
V soutěži stavba roku 2009 zlínského kraje získala Napajedla hlavní cenu. 
Více na str. 4 a 5.  Foto: Publicity Zlín
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Letní kino Napajedla
za budovou kláštera
Po	12.	7.	 Robin	Hood
Út	13.	7.		 Ženy	v	pokušení
St	14.	7.		 Princ	z	Persie:	Písky	času
Čt	15.	7.		 Alenka	v	říši	divů
Pá	16.	7.		 Vlkodlak
So	17.	7.		 Doktor	od	jezera	hrochů
Ne	18.	7.		 Souboj	Titánů
Začátky	představení	21.00	hod.
Jednotné	vstupné	80	Kč
Prodej	vstupenek	od	20.00	hod.
Občerstvení	zajištěno
Za	nepříznivého	počasí	proběhne	
promítání	ve	stejném	čase	v	budově	kina

Opět nám to vyšlo aneb In-line Napajedla 2010

Po	 dnech	 plných	 deště	 nás	 sobotní	 ráno	
přivítalo	krásným	slunečným	počasím.	Proto	
viděly	 Napajedla	 závody	 jako	 zvon.	 Záštitu	
nad	závody	spolu	se	starostkou	města	převzal	
statutární	náměstek	hejtmana	Zlínského	kraje	
pan	Libor	Lukáš,	který	také	odstartoval	první	
dva	závody.	

Na	 půlmaratonském	 hlavním	 závodě	
seriálu	Českomoravského	poháru	In-Line	
2010	 nechybělo	 vůbec	 nic.	 Startovali	 nej-
lepší	jezdci,	hodně	se	v	úvodu	taktizovalo,	
diváci	byli	svědky	mnoha	nástupů	a	cílový	

sprint	trojice	bruslařů.	Na	start	se	postavilo	
41	závodníků	z	celé	republiky	a	Slovenska.	
Po	 velké	 bitvě	 na	 cílové	 čáře	 urval	 pro	
sebe	 vítězství	 J.	 Pecka	 KSB	 Liberec	 před	
M.	Kuchařem	Gigasport	ISC	Team	a	3.	místo	

obhájil	z	loňského	roku	napajedelský	rodák	
P.	Lochman,	tentokrát	v	barvách	německého	
klubu	O.B.F.S.T.	Berlin.	Krásné	7.	místo	obhájil	
domácí	K.	Hastík	SSCO	Otrokovice.	V	ženách	
si	prvenství	odnesla	M.	Žďárková	powerslide.
cz	Náchod,	druhé	místo	obsadila	E.	Šodková	
inlajn.cz	a	třetí	místo	M.	Žáčková	-	sportovní	
kurzy.cz	Opava.

Závodů	 se	 zúčastnilo	 rekordních	 270	 zá-
vodníků	z	celé	České	republiky	a	Slovenska	
a	v	pátek	si	večerní	bruslení	vyzkoušelo	asi	
70	 bruslařů,	 což	 při	 počasí,	 kterým	 strašili	
meteorologové,	je	číslo	neuvěřitelné.	Spojení	
Napajedel	a	in-line	bruslení	je	dnes	již	celore-
publikovým	pojmem.	Stačí	citovat	slova	šéfa	
Českomoravského	poháru	v	 inline	bruslení	
Ing.	V.	Žaluda:	 „Napajedla	opět	nezklamaly	
a	překonávají	každoročně	má	všechna	očeká-
vání,	ne	nadarmo	byly	vyhlášeny	již	dvakrát	
po	sobě	jako	nejlepší	závod	seriálu“.

(Více čtěte na straně 6 a 7)
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Nedávná	slavnost	znovuodhalení	památníků	
2.	 světové	 války	 v	 prostoru	 napajedelského	
náměstí	nám	připomněla	tragické	chvíle,	které	
městu	tato	doba	přinesla.	V	průběhu	nacistické	
okupace	bylo	v	Napajedlích	zatčeno	a	vězněno	
kolem	 stovky	 osob.	 Židovské	 spoluobčany	
naplno	 postihl	 holocaust,	 systematicky	 byli	
vyvražďováni	 i	 Romové.	 Řada	 Napajedlanů	
musela	odejít	na	nucené	práce,	další	skončili	
v	 koncentračních	 táborech.	 Přesto	 město	
okupantům	vzdorovalo.	Působilo	zde	několik	
odbojových	organizací.	Obyvatelé	poslouchali	
zakázané	radiové	vysílání,	prozrazení	zname-
nalo	 trest	 smrti.	 Prováděli	 i	 různé	 husarské	
kousky,	 jako	 např.	 vyvěšení	 československé	
vlajky	na	nejvyšší	strom	na	Kalvárii	atp.

	 S	 okupací	 Československa	 se	 na	 prvním	
místě	nesmířili	vojáci,	kteří	chtěli	svoji	vlast	proti	
Hitlerovi	bránit,	místo	toho	byla	Československá	
armáda	rozpuštěna	a	její	zbrojní	potenciál	za-
baven,	pevnosti	obsazeny.	Někteří	vojáci	utekli	
za	hranice,	kde	proti	Hitlerovi	bojovali	se	zbraní	
v	ruce.	Další	vytvořili	již	v	jarních	měsících	roku	
1939	největší	národní	odbojovou	organizaci	
v	prvním	období	nacistické	okupace	–	Obra-
nu	národa.	V	čele	této	vojenské	organizace	stáli	
generálové	likvidované	Čs.	armády,	v	okresech	
pak	 také	 záložní	 důstojníci,	 legionáři,	 učitelé	
a	funkcionáři	Sokola.	Pro	střední	Moravu	bylo	
příznačné	prolínání	práce	odbojových	skupin	
Sokola	a	Obrany	národa.	Tento	odboj	byl	or-
ganizován	na	vojenských	principech	a	počítal	
s	tím,	že	válka	brzy	skončí,	že	nebude	trvat	déle	
než	 rok.	 Hlavním	 cílem	 Obrany	 národa	 bylo	
zorganizovat	 celonárodní	 povstání,	 obnovit	
samostatný	 československý	 stát,	 demokracii	
a	svobodu,	tak	jak	to	proklamovala	naše	zahra-
niční	vláda	v	Londýně.	

	Obrana	národa	měla	široký	program	s	cílem	
připravit	vhodné	osoby	a	vojensky	organizova-
né	 jednotky,	které	měly	po	provedeném	pře-
vratu	zajistit	převzetí	moci	a	udržovat	pořádek	
nejen	na	protektorátním	území,	ale	i	v	oblasti	
Sudet	a	příhraničí.

	Centrálně	řízená	Obrana	národa	byla	rozděle-
na	na	dvě	zemské	ilegální	organizace.	Moravská	
část	měla	velitelství	v	Brně.	Morava	pak	byla	čle-
něna	na	dvě	oblasti	–	východ	a	západ,	východní	
část	byla	podřízena	velitelství	v	Olomouci	v	čele	
s	 generálem	 Václavem	 Ždímalem.	 Nástupcem	
gen.	Ždímala	se	stal	plk.	František	Krátký,	do	roku	
1938	velitel	13.	pěšího	pluku	v	Šumperku.

	 Oblastní	 velitelství,	 pod	 které	 spadala	 Na-
pajedla,	 v	 čele	 s	 velitelem	 pplk.	 Vladimírem	
Štěrbou,	 bylo	 v	 Uherském	 Hradišti.	 Klíčovou	
osobností	v	organizaci	ON	na	Napajedelsku	byl	
představitel	místního	skautského	hnutí	 -	Jaro-
slav	Hodný.	Jeho	dům	na	samém	konci	města	
směrem	do	Pohořelic	se	stal	jedním	z	konspira-
tivních	míst	této	organizace.	Ustavující	schůzky	
Obrany	 národa	 v	 Napajedlích	 v	 dubnu	 1939	
se	 zúčastnili	 František	 Bačuvčík,	 Josef	 Keprt,	
František	Oharek,	Ondřej	Přikryl,	Josef	Švejcara,	
Josef	Lízal	a	František	Vrzal.	Hlavou	napajedelské	
organizace	byl	ustaven	Jaroslav	Hodný,	jeho	po-
bočníky	bývalí	důstojníci	F.	Vrzal	aj.	Pokladníkem	
a	 zásobovacím	 referentem	 byl	 Josef	 Švejcara,	
nákupcem	zbraní	a	střeliva	František	Bačuvčík,	
propagačním	referentem	Ondřej	Přikryl.	Získané	

V Napajedlích před 65 léty
zbraně	upravoval	Baltazar	Krátký	tak,	že	na	nich	
vybrušoval	evidenční	čísla.	Radioamatéři	Josef	
Tabara	 a	 Ing.	 Schneider	 sestavili	 pro	 potřeby	
ON	dvě	vysílačky.	Dynamit	opatřoval	J.	Hodný	
v	lomu	na	Žlutavách,	kontakty	se	zásobovacím	
důstojníkem	 v	 Uh.	 Hradišti	 zajišťoval	 Bedřich	
Goiš	a	 Josef	Švejcara.	Spojkou	mezi	krajským	
vedením	 ON	 a	 napajedelskou	 organizací	 byl	
učitel	Milan	Beneš.	Spojení	se	zlínskou	organizací	
ON	zajišťovala	Růžena	Hodná.	Během	několika	
týdnů	měla	napajedelská	organizace	ON	kolem	
čtyřiceti	členů.

Obrana	 národa	 měla	 do	 konce	 roku	 1939	
na	území	protektorátu	Čechy	a	Morava	na	de-
set	tisíc	členů.	Jedním	z	jejích	nejdůležitějších	
úkolů	bylo	opatřování	zbraní.	Neméně	důležitá	
byla	zpravodajská	a	diverzní	činnost.	Zvláštní	
skupina	měla	na	starosti	ilegální	přechody	hra-
nic.	Na	střední	Moravě	v	tomto	směru	sehráli	
významnou	úlohu	železničáři	a	železniční	křižo-

vatka	Přerov.	Podle	poválečných	odhadů	přešlo	
do	zahraničí	přes	tento	dopravní	uzel	přes	sto	
tisíc	mužů.	Zahraniční	skupina	zajišťovala	styky	
se	Slovenskem	a	Polskem.	Zdravotní	skupina	
poskytovala	 lékařské	 služby	 při	 konkrétních	
akcích,	zbrojní	skupina	opatřovala	zbraně	a	mu-
nici.	Zásobovací	 skupina	evidovala	 továrnu	
a	velkostatky,	které	produkovaly	potravinové	
výrobky,	 dopravní	 skupina	 evidovala	 pře-
pravní	prostředky	a	pohonné	hmoty.

	V	Napajedlích	měla	Obrana	národa	k	dispo-
zici	dvě	radiostanice.	Prováděla	výcvik	v	házení	
zápalných	zbraní,	organizovala	peněžité	sbírky,	
rozmnožovala	 a	 šířila	 protifašistické	 letáky.	
Tato	 rozsáhlá	 a	 záslužná	 práce	 měla	 jeden	
nedostatek,	 podcenila	 konspiraci.	 Příslušníci	
Obrany	národa	předpokládali,	že	vlastenectví	
a	 odpor	 proti	 okupaci	 národ	 stmelí.	 Dosti	
neopatrná	 byla	 už	 první	 schůzka	 ON,	 která	
se	 konala	 v	 napajedelské	 škole.	 Účast	 na	 ní	
byla	téměř	manifestační	(40	osob),	ale	gestapo	
taky	nelenilo.	Organizace	Obrany	národa	byla	
na	 uherskohradišťsku	 vyzrazena	 na	 základě	
udání	už	koncem	roku	1939.	Následovala	vlna	
zatýkání.	Do	rukou	gestapa	se	dostaly	dokonce	
i	některé	seznamy	možných	spolupracovníků	

ON.	Následky	byly	tragické.	Většina	účastníků	
tohoto	odboje	byla	zatčena,	včetně	nejvyššího	
velení,	souzena	a	poslána	do	koncentračních	
táborů.	Jaroslav	Hodný	byl	popraven	v	Breslau	
(Vratislav)	 27.	 listopadu	 1942.	 Po	 osvobození	
byl	vyznamenán	Československým	válečným	
křížem	in	memoriam.

Tím	ale	činnost	Obrany	národa	na	Napajedel-
sku	nekončí	Vedení	přejímají	J.	Adámek	a	Fr.	
Oharek.	 V	 době	 heydrichiády	 postihl	 český	
odboj	 další	 zásah	 gestapa,	 činnost	 Obrany	
národa	byla	zcela	ochromena.	V	Napajedlích	
došlo	k	hromadnému	zatýkání	v	červnu	roku	
1943.	Postihlo	J.	Adámka,	Fr.	Oharka,	J.	Lízala,	
J.	Keprta,	J.	Švejcara,	T.	Báňu,	L.	Glíže,	B.	Goiše,	
Fr.	Antona,	St.	Drlíka,	B.	Obdržálka,	K.	Košuta	
a	 další.	 Byli	 souzeni	 ve	 Vratislavi	 a	 většina	
z	nich	poslána	do	koncentračních	táborů.	Už	
z	výčtu	jmen	je	zřejmé,	že	na	činnosti	Obrany	
národa	v	Napajedlích	se	v	této	druhé	fázi	podíleli	
ve	velké	míře	sokolové.

Sokolské	 hnutí	 se	 v	 Napajedlích	 rozvíjelo	
od	konce	19.	 století.	Není	bez	zajímavosti,	 že	
u	 jeho	počátků	byl	mj.	spolupracovník	a	pří-

tel	 Miroslava	 Tyrše	 –	 Jan	 Křen.	 Sokol	 neměl	
v	programu	 jen	pohybové	aktivity,	velký	dů-
raz	byl	kladen	na	posilování	národní	hrdosti,	
vzdělávání	a	výchovu	k	vlastenectví.	V	době	
nástupu	fašismu	patřili	sokolové	k	jeho	největ-
ším	odpůrcům	a	k	nejodvážnějším	vlastencům.	
Svůj	 postoj	 vyjádřili	 manifestačně	 už	 na	 X.	
všesokolském	sletu,	který	se	konal	v	Praze	roku	
1938.	 V	 působivé	 skladbě	 Přísaha	 republice	
vyjádřili	 veřejně	 odhodlání	 bránit	 vlast	 před	
Hitlerem.	 Až	 do	 roku	 1941	 mohli	 sokolové	
v	okleštěné	republice	působit	 legálně,	 i	když	
byli	okupačními	orgány	sledováni	a	omezováni.	
Na	jaře	roku	1941	byla	činnost	Sokola	zastavena,	
v	říjnu	téhož	roku	zakázána.

Napajedelskou	 sokolovnu	 a	 celý	 majetek	
jednoty	 zabrali	 okupanti.	 Sokolovna	 byla	
přejmenována	na	Dům	mládeže	a	cvičili	 zde	
členové	 kuratoria.	 Napajedelští	 sokolové	 se	
od	této	činnosti	distancovali,	většina	se	zapojila	
do	protifašistického	odboje.	Mnozí	byli	vězněni	
a	dvacet	pět	 jich	 zahynulo	v	koncentračních	
táborech.	 V	 německém	 kuratoriu	 se	 z	 celé	
jednoty	angažovali	dva.	Ti	byli	po	válce	z	řad	
Sokola	vyloučeni.

(pokračování příště)  Milada Písková

Setkání	dárců	krve	oceněných	Českým	čer-
veným	křížem	zlatou	medailí	prof.	MUDr.	Jana	
Janského	se	starostkou	města	paní	Ing.	Irenou	
Brabcovou	v	obřadní	síni	napajedelské	radnice	
dne	26.	května	2010.	

Ocenění	dárci	jsou	pan	Oldřich	Janota,	pan	
Miroslav	Joch,	pan	Jaroslav	Karas,	pan	Petr	
Kubičík,	paní	Viera	Lochmanová,	pan	Zdeněk	
Minařík,	paní	Marta	Sedláčková,	pan	Ladislav	
Stuchlík,	 pan	 Přemysl	 Stuchlík,	 pan	 Michal	
Škopík.	 Foto J. S.

Setkání dárců krve na radnici
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V krásném prostředí holešovského zámku byly letos předány ceny soutěže Stavba roku 
2009 Zlínského kraje. Město Napajedla podalo do soutěže čtyři přihlášky. Obrovským 
úspěchem je Hlavní cena v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí, kterou 
získal projekt Naše Napajedla. Kvalitu a krásu nově upraveného Masarykova náměstí 
máme tedy úředně a odborně potvrzenu. Více na www.stavbaroku.zlin.cz   j.s.

Stavba roku 2009 Zlínského kraie

Kategorie Realizace rozvojových projektů měst a obcí
Hlavní cena:		 Naše	Napajedla	-	Město	pro	život	-	revitalizace	veřejných	ploch	a	komunikací	

v	MPZ
čestné	uznání:		 Větrný	mlýn	v	Jalubí
čestné	uznání:		 Rozhledna,	obec	Seninka
Čestné	uznání:		Rekonstrukce	Památníku	Velké	Moravy	ve	Starém	Městě

Další přihlášené stavby
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(pokračování ze strany 1)
Součástí	 závodů	 byl	 velký	 doprovodný	

program,	 přímo	 na	 trati	 závodu,	 na	 kterém	
se	 podílely	 sportovní	 gymnastky	 SV-GYM	
Sokol	Napajedla,	ASPV	Napajedla	a	Dům	dětí	
a	 mládeže	 Matýsek,	 který	 přichystal	 další	
ročník	Ferdova	mraveniště	u	příležitosti	Dne	
dětí.	Mimo	trať	se	na	doprovodném	programu	
podílel	 také	 fotbalový	 oddíl	 TJ	 Fatra	 Slavia	
a	napajedelští	včelaři.

Více	 informací	 o	 závodech	 i	 nádherné	
fotografie	 naleznete	 na	 stránkách	 www.
inlajn.cz.

To,	že	in-line	brusle	a	muzika	tvoří	dobré	
spojení,	 se	 přesvědčili	 sami	 závodníci	 i	 ná-
vštěvníci,	kteří	si	protáhli	sportovní	odpoledne	
až	do	pozdních	večerních	hodin	a	účastnili	se	
streetparty	s	kapelou	AVENTIS.

Prvním	závodem	byla	kategorie	začátečníků	
s	rodiči,	kde	náš	host	Ing.	L.	Lukáš,	náměstek	
hejtmana	Zlínského	kraje,	odstartoval	47	závod-
níků,	kteří	neměli	žádný	respekt	ke	kilometrové	
vzdálenosti.	V	cíli	bylo	následující	pořadí:
	 Začátečníci	s	rodiči	kategorie chlapců	 1.	

P.	 Žaludek,	 2.	 D.	 Mrázek,	 3.	 R.	 Kolařík	
-	 všichni	 Napajedla,	 kategorie  dívky	 1.	 J.	
Stodolová,	2.	Z.	Stodolová,	3.	N.	Lokvencová	-	
všechny	Praha,	4.	V.	Macková,	5.	V.	Šulcová,	
6.	V.	Menšíková	-	všechny	Napajedla

	 Junioři	03–04	kategorie chlapci	1.	F.	Šinde-
lek	-	Spytihněv,	2.	J.	Hoferek,	3.	A.	Zatloukal	
oba	Zlín,	umístnění	domácích	4.	R.	Matuš-
ka,	5.	M.	Bezek,	6.	J.	Skýpala…	kategorie 
dívky	1.	L.	Korvasová	–	Veselí	n.	M.,	2.	 J.	
Bohumská	-	Praha,	3.	V.	Korvasová	-	Veselí	
n.	M.,	4.	T.	Ferbasová,	5.	E.	Hádalová,	6.	
A.	Obdržálková	-	všechny	Napajedla.

	 Závody	na	2040	m	65	startujících:
	 Junioři	01–02	kategorie chlapci	1.	P.	Stodola	

–	Praha,	2.	Šť.	Potůček,	3.	Šim.	Potůček	oba	
Zlín10,…	6.	D.	Matuška,	7.	J.	Klofáč,	8.	J.	
Pochylý	-	všichni	Napajedla,	kategorie dívky	
1.	T.	Pfeiferrová-	powerslide.cz,	2.	K.	Kund-
ratová	-	SSC	Otrokovice,	3.	K.	Neumanová	
-	Žďár	n.S.,	4.	D.	Vrzalová,	5.	E.	Blahušová,	
6.	B.	Kovářová	-	všechny	Napajedla

	 Junioři	99–00	kategorie chlapci	1.	M.	Votru-
ba	-	Praha,	2.	M.	Bičan	–	SSCO	Otrokovice,	
3.	L.	Brabenec	-	Praha,	5.	M.	Hlavačka,	7.	O.	
Janovač,	8.	L.	Bureš	 -	všichni	Napajedla,	
kategorie dívky	1.	M.	Štruncová	-	Třemošná,	
2.	T.	Bohumská,	3.	M.	Stodolová	obě	Praha,	
umístění	 domácích	 9.	 T.	 Hromadníková,	
10.	L.	Bergerová,	11.	B.	Ferrbasová…
Závod	na	4080	m	27	startujících:

	 Junioři	97–98	kategorie chlapci	1.	T.	Bra-
benec	-	Praha,	2.	P.	Obdržálek,	3.	J.	Marák	
oba	Napajedla,	kategorie dívky	1.	N.	Poplová	
-	powerslide.cz,	2.	T.	Neumanová	-	Žďár	n.S.,	
3.	M.	Stodolová,	7.	K.	Hromadníková	-	Na-
pajedla

	 Junioři	95–96	kategorie chlapci	1.	D.	Kut-
nár-Košice,	2.	M.	Uherka	-	SSCO	Otrokovice,	
3.	 J.	Žďárek-Náchod,	kategorie dívky	 1.	V.	
Zapletalová	-	Brno,	2.	E.	Kundratová	-	SSCO	
Otrokovice,	3.	D.	Jacková	 -	Košice,…	5.	V.	
Michalčíková	-	Napajedla
Závod	 HOPE	 Sport	 open	 na	 10200	m,	

na	startu	51	účastníků:
První	závod	dospělých	sprint	na	10	okruhů	

–	Open	po	souboji	na	pásce	mezi	muži	vítězí:1.	
R.	Kapsa	-	bruslarna.cz,	2.	J.	Pelc	-	Inline-brusle.
cz	a	3.	domácí	K.	Hastík	hájící	barvy	Worker	
SSCO	 Otrokovice	 –	 instruktor	 pořádajícího	
Fitcentra	 Slavia.	 Pořadí	 mezi	 ženami-jasné	
vítězství	 bývalé	 hradišťské	 krasobruslařky	
N.Hlůškové	tentokrát	hájící	barvy	Žďáru	n.	S.,	
další	umístění	2.	N.	Poplová	-	powerslide.cz,	3.	
J.	Zubčáková	FILA	Black	Ice.

Závod	Hobby	Fitcentra	Slavia	na	5	okruhů,	
vyhrála	T.	Neumanová	před	otrokovickou	K.	
Světlíkovou	a	překvapivé	třetí	místo	obsadila	
domácí	P.	Šulcová,	další	umístění	domácích	5.	
M.	Mitevová,	7.	P.	Ševčíková,	8.	P.	Matušková	

V	mužích	obsadili	první	místo	domácí	P.	Bu-
reš	před	Z.	Sádeckým	z	Uh.	Hradiště.	Umístění	
Napajedláků	–	4.	J.	Kropáček,	6.	S.	Suchánek,	
7.	M.	Bača…,	startovalo	39	závodníků.	Zpest-
řením	závodu	byl	start	hokejistů	extraligové	
pražské	 Slavie	 T.	 Žižky	 a	 T.	 Svobody,	 kteří	
po	svém	závodě	uspořádali	v	prostoru	Centra	
U	přístavu	menší	autogramiádu.

Opět nám to vyšlo aneb In-line Napajedla 2010In-lIne napajedla 2010

fotoreportáž Františka Cívely

Poděkování ředitele závodu
Děkuji	pracovníkům	městskému	úřadu	Na-

pajedla	v	čele	se	starostkou	Ing.	I.	Brabcovou,	

ostatním	 složkám	 města,	 které	 se	 podílely	

na	přípravě	organizace,	a	tak	přispěly	ke	zdár-

nému	 průběhu	 závodů	 In-Line	 Napajedla	

2010	a	následné	streetparty	 In-line	music.	

Zároveň	skládám	obrovský	hold	před	svým	

organizačním	týmem	za	to,	co	se	mnou	vytrpěl,	

a	 taky	děkuji	gymnastkám	SV-GYM	Sokola	

Napajedla,	 gymnastkám	 ASPV	 Napajedla	

a	Domu	dětí	a	mládeže	Matýsek	za	krásná	

a	 náročná	 vystoupení,	 kterými	 nám	 všem	

přispěli	do	programu.
Ing. Miroslav Vycudilík, ředitel závodu

Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje  
Libor Lukáš odstartoval první dva závody.
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Kancelář 
Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) 

je přestěhována od 1. 6. na adresu Masarykovo náměstí 205

Otevírací doba Pondělí–středa 9–12 | 13–17 hodin
Je možno domluvit i jiný termín.

   Danuše Strousková, tel. 604 215 485

Spiro.  Městské  informační  centrum  Napajedla  nyní  najdete  v  nových  prostorách.  Sídlí  opět 
v ulici Na Kapli, v budově, která se uvolnila přestěhováním Služeb města na zrenovovanou 
Hospodářskou školu. Ve dvoře najdete nové centrum služeb pro turisty i občany města. Je zde 
nejen občerstvení, ale i půjčovna, servis a úschovna jízdních kol a in-line bruslí. Celý objekt 
nese  jméno Emila Spiro, zachránce  tonoucích, po kterém už  je pojmenováno napajedelské 
přístaviště.   Josef Souček MIC Napajedla

Doprovodný program závodů In-Line
Takto	skromně	bylo	nazváno	mnoho	akcí	konaných	v	Napajedlích	v	sobotu	29.	května.	Bavili	
se	nejmenší	i	největší,	od	časného	rána	do	pozdního	večera.	

Fotoreportáž	Františka	Cívely

“Ví naši spoluobčané co dýchají ?
V  dnešní  době  se  hodně  mluví  o  třidění 

odpadu, o kácení lesů, ale zapomíná se na stav 
našeho  ovzduší  a  na  to  že  každý  z  nás  může 
přispět k  jeho ozdravení a zachování pro naše 
děti. Stačí k tomu jen málo, nespalovat v domác-

nostech plasty a různý komunalní odpad a jiné věci, které přispívají 
ke snížení kvality ovzduší, které následně všichni dýcháme. A to je 
jen  jedna strana mince, človek si myslí, že tím ušetří, ale opak  je 
pravdou. Nekvalitním palivem, či spalovaním různého komunálního 
odpadu dochází k nevratnému poškození jak topných systémů, tak 
spalinových cest (komínů), které se následně projeví na jejich udržbě 

či dokonce výměně, a to pak v mnoha případech mnohonásobně 
prodraží předchozí úsporu.”

Kominictvi Haja,  nabidka  služeb  kominické  práce,  revize, měření, 
montáž komínových systému a malých a středních zdrojů, provádění 
výškových prací.V rámci Napajedel a přilehlých obcí doprava zdarma.

Telefon 733 292 036, mail: hajahanz@seznam.cz.
Napajedelské noviny běžně uveřejňují inzerci, ale tento článeček je 

trochu vyjímečný. Přichází v době, kdy už většinou netopíme, ale všichni 
víme, že se nás zima brzo zeptá, co jsme dělali v létě. Navíc povinnost 
pravidelně vše kontrolovat vyžaduje nejen mnoho nařízení, ale i naše 
vlastní svědomí. Jde totiž o oheň v domě a ten bývá zlý pán. A nezapo-
meňte, kominík nosí štěstí a tento je náš, napajedelský.  J. Souček

Do Napajedelských novin nám napsal mistr kominický pan Haja

Knihovna napajedla oznamuje 

všem svým čtenářům a uživa-

telům, že v době od 19. do 30. 

července 2010 bude uzavřena.

V	neděli	30.	května	se	uskutečnil	první	kon-
cert,	který	vzhledem	k	místu	konání	však	nelze	
nazvat	v	pravém	slova	smyslu	promenádním.	
Počasí,	které	účinkujícím	ani	divákům	nepřálo,	
donutilo	pořadatele	vystoupení	žáků	Základní	
umělecké	školy	Rudolfa	Firkušného	přesunout	
operativně	do	divadelního	sálu	Klubu	kultury,	
a	tak	se	ze	zamýšleného	promenádního	kon-
certu	stal	„jen“	koncert.

První Promenádní koncert

Poděkování
Jsem	 babička	 vnoučka	 –	 zpěváčka	 –	 prv-

ňáčka,	 který	 navštěvuje	 ZUŠ	 R.	 Firkušného,	
a	několikrát	týdně	ho	doprovázím	do	hodiny	
zpěvu	i	výuky.	Už	ve	vchodu	budovy	se	na	mě	
usmívá	ještě	mladý	R.	Firkušný,	jehož	úsměv	mě	
vždy	potěší	a	já	zapomenu	na	únavu	a	věřím,	že	
i	on	by	se	těšil	z	úspěchů	této	školy.	V	šatně	se	
setkávám	s	dětmi,	které	pravidelně	navštěvují	
své	hudební	hodiny	u	svých	učitelů,	a	i	když	je	
tam	často	rušno,	při	výuce	se	vše	zklidní	a	ze	
dveří	učeben	se	ozývají	zpěvy	a	hudba.

Jako	odměnu	za	všechno	toto	snažení	při-
pravují	učitelé	hudby	s	těmito	dětmi	pro	ně	
i	pro	nás	veřejná	vystoupení.	Bylo	jich	několik.	
Vystoupení	pro	maminky	k	svátku	matek	nebo	
zpívání	na	schodech,	které	pro	nepřízeň	po-
časí	bylo	v	KK.	Vždy	se	přišlo	podívat	mnoho	
lidí	a	divadelní	sál	byl	doslova	přeplněný.	To	
svědčí	o	tom,	jak	nás	vždy	potěší	jak	národní,	
lidové	–	veselé	i	tklivé	písničky	dětí	a	hlavně	
jejich	zájem	o	tuto	činnost.	Je	překvapivé,	kolik	
početných	 skupin	 dětí	 navštěvuje	 u	 svých	
učitelů	hry	na	nástroje	–	od	flétniček,	houslí,	
harmonik,	kytar,	bubínků,	cimbálu,	dále	sbo-
rových	písniček.

A	právě	za	práci	těchto	učitelek	a	učitelů,	
za	jejich	nekonečnou	trpělivost,	profesionalitu	
i	vlídnost	patří	upřímný	dík!	Někdo	moudrý	
řekl,	 že	nejvíc	 se	dětem	může	dát	do	 srdce	
a	do	duše	–	ne	do	dlaně.

A	toto	poslání	učitelé	této	školy	splňují!
Stejné	poděkování	zároveň	patří	všem	obě-

tavým	organizátorům,	kteří	připravili	soutěživé	

odpoledne	ke	dni	dětí	v	parku	Na	Kapli,	kde	
se	děti,	maminky,	tatínci,	babičky	i	dědečkové	
pospolu	pořádně	vydováděli	a	užili	si	i	neče-
kaně	krásné	slunné	odpoledne.

V	dnešní	uspěchané	době,	kdy	na	moc	věcí	
je	málo	času,	si	právě	ti,	kteří	věnují	čas	dětem,	
zaslouží	náš	veliký	dík!

S	úctou		 Drahomíra Javorková

Pro	 ty,	 kteří	 přišli,	 bylo	 připraveno	 cca	
dvouhodinové	 představení	 asi	 stovky	 žáků	
školy	všech	věkových	kategorií.	Návštěvnost	
byla	 skutečně	velká,	 a	 tak	největší	problém	
nedělního	 odpoledne	 byl	 s	 kapacitou	 sálu.	
Z	reakcí	diváků	lze	konstatovat,	že	nikdo	neli-
toval	toho,	že	přišel	-	dokonce	ani	ti,	kteří	byli	
nuceni	většinu	koncertu	stát.	

Poděkování	patří	učitelkám	a	učitelům	ZUŠ	
za	velmi	dobrou	přípravu	celého	koncertu	no	
a	samozřejmě	všem	účinkujícím.	

Ing. Antonín Přikryl

Odpoledne v parku 
Na Kapli

Včelky Včelích králů
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Děti maminkám
Svátek	 matek	 jsme	 oslavili	 20.	 5.	 2010	

v	Klubu	kultury	Napajedla.	Společný	pro-
gram	si	připravily	děti	Mateřské	školy	Napa-
jedla,	národopisného	souboru	Radovánek	
a	děti	a	učitelé	ZUŠ	R.	Firkušného.	S	tradicí	
této	akce	se	započalo	v	loňském	roce	a	pro	
její	velký	úspěch	jsme	na	ni	opět	navázali.	

V	programu	se	představily	nejen	nejstarší	
děti	mateřské	školy,	a	to	ze	tříd	Berušky,	Mo-
týlci,	Zajíci	a	Šnečci.	Každá	třída	si	připravila	
svůj	originální	program,	který	vynikal	svou	
specifikou	např.	Dovádění	s	beruškou,	Děti	
slunce,	 Cirkus	 Humberto,	 novinkou	 bylo	
vystoupení	dětí	s	flétničkou	a	ukázka	z	výuky	
angličtiny	v	MŠ.	

Naše	 děti	 doplnila	 vystoupení	 dětí	
z	Radovánku,	která	letos	velmi	hezky	do-
provodila	cimbálová	muzika	Maková	pod	
vedením	p.	učitele	J.	Marečka	a	také	děti	ze	
sborečku	Zpěváček	obojí	ze	ZUŠ	R.	Firkuš-
ného.	V	programu	se	vystřídalo	téměř	150	
dětí	a	jejich	paní	učitelky,	které	k	realizaci	
přistoupily	velmi	svědomitě	a	pečlivě.

Proto	nás	všechny	podílející	se	na	pří-
pravě	velmi	potěšila	vysoká	účast	diváků	
a	spontánní	odezva	a	potlesk	všem	vystu-
pujícím.	Pro	děti,	ale	i	rodiče	je	taková	akce	
nejlepší	možností	předvedení	schopností	
dětí	již	od	předškolního	věku.

Dovoluji	ji	si	proto	poděkovat	ještě	jed-
nou	všem	pedagogům,	pí.	Mgr.	V.	Holubové,	
p.	Ing.	Přikrylovi,	pí.	M.	Gregorové	a	všem	
dalším	pracovníkům	MŠ,	kteří	svým	dílem	
přispěli	ke	zdaru	našeho	programu.	

 M. Švandová ředitelka, MŠ NapajedlaNa	 letošní	 tradiční	 Májovou	 olympiádu	
se	 zaregistrovalo	 přes	 180	 dětí	 z	 napajedel	
a	blízkého	okolí.	V	doprovodu	svých	rodičů	
zaplnily	celý	areál	kláštera,	ve	kterém	pro	ně	
byla	přichystána	spousta	stanovišť	plných	her	
a	 zábavy.	Na	pestrém	programu	se	podíleli:	
hlavní	organizátor	oddíl	sportovní	gymnastiky	
ASPV,	skauti,	fotbalisti,	sokol	a	žongléři.

Biologická olympiáda
Víte,	co	to	jsou	pouška,	zrcátka,	mravenčení,	
tokaniště	nebo	mžurka?	Který	živočich	má	
dva	žaludky,	dvě	slepá	střeva	a	nemá	mo-
čový	měchýř?	Toto	a	mnohem	více	věděli	
o	ptácích	účastníci	biologické	olympiády,	
která	 byla	 letos	 věnována	 ptákům	 České	
republiky.	Území	našeho	státu	se	zjištěným	
počtem	ptačích	druhů	řadí	mezi	ornitologic-
ky	nejvýznamnější	evropské	země.	

Do	okresního	kola	postupující	nejlepší	
žáci	ze	školního	kola	vypracovali	bodovaný	
vstupní	úkol	–	odbornou	práci.	Biologická	
olympiáda	 se	 skládala	 z	 části	 teoretické	
–	 vědomostního	 tématicky	 zaměřeného	
testu,	z	části	praktické	–	laboratorní	práce	
a	 z	 určování	 přírodnin	 –	 část	 botanická	
a	zoologická.	

Naši	 školu	 v	 okresním	 kole	 reprezen-
tovali:	 Anna	 Stuchlíková	 (8.	 A),	 která	
v	 kategorii	 8.	 a	 9.	 tříd	 ze	 46	 soutěžících	
obsadila	krásné	4.	místo	a	Martin	Mišurec	
(8.	B)	pěkné	9.	místo.

V	mladší	kategorii	6.	a	7.	tříd	získal	díky	
svým	vědomostem	výborné	3.	místo	ze	43	
soutěžících	Petr	Bilík	(7.	třída).	Naši	žáci	tak	
prokázali	kvalitní	znalosti	a	zájem	o	přírodu.	

Aničce,	Martinovi	a	Petrovi	blahopřeje-
me	a	děkujeme	za	zodpovědnou	přípravu	
a	píli.

Mgr. Eva Ochotská, 1. ZŠ Napajedla

8. ročník „Májové olympiády“ v areálu kláštera
Za	dovednost	a	snahu	dostaly	děti	sladkosti	

a	upomínkové	dárky,	které	si	vybraly	z	široké	
nabídky	 cen.	 Naše	 poděkování	 patří	 městu	
Napajedla,	za	poskytnutí	prostoru	areálu	kláš-
tera.	 Také	 všem	 dobrovolným	 pořadatelům	
i	dětem,	kterým	se	 s	námi	 líbilo.	Těšíme	se	
na	další	setkání	s	vámi	na	9.	ročníku	„Májové	
olympiády“	v	roce	2011.

Divadelní	soubor	Zdeňka	Štěpánka	Klubu	
kultury	Napajedla	reprezentoval	na	 jaře	své	
město	na	třech	přehlídkách.	

Nejprve	 26.	 března	 zahajoval	 6.	 ročník	
Krajské	 postupové	 přehlídky	 amatérských	
divadelních	souborů	v	Karolince.	Mezi	kon-
kurenci	šesti	soutěžních	představení	přivezl	
hru	Slawomira	Mrožka	„Velební“.	Aktéři:	Petra	
Cívelová,	Mikuláš	Švehla,	Alena	Bednaříková,	
Milada	Pauzová,	Radovan	Studený,	Lukáš	Ju-
řena,	Dominika	Lysoňková,	Jiří	Klofáč,	Simona	
Lysoňková	a	technické	zázemí:	Věra	Simkovi-
čová,	Martina	Suchánková	a	Pavel	Hána	pod	
režijním	 vedením	 Zdeňka	 Lambora	 –	 herce	
MD	 Zlín	 získali	 „Čestné	 uznání	 za	 nevšední	
dramaturgii“.	

4.	 května	 se	 v	 Němčicích	 nad	 Hanou	
zúčastnili	 ochotníci	 z	 Napajedel	 24.	 ročníku	
Soutěžní	 postupové	 přehlídky	 amatérských	
divadelních	souborů	„Hanácký	divadelní	máj“.	
Soutěže	se	zúčastnilo	9	souborů	hrajících	pro	
dospělé	a	5	souborů	hrajících	pro	děti,	mezi	
nimiž	byl	i	napajedelský	soubor	s	hrou	Jaro-
slava	Průchy	„Kolombína	kořenářkou“.	Aktéři:	
Tereza	Šimčáková,	Martina	Suchánková,	Hana	
Sokolová,	Petr	Kadleček,	Daniela	Zdráhalová,	
Pavel	Hána,	 Jana	Palová,	Martina	 Jirásková,	
Zdena	Lidincová,	Tereza	Slačáková	a	Miroslava	
Havalová	a	technické	zázemí,	Helena	Medková,	

Napajedelští ochotníci 3x úspěšní mimo Napajedla
Svatopluk	Medek	a	Magda	Medková	pod	režij-
ním	vedením	Miroslavy	Havalové	zde	získali	
„Čestné	uznání	za	scénu	ke	hře“.

Nejčerstvější	 úspěch	 pak	 Divadelní	 sou-

bor	 Zdeňka	 Štěpánka	 KK	 Napajedla	 dosáhl	
22.	 května	na	10.	 ročníku	Krajské	přehlídky	
dětských	 divadelních	 souborů	 a	 souborů	
hrajících	 pro	 děti	 „Hvozdenský	 měšec	 plný	
pohádek“	ve	Hvozdné,	kde	uvedli	pohádku	
Jaroslava	 Průchy	 „Kolombína	 kořenářkou“.	
V	konkurenci	sedmi	soutěžních	představení	
získal	napajedelský	soubor,	téměř	ve	stejném	
obsazení	 (jen	v	roli	Petra	Kadlečka	zaskočil	
Mikuláš	Švehla),	„Cenu	za	3.	místo“.	

Miroslava Havalová

Den s policií ČR v MŠ
13.	5.	2010	se	v	Mateřské	škole	Napajedla	

uskutečnilo	 zábavně-naučné	 dopoledne	
s	příslušníky	Policie	ČR	Zlín.	

Akci	připravili	ve	spolupráci	příslušníci	
Obvodního	oddělení	PČR	Napajedla,	pracov-
nice	Útvaru	preventivně-informační	služby	
a	psovodi	SZKČ	Zlín.

Výše	jmenovaní	si	děti	rozdělili	do	skupin	
dle	věku	a	přiměřenou	formou	jim	přiblížili	
práci	 a	činnost	policie.	Předškoláci	 se	 za-

člun	i	s	příslušenstvím.
Pro	všechny	děti	bylo	největším	zážitkem	

sledování	praktických	ukázek	z	výcviku	a	za-
jišťování	pachatelů	policejními	psy.	Každý	
splněný	povel	psů	Sorbona	a	Ronnyho	děti	
spontánně	odměnily	svým	potleskem.

Chtěla	bych	proto	jménem	180	dětí	z	naší	
„školky“	poděkovat	zúčastněným	policistům	
za	realizaci	této	vydařené	akce.

Věřím,	 že	 i	 v	 dalších	 letech	 navážeme	
na	tuto	tradici	a	společně	přispějeme	k	pre-
venci	 sociálně-patologických	 jevů,	 které	
ohrožují	naše	děti	již	od	předškolního	věku.

M. Švandová, ředitelka MŠ Napajedla

pojili	 do	 řešení	 problémo-
vých	situací,	mladší	děti	si	
měly	možnost	prohlédnout	
a	prakticky	vyzkoušet	vyba-
vení	dvou	služebních	auto-
mobilů,	policejní	záchranný	

15.	 května	 2010	 bylo	 v	 obřadní	 síni	
přivítáno	 do	 života	 16	 napajedelských	
občánků.	 Děkujeme	 všem,	 kteří	 se	 této	
pěkné	akce	zúčastnili	a	přejeme	jim	hodně	
radosti	z	krásných	dětí.

foto: František Cívela

Aktivity	pořádané	k	příležitosti	Dne	Země	
mají	různou	podobu.	Ta,	jakou	si	zvolili	na-
pajedelští	skauti,	sice	není	na	první	pohled	
zrovna	atraktivní,	ale	přispívá	svou	troškou	
do	mlýna	drobných	dobročinných	akcí.

Jedná	se	o	činnost,	na	které	se	každoročně	
sejde	kolem	patnácti	nadšenců	a	která	takto	
velké	skupince	zabere	asi	tři	hodiny	času.	
Do	základního	vybavení	účastníků	patří	pra-
covní,	nejlépe	gumové	rukavice,	dobré	boty,	

několik	pevných	igelitových	pytlů	a	dostatek	
odhodlání	k	práci,	která	přijde	mnohým	jako	
naprosto	 nemyslitelná.	 Místem	 výkonu	 jsou	
oba	břehy	řeky	Moravy	v	úseku	od	silničního	
mostu	na	severu	po	most	fatrovský	na	jihu.

Letošní	setkání	sběračů	odpadu	proběhlo	
v	sobotu	24.	4.	2010,	shodou	okolností	souběžně	
se	slavnostním	otvíráním	cyklostezky.	Celkový	
počet	 aktivistů	 byl	 rekordních	 17,	 tři	 z	 nich	
zavítali	 přímo	 z	 řad	 neskautské	 veřejnosti,	

což	 nás	 velmi	 potěšilo.	 Přestože	 se	 úklid	
břehů	uskutečnil	letos	už	poněkolikáté,	ani	
tentokrát	 nechyběly	 v	 pobřežních	 poros-
tech	nové	PET	lahve,	rozbité	sklo	a	ostatní	
odpadky	všeho	druhu.	Fenoménem	dneška	
je	 všudypřítomný	 polystyrén,	 který	 nám	
sice	zabezpečuje	energetické	úspory	v	na-
šich	 domech,	 nicméně	 při	 lehkomyslném	
zacházení	 také	postupně	zamořuje	okolní	
krajinu.	 Nemizejícím	 evergreenem	 je	 pak	
vskutku	prazvláštní	způsob	odkládání	psích	
exkrementů,	 které	 můžete	 najít	 v	 pečlivě	
zauzlovaných	 igelitových	 sáčcích	 po	 celé	
délce	moravního	břehu	na	Nábřeží.	

Děkujeme	všem	dobrovolníkům,	kteří	si	
udělali	čas,	aby	aspoň	dočasně	uklidili	to,	
co	tu	jiní	drze	vyhodili.	Škoda,	že	se	takto	
volně	 pohozený	 odpad	 nedá	 adresovat	
a	zpětně	doručit	před	dveře	těm,	kteří	ho	
vyprodukovali.	 Děkujeme	 také	 Službám	
města	Napajedla	za	možnost	bezplatného	
uložení	odpadu	a	paní	starostce	za	následné	
pohoštění	na	Pahrbku.

Zdeňka Šupková - Čonza

Skautský jarní úklid břehů Moravy 

Den	před	školou	v	přírodě	jsem	se	strašně	
těšila,	jaké	to	tam	bude!

První	den	jsme	šli	do	Rožnova	do	skanzenu	
a	na	zmrzlinu.Večer	jsme	stavěli	domečky	pro	
skřítky,	ale	začalo	pršet	 jako	když	obr	kropí	
domy,	aby	rostly.	Tak	jsme	to	chtěli	dostavět.	
A	zvládli	jsme	to!	A	získali	jsme	cenu	za	Dům	
snů!

V	úterý	byla	pohádková	soutěž	a	ta	se	mi	
líbila	ze	všech	nejvíc.	Byl	tam	Vodník,	u	kterého	
jsme	chytali	dřevěné	rybičky.	Další	soutěž	byla	
u	Popelky.Tam	jsme	přebírali	korále.	A	byla	
tam	 taky	 čarodějnice	 Kostihnáta,	 která	 nás	
učila	 létat	 na	 koštěti.	 U	 Vševěda	 jsme	 zase	
odpovídali	na	těžké	otázky.

Ve	středu	jsme	o	půl	desáté	vyrazili	na	ce-
lodenní	 výlet.	 Přijel	 pro	 nás	 dvoupatrový	
autobus.	Bylo	to	husté,	protože	všechno	bylo	
vidět!	V	Kopřivnici	jsme	šli	do	muzea	starých	
aut.	Potom	 jsme	 jeli	do	Štramberka	k	Trúbě	
a	koupili	 jsme	si	 tam	štramberské	uši.	Taky	
jsme	byli	v	muzeu	Zdeňka	Buriana,	kde	byly	
obrazy	pravěkých	zvířat.	Bylo	to	super.

Večer	byla	v	lese	stezka	odvahy.	Paní	Bera-
nová	byla	strašidlo.	Měli	jsme	si	vzít	z	krabičky	
nějakou	věc	a	ta	věc,	to	byl	papírový	duch.	Byl	
to	moc	hezký	den!!!

Ve	 čtvrtek	 jsme	 měli	 olympiádu	 a	 turnaj	
v	přehazované.	Po	večeři	jsme	hledali	poklad	
od	skřítků.	Za	ty	domečky.

V	pátek	jsme	už	jeli	domů.	Cestou	jsme	se	
zastavili	 na	 hvězdárně.	 Dívali	 jsme	 se	 dale-
kohledem	a	viděli	jsme	Slunce.	Bylo	strašné	
vedro.

Jak	jsme	se	vrátili,	mamky	už	na	nás	čekaly.
•••

Já	jsem	bohužel	na	školu	v	přírodě	nejel,	
protože	jsem	měl	zánět	středního	ucha.	Pan	
doktor	nás	před	odjezdem	zklamal.	To	ucho	
totiž	vypadalo	hrozně,	tak	nám	řekl,	že	se	to	
musí	jet	píchat.	Bolelo	to	a	taťka	mě	držel.	Pak	
jsem	 jel	domů	a	doma	 jsem	ležel	a	díval	se	
na	televizi.	Děcka	mi	dovezly	šnorchl,	balónek	
do	vody,	propisku,	blok	a	nějaké	pohlednice.	
Moc	jim	za	to	děkuju.

Žáci 3. tříd 2. ZŠ

Zážitky žáků 2. ZŠ ze školy v přírodě
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Dne	2.	5.	2010	jsme	se	zúčastnily	krajské	pře-
hlídky	pódiových	skladeb	na	Novestě	ve	Zlíně.	
Spolu	s	námi	dalších	24	družstev,	které	také	
postoupily	z	předchozích	kol.	

S	novou	pódiovou	skladbou	„KING	OF	POP“	
naše	město	pod	vedením	Žanety	Martykánové	
a	Petry	Rožkové	reprezentovaly:	Dominika	Mar-

tykánová,	Hana	Niklová,	Veronika	Kočendová,	
Marie	Heimová,	Kateřina	Heimová,	Dominika	
Remešová,	 Tereza	 Hromadníková,	 Michaela	
Kýblová,	Aneta	Maňásková	a	Vendula	Řezníko-
vá.	Do	závodu	jsme	nastoupily	s	odhodláním	
obhájit	titul	z	loňského	roku,	což	nebylo	snadné	
pro	nová	přísná	celoevropská	pravidla.	Že	jsme	
nová	pravidla	a	podmínky	zvládly	dokonale,	
svědčí	naše	absolutní	vítězství	této	přehlídky.	
Získaly	jsme	zlatý	pohár	ve	věkové	kategorii	
15-17	let	i	ocenění	nejvyšší	–	velký	zlatý	pohár	
pro	absolutního	vítěze	s	veřejnou	pochvalou	
od	ředitelky	soutěže,	která	se	účastní	celosvě-
tových	přehlídek	tohoto	typu.

Pro	 vysokou	 kvalitu	 naší	 nové	 pódiové	
skladby	 a	 gymnastických	 výkonů,	 budeme	
opět	reprezentovat	Českou	republiku	a	naše	
město	Napajedla	v	Dánsku.

Jsme	šťastné,	že	se	naše	práce	daří	a	i	na	ma-
lém	městě	držíme	krok	s	evropskou	kvalitou.

ASPV Napajedla

Absolutní výhra napajedelských gymnastek

Mistrovství ČR 
TEAMGYM JUNIOR
Ve	dnech	24.	a	25.	4.	2010	se	oddíl	spor-

tovní	gymnastiky	ASPV	Napajedla	zúčastnil	
v	Ostravě	celorepublikového	klání	v	gym-
nastické	 soutěží	 Teamgym,	 na	 kterém	 se	
probojovaly	přes	tři	postupové	kola.

Co	je	to	Teamgym	junior?
Soutěž	 Teamgym	 junior	 zahrnuje	 tři	

disciplíny.	 Pohybovou	 skladbu,	 ve	 které	
se	představují	všichni	závodníci	družstva.	
Dále	 akrobacii,	 kde	 3x	 za	 sebou	 závodí	
vždy	 6	 nejlepších	 závodníků	 družstva	
na	 akrobatickém	 páse.	 Nakonec	 trampo-
línu,	kdy	se	opět	6	nejlepších	závodníků	
odráží	z	trampolíny	a	dopadá	do	žíněnek,	
to	vše	ve	třech	rychlých	sledech.	Družstvo	
s	nejvyšším	počtem	bodů	ze	všech	třech	
disciplín	se	stává	vítězem	soutěže.

Náš	oddíl	na	této	vrcholné	soutěži	repre-
zentovala	2	družstva.	Za	kategorii	Junior	I.	
Nastoupila	tato	děvčata:	Kateřina	Švance-
rová,	Lenka	Omelková,	Adriana	Kaláčová,	
Johana	Sajblová,	Tereza	Hladilová,	Lucie	
Vybíralová,	Zuzana	Otradovcová,	Andrea	
Pavelková,	Barbora	Mlýnková	a	Adéla	Sto-
klasová	pod	vedením	Jany	Forbelské.	Toto	
družstvo	získalo	v	konkurenci	8	družstev	
krásné	3.	místo.

Za	starší	kategorii	Junior	II.	nastoupilo	
družstvo	ve	složení:	Dominika	Martykáno-
vá,	 Hana	 Niklová,	 Veronika	 Kočendová,	
Marie	 Heimová,	 Kateřina	 Heimová,	 Do-
minika	 Remešová,	 Tereza	 Hromadníková	
a	Vendula	Řezníková	od	vedením	Žanety	
Martykánové	 a	 Petry	 Rožkové.	 Děvčata	
v	silné	konkurenci	obsadila	4.	místo.

Tímto	 bychom	 chtěli	 poděkovat	 všem	
děvčatům	za	pěknou	reprezentaci	našeho	
oddílu.

Oddíl sportovní gymnastiky ASPV

Ani	 brzké	 ranní	 vstávání	 neodradilo	 pří-
znivce	 turistiky	 zúčastnit	 se	 tradiční	 jarní	
vycházky,	kterou	pořádali	napajedelští	turisté.	
Do	 posledního	 místa	 tři	 zaplněné	 autobusy	
účastníků	 vyrazily	 z	 Napajedel	 za	 hranice	
všedních	dnů	směr	Rakousko	–	Merkersdorf.	
Jakmile	 autobusy	 zastavily,	 výletu	 chtiví	
účastníci	si	nasadili	na	záda	své	batohy	plné	
svačin	a	dobrého	moku	a	vyrazili	směr	hrad	
Kaja.	Průvod	130	výletníků	se	poměrně	rychle	
rozdělil	na	samostatné	skupinky,	čímž	si	člověk	
mohl	 začít	 pořádně	 vychutnávat	 vše	 kolem	
sebe.	Nenechat	se	rušit,	v	klidu	se	rozhlížet	
a	užívat	si	pocit,	že	 je	v	 lese	sám.	Každý	se	
tak	 mohl	 nechat	 okouzlit	 nádhernou	 jarní	
přírodou	 rozprostírající	 se	 podél	 řeky	 Dyje	
(v	Rakousku	Thaya).	

Příroda	se	skutečně	ukázala	v	celé	své	kráse.	
Během	16kilometrové	trasy	jsme	mohli	spatřit	
snad	 všechny	 možné	 odstíny	 zelené	 barvy,	
obdivovat	kvetoucí	sasanky,	petrklíče,	orseje	
a	doslova	užívat	si	kousek	ráje.	Během	celého	

Na 130 účastníků jarní vycházky v Národním parku Podyjí
dne	nám	slunečné	počasí	doplňovalo	energii	
a	ještě	více	dodávalo	na	rozkvetlé	jarní	nála-
dě.	Na	Dyji	jsme	se	mohli	podívat	z	vyhlídek,	
kterých	 je	 na	 rakouské	 i	 české	 straně	 hned	
několik.	Pro	jejich	zdolání	jsme	občas	museli	
vydat	značné	síly,	ale	výhledy	z	nich	opravdu	
za	tu	námahu	stály.	

Přes	nejmenší	rakouské	město	Hardegg	jsme	
se	 dostali	 zpět	 na	 českou	 stranu.	 Městečku	
dominuje	hrad	postavený	ve	12.	století	a	román-
ský	kostel	sv.	Víta.	Vyšlápli	jsme	na	poslední	
kopec	a	mohli	se	pořádně	rozhlédnout	do	okolí.	
Hardeggská	vyhlídka	 totiž	skýtá	mimořádný	
pohled	na	klikatící	se	Dyji,	na	samotné	město	
i	 na	 nádherné	 skalní	 amfiteátry	 kolem	 něj.	
Do	cíle	našeho	výletu	–	Čížova,	osady	ze	14.	
století,	to	bylo	již	kousek.	V	Čížově	jsme	si	mohli	
prohlédnout	ukázku	části	bývalé	železné	opo-
ny.	A	pak	už	jen	příjemně	unavení	nasednout	
do	autobusu	a	zamířit	domů.	

Výlet	to	byl	opravdu	vydařený.	Slovy	blíže	
popsat	téměř	nemožné.	Kdo	neviděl,	neuvěří.	
Kdo	viděl,	ví...

Akci	pořádal	v	sobotu	24.	dubna	2010	odbor	
Klubu	českých	turistů	a	Asociace	turistických	
oddílů	mládeže	Napajedla.		 Alena J.


