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Festival vážné hudby 
Pocta R. Firkušnému

Srdečně Vás zveme na již šestý ročník 
festivalu vážné hudby, který se uskuteční 
od 15. do 17. 11. 2013 v Klášterní kapli v Na-
pajedlích. Festival nabízí kvalitní přehlíd-
ku klasické hudby a jejích interpretů. 
Hlavní myšlenkou a motivem pořádání 
festivalu je vzdát úctu našemu slavnému 
rodákovi, Rudolfu Firkušnému.

Na programu bude:
 Pátek 15. 11., , 17 hodin
 Duo Annlynn Miller-Oliel, New York 

(piano) a Ulrich Schmid, Bern (vio-
loncello)

 Sobota 16. 11., 17 hodin
 Festivalový koncert ZUŠ Rudolfa Fir-

kušného Napajedla – vynikající žáci 
školy, komorní a pěvecký sbor

 Neděle 17. 11., 17 hodin
 Komorní orchestr Camerata Cremsi-

riensis, Ondřej Moťka, Alena Valču-
hová, Pavel Hána, Ignis Piano Duo 
- Ondřej a Katarína Hubáčkovi

Srdečně Vás zve Klub kultury Napajedla

Památka zesnulých
V neděli dne 27. 10. 2013 v 15 hodin 

budou na místním hřbitově v Napajed-
lích provedeny vsypy. 

Bližší informace získáte v kanceláři 
Služeb města Napajedla, p. o., Lány 637 
nebo na telefonu 577 941 078.

Slavnostní položení věnců
V pátek 25. října ve 13 hodin se bude 

konat slavnostní položení věnců u pomníku 
padlým v první světové válce a u hrobu 
generála Šnejdárka na městském hřbitově. 
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Starostka města Napajedla podle § 15 
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změ-
ně a doplnění některých dalších zákonů 
ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR se uskuteční dne 25. října 
2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a dne 26. října 2013 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je: 
• ve volebním okrsku č. 1 – Hřebčín - 

zasedací místnost I pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Lány, Prusinky, Pěnné, Kamenec, Podluží, 
Moravní, Pod Zahrádkami, Kollárova, Že-
rotínova, Podzámčí, Zámecká, Na Malině, 
Nerudova, Sládkova, Vrchlického, Olbrach-
tova, Boženy Benešové

• ve volebním okrsku č. 2 – Hřebčín 
- zasedací místnost II pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu: 2. května, 1. máje, Příční, K Pahrbku, 

Dejme dětem křídla
 V napajedelském hřebčíně již pátým ro-

kem působí hiporehabilitační kroužek, který 
využívají děti s různým stupněm omezení 
hybnosti pohybu. 

Hiporehabilitační jezdecký kroužek je 
uzpůsoben pro volnočasové aktivity dětí 
s rodiči. Kroužek je pod patronací DDM 
Sluníčko a musíme zdůraznit, že poskytuje 
své služby pro děti zcela zdarma. „Rodi-
na s handicapovaným dítětem se většinou 
ocitá ve finanční tísni a příspěvek na péči 
o takto postižené dítě, rozhodně nepokrývá 
jeho potřeby“ sděluje ohledně financování 
kroužku ředitelka hřebčína Balaštíková, „ne-
ustálá finanční potřeba nás donutila hledat 
další možnosti zdrojů finančních prostředků 
na dofinancování potřeb handicapovaných 
a to byl také důvod, proč jsme se pustili 
do aukce“ .

 V podvečerních hodinách 4. října 2013 
v hotelu Luha v Luhačovicích proběhla 

1. charitativní aukce s názvem „Dejme 
dětem křídla“. Iniciátorem a organizátorem 
aukce byl Hřebčín Napajedla a. s. Do aukce 

Z jednání zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 

jsou zveřejňována na Úřední desce a na webo-
vých stránkách města www.napajedla.cz 

 Zastupitelstvo města dne 11. 9. 2013
mimo jiné
• schválilo prodej pozemku st. p. č. 

2893 o výměře 16 m2 dle geometrického 
plánu č. 3066-060/2013 v k. ú. Napajedla pod 
trafostanicí v ulici Lány společnosti E.ON 
Distribuce, a.s. za cenu 800 Kč/m2; celková 
cena pozemku činí Kč 12.800 

• schvaluje bezúplatný převod (darování) 
pozemku st. p. č. 1817 o výměře 226 m2 v k. ú. 
Napajedla pod chatou č. p. 1061 v ulici Na Kapli 
organizaci TJ Fatra Slavia Napajedla na základě 
Hospodářské smlouvy ze dne 30.08.1991 a s tím 
související darovací smlouvu

• schválilo rozpočtové opatření č. 
39/2013 týkající se předfinancování projektů 
zateplení budov 1. základní školy Napajedla 
ve výši Kč 5.000.000 a Mateřské školy Napa-
jedla ve výši Kč 2.200.000

• schválilo bezúplatný převod (darování) 
pozemku st. p. č. 1816 o výměře 94 m2 v k. ú. 
Napajedla pod chatou č. p. 1060 v ulici Na Kapli 
organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Jerry Hodného Napajedla na základě 
Hospodářské smlouvy ze dne 30. 8. 1991 a s tím 
související darovací smlouvu

• schválilo poskytnutí investičního pří-
spěvku ve výši Kč 1.300.000 pro 2. základní 
školu Napajedla, příspěvkovou organizaci 
na vybudování fotovoltaické elektrárny 
na budově školy a s tím související rozpočtové 
opatření č. 41/2013

Pod Kalvárií, Hřbitovní, Komenského od ZŠ 
k zámku, Nad Zámkem, Divišova, Smetanova, 
Dvořákova, Janáčkova

• ve volebním okrsku č. 3 – budova 
Sokolovny pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: Zábraní – čin-
žovní domy, Třída Tomáše Bati, Nádražní, 
U Lázní, Zámoraví, Radovany, Svatoplukova, 
Sadová, Na Kapli, Komenského – severní 
část od ZŠ, Masarykovo náměstí – jižní část 
od spořitelny

• ve volebním okrsku č. 4 – Společenská 
místnost DDM v budově 1. základní školy, 
Komenského 268 pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Jiráskova, 
Husova, Zábraní – rodinné domy, Bartošova, 
Zahradní, Dr. Beneše, Chmelnice,  Za Humny

• ve volebním okrsku č. 5 – Městský 
úřad – 1. patro pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Masary-
kovo náměstí – severní část od spořitelny, 
Palackého, Nábřeží – č. p. 1328 – 1341 a čin-
žovní domy č. p. 1516 – 1522

• schválilo Dodatek č. 1 smlouvy o po-
skytnutí finančního příspěvku za účelem 
zajištění dopravní obslužnosti na území Zlín-
ského kraje veřejnou autobusovou linkovou 
dopravou mezi městem Napajedla a Zlínským 
krajem v roce 2014 ve výši 85 Kč na obyvatele, 
v roce 2015 ve výši 100 Kč na obyvatele

• schválilo navýšení neinvestičního 
příspěvku pro Klub kultury Napajedla, 
příspěvkovou organizaci o částku Kč 50.000 
z důvodu instalace dvou tématických výstav 
v městském muzeu, a to ke 100. výročí vzniku 
fotbalového klubu v Napajedlích a 70. výročí 
založení folklórního souboru Radovan

• schválilo projekt „Klubovna o.s. M2M“ 
– projekt představuje provozování centra 
pro mládež ve věku 12–21 let, které by v Na-
pajedlích suplovalo služby nízkoprahového 
zařízení; cílem projektu je poskytnout cílové 
skupině uživatelů bezpečný prostor pro tráve-
ní volného času v duchu primární prevence 
rizikového chování mládeže

Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu České republiky
• ve volebním okrsku č. 6 – DPS 

Sadová pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: Nábřeží č. 
p. 1342 – 1364, č. p. 1629 – 1631
• Každému voliči budou doručeny jeden 

den přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

• Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky (platným 
občanským průkazem nebo cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním 
pasem ČR).

 Ing. Irena Brabcová, starostka města 

Upozorňujeme voliče na změnu volební 
místnosti. Vzhledem k rekonstrukci budovy 
kina je volební místnost pro občany volící 
ve třetím volebním okrsku přesunuta do bu-
dovy Sokolovny. Děkuji za pochopení.

Ing. Zdeňka Sukupová, 
vedoucí správního odboru

 

Upozorňujeme občany na povinnou výměnu řidičských průkazů
V České republice jsou platné 2 typy 

řidičských průkazů: zbývající ŘP typu 6, 
podléhající současné etapě povinných 
výměn ŘP (viz. dále) a ŘP vzoru Evrop-
ských společenství. 

Zbývající ŘP, podléhající povinným 
výměnám, budou vyměňovány do konce 
roku 2013. Po 1. 1. 2014 budou v platnosti 
pouze ŘP vzoru Evropských společen-
ství.

 Vzory nyní platných řidičských průkazů:
Řidičský průkaz – typ 6
Průkaz je ve formě zalaminované karty 

z bankovního (chráněného) mnohobarev-
ného papíru o rozměrech papírového jádra 
68 mm x 99 mm (normalizovaná velikost 
ID2). 

Kulatý hologram (s nápisem CZ upro-
střed) v laminování překrývá fotografii 
vlevo dole.

byly věnovány umělecké předměty, které 
byly předmětem aukce. Výtěžek bude použit 
jako základní částka na dobudování zázemí 
a vybudování multifunkčního hřiště pro 
handicapované děti. 

 Děti z výtvarných oborů ZUŠ Rudolfa 
Firkušného z Napajedel věnovaly svá díla 
do aukce a děti z hudebního oboru uspo-
řádaly při aukci koncert. Bylo to krásné 
gesto celého vedení napajedelské školy 
a my vyučujícím i dětem tímto děkujeme 
a věříme, že spolupráce se mezi námi dále 
rozvine. 

Bližší informace naleznete na: www.na-
pajedlastud.cz/aukce/

Vydáván v období 1. 1. 2001 – 30. 4. 2004. 
Průkazy vydané v tomto období jsou jejich 

držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.

 Řidičský průkaz – typ 7
Průkaz je ve formě polykarbonátové 

plastové karty velikosti ID1 – 54 mm x 86 mm 
(rozměr běžné kreditní karty) s nápisem „ŘI-
DIČSKÝ PRŮKAZ“ a názvem vydávající země 
„ČESKÁ REPUBLIKA“ nahoře. Rozeznávací 

značka vydávajícího státu („CZ“) v modrém 
obdélníku v kruhu 12-ti žlutých hvězd je 
v levém horním rohu karty.

Platnost ŘP je až 10 let od data vydání. 
Vydává se od 1. 5. 2004.

ŘP vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 
jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
do 31. 12. 2013 (poslední etapa). 

Rozhodující pro výměnu je datum 
vydání řidičského průkazu, nikoliv 
jeho typ!

  Aktuální informace o stavu poslední 
etapy povinných výměn řidičských 
průkazů
K 31. 8. 2013 zbývalo vyměnit 485 478 

ŘP podléhajících povinné výměně do 31. 
12. 2013. Tato hodnota odpovídá 7,3 % 
registrovaných řidičů.

http://www.napajedlastud.cz/aukce/
http://www.napajedlastud.cz/aukce/
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Zimní sezóna 
na Novém Klášteře

Muzeum Napajedla a Informační centrum 
jsou od začátku října do konce května v pro-
vozu dle zimní otevírací doby.

Muzeum:
Úterý a čtvrtek   9.00 – 16.00

Informační centrum:
Pondělí, středa, pátek 9.00 – 15.00
Úterý a čtvrtek  9.00 – 16.00

Polední pauza   12.00 – 13.00 

Permanentky  
na kulturní akce

Klub kultury Napajedla pro Vás opět při-
pravil balíček 10 kusů vstupenek na kulturní 
akce v rámci sezóny 2013/2014. Vstupenky 
jsou se slevou 30 % a lze je použít jak 
na koncerty klasické hudby, Jazzové pátky 
i na divadelní představení, a to dle chuti 
a uvážení každého z Vás. Permanentky je 
možno zakoupit za skvělou cenu 500 Kč 
v Informačním centru Napajedla v otevírací 
době již od 14. 10. 2013 nebo přímo u vstupu 
na jednotlivé kulturní akce. 

Výročí souborů Radovan a Pozdní sběr si 
připomeneme i expozicí ve výstavním sále 
muzea. Historií a činností souborů návštěvní-
ky provede dlouholetá členka Radovanu Věra 
Holubová. K vidění budou také samozřejmě 
lidové kroje a zcela ojediněle i Kronika sou-
boru Radovan mapující prvních dvacet pět 
let jeho působení. Výstava dále představí 

Jak je již třetí rok zvykem, s podzimním 
počasím přichází opět i sezóna Jazzových 
pátků v Klášterní kapli. Sérii letošních 
koncertů otevřela v pátek 18. října kapela 
Fairplay složená z největších hudeb-
ních talentů z Ostravy a okolí. Kapela se 
představila v instrumentálním obsazení 
s repertoárem inspirovaným groovy Johna 
Scofielda či pozdním obdobím Milese Da-
vise. V průběhu letošní sezóny se budeme 
snažit představit co nejpestřejší škálu 
jednotlivých jazzových žánrů s přesahem 
do soulu, blues, latina či chansonu. S vě-
domím tohoto předsevzetí jsme na druhý 
koncert pozvali přerovskou kapelu Mothers 

Charita nabízí 
pomocnou ruku do života

Nemoc a stáří nikdo nezmění, ale jsou lidé, 
kteří je mohou zpříjemnit a pomoci alespoň 
z části ulehčit. Terénní pečovatelská služba 
Charity v Otrokovicích má dlouholetou tradici 
a zkušenosti s péčí o seniory a zdravotně 
postižené. Poskytne odborné rady a zabez-
pečí kvalifikovanou péči v pohodlí domova. 
Pomůže s osobní hygienou, se zvládáním 
běžných úkonů jako je například převlékání, 
zprostředkuje dovoz teplého jídla a jeho 
přípravu, zajistí chod domácnosti a v přípa-
dě potřeby i doprovod k lékaři, na úřady či 
vycházky do přírody nebo návštěvy spole-
čenských a kulturních akcí. Pro kvalitní péči 
o nemocné v domácím prostředí zapůjčuje 
Charita dlouhodobě potřebné kompenzační 
a zdravotní pomůcky. 

„Budete-li mít zájem, najdete nás v budově 
Charitního domova v Otrokovicích, Na Uličce 
1617, můžete nás kontaktovat na webových 
stránkách www.otrokovice.charita.cz nebo 
na telefonu 739 139 323. Těšíme se na vás,“ 
dodala vedoucí Pečovatelské služby Jana 
Šuranská.

Charita sv. Anežky Otrokovice

Ve středu 11. září 2013 uctili členové Sboru 
dobrovolných hasičů v Napajedlích památku 
svých 343 amerických kolegů - hasičů z New 
Yorku, kteří před dvanácti lety zahynuli 
po teroristickém útoku v troskách Světového 
obchodního centra při plnění svého poslání, 
při snaze pomoci svým spoluobčanům.

Tato malá pietní vzpomínka se uskutečnila 
na Zahradní ulici v Napajedlích u soukromého 
pomníčku hasiče ve výslužbě Antonína Pavel-
ky, který se této akce také zúčastnil. Pan Pavel-
ka postavil na své zahradě pomníček přesně 

V souvislosti se zahájením topné sezóny 
stojí za připomenutí, že k vytápění objektů 
lze používat pouze schválené typy spo-
třebičů paliv a je nutné se řídit předpisy 
a návody výrobce pro jejich instalaci, 
umístění, užívání, obsluhu a údržbu.
 Zákon o požární ochraně ukládá 

povinnost dodržovat podmínky a návody, 
vztahující se k požární bezpečnosti výrobků 
nebo činností, a počínat si tak, aby nedo-
cházelo k požárům. Platí to zejména při po-
užívání tepelných, elektrických, plynových 
a jiných spotřebičů a komínů, při skladování, 
manipulaci a používání hořlavých nebo 
požárně nebezpečných látek, při zacházení 
s otevřeným ohněm či jiným zdrojem za-
pálení. Podrobnosti o těchto povinnostech 
upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb. (vyhláška 
o požární prevenci).
 Na co si dát pozor, než začnete 

topit?
Každý by měl znát, v jakých lhůtách je po-

vinen zajistit pravidelnou revizí plynových 

Poděkování dobrým lidem
Je mně 71 let. Jsem diabetička a trpím 

srdeční arytmií. Snažím se dle svých 
možností tyto zdravotní neduhy statečně 
překonávat, ale někdy přijdou chvíle, kdy 
si tělo poručit nedá, a to je pak zlé.

Dne 5. září odpoledne letošního roku 
jsem se vypravila autobusem do města 
Napajedla. Když jsme přijížděli ke spoři-
telně a já vystoupila na této zastávce, začaly 
se projevovat příznaky hypoglykémie.

Snažila jsem se dostat co nejdříve 
do ordinace MUDr. Horkého, ale asi jsem 
přecenila svoji sílu a náhlá nevolnost mě 
uzemnila. Před prodejnou DROGERIE 
TETA jsem zůstala ležet na chodníku. 
Okamžitě ke mně přiběhla děvčata z výše 
uvedené prodejny a současně vyběhli 
chlapci z vedlejší prodejny DŮM BAREV. 
Připojil se k nim také pan František Bureš 
z Topolné, který se v dané chvíli nachá-
zel před prodejnou a také se bez váhání 
obětavě podílel na poskytnutí pomoci.

Všichni dohromady mně okamžitě po-
skytli pomoc. Zvedli a postavili mě, podali 
cukr, děvčata mně nabídla vodu. Díky 
tomuto rychlému zásahu se mi obnovily 
životní funkce. 

Jsem za to všem níže jmenovaným 
vděčná. Moc jim děkuji. Dokázali, že jsou 
mezi námi ochotní a dobří lidé, kteří nevá-
hali poskytnout mně v kritickém okamžiku 
potřebnou pomoc. Ještě jednou děkuji 
za pomoc paní Špičkové a Přikrylové, 
slečně Konarikové a panu Holáskovi, 
Gregorovi a Lukáši Hašpicovi.

Všem moc děkuji.
Ludmila Marášková,  Nedachlebice č. 44

Nebezpečí požárů v topné sezóně
a elektrických spotřebičů nebo čištění 
a kontrolu komínů jednotlivých typů tepel-
ných spotřebičů. Měl by si zkontrolovat, 
zda je řádně upevněný kouřovod, zda není 
spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatr-
nosti je třeba dbát při vysypávání žhavého 
popele - popel ukládat do nehořlavých 
a neporušených nádob. Každoročně se stá-
vá špatné ukládání popele příčinou požárů 
nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných 
a hospodářských budov.
 Příprava topidel.
Splněny by měly být zejména předepsané 

povinné revize a kontroly. Máte vyčištěná 
kamna, seřízený kotel, topení? Zvláště důle-
žité je to u uživatelů plynových kotlů, kteří 
mají stanovenu povinnost zajistit jednou 
za rok kontrolu celého spalovacího procesu, 
čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkové-
ho ventilu či termostatu konče.

Topí-li se pevnými palivy, znamená 
zanesený komín nejen špatné hoření, ale 
i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky 

jsou opět požadovány u plynových kotlů. 
U nich je nutná jak čistota komínových 
průduchů, tak předepsaný tah komína.

Odpovědnost za stav komínu jako 
součásti domu nemá kominík, ale majitel 
objektu.
 Některé zásady bezpečného pro-

vozu topidel:
• dodržovat bezpečnou vzdálenost jednot-
livých druhů topidel od hořlavých staveb-
ních konstrukcí a zařizovacích předmětů
• neodkládat hořlavé materiály a před-
měty na povrch topidla,
• izolovat spotřebič pevných paliv 
od podlahy z hořlavých hmot ochrannou 
podložkou, přesahující jeho půdorys,
• udržovat komíny a kouřovody v řádném 
technickém stavu, zajistit jejich pravidelné 
kontroly a nepoužívat komíny, u nichž byly 
zjištěny závady dle ČSN EN 1443,
• dbát na pravidelné čištění a kontrolu 
komínů a kouřovodů spotřebičů paliv. 

Podrobné informace o provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv naleznete 
na stránkách www.hasicinapajedla.cz.

Vzpomínka na hasiče z New Yorku
v americkém stylu, včetně sochy dalmatina, 
který je tradičním maskotem hasičů v USA.

www.hasicinapajedla.cz

Fairplay

60. výročí založení Radovanu  
a 10. výročí založení Pozdního sběru

Klub kultury Napajedla a Slovácké 
soubory Radovan a Pozdní sběr Vás 
srdečně zvou na slavnostní vystoupení 
při příležitosti kulatých výročí našich 
slováckých sborů.

V pátek 8. listopadu se koná vystoupení 
Radovanu, Radovánku a Pozdního sběru 
od 19.30 hodin na Sokolovně. Sál bude v řa-
dovém uspořádání a vstupné je 70 Kč.

V sobotu 9. listopadu se můžete na vy-
stoupení těšit už od 16 hodin a od 20 hodin 

vám zahraje cimbálová muzika Rováš také 
na Sokolovně. Sál na vystoupení bude taktéž 
v řadovém uspořádání a vstupné je 70 Kč. 
Beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou 
Rováš bude ve stolovém uspořádání a vstup-
né je 80 Kč.

Předprodej vstupenek bude probíhat v In-
formačním centru Napajedla od 29. 10. 2013.

Těšíme se, že s Vámi oslavíme naše krásné 
výročí.

Jitka Šohajková, Slovácký soubor Radovan

Radovan bude slavit i v Muzeu Napajedla
ukázky z bohatého video i fotoarchivu i jiných 
dokumentů. Vernisáž výstavy se uskuteční 
ve čtvrtek 7. 11. 2013 v 19 hodin. Expozice 
Radovanu potrvá do 5. 12. 2013. Mimo tradiční 
úterky a čtvrtky bude muzeum výjimečně 
otevřeno i přímo v den oslav 9. 11. 2013 a to 
do 16 hodin. Srdečně Vás zveme!

Ivan Bergmann, Muzeum Napajedla

Follow Chairs s vynikající zpěvačkou Pe-
trou Polákovou-Uvírovou. Koncert, který se 
uskuteční 1. listopadu, se poprvé v historii 
Jazzových pátků ponese v duchu blues. Pro 
zpříjemnění večera bude i letos v průběhu 
koncertů otevřená přilehlá kavárna, která 
se spolu s „klubovou“ úpravou sálu zasnaží 
o přívětivou a neformální atmosféru 
koncertů. Budeme tedy doufat, že vám 
Jazzové pátky nabídnou příjemnou alter-
nativu, jak strávit páteční večery u dobré 
kávy či sklenky vína ve společnosti živé 
hudby. Přijměte proto srdečné pozvání 
do Klášterní kaple…

Petra Jarmarová

Jazzové pátky začínají

http://www.otrokovice.charita.cz
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Vítání občánků
V sobotu 14. září jsme přivítali 

na napajedelské radnici naše nové spo-
luobčánky. Přejeme jim hodně zdraví 
a krásný a spokojený život.

Foto František Cívela

O prvním zářijovém víkendu se každo-
ročně koná v Uherském Hradišti krásná a již 
tradiční folklórní akce:

Slavnosti vína a otevřených památek. 
Město se zaplní množstvím krojovaných lidí, 
v mnoha zákoutích se konají vystoupení sou-
borů, hrají muziky, prodává se víno, burčák 
a množství pochutin.

Na lidovém jarmarku si můžete zakoupit 
spoustu krásných a užitečných věcí.

Vrcholnou součástí slavností je nádherný 
průvod krojovaných, kdy snad každá obec 
Slovácka posílá do průvodu nastrojené ob-
čany v krojích a je to překrásná podívaná. 
Všichni chtějí ukázat to nejkrásnější, co 
u nich mají.

Členové Radovanu se svými dětmi, ro-
dinnými příslušníky a přáteli se připojují 
do průvodu už několik let. Přípravy na kro-
járně probíhají mnohdy celý měsíc. Je třeba 
si vybrat fěrtúšek, vyzkoušet boty, promyslet, 
co se k sobě hodí a co nejlépe ozdobí naši 
skupinu v průvodu.

Vše se musí pečlivě vyžehlit, přišít, upra-
vit tak, abychom neudělali sobě ani městu 
ostudu.

Přestože Napajedla velkou tradicí nošení 
krojů neoplývají, máme v souboru obsáhlou 
sbírku krojových součástek z dědictví lidí 
z okolních obcí. Tyto kroje v běžné soubo-
rové praxi tolik nevyužíváme, ale jsme pyšní 
na to, že můžeme jejich krásu ukázat tímto 
způsobem.

Mrzí nás, že Napajedla jsou tradičně zařa-
zena do průvodu na konec, v sekci „hosté“. 

Přestože se velmi hrdě hlásíme ke Slo-
vácku, nejsme členy žádného Mikroregionu, 

Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti

a proto nás pořadatelé vlastně nemají kam 
jinam dát. Náladu nám to ale rozhodně nekazí. 

Velmi nás těší, kolik diváků a návštěvníků 
slavností projevuje o kroje a vystoupení 
zájem, kolik lidí tato akce oslovuje. I přes 
obrovské množství lidí, které potkáte na ka-
ždém kroku, i přes bolavé nohy a velkou 
únavu po celodenním pocházení městem se 
do Hradiště vždy těšíme. Rádi si napečeme 
nějaké dobroty do košíků, aby nám neko-
nečná cesta v průvodu příjemně ubíhala, 
rádi si zazpíváme krásné slovácké písničky, 
jen tak pro radost, sami nebo s jinou partou 
folklórních nadšenců. 

Slavnosti vína v Uherském Hradišti jsou 
skutečně ojedinělou akcí, kterou stojí za to 
zažít!

Jitka Šohajková
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Ráda bych touto cestou po-
děkovala všem organizátorům 
- především hlavní organi-
zátorce Miroslavě Havalové, 
pomáhajícím dobrovolníkům 
a účinkujícím, kteří se podíleli 
na letošních velmi úspěšných 
Svatováclavských slavnostech. 
Hlavně díky vám město ožívá 
na největší akci roku. Věřím, že 
se všem návštěvníkům slavnosti 
líbily a už se těší na ty příští, již 
patnácté.
Irena Brabcová, starostka města

14. Svatováclavské 
slavnosti v Napajedlích 

Už po 14. se v ulicích Napajedel na Den čes-
ké státnosti uskutečnily Svatováclavské slavnosti.

Ani letos nechyběl na 14. Svatováclavských slavnos-
tech kníže Václav se svou družinou, kterého v Napajedlích přivítal 
místostarosta města Zbyněk Ohnoutek. Svůj oděv zvolil z doby, která 
se nepojí ani s dobou Václava ani s dobou současnou, a tak symbo-
licky překlenul osu dějin. Ale vezměme celodenní akci od začátku. 
Vše vypuklo v 8 hodin Farmářskými trhy na náměstí, které už si mezi 
občany našly své příznivce a hojně využívají nabízených potravin 
a výrobků. V odpoledních hodinách se trhy na náměstí proměnily 
ve Slavnosti vína a otevřely se napajedelské památky. Po loňské 
premiéře se ujal i program na kostelních schodech, při němž kníže 
Václav s panem místostarostou města zahájili Dobu ohňů a mečů, 
kterou provázela ústřední Píseň srdce. V ochutnávce historického 
programu vystoupila Skupina historického a scénického tance Porta 
Temporis s Renesančními tanci, Praporová performace Monadria 
Polygamica, Skupina historického šermu Berendal s ukázkami 
šermu či břišní tanečnice z Domu dětí a mládeže Matýsek. Úplnou 

novinkou letošních slavností byly Jarmarečné hrátky, při 
nichž vystoupil Loutkový soubor Klubíčko s pohádkou 
„Sněhurka“, cimbálová muzika Stanislava Gabriela 
a Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka s melodramatem 
„Zbojnická láska“. Už několik let je součástí slavností 

mše v kostele sv. Bartoloměje, kterou na počest svatého 
Václava a letos i na poděkování za ochranu země sloužil 
páter Richard Turko. K dobré náladě přispěly i Středověké 
hry pro děti, které si i letos velmi pečlivě připravili 

dobrovolníci ze sdružení aktivit mládeže SAM Napajedla 
a Skupina Gard přivezla dobovou střelnici, která se 

utábořila u 2. základní školy. Dobový program byl 
letos pro návštěvníky připraven na nádvoří Nové-

ho Kláštera. Zde si Skupina historického šermu 
Berendal pro diváky připravila šermířskou 

pohádku o falešném Drakovi. Vyhazování 
praporů do vzduchu a jejich chytání - při 

trénincích asi dřina, ale ve výsledku 
zábava s úžasným efektem - to byla 

praporová performace skupiny 
Monadria Polygamica. V po-

dání skupiny historických 
a scénických tanců 

Porta Temporis 

mohli diváci shlédnout lidové taneční pásmo 
„Od jara do zimy“. Šermířská a divadelní společnost 
Memento Mori předvedla výcvik Landsknechtů, ladnost 
pohybu dívčího těla předvedly břišní tanečnice z napajedelského 
DDM Matýsek a závěr odpoledního programu patřil Divadelní 
a kaskadérské skupině Štvanci s ukázkami šermu. Po setmění se 
ozvaly údery bubnů skupiny historického šermu GARD a pochod-
ňový průvod vyšel do ulic města v čele s knížetem Václavem a jeho 
družinou. K atraktivnosti průvodu letos přispěla účast vystrojených 
členů skupin, spolků, souborů, společností i koní. Při zastávce 
v nočním městě přivítala knížete Václava v obřadní síni starostka 
města Irena Brabcová a zástupkyni Václavovy družiny místostarosta 
města Zbyněk Ohnoutek, aby spolu všichni vykročili k čekajícím 
davům u kostelních schodů. V její zdravici zazněla slova o tradici, 
setkávání a národní hrdosti. Po zdravici knížete Václava, v níž 
apeloval na vlastnosti českého národa a požehnal mu svou 
modlitbou, se publiku představila napajedelské skupina Porta 
Temporis s živými obrazy ze života Václavovy matky, které 
nazvali: „Pýcha a láska kněžny Drahomíry“. Průvod pak 
pokračoval zpět na nádvoří Nového Kláštera, kde probí-
hala druhá část dobového programu, který zahájila Píseň 
srdce členek Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka. Pak 
už se publiku představili fakýři ze skupiny Memento 
Mori, ohebností těl si získala obdiv diváků sportovní 
gymnastika Sokol Napajedla, s šermířskými ukázkami 
a tanci se s publikem rozloučila skupina Berendal, 
krásu honosných dvorských šatů předvedla 
napajedelská taneční skupina Porta Temporis, 
velký rytířský turnaj s umem ovládat koně, boje 
a strategie, okořeněný vtipnými gegy a ko-
mentářem herolda, předvedla Divadelní 
a kaskadérská společnost Štvanci z Brna 
a tečkou za 14. ročníkem Svatováclav-
ských slavností v Napajedlích byla 
ohňová show v podání skupiny 
Tortus De Ignis. V celodenním 
bohatém programu, si tak jistě 
každý našel to své.

Miroslava Havalová

Foto: Pavel Ligr
Foto :  Marián 

Vaňáč
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Jako obvykle byl i letos součástí Svatovác-
lavských slavností Farmářský a řemeslný 
trh, který nabídl výběr toho nejlepšího hlavně 
z našeho regionu. Krásný zářijový den jste 
si tak mohli zpříjemnit, krom jiného, také 
domácím pivem, medovinou, vínem z čer-
ného rybízu, burčákem či ochutnávkou těch 
nejlepších moravských vín. Výborné frgály, 
Vlčnovské koláčky nebo trdelníky vám osla-
dily sváteční nákupy. Napajedelský stánek 
nabízel k ochutnání minerální vodu Slanica. 
Opět nechyběl ani stánek Pěstuj a vyměňuj, 
kde lidé sdíleli své přebytky ze zahrádek, 
naloženou zeleninu či zavařeniny nebo „jen“ 
hodnotné rady a zkušenosti.

V doprovodném programu se letos poprvé 
objevily okružní plavby lodí Morava, o které 
byl takový zájem, že se přidávala ještě jedna 
plavba navíc.

Motorový vláček odvážel zájemce na Den 
otevřených dveří v Hřebčíně, kde byly 

Soutěž o nejlepší 
ovocný koláč

Na svatováclavském Farmářském 
a řemeslném trhu jste si opět mohli za-
soutěžit v pekařské soutěži – tentokrát 
o nejlepší ovocný koláč. Přihlásily se nám 
čtyři pekařky z Napajedel a porota měla 
možnost ochutnávat švestkové, borův-
kové i smíšené koláče. V porotě usedli 
profesionální pekař Přemysl Stuchlík 
a pekařky z pekárny Vlčnovských vdo-
lečků, kteří hodnotili vzhled, chuť, vůni 
a celkový dojem.

Po dlouhém ochutnávání a napětí 
zvítězil koláč paní Věry Smýkalové, 
která tímto získala diplom Města Napa-
jedla a chutný farmářský balíček, který 
obsahoval výběr toho nejlepšího ze 
svatováclavského trhu.

Po vyhodnocení jste mohli všechny 
koláče ochutnat u stánku Města Napa-
jedla.

Všem soutěžícím děkujeme za účast 
a doufáme, že se přihlásí i příště.

Klub kultury Napajedla

Výstava, která probíhala od 20. do 30. 9. 
v sále kulturního domu v Komárově, byla 
uspořádána v rámci oslav 650 let od 1. písem-
né zmínky jmenované obce. Tato výstava 
by vůbec nevznikla, kdyby nebylo mnohých 
zapálených patriotů, kteří na ni přispěli zapůj-
čením materiálů, předmětů a někteří i svou 
obětavou, časově náročnou prací při instalaci 
výstavy. Vlastně lze říci, že tato výstava byla 
„Komárov sobě“. Smyslem výstavy nebylo 
vytvořit dokonalou, leč chladnou prezentaci 
o historii jedné obce, ale oslavit život, který 
zde kvetl již před staletími, a také život, který 
zde i nadále obyvatelé mohou vést. V jednot-
livých sekcích textů a fotografií na stolech se 
návštěvníci seznámili a připomněli si všechny 
události, které se dotkly života jejich předků 
nebo i toho jejich. Výstava byla uspořádána 
od šerosvitu dějin (od roku 1349) až do dnes. 
Texty velmi zpestřily a podpořily staré 
fotografie vážící se k jednotlivým úsekům 
(kroje, vznik školy, lidové zvyky, atd.). Hned 
při vstupu byli diváci jati pestrou expozicí 
krojů a ve výklenku sálu ukázkami bydlení, 

Slavnostní otevření čistírny vod v Halenkovicích
V Halenkovicích proběhlo v pátek 27. září 2013 Slavnostní otevření nové čistírny od-

padních vod. Od 10.30 do 19 hodin probíhal ve správní budově ČOV u Svatých také Den 
otevřených dveří, při kterém se zájemci mohli seznámit s technologií čištění odpadních 
vod a historií výstavby ČOV.

120. výročí založení 
SDH v Pohořelicích

 V sobotu 14. 9. 2013 proběhly v Po-
hořelicích oslavy 120. výročí založení 
sboru dobrovolných hasičů, které byly 
zahájeny velkou schůzí, které se zúčast-
nili nejen naši členové a bratři i sestry 
z okolních sborů, ale i hosté z ostatních 
zájmových sdružení obce a starostové 
okolních obcí a měst. Po schůzi vyrážel 
průvod v čele s praporem a dechovou 
kapelou Kněžpolanka ke zrekonstruo-
vané kapličce, která byla v tento slav-
nostní den otevřena jako minimuzeum 
Kaplička. Před hasičskou zbrojnicí bylo 
pro hosty připraveno námětové cvičení. 
Během ukázek si mohli hosté prohléd-
nout výstavu pohárů a ocenění v zase-
dací místnosti zbrojnice a téměř tisíc 
fotografií z historie i současnosti sboru. 
Večer oslavy zakončila kapela Aventis.

SDH Pohořelice 

Sportovní dopoledne 
na Žlutavě

V sobotu 21. 9. se na fotbalovém hřišti 
konaly netradiční sportovní hry „Napajedel-
ských emirátů“. Zúčastnili se zástupci obcí 
Karlovice, Komárov, Napajedla, Oldřichovi-
ce, Pohořelice, Spytihněv a Žlutava. Soutěžilo 
se ve hrách WOODBAL, KUBB a MÖLKY. 
I když počasí příliš nepřálo, akce se vydařila.

Ing. Stanislav Kolář

Napajedelské emiráty
Výstava „Komárov v toku času“

dílen i hospodaření, nechyběly ani lecjaké 
lokální rarity. Např. deska nalezená pod 
prahem domu č. p. 97 z roku 1942 se zprávou 
potomkům nebo nářadí, kterým byl stavěn 
místní kostel z roku 1937. 

Ale Komárov má co nabídnout i dnes, proto 
zde hrdě prezentovaly svou činnost i všechny 
místní spolky: včelaři i s ochutnávkou medo-
viny, hasiči s návštěvou zbrojnice, a zahanbit 
se nedali ani myslivci a sportovci. Rovněž 
prezentace komárovské MŠ byla ukázkou 
mnoha roztomilých výrobků a fotografií ze 
života našich nejmenších. Skvostnou tečku 
vytvořila vystavená díla místních mladých, 
úspěšných výtvarnic.

Výstava měla značný ohlas, proto byla 
prodlužována a shlédnout ji přijela i celá 
ZŠ z Pohořelic. Odhadovaný celkový počet 
návštěvníků jistě přesáhl 500 osob, vystaveno 
bylo více jak 300 předmětů a nad 100 fotografií. 

Maria Zapletalová

Doprovodný program Svatováclavských slavností

připraveny přehlídky plemeníků, projížďky 
na koních a ponících, jízdy kočárem, hry pro 
děti a mnoho dalšího.

Letošní program obohatilo také otevření 
památek s kostýmovanými průvodci. Přes 
celý sobotní den jsme zaznamenali rekord-
ní počty v návštěvnosti. Na radniční věži 
i v Muzeu Napajedla přivítali průvodci přes 
400 návštěvníků.

Jménem Klubu kultury Napajedla bych 
tímto chtěla poděkovat Divadelnímu sou-
boru Zdeňka Štěpánka Napajedla za skvěle 
odvedenou práci. V neposlední řadě děkuji 
všem účinkujícím a také dobrovolníkům 
z Folklorního souboru Radovan, Loutkové-
ho souboru Klubíčko, DDM Matýsek, Sokol 
Napajedla, Sboru dobrovolných hasičů, PČR, 
MP, SM Napajedla a všem dobrovolníkům, bez 
kterých by Svatováclavské slavnosti nemohly 
být tak skvělou akcí, jakou bezesporu jsou. 

Kristina Frascaová,
ředitelka Klubu kultury Napajedla

Foto: Pavel Ligr

https://www.facebook.com/DivadloNapajedla?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/DivadloNapajedla?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/pages/Folklorn%C3%AD-soubor-Radovan/162703287140443?directed_target_id=0
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Kosmetika 
Salon 

Orchidea,Masarykovo 
nám.222. Napajedla 

-Celkové oš pleti 
-Tvarování a barveni       
  obočí a řas 
-Trvalá na řasy 
-Depilace 
-Chemický peeling 
-Prodej kosmetiky a 
dárkových poukázek 

Těší se na Vás  

Jana Andrýsková 
608831186 

 

AUTO Hlaváček a.s.
Kvítkovická 1579
763 61 Zlín – Napajedla
Tel.: 577 102 290 www.hlavacek.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Zimní servisní prohlídky od 14. 10. do 30. 11. 2013

ŠKODA Vás
připraví na zimu

Víte, že jednotlivá kola Vašeho vozu se silnice dotýkají
plochou velikou pouze jako lidská dlaň? Věnujte proto
pozornost stavu i stáří pneumatik!
Nabízíme Vám kvalitní zimní pneumatiky za internetové
ceny nebo skompletní zimní kola pneugarancí
na 3 roky.
Pro více informací kontaktujte naše servisní poradce.

DDM Napajedla - Tábory 
 Přídomečkový tábor 8.–12. 7. 2013

První tábor, který odstartoval maratón 
letních táborů pořádaných Domem dětí 
a mládeže, navštívilo 30 dětí z Napajedel 
a blízkého okolí. Na programu byly různé 
hry, soutěže, zábava, sportování, ale také 2 
super výlety. Protože nám počasí velmi přálo 
a teploty se vyšplhaly vysoko nad 30 oC, cíl 
prvního výletu bylo hulínské koupaliště, 
na kterém si děti užily vody, zahrály plážo-
vý volejbal a zadováděly na dětském hřišti. 
Druhý výlet byl kombinací turistiky a pro-
hlídky Vodního království na Modré. Další 
aktivita, kterou byly děti potěšeny, byl golf 
na Pahrbku. Táborovou atmosféru si mohly 
děti vychutnat spolu se špekáčkem v místním 
lomu u táboráku, kde si jako správní táborníci 
zajistily dřevo k rozdělání ohně.

 Přídomečkový tábor 15.–19. 7. 2013
Na tomto táboře se hrály hodně hry v lese, 

bojovky, koupání v bazénu apod. Kromě 
toho jsme také měli společný táborák a výlet 
na dopravní hřiště a pěší výlet do Spytihněvi 
do bazénu na Skleníky a lodí zpět. 

 Přídomečkový tábor 22.– 26. 7. 2013
První den našeho táborového dne nás 

navštívili myslivci, kteří si připravili pro děti 
krásný program, který jsme zakončili opéká-
ním špekáčků. V úterý a ve čtvrtek jsme se 
vypravili na skvělé výlety, a to do Kovo Zoo 
ve Starém Městě a na Lukov. Děti si také užíva-
ly koupání v bazénu a další doprovodné hry.

 Přídomečkový tábor 26.– 30. 8. 2013
Poslední týden prázdnin nebylo počasí 

příliš příznivé, ale i tak jsme si příměšťák 
všichni užili. Hrály se převážně hry v DDM 
či tělocvičně a byli jsme také na 2 výletech. 
Do Laser arény Zlín a do zábavného centra 
Galaxie Zlín. 

 Tábor pro maminky s dětmi 23.– 29. 6. 
2013, 3. – 10. 8. 2013, 10. –17. 8. 2013
Dům dětí a mládeže Matýsek nepořádá 

jen tábory pro děti, ale také pro jejich rodiče. 
Důkazem toho jsou již 3 termíny těchto táborů 
pořádané na Horní Bečvě.

Program na Horní Bečvě byl tento rok 
opět velmi pestrý, zaměřený na Trpasličí 
dovádění či Čarohrádky, kdy se děti vyřádily 
při různých hrách, vaření lektvarů a sběrem 
bylinek. Vše provázely také hry v přírodě, 
olympiády, soutěže, malování a další pro-
gram. Jelikož bylo opravdu velké horko rodiče 

i děti si užívali koupání a skotačení v bazénu 
i doprovodné výlety. Díky skvělému počasí 
a úžasnému prostředí jsme společně s dětmi 
i rodiči prožili krásné týdny a odjížděli jsme 
plni nádherných vzpomínek.

 Na pirátské lodi 15.– 18. 7. 2013
Prostředí areálu Kopánky v Bílých Kar-

patech se letos v létě proměnilo na necelý 
týden v ostrov plný pirátů, pirátek, krokodýlů, 
lodních vraků aj.

Na programu bylo zápolení s Jackem 
Sparrowem, hledání pokladů, výroba lodiček, 
šití pirátských papoušků, malování ostrova, 
krokodýlí stezka, brodění se z břehu na břeh 
ve člunu, výroba a následné závody v plachet-
nicích, karneval, diskotéka. Zkrátka vše, co 
správný pirát musí prožít na moři. Program 
nám zpestřili zaměstnanci společnosti Besip, 
kteří si, tak jako každý rok, připravili pro malé 
i velké piráty cyklozávody. Úžasné prostředí 
a počasí nám všem umožnilo prožít krásný 
týden plný dobrodružství, zábavy a smíchu.

 Olympia 5.– 9. 8. 2013
První ročník pobytového tábora, jehož 

součástí je dobrodružná etapová hra, hry 
a bojovky v přírodě, sportování a zábava 
se konal 5.–9. 8. v chatovém tábořišti RS 
Královec. Děti byly zpočátku rozděleny 
na 4 skupiny a soutěžily v nejrůznějších 
hrách. Celou dobu směřovaly k pokladu. 
Za každou hru děti kromě bodů dostávaly 
indicie směřující k místu s pokladem, který 
nakonec získaly. Zákeřní banditi sice chtěli 
získat poklad dříve než my a jednou v noci 
dokonce přepadli náš tábor. Naši ale nakonec 
zvítězili. Děti tak zažily mnoho dobrodružství, 
her a zážitků při společném programu pod 
vedením 4 vedoucích v krásném prostředí 
RS Královec a okolí. Děkujeme všem dětem 
i vedoucím, že vytvořili skvělou přátelskou 
atmosféru na táboře. 

 Roztančené léto 10.– 17. 8. 2013
V srpnu se ve Vizovicích v rekreačním 

středisku Revika konal v pořadí již sedmý 
taneční tábor pod vedením Katky Mičákové. 
Heslem pro letošní rok bylo „dvojka v akci“ 
a v tomto duchu probíhal celý týdenní pobyt. 
Holky si vyzkoušely různé typy tanců, soutěží 
a nechyběly ani sportovní aktivity a koupání 
v bazénu. Navázaly spoustu kamarádských 
vztahů nejen mezi sebou, ale i s ostatními 
táborníky vizovického areálu. Krásného 
počasí, hodně legrace a hlavně tance si spo-
lu s holkami užily i jejich táborové vedoucí in
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Katka, Martina a Vlasta. Při loučení a odjezdu 
z Vizovic ukápla nejedna slzička a velkým 
přáním je sejít se opět za rok.

 Zpátky Ječmínek 18.– 25. 8. 2013
Tak jako každý rok jsme si vybrali nej-

hodnější děti z Napajedel a z blízkého okolí 
a vydali jsme se na letní tábor pod názvem 
„Zpátky na Ječmínek“. Letošní téma znělo 
„Ztracený ostrov“. Děti se po příjezdu ocitly 
na opuštěném ostrově s pár domorodci a jejich 
úkolem bylo najít kouzelný nápoj, který měl 
zachránit ostrovany před vymřením. Musely 
se naučit tajnou abecedu, plnit různé úkoly, 
řešit rébusy apod. Za odměnu dostávaly kous-
ky puzzle, které na konci musely poskládat 
a vyřešit tajenku, která jim napověděla, kde 
jsou klíče od truhly s tajemným nápojem. Pro-
tože s sebou bereme nejen ty nejhodnější, ale 
také nejchytřejší děti, všechno dobře dopadlo 
a ostrovani byli zachráněni. 

Přestože nám počasí nepřálo tolik jako 
v předchozích letech, zvládli jsme udělat tá-
borák, diskotéku, výlet na Cimburk, koupání, 
sportování, tvoření i vaření.

O obědy na příměstských táborech se 
postarali zaměstnanci Hotelu Malina, kterým 
patří velký dík za vstřícnost, ochotu, pocho-
pení a především za výborné jídlo. 

Touto cestou bychom chtěli také podě-
kovat vedení Mateřské školy, ředitelce paní 
Martině Švandové i panu školníkovi Tomkovi 
za možnost využití bazénu, který v letních 
horkých dnech děti velmi osvěžil.

Velký dík patří i pánům z Českého mysli-
veckého svazu, kteří připravili pro děti pes-
trý program plný zajímavostí a překvapení 
s možností vyzkoušení myslivecké výbavy. 

Děkujeme také pracovníkům společnosti 
Besip a zájmovému kroužku Agility, kteří 
svým zábavným a zároveň poučným progra-
mem zpestřili naše letní tábory. 

V neposlední řadě děkujeme externím ve-
doucím, kteří se podíleli na přípravě a vedení 
táborů s velkým nasazením.

Věříme, že si tábory užily nejen děti ale 
i jejich vedoucí a budeme se těšit na příští rok.

DDM Matýsek Napajedla

Podzimní deratizace 
na Zlínsku

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. zajistila dle platného harmonogramu 
v měsících září–říjen 2013 (v celkové délce 
6 týdnů) podzimní etapu plošné deratizace 
stokové sítě. Jen na území měst Zlín, Otroko-
vice, Vizovice, Napajedla, Valašské Klobouky, 
Slavičín, Brumov-Bylnice, a dalších menších 
obcí se jedná o preventivní ošetření kanalizač-
ních sítí v délce téměř 650 km. Na podzimní 
etapu deratizace budou vydány stovky tisíc 
korun a spotřebuje se téměř 0,5 tuny nástrah. 
Rozsahem prací je podzimní etapa méně 
náročná než jarní a jejím hlavním cílem je 
především ověření účinnosti jarní deratizace.

Plošná deratizace se provádí pulzační 
metodou pomocí kombinované nástrahy. Je to 
směs granulí a zrna v mikrotenových sáčcích, 
která je ošetřena tak, aby byla odolná proti 
vlhkosti. Účinnou látkou je antikoagulant, 
který zabraňuje srážlivosti krve a hlodavci tak 
bezbolestně hynou asi po 7 dnech na vnitřní 
vykrvácení. Harmonogram i  výsledky prací 
jsou konzultovány a zasílány Krajské hygie-
nické stanici ve Zlíně, se kterou prováděcí 
firma úzce spolupracuje. Zvláště ve velkých 
městech se musí provádět deratizace pravi-
delně, dochází tak ke korigování početního 
stavu potkanů na přiměřené úrovni. 

Likvidace potkanů má dva důvody: zdra-
votně-hygienický, protože potkani přenášejí 
množství nemocí a ekonomický, kdy potkani 
způsobují svou činností velké škody. Kana-
lizační síť je domovem velkého množství 
potkanů. Nejenom zbytky u popelnic, ale také 
tím, co vše doma spláchneme nebo na ulici 
naházíme do  kanálů, přispíváme k  životu 
těchto škůdců. Deratizace stokové sítě se 
provádí na jaře a na podzim, místa s výsky-
tem potkanů se kontrolují častěji. Někdy je 
nutné provést v průběhu roku i doplňkové 
lokální ošetření ložisek se zvýšeným výskytem 
hlodavců. Pokud se takové ložisko někde 
vyskytne, mohou je občané nahlásit u nás.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 
840 668 668, www.smv.cz
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Zdravím napajedelské čtenáře. Chci se 
s vámi podělit o další zážitky a postřehy ze 
své cesty přes asijský kontinent, tentokrát 
z těch nejzajímavějších partií Číny. Přeji vám 
příjemné počtení J

 Meiyou
Zaručuji vám, že na tohle nejčastější čínské 

slovo budete při cestě Říší středu brzy alergičtí. 
A to o to víc, když je vyslovováno s nezájmem 
či až s pohrdáním. Co že je „meiyou“? Jedno-
duše: „Nemáme, nejde to, vypadni!“ 

Třeba v internetové kavárně... Ty ve vět-
šině zemí světa slouží k poskytování inter-
netových služeb. V Číně v nich však mládež 
celé dny a noci „paří“ hry. Přístup k internetu 
v čínských internetových kavárnách většinou 
je, ale k nalogování je třeba mít čínskou občan-
ku. Máte jen pas? Smůla. Platí zde dokonalá 
diskriminace. „Meiyou!“ 

„Meiyou“ uslyšíte často v hotelech. Ne 
proto, že by snad pro vás neměli místo, ale 
prostě neubytovávají cizince. Obzvláště 
v turisticky sensitivních okrajích Tibetu si 
míst s hotely neakceptujících cizince vy-
myslela čínská vláda spousty. Já si to prožil 
ve městech Linxia a Hezuo. Turisté většinou 
sympatizují s Tibeťany, kteří se právě v těchto 
končinách často sebeupalují na protest proti 
čínské okupaci jejich země, tak proč by ci-
zincům vládnoucí garnitura jejich cesty co 
nejvíce nezkomplikovala. V každém městě 
alespoň jeden hotel ubytovávající turisty 
je - ten nejdražší...

Už jste někdy spali v hotelu, hostelu či 
ubytovně, která nemá sprchy? Že ne? Zajeďte 
si do Číny! Tahle kuriozita je zde poměrně 
častá. Poprvé jsme nechtěli uvěřit tomu, že 
by v relativně čistém hotelu, nebyla alespoň 
na chodbě nějaká společná sprcha. Nebyla. 
V žádném patře. Zato televizi na každém poko-
ji měli. Ty paradoxy... Po třech dnech bez mytí 
nám nezbylo, než se kýblovat nad tureckým, 
pardon, vlastně čínským záchodem. A pak si 
už vždy dávat pozor na recepční reagující 
na dotaz na mytí: „Sprchy? Meiyou. K čemu 
by nám v hotelu byly?“ :-)

„Meiyou“ uslyšíte často při dotazu na vlast-
ně jakoukoliv službu. V restauraci, v obchodě, 
v prodejně lístků. Vámi požadovaná služba či 
zboží k dispozici samozřejmě je, ale Číňanka 
za přepážkou je zcela vyvedena z míry pří-
tomností cizince, a tak opakuje jen „meiyou, 
meiyou“. Jsou i tací, kteří se nedovtípí, že 
v restauraci jste proto, abyste se najedli či 
v hotelu proto, abyste se ubytovali. Jen ne-
věřícně koukají a někdy je musíte podezírat, 
že jsou úplně tupí. Někdo prostě rozumět 
nechce… Ale uvažte sami - není jednodušší 
říct „meiyou“ než si komplikovat život s ně-
jakými bělochy?

  Okruh po okrajích Tibetské náhorní 
plošiny
Tibet sestává nejen ze samotné Autonomní 

oblasti (AO) Tibet, ale zasahuje i do jiných 

čínských provincií – Gansù, Sichuan, Qinghai. 
Historicky se jedná o území Amdo a Kham. 
Na rozdíl od AO je zde nezávislé cestování 
cizinců po většinu roku možné. Dostat se 
do AO Tibet je dnes pro nečínské turisty 
komplikované. Vláda jedné strany cizince 
v Tibetu nechce a přístup do něj náležitě 
byrokraticky zatěžuje. Chcete do AO Tibet? 
Čeká vás složité a nejisté vyřizování permitu, 
aktuální povinnost jet ve skupině alespoň pěti 
lidí stejné národnosti, nutnost cestovat pouze 

s čínskou CK, absolvovat předem připravený 
a náležitě drahý program… Nyní není dobrý 
čas pro cesty do Tibetu... Nastane někdy 
v Tibetu pro cizince více volnosti? Navíc 
AO i okrajové části Tibetu čínská vláda pro 
cizí turisty příležitostně a hlavně nečekaně 
zcela uzavírá. Zpravidla v souvislosti s míst-
ními nepokoji, protestním sebeupalováním 
mnichů atd. My měli štěstí, projeli jsme vše, 
co jsme chtěli – okruh z Xiningu přes Xiahe 
do Chengdu a pak druhou polovinu okruhu 
přes Ganzi a Yushu zpět. Byla to fantastická 
cesta… 

 Gompy
Tibetské kláštery. Okraje Tibetu jsou jimi 

poseté. Architektonicky nádherné, často 
bělostné se zlatem se blyštícími střechami 
se symboly kola života. Mohou sestávat jen 
z pár budov nebo to mohou být rozsáhlé 
areály desítek chrámů a ubikací mnichů, které 
mohou tvořit vlastní malé město. Do toho jsou 
občas zasazené bělostné nebo barevné stúpy 
(čörteny), obsahující popel významných 
mnichů. Skvosty mezi kláštery jsou třeba: 
klášter Labrang v Xiahe, gompy Rongwo 
a Wutun Li s překrásnými stúpami v Tongre-
nu, Gorgey gompa se střechou ve stylu zídky 
mani, svahový klášter v Ganzi, nejrozsáhlejší 
zídka mani na světě (byť nyní z poloviny 
zničená zemětřesením) v Yushu. Okolo 
klášterů proudí davy poutníků, věřících, 
mniši v karmínových rouchách s miskami, 
kteří jdou na jídlo, malý mníšci hrající před 
chrámem fotbal… Je to směs pocitů, které 
útočí na vaše smysly. A co teprve interiéry 
chrámů! Většinou jim vévodí obří socha minu-
lého, přítomného nebo budoucího Buddhy, 
nebo významného bódhisattvy. Stěny jsou 
pokryté tangkami – posvátnými obrazy, ze 
stropu visí jedny z mnoha ochranných prvků 
chrámu, symbolizujících mužský a ženský 

element. Sochy jsou uctívány spousty obětin, 
většinou potravin a výtvorů z jačího másla. 
Tím je provoněný celý chrám, o což se starají 
stovky zapálených svíček, jejichž základem 
je také jačí tuk. A přijít do chrámu na puju, 
modlení mnichů a drmolení modliteb, to je 
zážitek z největších. Mezi mantrami zaznívají 
tibetské nástroje, obří trúby, žestítka, činely, 
mušle – kakofonie zvuků připomínající vše jen 
ne melodii, ale to je právě ono mystično! Při 
pravé ranní puji mohou chrámem obcházet 
poutníci a dostávat od mnichů požehnání, 
neméně zajímavé jsou třeba odpolední 
„cvičné“ modlitby malých mníšků, které 
jako darebné žáčky logicky zajímá vše jiné 
než odříkávání manter. Úžasné je sledování 
mniší školy – třeba při hodině tance mníšci 
cvičí na již zmiňovanou tibetskou „hudbu“ 
sestavu pohybů, jejichž základem je udělat 
ne zrovna jednoduchý most ze stoje. Dřina 
a odříkání. Jsem ale zastáncem názoru, že 
„mnichařina“ je dokonalá zašívárna. Jednou 
dvakrát za den se mniši pomodlí a pak už je 
vidíte pořád chodit s miskama nebo se toulat 
po městě. Tibeťané to ale vnímají odlišně - mít 
v rodině mnicha, to je velká pocta…

 Kora
Poutní okruh okolo gompy nebo okolo 

zídek mani, tedy nashromážděných kamenů 
popsaných barevnými mantrami. Okruh 
od stovky metrů do několika kilometrů. 
Na koře vždy najdete nádherné bělostné 
čörteny, hlavně jsou v obvodové zdi klášte-
ra zasazeny nekonečné řady modlitebních 
mlýnků. Poutníci chodí koru od brzkého 
rána až do noci, často pořád dokola. Někde 
na odlehlejších místech to jsou jednotlivci, 
u nejznámějších klášterů chodí celé zástu-
py. Tradičně odění Tibeťané a Tibeťanky 
s dlouhými spletenými vlasy, mniši ve svých 
rouchách… Obcházejí koru roztáčejíce mod-
litební mlýnky, čímž se modlitby napsané 
na mlýncích pronášejí. Někteří mají vlastní 
modlitební mlýnek, kterým vrtí. A všichni 
drmolí mantry, které jim přináší duchovní 
energii, světlo do života: „Om mani padme 
hum.“ Kora se chodí vždy po směru hodino-
vých ručiček, ve stejném směru se obcházejí 
stúpy či zídky mani. Je to pastva pro naše fo-
tografické oči, ale je třeba být velmi diskrétní. 

Speciálním způsobem absolvování posvát-
né kory i speciálním způsobem modlení jsou 
buddhistky či buddhisté, které mí kamarádi 
ihned trefně přejmenují na „plazivky“. Modlí 

se stylem: stoj s pomodlením – klek – leh se 
sepnutím rukou – klek – vztyk s pomodlením 
– klek – leh… Někteří takto „chodí“ celou 
i třeba tříkilometrovou koru, což je opravdu 
slušné fyzické cvičení. Nebo tímto způsobem 
jen „hoblují podlahu“ před chrámem či místa 
k tomu stylu speciálně určená. Na tento 
způsob modlení „válení se v prachu“ jsou 
většinou dokonale vybaveni – na rukou 
mají dřevěné destičky, na kolenou chrániče. 
Dovedu si vysvětlit, že neustálým drmolením 
modliteb a roztáčením mlýnků se věřící 
zřejmě dostávají do hlubokého duchovního 
stavu, ale pochopení „plazivek“ mi uniká. 
Takové fyzické utrpení musí mít závažný 
důvod a nesmírně hlubokou víru. Já však v li-
dech na koře očekávané duchovno necítím. 
Mám z nich pocit, jakoby (snad na základě 
výchovy) automaticky převzali tradici a ani se 
nezamysleli, proč to vlastně dělají a co to má 
všechno znamenat. A tak nekonečně drmolí 
naučené mantry či opakují pro nás nesmysl-
nou sestavu naučených pohybů. Myslíte, že 
si to Buddha představoval opravdu takhle? 

	Žluté	čepice
Tento řád tibetského buddhismu zvaný 

také Gelugpa má šest hlavních center, z nichž 
dvě navštívím – fascinující klášter Labrang 
v Xiahe a gompu Taer Si u Xiningu. Již dle 
názvu řádu lze tušit, že se navenek vyznačuje 
nošením žlutých čepic při obřadech. V Taer 
Si sleduji přes dvířka na dvorku gompy tzv. 
tleskací rozhovory „žlutočepičářů“ - nábo-
ženské disputace. Nejhlubším zážitkem z celé 
cesty po okrajích Tibetu však ve mně zůstane 
venkovní puja u řeky u kláštera Labrang. 
Za zvuku tibetských nástrojů jde průvod až 
stovky „žlutých čepic“ ven z chrámu, u řeky 
probíhá obřad svěcení vody. Sedím hned ve-
dle davu „žlutočepičářů“ drmolících mantry 
za občasného doprovodu trúb, mušlí, činelů 
a bubnů. Žluté čepice jsou v zástupu jedna 
za druhou – audiovizuálně nejexotičtější 
tibetský vjem. 

 Nebeská pohřebiště
Nechce se mi pořád věřit tomu, co jsem 

na okrajích Tibetu viděl. To, co je třeba 
v zoroastrijském náboženství minulostí, je 

v Tibetu stále aktuální. Návštěva nebeského 
pohřebiště u Langmusi je snad tím nejsilněj-
ším tibetským zážitkem. Už jen úžasná hor-
ská krajina s pastvinami plnými chlupatých 
jaků a tibetské vesnice s „koláčemi“ sušícího 
se jačího trusu na otop dodávaly místu 
exotično. Na protějším kopci jsem uviděl 
seskupení modlitebních vlajek. Takových 
jsou po Tibetu všude spousty v každém 
sedle, na vrcholcích, na jiných pro Tibeťa-
ny posvátných místech. Vlajky se třepotají 
ve větru a tím jsou pronášeny modlitby. „To 
musí být ono!“ Ženu se k praporcům, co mé, 
na výšku 3500 m zatím špatně aklimatizova-
né, tělo dovolí. U těchto barevných vlajek 
leží hromada nožů, sekáčků, seker, pilek… 
Vápnem posypaná skála… Na ní se to děje! 
Jsem u vytržení. Zde probíhají nebeské 
pohřby. Nebožtíkovo tělo rozsekají na kusy 
a nechají sežrat supům. Za pár minut zbyde 
jen skelet. To je tradiční způsob tibetského 
pohřbívání. Stále provozovaný. Rozhlížím 
se kolem – všude kousky kostí, čelisti, 
kousek dál celé hromady lidských ostatků, 

celá lebka, supí pera, zbytky oděvů, spon 
a předmětů nebožtíků. Opodál leží celá 
ohořelá lidská kostra… Je zjevné, že tento 
rituál proběhl nedávno. Jsou i cestovatelé, 
kteří nebeský pohřeb spatřili na vlastní oči. 
Asi bych neměl tu sílu… Druhé nebeské po-
hřebiště u gompy Gyorge u Tagongu hledáme 
v magické spleti celého pole modlitebních 
vlajek a barevných praporců, kterými 
je pokrytý celý svah. Nádherné místo. 
Po špatném počasí je zde vše i v květnu pod 
sněhem, zasněžené pastviny oživují stáda 
jaků, pozůstatků po nebeských pohřbech je 
zde méně, ale místo má neopakovatelnou 
atmosféru. 

 Tibetská hygiena
Tibetské domy nemají koupelnu. A do-

konce postrádají i WC. Voda je v domě jen 
ta, která se v nádobách přinese odněkud 
z obecní studny, ale k mytí zpravidla určena 
není. Snad občas, ale neměli jsme asi štěstí 
na ten správný den. Zato televize a video 
v domě chybět nesmí. Paradoxy… Při noclehu 
v tibetské domácnosti jsme tedy očekávali, že 
potřebu budeme vykonávat někde na dvorku 
v dřevěné kadibudce. Hledali jsme marně. 
Paní domácí se jen usmívala a na slovo „tu-
alet“ mávala rukou kamsi do neurčita. Chodí 
se prostě k řece. Nebo kamkoliv do příkopu. 
I na velkou. Mnich čupící u cesty tam jistě 
neodpočívá jen tak, ostatně jeho roucho 
zakryje vše, stejně jako sukně žen. Jak ale 
mají skrýt konání potřeby muži v kalhotách 
nebo nebozí cestovatelé, to netuším…

Nocleh v tibetském domě je na zážitky 
bohatý. Spíme v pokoji, který funguje sou-
časně jako modlitebna – celá zeď je pokrytá 
náboženskými předměty a fotkami Dalajlámy. 
Zvukovou kulisu zde obstarává hned trio 
„věčných“ rádií, z nichž se linou donekoneč-
na drmolené mantry, tibetská hudba a jiná 
tibetská hudba. Bohužel ze všech současně 
najednou. Tibeťanku ani nenapadne, že při 
této kakofonii se nedá spát. Dvě rádia se 
nám daří zastavit, ale třetí je opravdu věčné 
a nevypnutelné, klid nám zajistí až jeho 
zastrčení pod hromadu peřin. Paní je ráno 
zděšena, že neslyší modlitby a nechápavě 
zírá, jak vytahujeme rádio z peřináče. Právě 
v tibetské domácnosti v Tagongu ochutnáme 
nejlépe ta pravá tibetská jídla – momo (ná-
padně podobné čínským knedlíkům baozi), 
vynikající slaný tibetský čaj s jačím máslem 
(vařený na kamínkách, v nichž se topí suše-
ným jačím trusem), kterému prostě musíte 
přijít na chuť a hlavně tsampu, kterou si ráno 
sami po tibetsku, byť neobratně umícháme. 
Praženou pšeničnou mouku s trochou jačího 
másla hněteme rukama ve svých miskách. 
Výsledek je tsampa rozsypaná všude kolem, 
polepené ruce a hutná, sotva poživatelná 
směs. Ta se pak naštěstí naředí tibetským 
čajem, což je už nadějnější, a když dostaneme 
ještě cukr, nemá již směs chybu.

 Doprava po okrajích Tibetu
Byla náročná… Při přejezdu z Gansù do Si-

chuanu se daly využít byť pouze občas a pouze 
ráno jezdící, zahulené, špinavé, ale pořád 
alespoň autobusky. V druhé části okruhu ze 
Sichuanu do Qinghai jsme však na prašných 
cestách bojovali v dodávkách nekonečně po-
malu se posunujících vpřed k cíli, který už nám 
při až 15 hodinových šílených jízdách splýval 
s okolním prachem. Na nohy nás stavěly jen 
u řidiče vyprošené pauzy, třeba v až 4800 m 
vysokých sedlech. Vrcholem špíny a cestov-
ního diskomfortu byla jízda nočním spacím 
busem z Yushu do Xiningu, odpřisáhnul bych, 
že potahy a přikrývky na lehátkách, bylo-li 
možno je tak honosným názvem vůbec nazvat, 
za dobu funkčnosti prastarého autobusu ještě 
nikdy neměnili… 
 (pokračování) Antonín Hrabica
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Úspěšní minivolejbalisté
I jako úplní nováčci se v celorepublikové 

soutěži MINIVOLEJBALU dokázaly úspěšně 
prosadit děti z Napajedel a okolí. Přestože 
trénovaly teprve první rok, navíc jedenkrát 
týdně, umístily se v různých věkových 
kategoriích na krásném druhém, čtvrtém 
a pátém místě. 

Poslední červnový víkend se konalo 
v Brně Celostátní finále MINIVOLAJBALU 
v barvách. Pět barev, tedy děti pěti věkových 
kategorií mezi sebou zápolily v různých 
variantách minivolejbalu od přehazované až 
po „pravý“ volejbal s využitím všech herních 
prvků. Skoro tisícovka dětí se sjela ze všech 
koutů České republiky nevyjímaje špičkové 
extrakluby z Prahy, Českých Budějovic, 
Kolína či Zlína a mezi nimi i děti z VOLEJ-
BALOVÉHO KLUBU NAPAJEDLA. 

Finále soutěže v areálu Sokola Brno 
předcházela kvalifikace postupujících týmů 
z oblastních kol, které pro týmy z Čech pořádal 
Jablonec nad Nisou, pro moravské týmy Brno. 
Kvalifikací prošli malí napajedelští volejba-
listé ve dvou věkových kategoriích. Žlutou 
skupinu, tedy děti do osmi let, reprezentovala 
dvě družstva ve složení – první družstvo: 
Andrejka Sedláčková, Andrejka Čechová, 
Adélka Rybecká, druhé družstvo: Verča 
Menšíková s Míšou Kopeckým. Oranžovou 

skupinu, děti do devíti let, reprezentovalo 
družstvo v obsazení Míša Rybecká, Alenka 
Horecká, Hanka Nováková. V sobotu byly 
na programu zápasy ve skupinách, v neděli 
proti sobě hrály týmy stejné nebo podobné 
výkonnostní úrovně. Všechny děti si dobře 
zahrály a po turnaji dostaly nejlepší z nich 
medaile a všichni dárek ze skla s emblémem 
světového šampionátu ve volejbale. Velké 
vzrušení vyvolal v neděli příchod českých 
juniorských reprezentantek, které s dětmi 
prohodily pár slov, podepsaly se jim na trička, 
balóny a kartičky. 

Ve žluté kategorii se děti z napajedelské-
ho volejbalového klubu nakonec umístily 
na čtvrtém místě (Verča M., Míša K.) a pá-
tém místě (Andrejka Sedláčková, Andrejka 
Čechová, Adélka Rybecká). Největší úspěch 

zaznamenaly volejbalistky z oranžového 
týmu (Míša Rybecká, Alenka Horecká, Hanka 
Nováková), které obsadily krásné druhé místo 
v rámci celé ČR.

Všem moc děkujeme za účast na Celo-
republikovém finále MINIVOLEJBALU, jak 
rodičům, kteří rádi a s ochotou vozili a do-
provázeli děti po celý rok na všechny turnaje, 
tak také paní trenérce Katce Bažantové, že 
děti na turnaje výborně připravila, ale i všem, 
kteří se na chodu tréninků i turnajů podíleli. 
Od začátku školního roku opět trénujeme, 
dokonce dvakrát týdně. Zájem dětí o mini-
volejbal se zvyšuje, což nás moc těší. Rádi 
bychom pozvali i další zájemce z řad dětí 
ve věku 6–10 let, kteří mají zájem zahrát si 
s námi minivolejbal, ať se přijdou podívat 
přímo na tréninky, které budou probíhat 
od října 2013 v tělocvičně 2. ZŠ Napajedla 
vždy v úterý a čtvrtek od 18.30 h. 

Napajedelskému volejbalu se daří i na dal-
ších úrovních. Ženy se v okresní soutěži 
v rámci okresu Kroměříž umístily v sezóně 
2012/13 na 1. místě ze 7 týmů, muži, kteří 
hrají soutěž na úrovni kraje – Krajský přebor 
Zlínského kraje, skončili ve své soutěži 2. 
z 10 týmů. 

Za podporu činnosti VOLEJBALOVÉHO 
KLUBU NAPAJEDLA děkujeme především 
všem sponzorům, mezi nimi na prvním místě 
městu Napajedla. 

Volejbalový klub Napajedla

V táboře Asterixe a Obelixe
Asterix a Obelix - pod tímto názvem 

proběhl čtrnáctidenní skautský tábor, 
kterému letos patřil konec července 
a začátek srpna. Hned po příjezdu na naši 
tolik oblíbenou Karolinku na nás dýchla 
atmosféra římské doby. Byli jsme přivítáni 
samotným Asterixem a Obelixem i s celou 
galskou vesnicí. Našim prvním úkolem 
bylo postavit si nejen střechu nad hlavou, 
ale také kuchyň, která musela nasytit té-
měř 40 hladových krků. Poté, u večerního 
táboráku, nás Galové přijali za členy své 
velké galské rodiny. Byli jsme rozděleni 
do menších družinek, které mezi sebou 
soupeřily, ale také se nakonec dokázaly 
spojit proti společnému nepříteli - římské 
armádě v čele se samotným Caesarem. 

Každý den byl úplně jiný a na nudu 
nebylo ani pomyšlení. Od lovení galského 
kuřete ručně vyrobenými zbraněmi a jeho 
následné upečení na vlastnoručně rozdě-
laném ohni, přes neobvyklé olympijské 
hry, vodní bitvu i mýdlovou skluzavku, 
až po vaření kouzelného lektvaru. Tábo-
rovou idylu narušili teprve Římané, kteří 
nám unesli našeho vesnického druida 

Panoramixe ve snaze dostat z něj tajný recept 
na kouzelný nápoj, který dává nadlidskou 
sílu. Obsadili celý náš tábor, a proto nám 
nezbylo nic jiného, než si postavit přístřešky 
v lese, ve kterých jsme přečkali noc. Do dru-
hého dne jsme načerpali mnoho potřebné 
energie a společnými silami se nám poda-
řilo nepřátelskou římskou armádu porazit 
a po dohodě se samotným Caesarem, že 
brzy opustíme jeho území, nám Panoramixe, 
ač nerad, vydal. Na oslavu našeho vítězství 
si večer všichni pochutnali na zaslouženém 
pečeném kanci. 

Těchto dobrodružných 14 dnů se vyda-
řilo nejen díky skvěle promyšleným hrám, 
ale dvojnásobně jsme si ho užili i díky 
krásnému slunečnému počasí, které nám 
letos opravdu přálo.

Eliška Odstrčilíková
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