svatováclavské slavnosti
Ve středu 27. září 2006 již tradičně 

navštíví Napajedla kníže Václav se svým 
průvodem. Vyjde v 19 hodin z jižní brány 
zámeckého parku. Svatováclavské slavnosti 
v režii Klubu Kultury, ve čtvrtek 28. září, 
začínají již v 9 hodin, před chrámem sv. 
Bartoloměje rekonstrukcí vraždy sv. Václa-
va. Poté bude sloužena slavnostní mše. Od 
11 hodin pokračuje sváteční den v areálu 
zámeckého parku s programem pro děti, 
mládež i dospělé.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady mìsta
Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 

města jsou zveřejňovány na Úřední desce a na 

webových stránkách města www.napajedla.cz

Rada mìsta dne 17. 7. 2006

� schválila vyhodnocení nabídek na zhoto-
vení stavby „Revitalizace objektu bývalého 
kláštera – oprava havarijního stavu střechy 
a výměna části oken u budovy čp. 304 Napa-
jedla“ a schválila smlouvu o dílo s vítězem 
soutěže firmou ALSPO Zlín s. r.o.
�  schválila vyhodnocení nabídek na 
zhotovení stavby „ÚPRAVY KOMUNIKACÍ 
PĚŠÍCH V KŘIŽOVATCE SILNIC III/49724 
a III/49725„ a schvaluje smlouvu o dílo č. 
13/2006 s vítězem soutěže společností DIPS 
Zlín s.r.o.
�  schválila smlouvu o dílo č. 5/2006 
s ing. Zdeňkem Křivou – ZK servis, jejímž 
předmětem je výkon technického dozoru na 
akci „Zateplení fasády bytového domu č.p. 
1531, Napajedla“ 
� schválila smlouvu o dílo se společností 
Studio 97A s.r.o. na provedení projektových 
prací akce “DPS Napajedla – dispoziční 
úpravy“
� schválila umístění vodorovného doprav-
ního značení V 10b „stání kolmé“ u vjezdu 
k domům č. p. 72 a 103 na pozemku p. č. 
6478/1 na Masarykově náměstí v Napajedlích 
po vyřízení legislativy, podmínkou je prove-
dení značení na vlastní náklady
� schválila vyhrazení jednoho parkovacího 
místa na parkovišti na sídlišti Nábřeží, situova-
ného v severovýchodním rohu parkoviště na 
pozemku p. č. 461/11 ve vlastnictví města, pod 
domem č. p. 1368, na dobu určitou po dobu 
platnosti průkazu ZTP pana Bureše
� vyhlásila záměr pronájmu části pozemku 
st. pl. č. 806/1 za účelem parkovaní náklad-
ních automobilů pana Rychlíka – 2 auta, paní 
Adamcové – 2 auta a firmy TOM a YOUNG 
s.r.o. – 2 až 3 auta ve dvoře hospodářské 
školy č. p. 637 na dobu určitou tj. do zahájení 
rekonstrukce HŠ 
� vyhlásila záměr pronájmu části pozem-
ku KN p. č. 1643/3 o výměře 100 m2 v ulici 
Jiráskova v k. ú. Napajedla RNDr. Gregorové 
k pěstitelským účelům 
� neschválila vyhlášení záměru prodeje 
pozemku KN p. č. 7669 o výměře 427 m2 

panu Šímovi 

� vyhlásila záměr pronájmu pozemku KN 
p. č. 7669 o výměře 427 m2 panu Šímovi 
� vyhlásila záměr pronájmu části pozemku 
KN st. p. č. 98/1 o výměře 250 m2 za zdravot-
ním střediskem v k. ú. Napajedla manželům 
Kratochvílovým k pěstitelským účelům 
� vyhlásila záměr prodeje pozemků pod 
garážemi v lokalitě Malina II:

- pozemku KN st. p. č. 2973 o výměře 3 m2 

panu Říhovi za cenu 565,-- Kč/m2 

-  pozemku KN st. p. č. 2976 o výměře 1 m2  
panu Juráskovi za cenu 500,-- Kč/m2 

-  pozemku KN st. p. č. 2977 o výměře 1 m2  
panu Chmelařovi za cenu 500,-- Kč/m2 

-  pozemku KN st. p. č. 2979 o výměře 1 m2  
paní Borákové za cenu 425,-- Kč/m2 

-  pozemku KN st. p. č. 2980 o výměře 1 m2  
panu Zábojníkovi za cenu 620,-- Kč/m2

- pozemku KN st. p. č. 2981 o výměře 1 m2 
panu Dzurusovi za cenu 501,-- Kč/m2

� schválila prodej pozemků pod garážemi 
umístěnými na pozemcích KN st. p. č. 2978, 
2982, 2974 a 2975 na základě již uzavřených 
smluv o smlouvách budoucích kupních
� neschválila poskytnutí příspěvku na jesle 
v Otrokovicích pro dítě paní Chladové 
� schválila rozpočtové opatření č. 30/2006 

informace ZUŠ 

1) Schůzka rodičů a žáků PHV - přípravné 
hudební výuky ZUŠ R. Firkušného 
Napajedla se uskuteční v původním 
termínu: čtvrtek 7. září, 15. 30 min., sál 
školy.

2) Žádáme žáky, aby se k domluvě roz-
vrhu s učiteli dostavili okamžitě na 
začátku školního roku. 

3) Malý pěvecký sbor bude mít první 
hodinu v pondělí 11. září 2006 ve 14.45 
hod., učebna hudební nauky.

 Adventura II

týkající se opravy bytových a nebytových 
prostor v majetku města 
� schválila rozpočtové opatření č. 31/2006 na 
úhradu výdajů spojených s prezentací studie 
náměstí v Napajedelských novinách
� nepřijala usnesení v souvislosti s žádostí 
TJ Fatra – Slavia Napajedla o poskytnutí dota-
ce na činnost družstva mužů oddílu házené
� nepřijala usnesení v souvislosti se žádostí 
slováckého souboru Radovan o finanční 
příspěvek na setkání folklórních souborů 
Moravské chodníčky
� schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 
3/2006 za účelem úhrady výdajů spojených 
s opravou elektroinstalace a malováním 
v kanceláři knihovny
� se seznámila se zápisem z jednání sociální 
komise ze dne 3. 7. 2006 - 212/6/2006
� souhlasila s umístěním pana Koppa do 
uvolněného bytu č. 403 v DPS Sadová 1554
� se seznámila se zápisem z jednání spor-
tovní komise ze dne 13. 6. 2006
� provedla kontrolu plnění přijatých usnese-
ní RM a ZM k termínu 31. 5. 2006, které zatím 
nebyly realizovány a schválila prodloužení 
termínů realizace uvedených usnesení
� zrušila usnesení RM č. 180/5/2003, které 
nebylo zatím naplněno a bude řešeno jiným 
výhodnějším způsobem
� se seznámila se stavem pohledávek města 
Napajedla ke dni 30. 6. 2006 

Sportovní hala již dostává svou tvář…

Jsi-li zrovna Ty přítelem dobrodružství 
a nebojíš se ani neznámého nočního lesa,je 
následující pozvánka určena právě Tobě!

Dne 15. 9. 2006 se uskuteční zajímavá noční 
hra Adventura II, kterou pořádá turistický 
oddíl ATOM Azimut 1403 Napajedla. Hra je 
určena pro tří až pětičlenné týmy, v nichž 
musí být alespoň jeden člen (nejvýše však 
dva) starší 18ti let. Přihlášky posílejte na 
adresu azimut1403@seznam.cz

Přihláška, kterou přijímáme do 4. 9. 2006, 
by měla obsahovat název týmu, jména a data 

narození jednotlivých členů. Po 5. 9. 2006 
obdržíš zpět podrobnější informace. Těšíme 
se na Vaši účast!

Za Azimut 1403 Jandee a Skuby 

Nohejbalový turnaj
V sobotu 9. září 2006 se uskuteční 

4. ročník amatérského nohejbalového 
turnaje Star cup 2006 ve sportovním 
areálu II. ZŠ v Napajedlích.

Začátek v 8 hodin, občerstvení zajiště-
no, info: 724 601 424
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Informace odboru 
sociálních vìcí

V průběhu měsíce září bude do do-
mácností v Napajedlích distribuován „ 
Katalog sociálních služeb na Otroko-
vicku“, který vydalo město Otrokovice 
v rámci projektu „Komunitní plán 
sociálních služeb na Otrokovicku“.

Pracovnice soc. odboru MěÚ Napa-
jedla se podílely na analýze sociálních 
služeb v regionu a na dotazníkovém 
průzkumu veřejného mínění v souvis-
losti se soc. službami.

Uvedená publikace, zaměřená na 
cílové skupiny projektu – seniory, 
osoby se zdravotním postižením 
a nezaměstnané, obsahuje kontakty 
na poskytovatele soc.služeb a cha-
rakteristiku poskytovaných služeb 
i kontakty na pomoc v krizových 
situacích.

Na odboru soc. věcí MěÚ Napajedla 
je občanům k dispozici i Katalog soc. 
služeb Zlínského kraje.

 Obě publikace poslouží občanům 
k lepší informovanosti o poskytova-
telích a poskytovaných sociálních 
službách.

Alena Kašná, vedoucí odboru

65. výroèí úmrtí 
Anièky Zelíkové

Anna Marie Zelíková
* 19. července 1924
† 11. září 1941

Narodila se a celý svůj krátký život 
prožila v Napajedlích. Zemřela na nevylé-
čitelnou formu tuberkulózy ve věku 17 let. 
Až později vyšlo najevo z jejího denníku, 
že ve 14 letech sama nabídla Bohu svůj 
život jako oběť lásky a smíru za duše 
nenarozených dětí. Několik dní na to one-
mocněla. Církví je prohlášená Služebnicí 
Boží a je kandidátkou blahořečení. 

Z příležitosti jejího úmrtí bude dne 10. 
září 2006 v 16.00 hod. na místním hřbitově 
v Napajedlích sloužená mše svatá arcibis-
kupem Mons. Janem Graubnerem. K této 
slavnosti jste srdečně zváni.  

„Buď krásným květem, i kdyby ostatní 
byli trním.“ (Anička Zelíková)

Současné pomníky by našly důstojné 
místo na hřbitově, v sousedství pomníku 
obětí z první světové války.

Pokud by se nový pomník na náměstí 
posunul do klidné travnaté plochy vpravo 
od kostelních schodů, počítají autoři projektů 
s malou kašnou, či jiným vodním prvkem na 
uvolněném místě.

Představa, že si zde děti hrají a cákají, by 
se jistě líbila i americkým letcům, kteří tu byli 
na krátkou dobu pohřbeni.

za Muzejní spolek Napajedla J. Souček

Pomníky na námìstí
V minulém čísle Napajedelských novin 

byla vložena příloha s návrhy na úpravu 
náměstí pod kostelem. Z prvních ohlasů je 
zřejmé, že není zcela jasný osud pomníků, 
symbolických hrobů. K tomuto tématu mi 
dovolte pár poznámek.

V napajedelském muzeu se loni v květnu 
konala výstava Osudy a oběti, věnovaná 60. 
výročí konce druhé světové války. Při její 
přípravě, studiu literatury, archivů, spolu-
prací s pamětníky i odbornými institucemi, 
jsme zjistili, že je mnoho obětí války z řad 
napajedelských občanů, které nejsou nikde 
připomenuty. Proto součástí výstavy byla 
i symbolická pamětní stěna, s jejich jmény 
a daty. Zajímavostí je, že mnoho dalších 
detailů se podařilo získat i během výstavy 

od návštěvníků. Zmíněné pomníky na ná-
městí jsou z tohoto pohledu pouze jakýmsi 
dobovým fragmentem. Na prvním pomníku 
zleva jsou připomenuti osvoboditelé, na 
prostředním je neúplný seznam obětí vál-
ky, třetí pomník připomíná dva americké 
letce. Zcela pominuta jsou jména celých 
rodin, Holomků, Danielů, Heráků a dalších, 
občanů Napajedel, kteří zahynuli pro svůj 
rasový původ. 

Zdá se, že je téměř historickou povinností 
města řešit pietní místo na Masarykově 
náměstí. Jména na pomníku jsou řazena 
abecedně a nelze je tedy doplňovat. Nabízí 
se možnost, při úpravách náměstí, vytvořit 
nové pietní místo.

Pomník „Obětem za naši svobodu“ by 
mohl obsahovat nejen jména z let druhé 
světové války. Za naši svobodu bojovali 
občané Napajedel i v první světové válce, za 
naši svobodu padl i Jaroslav Novák v Praze 
roku 1968. 
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V sobotu se uskutečnilo malé jubileum 
- pátý ročník setkání souborů ze tří folklor-
ních oblastí, které se konaly se po šesté. 
Proč takové divné počty. Protože jsme začí-
nali nultým ročníkem. A proč jsme začínali 
nultým ročníkem ? Pro jistotu ! A částečně 
také z recese. A také proto, že to řekl první 
guvernér chodníčků – a co řekne guvernér 
to vždycky platí. 

Moravským chodníèkùm pršelo štìstí 

Tedy v sobotu proběhl onen jubilejní 
pátý ročník. Veškerá vystoupení se z dů-
vodu deštivého počasí, uskutečnila v sále 
Klubu kultury. Diváci velmi pečlivě sledovali 
vystoupení všech šesti folklorních skupin, 
nic je přitom nerozptylovalo. Musím říct že 
největší aplaus patřil Výboru pro udržení 
tradic ze Sazovic. 

Po ukončení všech vystoupení pak místní 
siláci z domácích souborů přestěhovali sál 
a beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou 
Linda začala. Všichni se bavili opravdu ve-
lice dobře. Nejlepší byla pak nedělní ranní 
spolupráce. V 10 hodin v neděli dopoledne 
se dalo několik mužů z domácího Radovanu 
do práce, aby tak svorně uklidili všechno, co 
bylo přestěhováno venku i v sále. Bylo radost 
se na ně dívat. Pokud bude takové nadšení 
u organizátorů i nadále, není třeba se obávat 
o osud Chodníčků, i kdyby třeba pršelo každý 
rok a nebo sněžilo či padaly tragače. 

Snad naší akci, kterou jsme nazvali 
před pěti lety MORAVSKĚ CHODNÍČKY, 
pršelo štěstí. 

Ale, když jsem jako mladý chlapec chodil 
s mým tátou po sběrech kopaničářských 
písní, tak jsme se u jedné bohyně na Žítkové 
dovědeli, že když prší štěstí, tak prší všem 
účastníkům akce. Tak ať je to pravda !!!  PP
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Jako každým rokem, tábořili jsme v naší 
základně u Karolinky, ve druhé polovině 
července, v době největších veder, které však 
v přírodě nejsou tak citelné jako ve městě, 
ba jsou dokonce příjemné. Tím odpadly 
problémy s měněním programu a také se 
sušením svršků a stanů, které j sou běžné 
při každém táboře.

Tábora se zúčastnilo 30 dětí a další funkč-
ní osoby jako vedoucí, zástupce, zdravotník 
aj. Děti byli rozděleny do čtyř družin. Letos 
se zúčastnilo i 5 dětí neregistrovaných 
v Junáku. Zapadly dobře do kolektivu a vě-
říme, že se jim pobyt líbil. Při náročnějších 
akcích, delších vycházkách, byli ti nejmenší 
táborníci seskupeni do takzvané Školkové 
družiny, kterou vedl starší skaut a skautka. 
To se uplatnilo při celodenní vycházce, kdy 
jednotlivé družinky šly po určené trase 
z tábora do Karolinky, pak vlakem do Vel-
kých Karlovic a přes Malý Javomík zpět do 
Karolinky a do tábora. Bylo to okolo 20km 
a cestou se plnily různé úkoly jako: Vyměňte 
párátko za co nejoriginálnější věc aj. Školko-
vá družina se rovněž zúčastnila. Trať měla 
však poněkud kratší, i když úkoly stejné. 
Zajímavé jsou také dny, kdy kluci jsou celý 
den mimo tábor a holky v táboře a zabývají 
se rukodělnými prácemi. Druhý den se to pak 
vymění a zatímco holky jsou venku a plní 
různé úkoly, kluci se povětšinou zabývají 
stavbou táborové brány. Při každém táboře 
bojují rovněž někteří skauti a skautky o Tři 
orlí pera. Je to vlastně největší vyznamená-
ní skauta o jeho zdatnosti. Skládá se z pěti 
úkolů. Jeden den se musí zúčastnit běžného 
programu a nesmí celý den promluvit. Další 
den rovněž při běžném programu nesmí 
jíst. Je to takzvaná hladovka. Může jen pít 
neslazené a neochucené nápoje a jíst lesní 
plody, které si sám najde. Při třetím úkolu 
musí celý den být schovaný v lese, pozo-
rovat dění v táboře i v přírodě a nesmí být 
spatřen nikým z tábora ani jinou osobou 
jako houbařem či hajným. Následuje spaní 
v lese a poslední zkouška, kdy musí bez 
hlesu snést děvčata 3x.popálení kopřivou 
a chlapci 3 švihy proutkem. K těmto všem 

úkolům jsou vybráni z řad dobrovolníků 
skauti a skautky, kteří mají zkušenosti z práce 
a pobytem v kolektivu a hlavně v přírodě. 
Možná, že i letošní výborné počasí přispělo 
k tomu, že zkoušku splnilo sedm lidí a to 3 
skautky- Pavla Skrášková, Peťa Malovaná 
a Míša Pacáková a 4 skauti Radek Malovaný, 
Jindra Čeleďa, Honza Foral a Míša Gregor. 
Gratulujeme.

Každý tábor je zaměřený v určitém duchu. 
Letošní byl Egyptský. Účastníci si již z domu 
přivezou kostýmy znázorňující toto období. 
Program je pak zaměřen k této tématice 
a některé části programu se konají v tomto 
oblečení.

I když jsou diskuse o tom, je-li vhodné 
navštěvovat děti na táboře rodiči i příbuzný-
mi, máme zavedený návštěvní den, kterým 
je vždy druhá neděle. Tehdy se můžou 
rodiče přesvědčit, jak se děti na táboře mají. 
Toto uplatňujeme bez nějakých problémů. 

Junák hlásí - Tábor 2006

Nevhodná je návštěva v jiný den. Jednak to 
narušuje program, jednak se může stát, že 
děti nejsou celý den v táboře.

Tábor se obešel i letos bez vážnějších 
problémů. Nedošlo k závažnějšímu úrazu 
ani k nemoci. Nejvíce znepříjemňovaly pobyt 
vosy a mouchy-hovada. Avšak ani po jejich 
bodnutí nedošlo k nějaké alergické reakci.

Vedení tábora si oddechlo. Teď je na nich, 
aby se z nedostatků poučilo a aby to, co se 
povedlo ještě pro příští rok vylepšili.

Nesmíme zapomenout poděkovat ve-
doucím, kamarádům, rodičům, známým 
a přátelům skautingu za pomoc při přípravě 
i stavbě tábora. Těžko bychom se bez jejich 
pomoci obešli. Tak můžeme již druhý den 
po příjezdu pracovat v plném rozsahu podle 
programu.

Ať žije tábor 2007, na který již dnes zveme 
co nejvíce dětí. Přijďte mezi nás!

 -Ofka-
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Hřebčín Napajedla byl založen v roce 
1886, jeho dějiny se však fakticky začaly 
psát již o dva roky dříve, kdy se do rodiny 
majitele napajedelského panství Friedricha 
Stockaua přiženil 31-letý Aristide Baltazzi, 
příslušník vlivné vídeňské rodiny s řeckými 
kořeny a velký dostihový nadšenec. Po brzké 
Stockauově smrti převzal rodinné panství 
a po velkorysých přestavbách zdejších stájí 
skotu na moderní boxové stáje založil plno-
krevný hřebčín.

Sídlem rodiny Baltazziovy byl napajedel-
ský zámek, postavený ve vlašském slohu 
během 18. století. Jeho doplňkem byl anglický 
park, založený severovýchodně od zámku. 
Teprve o sto let později byly postaveny jižně 
od zámku stáje, pozdější plnokrevný hřebčín. 
Další stáje byly postaveny na soutoku řeky 
Moravy a říčky Dřevnice, které se nazývaly 
Lesy a Menšov. Později byl postaven objekt 
Skály (později převzatý tlumačovským cho-
vem)  a teprve v roce 1910 byly vybudovány 
stáje na Pěnném.

Hřebčín brzy dosáhl úctyhodných úspě-
chů a stal se českým protipólem uherského 
Kisbéru, nejvýznamnějšího soukromého cho-
vu podunajské monarchie. Baltazzi při jeho 
budování využil svých zkušeností z Maďarska 
a Anglie a s rozmyslem postupně rozšiřoval 
krevní základnu importy z britských ostrovů, 
Maďarska i Ruska. Jako prvního plemeníka 
přivezl hned vítěze chovatelsky nejcenněj-
šího dostihu - The Derby Stakes v Epsomu, 
hřebce Kisbéra. Na vídeňském závodišti 
dělali napajedelskému chovu reklamu koně 
jako dvojnásobný derby-vítěz Con Amore, 
výborný vytrvalec Horkay, železná klisna 
Tovább či třídový sprinter Falb.

Zlaté období skončilo smrtí Aristideho 
Baltazziho v roce 1914. Hřebčín se sice držel 
ještě krátkou dobu na výši, ale pak nastal jeho 
úpadek. Příčinou byla těžká doba první světo-

vé války a hospodářská krize poválečné doby, 
ale ke krachu značně přispěla i Baltazziova 
vdova Marie, která po svém muži zdědila celé 
panství a hřebčín. Po válce uvěřila záměrně 
šířeným pověstem, že se na pozemcích zá-
meckého parku a pastvin hřebčína nachází 
prameny nafty. Dala se pak snadno získat pro 
nákladné průzkumné vrty, ale naftu se nepo-
dařilo najít a tím byl v roce 1929 definitivně 
dokonán finanční úpadek panství. Hřebčín tak 
koncem 20. let přežíval jen díky obětavosti 
ředitele Eduarda Gerschy

Paradoxně právě v této těžké době však 
slavily napajedelské produkty velké úspěchy. 
Po krátké přechodné době, kdy českoslo-
venskému turfu vládli rakouští a maďarští 
plnokrevníci, nastala od roku 1925 slavná epo-
cha domácích koní. Jen v letech 1925 – 1929 
vyhráli napajedelští odchovanci čtyřikrát 
Československé derby a stejně úspěšní byli 
i v řadě dalších významných dostihů. Nositeli 
slávy rodného hřebčína byli zejména Simson, 
Lissy, Valčík, Blue Star a další.

Obraty napajedelských dražeb ročků 
ale již nestačily pokrýt velké ztráty v jiných 
oblastech hospodaření a majitelka Marie Bal-
tazziová musela v roce 1930 prodat všechny 
plnokrevné koně, tedy prakticky celý hřebčín, 
ale bez budov a pastvin. Vzhledem k tomu, že 
hrozilo nebezpečí odchodu cenného chovné-
ho materiálu do ciziny, zasáhlo ministerstvo 
zemědělství a napajedelští koně přešli do 
majetku státu. Pozemky, budovy hřebčína 
i samotný zámek s parkem pak byly prodány 
veřejnou dražbou v roce 1935 a jejich novým 
majitelem se stála zlínská továrna na obuv 
Baťa. Teprve po roce 1937 se podařilo inici-
ativou ing. Bohumila Tichoty a tehdejšího 
ředitele hřebčína ing. dr. Václava Michala od 
továrny získat areál hřebčína s pastvinami 
a stájemi v Pěnném výměnou za otrokovické 
a tlumačovské pozemky.

I v tomto období pokračovala série úspě-
chů napajedelských koní. Jména jako Simson, 
Rek, Přemysl, Tornado či Cyklon se často 
objevovala v listinách vítězů významných 
československých, rakouských i maďarských 
dostihů, pravidelné dražby ročků se vyvinuly 
v pozoruhodnou společenskou událost a na-
pajedelský paša Simson se těšil mezi majiteli 
a trenéry takřka posvátné úctě.

Od roku 1937 nesl hřebčín název „Státní 
plnokrevný hřebčín v Napajedlích“ a byl za-
pojen do svazku státních ústavů pro chov koní 
v rámci ministerstva zemědělství ČSR. Jedním 
z prvních tahů ministerstva poté, co se stal 
stát majitelem hřebčína, bylo oživení krevní 
základny. V letech 1937-38 bylo importováno 
z Francie do Napajedel dvanáct klisen, z nichž 
několik významně ovlivnilo čs. plnokrevný 
chov. V této skupině byla například ryzka 
Vandoise, zakladatelka významné rodiny 

Danaide, podobně úspěšná Lyndora a matka 
Panoše Pasiphae.

Období druhé světové války přečkal 
hřebčín pod vedením dr. Ludvíka Ambrože. 
Zatímco na chuchelském závodišti vítězili 
Lionel, Diva a další, dr. Ambrož čelil tlaku 
okupantů o zakoupení více koní z „říše“ pro 
zdejší chov. Řadu nevyhovujících plemeníků 
odmítl, nakonec však souhlasil se zakoupe-
ním předního německého tříletka Gradiva. 
Jak šťastná volba to byla se ukázalo až po 
válce, kdy Gradivo více než jedno desetiletí 
patřil mezi nejúspěšnější československé 
plemeníky

Při přiblížení fronty byli téměř všichni 
napajedelští koně ukryti na různých místech 
na Moravě a 18 klisen společně s Gradivem 
bylo převezeno do Kladrub. Ztráty ani škody 
nebyly příliš velké, budovy byly zasaženy tře-
mi granáty, bylo zabaveno krmivo, prchajícím 
okupačním vojskem byli odvezeni jen tři plno-
krevníci a osm tažných koní, tedy při stavu 100 
koní ztráta minimální. Krátce po osvobození 
3. května 1945 byl provoz hřebčína obnoven.  
   Těsně po válce byl areál hřebčína rozší-

řen o další stáj zvanou Kamenec a rovněž 
byly postaveny letní stáje pro dorost u řeky 
Moravy. Ještě za působení dr. Ambrože byl 
dovezen z Francie prvotřídní plemeník Deux 
pour Cent, který navzdory svému brzkému 
úhynu stihl dát několik kvalitních potomků. 
Po něm posílil sestavu napajedelských ple-

120 let 120 let 
høebèína v Napajedlích
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meníků další Francouz L’Amiral a v roce 1962 
provedl nový ředitel hřebčína dr. František 
Lerche další import 11 plnokrevných klisen 
z Francie.

Během let 1948 – 1989 měla Napajedla 
v našem plnokrevném chovu výsadní 
postavení. Ačkoliv se v některých letech 
objevili konkurenti (Xaverov, Motešice, Mi-
moň, Šamorín), v dlouhodobém horizontu 
zůstal hřebčín založený Aristidem Baltazziem 
i nadále na absolutním vrcholu. Ne náhodou 

byly napajedelské barvy (modrý dres, modro-
-bílo-červená šerpa) začátkem 60. let zvoleny 
za barvy reprezentace Československa na 
tehdejších Mezinárodních mítincích soci-
alistických států. Napajedla si pak musela 
zvolit nové dresy – červenobílé pruhované 
s červenou čapkou a později i modrobílé 
pruhy s modrou čapkou.

Ještě ve staré barevné kombinaci zazářili 
na dráze Masis, Detvan a Korbel, z nichž 
prvně jmenovaný hřebec se stal v násle-
dujících dvaceti letech nejvýznamnějším 
československým plemeníkem a důstojným 
nástupcem Simsona. V té době došlo k reor-
ganizaci a stanovení nového názvu „Státní 
plemenářský ústav v Napajedlích“ s úkolem 
„produkovat kvalitní anglické plnokrevníky 
vynikajících kvalit, aby tito čestně obstáli 
vedle plnokrevných chovů v celé Evropě“ 
(F. Lerche). Již o šest let později – v roce 
1967 – se však hřebčín stal při další reorgani-
zaci tzv. střediskem Plemenářského podniku 

v Tlumačově a veškerá administrativa byla 
přenesena do Tlumačova. Jedním z důsled-
ků této změny bylo zrušení funkce ředitele 
hřebčína a dr. Lerche se tak stal ze dne na 
den „vedoucím konzultantem“ podléhajícímu 
podnikovému řediteli v Tlumačově.

Rok 1967 byl sezónou fenomenálního Silve-
ra, o dva roky později sbíral v kladrubských 
barvách mezinárodní úspěchy napajedelský 
odchovanec Relief. Na přelomu 60. a 70. let 
bylo několik zdejších produktů pronajato do 
Rakouska, kde si vedli nad očekávání dobře 
– Libanon se stal rakouským Koněm roku 
1970, do paměti vídeňských dostihových 
příznivců se zapsali i klisna Gemini, Valentino 
či Vagram. 

Během období normalizace se čs. turf 
nacházel v hlubokém útlumu, avšak na 
výsadní pozici Napajedel to nic nezměni-
lo. Po slávě nezapomenutelné Century se 
v roce 1973 podařil unikátní doběh 1 – 2 – 3 
koní v napajedelských barvách v Čs. derby, 
v následujících letech zvítězili v derby také 
Elita, Veronal a Sudan. Rok 1973 se do his-
torie hřebčína zapsal angažováním nového 
plemenného hřebce Behistouna, který na 
dlouhou dobu ovládl nejen napajedelský, 
ale celý československý chov.

V roce 1976 vystřídal dr. Lercheho v čele 
hřebčína ing. Zdeněk Hlačík. V tomto období 
se uplatnili další skvělí koně Latina, Nelson, 
Sparta, Centurie, Kleón, Arva a další, po-
dařilo se navázat cenné styky s NDR, SRN, 
SSSR a Polskem. Zde je nutné vyzdvihnout 
především úspěchy Redakty v Západním 
Německu i dostihové počiny Censuse na 
polských drahách.

Od 1. 5. 1992 se začala psát nová kapitola 
dějin hřebčína. Změny spojené s privatizací 
ukončily období Státního hřebčína a hřebčín 
byl privatizován do akciové společnosti s ná-
zvem HŘEBČÍN NAPAJEDLA a.s.  a následně 
vstoupil do kupónové privatizace. Chovate-
lům a příznivcům bylo sice umožněno získat 
akcie, ale protože si stát zachoval vliv na 
nejdůležitější chov v ČR - jako majitel akcie 
se zvláštními právy (zlatá akcie) - jejich 
možnost podílet se jakkoli na dalším vývoji 
hřebčína. byla nulová, čímž byl prakticky 
zakonzervován předchozí stav. 

V tomto období získal hřebčín několik 
solidních plemeníků, zejména irského klasic-
kého vítěze Dara Monarch, Velmi kvalitní krev 

se dostala do Napajedel prostřednictví hřebců 
Arcane a Keen, z nichž prvně jmenovaný 
zanechal výraznou stopu v českém chovu 
a jeho dcery jsou příslibem do budoucnosti. 
Navzdory působení těchto kvaltních hřebců 
však napajedelští odchovanci nedokázali 
vzdorovat vlně kvalitních importovaných 
koní a postupně vyklidili pozice v nejvýznam-
nějších dostizích. Zlom nastal až v roce 2000, 
kdy byl hřebčínem angažován Lyphardův syn 
Rainbows for Life, hřebec s vynikající kari-
érou, rodokmenem i nespornými úspěchy 
v chovu. Jeho potomci okamžitě zazářili na 
dráze a vrátili koním českého chovu schop-
nost konkurovat stále kvaltnějším importům 
v našich nejvýznamnějších dostizích, včetně 
klasických. V současné době nabízí hřebčín 
našim chovatelům portfolio plemeníků dosud 
nebývalé kvality. Vedle Rainbows for Lifa je to 
především nadějný potomek jednoho z nej-
významnějších otců Sadlers Wellse, vítěz Prix 
Eugene Adam (Gr.2) hnědák Look Honey.

Ke stejně revoluční změně došlo v r. 2005. 
Státní účast už dříve prakticky skončila odpro-
dejem 30 procent akcií soukromým subjektům 
a nakonec i nabídkou prodeje tzv, zlaté akcie. 
Ve zmíněném roce byl odkoupen rozhodující 
balík cca 89% akcií firmou BCL Logistic . Poprvé 
od éry Marie Baltazziové se Hřebčín Napajedla 
stal opět soukromým zařízením v pravém 
smyslu slova, kdy vlastník reálně rozhoduje 
o chodu a strategii podniku. Ing Hlačíka vy-
střídal ve vedení hřebčína MVDr. Jan Filla, 
který zde působil od r. 1988 jako veterinární 
lékař. Prvními kroky bylo započetí postupné-
ho zkvalitňování a omlazování stáda klisen. 
Na dražbách v Newmarketu a Deauville byly 
zakoupeny klisny vynikajících původů, s dů-
razem kladeným zejména na mateřskou část 
pedigree. Důkazem správného výběru bylo 
několikanásobné grupové vítěztví (včetně 
Derby Italiano Gr.1) hřebce Gentlevawe, který 
je maternitním polobratrem jedné z impor-
tovaných klisen Sonky. Příslušník nejbližší 
rodiny jiné z klisen (Penny Protector) Corre 
Caminos dokázal zvítězit v jednom z nej-
cennějších evropských dostihů Prix Ganay 
(Gr.1). V letošním roce bylo přikročena k další 
fázi plánu rozvoje hřebčína a to postupné 
rekonstrukci infrastruktury hřebčína, včetně 
její nejkritičtější části – zcela nevyhovujícího 
ohrazení pastvin.

Hřebčín Napajedla stojí nyní na prahu 
rozvoje, který je svým rozsahem srovnatel-
ný s rozvojem po jeho založení v roce 1886. 
Pevně věříme, že se započaté dílo podaří 
v plné míře dokončit, a že se tím Hřebčín 
Napajedla zařadí mezi nejlepší evropská 
zařízení stejného druhu.

MVDr. Jan Filla,
ředitel hřebčína v Napajedlích
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Rychlé řešení vašeho bydlení 
s pomalým splácením
Chcete si koupit vlastní byt či dům? Máte vlastní dům 
či byt, ale potřebujete si koupit něco docela jiného? 
Chybí Vám finance? V obou případech Vám pomůže 
Hypoteční úvěr Poštovní spořitelny.

Proč si vzít Hypoteční úvěr Poštovní spořitelny
 •  Pro nízké splátky! Díky možnosti splácet až 30 let může být Vaše měsíční 

zatížení splátkami naprosto zanedbatelné. 
 •  Vyřešíte bydlení bez dlouhého spoření. 
 •  Odečtete si od daňového základu úroky, které za úvěr zaplatíte. 
 •   Využijete podstatně nižších úrokových sazeb, než Vám nabízejí 

standardní spotřebitelské úvěry. 

Kolik vám půjčíme? 
  Minimální výše účelového hypotečního úvěru: 300 000 Kč; 

maximální výše: 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. 
Minimální výše Americké hypotéky: 200 000 Kč; 
maximální výše: až 5 000 000 Kč. 

Na jak dlouho? 
  Doba splatnosti účelového hypotečního úvěru: 5 – 30 let. 
 Doba splatnosti Americké hypotéky: 3 – 20 let. 
  Hypoteční úvěr si můžete sjednat ve finančních centrech 

Poštovní spořitelny.

V případě zájmu zpracujeme modelovou hypotéku u Vás doma.

Zajistíme za Vás potřebné dokumenty.
  (katastr nemovitostí, odhadce, atd...)

Více informací:
Regionální finanční centrum Brno 
pracoviště Zlín 
Dlouhá 136
760 01  Zlín 

Žilinský Martin tel.: 731 423 034 
    e-mail: mzilinsky@csob.cz 
Váňová Hana  tel.: 737 201 575 
    e-mail: havanova@csob.cz

Splňte si své sny o novém bydlení!

Hypoteční úvěr 
Poštovní spořitelny

VŽDY VE ÈTVRTEK 19:30 - 20:45
ZÁØÍ - LEDEN / 700 KÈ

V PØÍJEMNÉM TEMPU
IDEÁLNÍ PRO PRAVIDELNOU

ÚDŽBU TÌLA I DUCHA
VHODNÉ PRO VŠECHNY

VÌKOVÉ KATEGORIE

14. ZÁØÍ 2006 V 19:30
BÝVALÝ KLÁŠTER (VEDLE ZŠ)

NAPAJEDLA

WWW.JOGAZLINSKO.WZ.CZ

CVIÈENÍ VEDE 
ING. MARTA ZAPLETALOVÁ

Nově otevřená kancelář
�� stavební spoření pro děti ZDARMA !!!

�� úvěry - na rekonstrukce RD a bytů, 
koupě, novostavby, půdní vestavby

�� hypotéky - až 100% financování

�� zajištění celé rodiny - dětí i rodičů

�� povinné ručení - nově podle počtu 
koní !!!

�� havarijní pojištění

�� pojištění rodinných domů, bytů 
i domácností

Adresa: 
Svatoplukova 64, 763 61 Napajedla
Pracovní doba: PO - ČT  9:00 - 16:30

Telefon: 603 977 823
volání  zdarma: 800 333 361

Hotovostní pujčky
od 20 000 Kč

bez ručitele

pro důchodce do 75 let

zaměstnance

OSVČ i nulové daňové přiznání

volání ZDARMA 800 333 361

 FOTOATELIER – LUCIE
                    Palackého 97 (vedle proluky na Nábřeží)

 Nabízí: 
 � portrétní, svatební a pasová fotografie
            � zhotovení fotografií s různou povrchovou 

úpravou, 
  renovace poškozených fotografii, fotomontáže, 
  retušování apod.
            � NOVINKA fotografie z mobilních telefonů
            � skenování a digitalizace dokumentů s možností 

archivace na CD nebo DVD
            � BAREVNÉ a černobílé kopírování včetně tisku ze 

všech medií 
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Cirkus Muzika
Hudební tábor Společnosti přátel ZUŠ R. 

Firkušného Napajedla proběhl již popáté ve známém 
prostředí čeladenského hotelu Dejmon. Opět měl novou 

tvář, tentokrát cirkusovou.
Už z Napajedel odjížděly děti s klaunskými nosy a na 

karneval připravenými báječnými maskami. Během tábora 
děti dokazovaly, že i jim nechybí odvaha, zručnost, bystrý 
rozum a smysl pro legraci stejně jako cirkusovým artistům, 
krotitelům, kouzelníkům, žonglérům, klaunům …

Repertoár ladil s cirkusovým námětem 
a veřejnost si jej bude moci vyslechnout při 

příležitosti dne otevřených dveří v ZUŠ 
v měsíci září.

Lenka Hanáčková
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55. loutkáøská Chrudim
To, na co jsme při přípravě pohádky „Tři 

zlaté vlasy děda Vševěda“ ani nepomysleli, 
se stalo skutečností.

Členové loutkového souboru Klubíčko 
ve dnech 5. a 6. července 2006 zavítali na 
celostátní přehlídku loutkových souborů 
v Chrudimi. někteří členové již v Chrudimi 
byli, ale poprvé v historii souboru jsme se 
zúčastnili jako účinkující.

Ve středu jsme vyjeli velmi brzy, aby-
chom stihli shlédnout některá představení. 
Nejvíce nás zaujaly herecké výkony divadla 
DODO Praha v příběhu „Něco o Edovi“. Až 
později jsme se dozvěděli, že to nebyli ryzí 
amatéři.

Navečer nás čekala spousta práce s pří-
pravou scény. Nejvíce se zapotil režisér, 
osvětlovači a zvukař. Po vyřešení spousty 
technických problémů a nazkoušení světelně 
a zvukově náročnějších scén, jsme zjistili, že 
se blíží půlnoc, a tak nezbylo než oželet noční 
program a jít spát. Ve čtvrtek nás totiž čekala 
hned tři představení v 10. 15 a 17 hodin.

I když teplota v sále i venku vysoko 
překročila třicítku, ostudu jsme neudělali. 
Všechna představení jsme zahráli bez větších 
chyb a i podle reakcí diváků jsme poznali, že 
se jim naše klasická pohádka líbila.

Současné loutkové divadlo se totiž mnoh-
dy odehrává na výtvarně chudé scéně s mi-
nimem loutek. Loutky typu marioneta jsou 

již úplnou vzácností vzhledem k obtížnosti 
jejich ovládání. Také jsme po prostudování 
programu zjistili, že Moravu zastupujeme pou-
ze my a soubor z Kyjova, což nás k množství 
souborů z Čech mrzelo.

Po úklidu loutek, rekvizit, světel a scény 
jsme se ještě s Chrudimí neloučili. Rozhodli 
jsme se prožít atmosféru, ve které na každém 

kroku dýchalo loutkové divadlo, až do konce. 
Na závěr jsme shlédli představení v angličtině 
„ANGEL“, které sehrál soubor až z Brazílie.

I když jsme domů dorazili až kolem druhé 
hodiny ranní a někteří z nás měli za chvíli jít 
do práce, nelitovali jsme. měli jsme dobrý 
pocit, že roční úsilí, které začalo oslavami 
sta let našeho souboru, jsme důstojně zavr-
šili účastí na nejvyšší amatérské loutkářské 
přehlídce.

Děkujeme touto cestou za pomoc a finanč-
ní podporu Zastupitelstvu města Napajedla 
a Klubu kultury Napajedla, bez nichž bychom 
se do Chrudimi nepodívali.

Zároveň chceme poděkovat i Vám, našim 
divákům a dovolujeme si Vás pozvat na 
derniéru pohádky „TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA 
VŠEVĚDA“, kterou uvedeme mimořádně 
v sobotu 9. září 2006 ve 14:00 a 16:00 hodin 
v loutkovém sále Klubu kultury.

Dagmar Kouřilová

Loutkový
soubor Klubíčko Napajedla 

uvede v sobotu 9. září 2006 derniéru 
pohádky „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“.

Představení odehrajeme ve 14:00 a 16:00 
hodin v loutkovém sále Klubu kultury 

v Napajedlích.



11NAPAJEDELSKÉ záøí/2006

Kino Napajedla
� Neděle 3. 9. v 17.00 hodin

 SCARY MOVIE 4 

 Komedie USA. Režie: David Zucker. Hrají: 

Anna Faris, Regina Hall, Craig Bierko. Motto: 

Čtvrtý a poslední díl slavné trilogie… Pří-

stupný od 12 let, 83 min., vstupné 65 Kč 

� Středa 6. 9. v 19.30 hodin 

 ANGEL – A

 Francouzská komedie. Režie: Luc Besson. 

Hrají: Rie Rasmussen, Jamel Debbouze, 

Gilbert Melki. Motto: Skočil si z mostu pro 

lásku. Každý máme svého Anděla. Přístup-

ný od 12 let, 90 min., vstupné 65 Kč

� Neděle 10.9. v 19.30 hodin 

 SILENT HILL

 Horror Japonska a USA. Režie: Ch. Gans. 

Hrají: Sean Bean, Radha Mitchell, Laurie 

Holden. Motto: Film natočený podle nejpro-

dávanější videohry v žánru horor. Přístupný 

od 15 let, 126 min., vstupné 65 Kč

� Středa 13. 9. v 19.30 hodin 

 POSEIDON

 Katastrofický film USA. Režie: Wolfgang 

Petersen. Hrají: Kurt Russel, John Lucas, 

Emmy Rossum. Motto: Každý okamžik, 

každá šance a každý nádech mohou být 

jejich posledním. Přístupný od 12 let, 98 

min., vstupné 65 Kč

� Neděle 17. 9. v 16.00 hodin

 AUTA

 Animovaný rodinný film USA v českém 

znění. Režie: John Lasseter. V českém 

znění: R. Krajčo, K. Brožová,Vl. Brabec, 

Motto: Láska prochází pedálem. Mládeži 

přístupný, 116 min., vstupné 65 Kč

� Středa 20. 9.v 17.00 hodin

 SUPERMAN SE VRACÍ

 Sci–fi USA. Režie: Bryan Singer. Hrají: Bran-

don Routh, Kate Bosworth, James Marsden. 

Motto: Muž z oceli se vrací zpět na Zem, aby 

se opět stal zachráncem lidstva. Přístupný 

od 12 let, 154 min., vstupné 65 Kč 

� Neděle 24.9. v 19.30 hodin 

 VŠECHNO NEJLEPŠÍ

 Komedie ČR. Režie: Martin Kotík. Hrají: Jan 

Dolanský, Viktor Preiss, Pavel Zedníček. 

Motto: Každý dostane, co si zaslouží. Mlá-

deži přístupný, 100 min., vstupné 60 Kč

� Středa 27. 9. v 19.30 hodin 

 RYCHLE A ZBĚSILE: Tokijská jízda

 Akční film USA. Režie: Justin Lin. Hrají:

Lucas Black, Z. Ty Bryan, Caroline De S. 

Correa. Motto: V rychlosti je krása. Přístup-

ný od 12 let, 104 min., vstupné 60 Kč

Záøí 2006 
hrajeme ve støedu a v nedìli

Beletrie
� Banville John: Moře. Kunsthistorik Max 
Morden se vrací do přímořské vesnice, 
kde kdysi jako chlapec trávil prázdniny. 
Snaží se tím uniknout před nedávnou ztrá-
tou, ale i čelit traumatům, na která dávno 
zapomněl.
� Connolly John: Černý anděl. V ulicích 
New Yorku zmizí mladá žena. Ti, kdo mají 
na svědomí její smrt, se domnívají, že na ní 
nikomu nezáleží a že ji nikdo nebude hledat. 
V tom se ale mýlí.
� Dousková Irena: Oněgin byl Rusák. 
Volné pokračování úspěšného románu Hrdý 
Budžes. Hlavní hrdinka vyrostla a dostává 
se na gymnázium. Navzdory všem obtížím 
a zmatkům si dokáže trpělivě budovat bohatý 
vnitřní svět.

Nauèná literatura
� Argov Sherry: Proč si muži berou potvo-
ry a hodné holky zůstanou na ocet. Kniha je 
určena nejen ženám, které se chtějí vdát, ale 
i těm, které by rády zažehly nové plamínky 
ve vztahu a oživily manželství.
� Bauer Jan: Co v učebnicích dějepisu 
nebylo potřetí. Autor se zabývá vzrušujícím 
tajemstvím dávné i bližší minulosti. Čtrnáct 
kapitol z různých dob světového historie je 
nabito podivnými záhadami, jež odborníci 
dosud neumějí vysvětlit.
� Bobák Jindřich František: Procházky 
starým Zlínem. Poutavá publikace srovnává 
starý a nový Zlín.
� Francková Zuzana: Kuchařka šetrné 
důchodkyně. Téměř dvě stovky levných a 
rychlých receptů.
� Knappoová Miloslava: Jak se bude vaše 
dítě jmenovat? Kniha přináší množství čas-
tých i nezvyklých jmen, jejich užití v dějinách 
a etymologický původ.
� Matragi Blanka: Blanka. Vlastní životopis 
úspěšné módní návrhářky.

Recept „Našeho žufánku“
Sýrový salát 
a bylinkové palaèinky
Sýrový salát: sýr - více druhů, 
cibule i s natí, červená a zele-
ná paprika, 100 g oliv, \
libeček, olivový olej, 0.5 dl 
bílého vína, pepř.

Sýry nakrájíme na větší 
kostky, balkánský sýr nadrobíme, přidáme 
olivy, nakrájenou papriku, cibuli i s natí, 
nasekaný libeček, olej, víno a opepříme. 
Všechny lehce promícháme a salát ne-
cháme uležet.

Bylinkové palačinky: mouka hladká, 
1 vejce, 2 dl vody, 1 dl vína, 1dl olivového 
oleje, sůl, pepř a bylinky.

Všechny suroviny rozmícháme v hlad-
ké palačinkové těsto a smažíme pala-
činky.

Nové knihy v Knihovnì Napajedla
Literatura pro dìti a mládež
� Francková Zuzana: Dvě na jednoho. 
Alena s Ditou se staly nevlastními sestrami 
a zpočátku to bylo docela prima. Ovšem jen 
do okamžiku, než se objeví Ondra a obě se 
do něho zamilují.
� Francková Zuzana: Ivana. Patnáctiletá 
Ivana je výborná žákyně, nadaná klavírist-
ka i talentovaná sportovkyně. Má ale také 
velký, jen těžko řešitelný problém. Její otec 
je černoch.
� Frank Anne: Deník. Proslulá kniha ob-
sahuje deníkové záznamy židovské dívky, 
která se s rodinou ukrývala před nacisty 
ve skrýši starého domu na předměstí Am-
sterdamu.
� Steinbeck John: Ryzáček. Dojemný pří-
běh o přátelství chlapce a jeho poníka.

Letos rostou. SH
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Extrém Sport Bikerally - neděle 30.čer-
vence 2006. 

Krásný slunný den, přilákal na trasu mezi 
Žlutavou a Otrokovicemi stovky diváků, kteří 
přijeli povzbudit své favority a nebo se přijeli 
jen tak ze zvědavosti podívat na pořádný 
sešup horských kol. 

Dívat se jistě bylo na co, protože startovní 
listina zářila 191 přihlášenými jmény jezdců, 
ať už špiček světového sjezdu a nebo těch 
nejmladších začátečníků, kteří si tak přijeli 
zažít svoji sportovní premiéru. Tímto se taky 
Extrém Sport Bikerally liší od své konkuren-
ce. Startovat může každý včas registrovaný 
závodník od 18. let. Pod tuto dospěláckou 
hranici může pak jako Junior závodit každý 
nezletilý, pokud má přihlášku řádně pode-
psanou rodiči. Bezpečnost je na prvním 
místě a tak je pro jezdce povinná výbava 
jako přilba, rukavice a chrániče kolen. Po 
celí závod zajišťovala zdravotní zabezpečení 
Záchranná služba Zlín. 

 Den před samotným závodem tedy 
v sobotu 29. července, měli jezdci možnost si 
v neoficiálním tréninku, projet vypáskovanou 
trať a tak najít tu správnou stopu. 

 V neděli 30. července, tedy v den 3. závodu 
Word Bikerally, čekalo na jezdce i diváky hned 
6 rychlostních zkoušek, které byly bodovány 
ve třech pohárech a to Týmy, Junior a Super 
15. Samozřejmě, že nechybí ani celkové 
hodnocení, které se sčítá a je vyhodnoceno 
na konci sezóny. Těchto šest RZ se jede na 
dvou tratích, které nabízejí různorodost za-
táček, překážek, rychlých sjezdů a povrchů. 

Divák si tam jistě přišel na své když zhlédl 
jak razantní jízdu, tak čistou stopu a nespočet 
pádů. Ale spět k rztám. První, třetí a pátá se 
jela na trati nazvané Kileri. Její délka byla 455 
metrů a převýšení činilo 120 metrů. Pořadatelé 
sami popisují tuto trať při pohledu od startu 
dolů k cíly jako pohled do sklepa. Tudíš kolo 
nabere okamžitě slušnou rychlost, v níž 
nalétává do technických úseků. Což nebylo 
v prašném prostředí na pískovcovém povrchu 
zrovna jednoduché. Někde to jelo jak po másle 
a někdy se kolo zaseklo o kořen a závodník 
končil v kotrmelcích. Druhá, čtvrtá a šestá 
rychlostní zkouška se pak jela na trati nazvané 
Ouninpohja a její délka měla tak též 455 metrů 
a převýšení 120 metrů. Jednalo se o novou 
trať, která patřila spíše do kategorie rychlých 
tratí, plná horizontů. V horní pasáži se jelo na 
pískovcovém povrchu a v dolní se pak plynule 
přešlo na čistou šotolinu. Pro diváky byl na 
této trati připraven i jeden malí divácký mini 
skok. Občanské sdružení Word Bikerally tak 
pro diváky připravilo opravu pestrý závodní 
program doplněný v místě startu očerstvením. 
Za organizačním výborem stál v čele Ředitel 
závodu Martin Chudárek, Zástupce ředitele 
Ing. Ondřej Kymla, traťový komisař Tomáš 
Musil, hlavní časoměřič Ing. Petr Linhart, 
pozorovatel WBC Zdeněk Florian a další or-
ganizační tým tvořený z dobrovolníků. 

A teď již k samotným výsledkům. V kate-
gorii Junioři to je rok narození 1988 a výš se 
ze 119 jezdců umístil na prvním místě Mikulka 
Martin s týmu Remerx Manitou s celkovým 
časem po šesti rztách 5:44:5, na druhém 
místě skončil Říha Marek s týmu Seat Kami-
kadze Team s časem 6:03:0 a na třetím a tedy 
bronzovém skončil Janošík Aleš z týmu Bike 
Team Luhačovice s časem 6:08:5. V závodu 
o pohár Týmu se na prvním místě umístil ze 
119 startujících závodník Hynčica Vlastimil, 
který zastupoval tým Toyota Speed 8 s časem 
5:41:9 na druhém a tedy stříbrném skončil 
Hoferek Martin, který jel za Ford Jokar Team 
s časem 5:54:9 a na třetím pak skočil Musil 
Tomáš tak též za Ford Jokar Team s časem 
6:01:0. No a v boji o pohár Super 15 si zlatou 

Word Bikerally Championship 2006

Fotbal
FS Napajedla – muži A

9.9. Napajedla – Orlová  16.30

16.9. Kroměříž – Napajedla  16.00

23.9. Napajedla – Čes.Těšín  16.00 

28.9. Napajedla – Kravaře  16.00 

30.9. Vel.Karlovice – Napajedla  1530 

FS Napajedla – muži B

10.9. Napajedla – Komárov  16.30

17.9. Žlutava – Napajedla  16.00 

24.9. Napajedla – Příluky B  16.00 

30.9. Mysločovice – Napajedla 15.30

FS Napajedla – dorost

9.9. Kvasice – Napajedla  10.00

17.9. Napajedla – Bojkovice  10.00

23.9. Koryčany – Napajedla  10.00

1.10. Napajedla – Sl. Slavia 10.00 

FS Napajedla – žáci st.

10.9. Napajedla – Holešov  9.30

17.9. Hor. Bečva – Napajedla 10.00

24.9. Napajedla– Val. Klobouky  9.30

28.9. Napajedla – Slušovice  9.30

1.10. Hulín – Napajedla 9.30 

FS Napajedla – žáci ml.

10.9. Napajedla – Holešov 11.00 

17.9. Hor. Bečva – Napajedla 11.45 

24.9. Napajedla–Val.Klobouky 11.00

28.9. Napajedla – Slušovice 11.00 

1.10. Hulín – Napajedla 11.00 

FS Napajedla – přípravka

7.9. Napajedla – Lukov 16.00

21.9. Napajedla – Fryšták 16.00

27.9. Paseky – Napajedla 16.00

2.10. Zlín B – Napajedla 16.30

Kdy za sportem?

medaili vybojoval Kimmel Erik z teamu 
Blockbuster DH s časem 6:20:5, stříbrnou pak 
vybojoval Šefránek Jan s Bike Hazard Racing 
- Juniors s časem 6:32:0 a bronzovou medaji 
si odvezl Daněk Martin startující tak též za 
tým Bike Hazard Racing – Juniors s časem 
6.33:0. V celkovém hodnocení nejlépe zajel 
Hynčica Vlastimil s týmu Toyota Speed 8, 
který má celkový čas 5:41:9. Druhý pak za-
bodoval Mikulenka Martin s týmu Remerx 
Manitou s časem 5:44:5 a na třetím skončil 
Hoferek Martin závodící za tým Ford Jokar 
Team s časem 5:54:9. Už teď se těšíme na 
další závod, který se pojede na Žlutavě opět 
v neděli a to 29. října

připravil Svatopluk Medek


