
Navštivte první stálou expozici Muzea Napajedla Hřiště hraček. Po úspěšné vernisáži ote-
vřeno každé úterý, čtvrtek a sobotu 9.00–12.00, 13.00–16.00 hod. Foto TOAST L. Stavjaník 

In-line Napajedla 2013 přínášíme ve výsledcích a fotoreportáži Jana Vaňáče na str. 6 a 7 

In-line Napajedla 2013 ovládly zebry. 
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Promenádní 
koncert v parku 

Klub kultury Vás zve na poslední 
promenádní koncert v neděli 23. června 
netradičně do parku Na Kapli. Pod širým 
nebem Vám zahraje známá táborská 
indierocková kapela Please The Trees. 
Vezměte si s sebou deky, občerstvení 
bude zajištěno a vstup na koncert je 
zdarma. 

Knihovna B. Benešové
Vás srdečně zve na besedu s populární 

českou spisovatelkou Klárou Janečkovou, 
autorkou knih Manželské okovy, Unesená, 
Osudová posedlost, Zrada atd. V pátek 
21. června v 18 hodin v čítárně knihovny.

Letní kino
Klub kultury Vás zve na již tradiční 
promítání filmů na klášterním dvo-
ře. Letošní promítání se bude konat 
10. a 11. července a dále 17. a 18. července.
Bližší informace sledujte na plakátech.

První napajedelský  
Festival malých pivovarů

Přijďte v sobotu 29. června v 15 hodin 
do klášterního dvora ochutnat zajímavá 
a netradiční piva z malých pivovarů.

Více na str. 3
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zveřejňuje v 15 denní lhůtě
před rozhodnutím o převodu v zastupi-

telstvu města, aby se k němu mohli zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky (dle § 39 
odstavec 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších změn 
a doplňků) tento

ZÁMĚR PRODEJE
objektu č. p. 737 na pozemku KN st. p. č. 

908 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
201 m2 - vč. přístupu k objektu na pozemcích 
p. č. 1623/17 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 7 m2, p. č. 1623/18 - ostatní plocha, 
jiná plocha o celkové výměře 7 m2 a okapo-
vých chodníků na pozemcích, p. č. 1623/16 
- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 
a pozemku p. č. 7740/2 - ostatní plocha, jiná 
plocha o celkové výměře 12 m2 vše v k.ú. 
Napajedla, zapsáno v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 5068 pro toto k.ú..

Za celkovou minimální cenu 2 300 000 Kč
Zájemci o koupi pozemku pro stavbu 

rodinného domu si musí podat žádost 
na Městský úřad Napajedla, v zalepené 
obálce s označením v levém dolním rohu 
„Neotvírat-prodej objektu č.p. 737“. Obál-
ka musí být doručena osobně nebo poštou 
na podatelnu Městského úřadu Napajedla, 
Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla 
v termínu 2 dny před zasedáním Zastupitel- Přijďte v sobotu 29. června v 15 hodin 

do klášterního dvora na první napajedelský 
Festival malých pivovarů. Ochutnáte 
zajímavá a netradiční piva z pivovarů 
Zlínský švec, Pod Kněží horou Bzenec, 
Syrovar Syrovín, Na Mlýně Ratíškovice, 
Valášek Vsetín, Louny nebo také ze slav-
ného Dalešického pivovaru, který znáte 
z filmu Postřižiny. Bude se také soutěžit 
o Nejlepší pivo festivalu a losovat výherce 
pivního soudku!

K dobrému pivu vám zahraje Radek 
Pastrňák, frontman skupiny Buty, ten-
tokrát s kapelou PAKOSTRA - ostravské 
akustické seskupení tří vynikajících 

deje a bude před uzavřením kupní smlouvy 
přemístěn.

Zájemci o koupi si musí podat žádost 
na Městský úřad Napajedla, v zalepené obálce 
s označením v levém dolním rohu „Neotví-
rat - prodej objektu č. p. 94 a 95“. Obálka 
musí být doručena osobně nebo poštou 
na podatelnu Městského úřadu Napajedla, 
Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla 
v termínu 2 dny před zasedáním Zastupitel-
stva města Napajedla. Zalepená obálka bude 
předložena na nejbližší jednání zastupitelstva 
města Napajedla. O termínech konání zastu-
pitelstva je možné se informovat osobně, 
na tel. 577100911, internetových stránkách 
města www.napajedla.cz, e-mail: podatel-
na@napajedla.cz

Hodnotícím kriteriem při výběru kupující-
ho bude nejvyšší nabídková cena. Zadavatel 
si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez 
udání důvodu.

Vážný zájem o koupi č .p. 94 a 95 vč. při-
lehlých pozemků v k.ú. Napajedla projeví 
kupující tím, že do 7 dnů před podáním žádos-
ti na Městský Úřad Napajedla složí peněžní 
částku - jistinu ve výši 500.000 Kč na účet pro-
dávajícího číslo 19–1409287339/0800 ve lhůtě 
pro podání nabídky; splněním této povinnosti 
se rozumí připsání uvedené částky na účet 
prodávajícího. V případě, že zájemce uspěje 
ve výběrovém řízení a bude s ním uzavřena 
kupní smlouva, bude tato částka započtena 
na úhradu kupní ceny. Neuspěje-li, bude 
mu jistota bez zbytečného odkladu vrácena.

Při přípravě prodeje byla zpracována 
Studie využitelnosti předmětných objektů, 
jako podklad pro rozhodnutí zastupitelstva 
města Napajedla. Výtah z textové části této 
studie je přílohou č. 1 záměru. V případě 
vážného zájmu o koupi nemovitostí je možné 
se komplexně seznámit na MěÚ Napajedla, 
odbor SMIR dveře č. 104.

Ing. Irena Brabcová, v.r.
starostka města

	Výtah	ze	Studie	možného	využití	objektů	
a	pozemků	
Rozvojové studie využitelnosti objektů 

a pozemků sloužící jako podklad pro další 
nakládaní s předmětnými nemovitostmi.

Výtah ze studie
Objekty a pozemky vzhledem ke své polo-

ze v centru města poskytují značný potenciál. 
Jako optimální způsob využití se jeví 

kombinace obchodních prostor v parteru 
a v ostatních podlažích situování bytových 
prostor středního a vyššího standardu. 

Tyto funkce jsou do daného území vhodné, 
zapadající do kontextu využití okolních ob-
jektů a zároveň nezatěžují území negativními 
vlivy – hluk, doprava, atd. Nezanedbatelný je 
i společenský dopad vzniku nových bytových 
jednotek z hlediska rozvoje města, školství atd.

Vazba západní části pozemků na sídliště 
Nábřeží umožňuje dále umístění solitérní 
novostavby bytového domu o 4 np a cca 12 
bytových jednotkách.

V rámci stavebních úprav domu č. p. 94, 
je navrženo ve studii zachování obchod-
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Festival malých pivovarů
muzikantů, Alžběta Kolečkářová & Co-
ffee time, veselá folková kapela 12-piet 
z Nivnice a domácí rocková kapela Silt. 
Večerní program doplní ohňová show 
v podání vynikajících žonglérů ze sesku-
pení Ardor Virdis. 

Vezměte s sebou celou rodinu - děti 
si zasportují s DDM Matýsek, zabaví se 
ve skákacím hradu nebo na trampolíně! 
Vstupné je symbolických 50 Kč a děti mají 
vstup zdarma. 

Mediální partneři: Radio Beat, Radio 
Kiss Publikum a gastro magazín Štamgast 
a Gurmán.

Srdečně Vás zve Klub kultury Napajedla

napojený na stávající prostory domu č. 
p. 95 přístupné z náměstí. Vycházíme ze 
skutečnosti, že v Napajedlích je sice dostatek 
malých obchodních prostor, ale ucelené 
prostory o velikosti nad 200–300 m2 nejsou 
k dispozici a zvláště pak v centrální části 
města.

V 2. np objektu je navrženo vybudovat 2 
bytové jednotky a rovněž ve stávajícím půd-
ním prostoru je možné vybudovat bytovou 
jednotku formou půdní vestavby.

● V rámci prodávaného pozemku p.č. 121/1 
v k.ú. Napajedla, který navazuje na domy 
č. p. 94 a 95 je v současnosti nezastavěn. 
Současně navazuje tato část pozemků 
na strukturu sídliště Nábřeží a umožňuje zde 
umístění novostavby solitérního bytového 
domu o 4 nadzemních podlažích s možností 
vybudování 12 bytových jednotek vč. příslu-
šenství o celkové užitné ploše cca 1050 m2, 
šesti garážových stání a šesti venkovních 
parkovacích míst. 

stva města Napajedla. Zalepená obálka bude 
předložena na nejbližší jednání zastupitel-
stva města Napajedla. O termínech konání 
zastupitelstva je možné se informovat 
osobné, na tel. 577100911, internetových 
stránkách města www.napajedla.cz, e-
-mail: podatelna@napajedla.cz

Hodnotícím kriteriem při výběru kupující-
ho bude nejvyšší nabídková cena. Zadavatel 
si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez 
udání důvodu.

Vážný zájem o koupi objektu č.p.737 vč. 
souvisejících pozemků v k.ú. Napajedla 
projeví kupující tím, že v termínu do 7 dnů 
před podáním žádosti na Městský úřad Na-
pajedla složí peněžní částku - jistinu ve výši 
300.000 Kč na účet prodávajícího číslo 19– 
1409287339/0800 ve lhůtě pro podání nabídky; 

splněním této povinnosti se rozumí připsání 
uvedené částky na účet prodávajícího. V pří-
padě, že zájemce uspěje ve výběrovém řízení 
a bude s ním uzavřena kupní smlouva, bude 
tato částka započtena na úhradu kupní ceny. 
Neuspěje-li, bude mu jistina bez zbytečného 
odkladu vrácena.

Pro objekt č.p. 737 byla v dřívějších letech 
vypracována projektová dokumentace na sta-
vební úpravy tohoto domu a bylo vydáno 
pravomocné stavební povolení. Realizace 
záměru se neuskutečnila a v případě zájmu 
o koupi nemovitostí je možné se s touto doku-
mentací seznámit na MěÚ Napajedla, odbor 
SMIR dveře č. 104 a eventuelně jí využít pro 
další strategii plánování využitelnosti objektu.

Ing. Irena Brabcová, v.r.
starostka města

zveřejňuje v 15 denní lhůtě
před rozhodnutím o převodu v zastupi-

telstvu města, aby se k němu mohli zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky (dle § 39 
odstavec 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších změn 
a doplňků) tento

ZÁMĚR PRODEJE
Domu č.p. 94 na pozemku KN st.p.č.136/1 

včetně pozemků KN st.p.č. 136/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 947 m2 v k.ú. 
Napajedla a Domu č.p. 95 na pozemku KN 
st.p.č.137 - včetně pozemku KN st.p.č. 137 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 595 m2 
a pozemku KN p.č. 121/1 - zahrada o výměře 
365 m2,,vše v k.ú. Napajedla 

Za celkovou minimální cenu 12 500 000 Kč
Nebytové prostory v přízemí domu č.p. 94 

na st. p.č. 136/1 v k.ú. Napajedla jsou v době 
zveřejnění tohoto záměru užívány 2 nájemci 
na základě uzavřených nájemních smluv. 
Závazky z těchto nájemních smluv přejdou 
na nového vlastníka domu. 

V objektu č.p. 95 se nachází technologie 
výměníkové stanice (zdroj tepla pro objekt 
č.p.95), která je v současné době předmětem 
prodeje společnosti Teplárna Otrokovice a.s.. 
Na pozemku KN p.č. 121/1 je umístěn mobiliář 
dětského hřiště, který není předmětem pro-

ního parteru 1.np a v ostatních podlažích 
a v podkroví je možné prostory přebudovat 
na 5 bytových jednotek velikosti 2+1 až 4+1. 
Vstup do bytové části domu bude zajištěn ze 
strany od Nábřeží.

● V rámci stavebních úprav domu č. p. 95, 
je navrženo odstranění dvorní část severního 
křídla, která nemá významnou stavební ani 
užitnou hodnotu a dále přístavek hyg. zázemí 
navazující na schodiště.

V takto uvolněném dvoře, kde konfigurace 
terénu a rovněž nízká světlá výška nabízí 
možnost využití tohoto prostoru k realizaci 
krytých garáží s jedenácti parkovacími stáními.

V rohu parkoviště by bylo umístěno 
schodiště ústící do stávajících schodišť obou 
přilehlých domů č. p. 94 i 95.

Sklepy domu by sloužily jako sklepní 
příslušenství k bytům v obou historických 
domech a byly by přímo přístupné z garáží.

Nad touto přístavbou garáží je navrženo 
vybudovat volný obchodní velkoprostor 

 

http://www.napajedla.cz
http://www.napajedla.cz
mailto:podatelna@napajedla.cz
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V Muzeu Napajedla se 1. 6. 2013 za velké-
ho zájmu veřejnosti otevřela stálá expozice 
hraček Fatry Napajedla navržených v 60. a 70. 
letech designéry Libuší Niklovou a Alfrédem 
Klugem. Stalo se tak symbolicky na Den 
dětí, neboť expozice je nejen těsně spjatá se 
vzpomínkami na dětství pro mnohé z nás, ale 
hlavně proto, že je určena pro děti. Jmenuje 
se Hřiště hraček. 

Je to zejména díky odvážné vizi města 
Napajedla se starostkou Irenou Brabcovou, 
které rekonstruovalo budovu kláštera, v níž 
nalezlo své místo napajedelské muzeum. 
Expozice by rovněž nevznikla bez finančního 
daru 1 milionu korun od majitele Agrofert 
Holding, a.s. Andreje Babiše a spolupráce 
s vedením Fatry, a. s. jmenovitě s generálním 
ředitelem Petrem Bláhou a Olgou Vyčánko-

vou. Velký dík za zapůjčení předmětů patří 
kromě Fatry Napajedla i Alfrédu Klugovi 
a zvláště synu Libuše Niklové Petru Niklovi, 
který je i autorem originálně a interaktivně 
pojaté instalace. Za svěžím grafickým vzhle-
dem výstavy stojí Zuzana Lednická ze Studia 
Najbrt a texty připravila kurátorka Tereza 
Bruthansová, která je i autorkou úspěšné 
monografie o Libuši Niklové. Expozice tak 

dostala nadregionální i nadčasový vzhled. 
Vždyť tento tým připravoval například i vý-
stavu Libuše Niklové ve slavném Muzeu 
dekorativních umění v Paříži!

A co lze tedy v nové expozici vidět? 
Z jakýchsi časových bublin vzpomínek 
se na vás těší originální sádrové modely, 
plastoví panáčkové, vyrábění v Gumotexu 
Břeclav, nejrůznější nafukovací hračky či 

kolotoč s tolik oblíbenými polyethylenovými 
harmonikovými zvířátky. Ty si i můžete sami 
složit na dotykové obrazovce nebo si vytvo-
řit virtuální zvířátko čistě dle své fantazie. 
A protože se nám do výstavy nevešly zdaleka 
všechny hračky, které vzešly z šikovných 
rukou Libuše Niklové a Alfréda Kluga, mů-
žete si je prohlédnout ve filmu na televizní 
obrazovce. A co by to bylo za expozici pro 
děti bez pohádky? I tu zde najdete a jmenuje 
se Kocourkovi kamarádi. Co je ovšem nejdů-
ležitější, že na hračky se u nás můžete nejen 

dívat, ale přímo si s nimi hrát! Podlahu expo-
zice totiž tvoří jedno velké „Člověče, nezlob 
se“. A tak si každé dítě může vzít do rukou 
nafukovacího slona či buvola a hrát si s ním. 
Neboť to je smyslem každé hračky. 

Hračky Libuše Niklové dnes patří k celo-
světově uznávaným designérským šperkům 
a její výtvory jsou součástí významných 
sbírek u nás i v zahraničí, proto je Muzeum 

Napajedla hrdé, že ve svých zdech může 
hostit první stálou expozici těchto hraček 
u nás!

	Dialog	s	maminkou
Petr Nikl stojí i za další výstavou, kterou 

můžete v Muzeu Napajedla vidět. Jmenuje se 
Dialog s maminkou a představuje komorní vý-
běr z cyklu, který byl k vidění např. ve Zlíně, 
Praze, Paříži či naposledy v Brně ve Wannieck 
Gallery. Petr Nikl ji zcela originálně přetvo-
řil pro prostory výstavního sálu. Sám zde 
prostřednictvím své kresby, průsvitných 
nafukovacích hraček a videoinstalací niterně 
komunikuje se svou maminkou a jejím dílem. 
Navodil zde tak křehkou atmosféru, kdy 
skrze přivřená víčka se může každý z nás 
vrátit do dětství a do vzpomínek na rodiče 
či prarodiče.

		Hřiště	hraček,	Muzeum	Napajedla,	2.	NP
První stálá expozice slavných hraček 
Libuše Niklové a Alfréda Kluga z dílny 
Fatry Napajedla. 

	Dialog	s	maminkou	(1.	6.	–	27.	7.	2013),	
Muzeum	Napajedla,	3.	NP
Intimní výstava kreseb, objektů i video-
instalací v nichž Petr Nikl komunikuje 
se svou maminkou.
Muzeum Napajedla, Komenského 304
Otevřeno:  út , čt , so 9.00–12.00, 
13.00–16.00. V červnu vstupné do mu-
zea zdarma! Více informací naleznete 
na FB nebo na muzeum@napajedla.cz 
či telefonu 604 524 105.
http://www.fatra.cz/cz/fatra/aktuality/
nafukovaci-vodni-hracky.html

	Najděte	domov	svým	hračkám
Muzeum Napajedla si na expozici Hřiště 

hraček muselo všechny předměty zapůjčit, 
protože ve svém sbírkovém fondu nedispo-
nuje téměř žádnými hračkami z produkce 
Fatry, a. s. Tuto situaci bychom velice rádi 
změnili. Domníváme se, že výrobky a hračky 
Fatry Napajedla, zejména od Libuše Niklové 
a Alfréda Kluga, bez debat patří do našich 
stálých sbírek. Proto prosíme širokou ve-
řejnost, pokud ještě nedávno tak rozšířené 
hračky doma vlastní, zda by byli ochotni je 
muzeu darovat či nabídnout k prodeji. Rádi 
bychom tak poněkud anonymní archivní 
hračky nahradili hračkami s osobním příbě-
hem každého z vás.

Ivan Bergmann

V Muzeu Napajedla se zabydlely hračky

Fotoreportáž	L ibor 	Stavjaník

mailto:muzeum@napajedla.cz
http://www.fatra.cz/cz/fatra/aktuality/nafukovaci-vodni-hracky.html
http://www.fatra.cz/cz/fatra/aktuality/nafukovaci-vodni-hracky.html
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Po dnech plných deště nás sobotní ráno 
přivítalo opět hodně upršeným počasím, 
ale všichni přece ví - na inline závodech 
v Napajedlích přece neprší. A tak přesně 
úderem 13 hod trať začala osychat a mraky 
zůstaly na hranici města. Ale právě nepřízeň 
počasí, která byla ve všech médiích hlášena, 
ovlivnila účast na závodech. V hlavní katego-
rii 17 závodníků, to ještě v sedmileté historii 
nepamatujeme. Na půlmaratonském hlavním 
závodě seriálu Moravské Inline tour 2013 
nenechali nikoho na pochybách závodníci 
v zebřích kombinézách Bruslárna.cz a od za-
čátku diktovali závodu svoje tempo. V závěru 
však na pásce R. Kudělásek svého parťáka F. 
Zezulu překonal a dojel si pro celkové vítězství. 
Skvělé třetí místo vybojoval domácí instruktor 

Fitcentra Slavia K.Hastík SSCO Otrokovice. 
V ženách si prvenství odnesla již po několikáté 
bývalá hradišťská krasobruslařka N. Hlůšková 
TJ Žďár n. Sázavou, druhé místo obsadila 
E. Kundratová SSCO Otrokovice.

Tak toto byl hlavní závod a nyní postupně. 
Prvním závodem byla kategorie začátečníků 
s rodiči, kde odstartovalo 21 závodníků, 
kteří neměli žádný respekt ke kilometrové 
vzdálenosti. V cíli bylo následující pořadí:

• začátečníci s rodiči kategorie chlapců: 
1. N. Musil, 2. D. Solecký, 3. J. Bravený, 4. 
P. Hoferek, 5. J. Macek – všichni Napajedla, 
kategorie dívky: 1. Z. Kovaříková Vsetín, 2. E. 
Sobotková, 3. L. Lipenská, 4. J. Chytilová, 
5. B. Stoklásková, 6. M. Burešová, 7. A. Ma-
loušková, 8. L. Fojtíková všechny Napajedla

• žactvo 06-07 kategorie chlapci: 1. J. 
Kovařík Vsetín, 2. Š. Bureš, 3. M. Novotný 
Napajedla, kategorie dívky: 1. V. Hanzelková 
Veselí n. Moravou, 2. Z. Fryštáková, 3. K. 
Škrabalová, 4. A. Velísková, 5. P. Juřenová 
všechny Napajedla
	Závody	na	3060	m	31	startujících:

• žactvo 04–05 kategorie chlapci: 1. R. 
Matuška SSC Otrokovice, 2. V. Janošek, 3. 
O. Ferovič, 4. K. Chytil, - všichni Napajedla, 
kategorie dívky: 1. I. Fialová in line Veselí, 2. N. 
Novotná, 3. A. Sedláčková, 5. A. Čechová, 7. 
T. Prokopová, 8. B. Boudová, 9. V. Macková, 
10. V. Bačová – všechny Napajedla

• žactvo 02–03 kategorie chlapci: 1. D. 
Matuška SSC Otrokovice, 2. D. Lavička, 3. 
J. Hoferek – Toyota Dolák, 4. B. Bouda, 5. T. 
Holeček, 6. R. Samsonek, 7. M. Ševčík, 8. L. 
Hanačík - všichni Napajedla, kategorie dívky 
1. V. Korvasová, 2. L. Korvasová obě inline 
Veselí, 3. Z. Kuršová SSCO Otrokovice,… 6. 

Poděkování 
Děkuji pracovníkům městského 

úřadu Napajedla v čele se starostkou 
Ing. I. Brabcovou a ostatním složkám 
města, kteří se podíleli na přípravě 
organizace, a tak přispěli ke zdárnému 
průběhu závodů InLine Napajedla 
2013. 

Zároveň děkuji svému organizační-
mu týmu za to, co si se mnou vytrpěli 
a taky patří velké poděkování za velké 
výkony gymnastkám SV-GYM Sokola 
Napajedla a Domu dětí a mládeže 
Matýsek za krásná a náročná vy-
stoupení, kterými nám všem přispěli 
do programu.
Ing. Miroslav Vycudilík, ředitel závodu

In-line Napajedla 2013 ovládly zebry
D. Bačová, 7. K. Škrabalová, 8. P. Horáková 
- všechny Napajedla.
	Závod	na	5100m	12	startujících:

• žactvo 00–01 kategorie chlapci: 1. T. 
Janošek, 2. L. Bureš – oba Napajedla, 3. M. 
Kovář, 4. D. Slováček, 5. R. Sedláček, 6. 
V. Remeš, 7. J. Šohajek, 8. M. Ševčík, 9. 
P. Potěšil – všichni Napajedla, kategorie 
dívky: 1. A. Horková SSCO Otrokovice, 2. J. 
Holečková –Napajedla
	Závod	HOPE	Sport	open	na	10200	m,	na	startu	
12	účastníků:
První závod dospělých sprint na 10 okruhů 

– Open po souboji na pásce opět zebry mezi 
sebou a vítězí:

1. R. Kudělásek, 2. F. Zezula – oba brus-
larna.cz, 3. M. Zelinka – SSCO Otrokovice. 
A na domácího K. Hastíka hájící barvy SSCO 
Otrokovice zbylo nepopulární 4. místo.

Pořadí mezi ženami: 1. E. Kundratová SSCO 
Otrokovice.

	Závod	Hobby	Fitcentra	Slavia	
na 5 okruhů, vyhrála domácí P. Tunysová 

před Z. Hanzelkovou Veselí n.Moravou, třetí 
místo obsadila opět domácí A. Jurásková.

V mužích obsadili první místo M. Malaska 
- Kunovice před L. Kovaříkem ze Vsetína. 
Třetí místo obsadil domácí P. Bělohoubek. 
Další umístění Napajedláků – 5. nestárnoucí 
S. Suchánek, 7. S. Jurásek, 8. K. Chytil, 9. 
J. Věrný, 10. V. Koutný, 11. V. Skála, 11. S. 
Solecký…, startovalo 18 závodníků. 

Závodů se zúčastnilo 99 závodníků pře-
vážně z Moravy – ostatní se nechali odradit 
předpovědí meteorologů, v pátek si večerní 
bruslení vyzkoušelo asi 70 bruslařů.

Součástí závodů byl velký doprovodný 
program přímo na trati závodu, na kterém se 
podílely sportovní gymnastky SV-GYM Sokol 
Napajedla a Dům dětí a mládeže Matýsek.

Více informací i nádherné fotografie nalez-
nete na stránkách www.centrumslavia.cz.
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nicméně na rozdíl od pěšáků se na kolech 
také vracejí domů. 

Během dvouhodinové pauzy na odpoči-
nek před odjezdem vlaku si pěší účastníci, 
kteří mají za sebou skoro 20 km (a někteří až 
25 km) dle svého zájmu projdou vyhlášené 
lázeňské prameny, zajdou si na zmrzlinu, 
pohár či polévku a většina nakoupí klasický 
suvenýr – lázeňské oplatky. 

Výtvarník Petr Nikl si na nevytíženost ne-
může rozhodně stěžovat. Sotva přiletěl z New 
Yorku, kde střídavě žije, pustil se do realizace 
nových výstav a projektů. A hned dvě při-
pravil pro muzeum v Napajedlích. Jmenují se 
Hřiště hraček a Dialog s maminkou a spojuje 
je jméno designérky Libuše Niklové.

Hračky Libuše Niklové procestovaly 
celý svět. Byly k vidění například v Paříži, 
New Yorku, Praze, Brně i ve Zlíně. Nyní 
jsou zpět ve městě, kde se zrodily. Jaké 
z toho máte pocity?

Jsem rád, že je expozice v místě, kde 
vznikaly. Je přirozené, že jsou znovu ve hře 
ve svém rodišti. Vytváření tohoto prostředí 
byl pro mě zcela nový zážitek. 

Držíte se při přípravě výstavy striktního 
plánu nebo spíš tvoříte přímo na konkrét-
ním místě?

Mívám rámcový plán, ale konečnou po-
dobu nechávám vývoji. Hlavním partnerem 
je vždy prostor sám. Jakékoli jeho zbytečné 
znásilnění je hned vidět. Postupuji způsobem 
pokus - omyl.

Jak jste tedy expozici pojal?
Stěny expozice nesou v bublinách archivní 

hračky a tvoří ohraničení interaktivnímu 
hřišti s podlahou, pojatou jako obří Člověče, 
nezlob se. Ke hře jsou určena velká nafukova-
cí zvířata s rovněž nafouklou vrhací kostkou. 
Hrací prostředí je zkombinované s ukázkami 
děl Libuše Niklové a Alfréda Kluga z 60. a 70. 
let, kdy design hraček z Fatry kvetl v nebý-
valé šíři. Grafický design expozice vytvořila 
Zuzana Lednická ze Studia Najbrt a texty 
připravila Tereza Bruthansová, autorka mo-
nografie o mojí mamince.

Zároveň s expozicí Hřiště hraček máte 
v Napajedlích i druhý projekt pevně spjatý 
s maminkou? O jaký jde?

Ve výstavním sále ukazuji práce, které 
vznikaly v průběhu minulých dvaceti let pod 
vlivem maminčina stylizovaného tvarosloví. 
Jsou zde také společné kresebné intarzie 
a videem zpracovaná metamorfóza portrétů 
maminky jako osmileté holčičky. Výstava je 
výběrem prací, vzniklých z Dialogu s mamin-
kou. Jeho nejširší výstavní verze proběhla 
na přelomu loňského roku ve Wannieck 
Gallery v Brně.

V čem se liší ta napajedelská?
Výběr pro Napajedla vychází z možností 

prostoru. Využívá příležitosti k projekcím, 

Prodej bytu 2+1 
s přísl., 60 m2, s lodžií, Nábřeží, Napaje-

dla. Velmi dobrý stav. Tel. 777 028 938.

které zatím nebyly na předešlých výstavách 
uvedeny. Inspiroval jsem se okenicovou 
schopností místnosti, navozující pocit při-
vřených víček.

Když taky přivřete víčka a zavzpomí-
náte. Vzala Vás maminka někdy do Fatry? 

Ve Fatře jsem jako dítě byl možná jen jed-
nou. Zůstala pro mě jen tajemným rodištěm 
hraček. Do Napajedel jsme jezdívali za přáteli. 
Matně si pamatuji koupání na Pahrbku.

Nezkoušela tedy na Vás své hračky? 
Byl jsem zkušebním králíkem nafukova-

cích člunů. Testoval jsem jejich odolnost 
a později i jejich stabilitu. Já jsem si taky 
hodně hrál s klacky, s šiškami a kaštany. 
S věcmi vytvořenými přírodou, protože ty 
mohly být vším. A samozřejmě v různém 
věku s různými hračkami. 

Čím jsou hračky Libuše Niklové tak 
specifické kromě elegantního designu?

Maminčiny hračky jsou pro všechny smy-
sly. Mnohé z nich po stisku vydávají zvuk 
a motivují k dialogické hře. Nafukovacím 
hračkám zase sami musíte vdechnout život. 
Stávají se pak křehkými bytostmi, o které 
musíte pečovat.

Libuši Niklovou a její krásné hračky 
začíná objevovat svět, i doma se těší znovu 
oblibě. Ve Fatře nyní vyrábějí už 5 druhů 
sedacích nafukovacích hraček. Myslíte, že 
je reálné, aby se začaly vyrábět ještě další?

Reálné to je, to ale zase není otázka pro mě.
U které hračky byste chtěl, aby opět 

ožila?
Mám jich spoustu.
Jaké třeba?
Třeba i ty první nafukovací z počátku 

šedesátých let. Harmonikové hračky z poly-
ethylenu by byly taky znovu úžasné, ale vím, 
že výrobně jsou velmi náročné.

Neztratí tím originální hračky na vý-
jimečnosti? Nebylo by lepší dát slovo 
mladým českým designérům?

Neztratí, protože se stále rodí nové děti. 
Tereza Bruthansová doporučila Fatře k spo-
lupráci významné současné designéry. Snad 
se podaří navázat na vysokou úroveň hraček 
z 60. a 70. let. 

Prožívají dnes děti dětství výrazně jinak 
než za Vás? Mají třeba jiné hodnoty?

Nevím, to byste se musel zeptat dětí. Ale 
hravost a představivost nemizí.

Vaše děti vyrůstají v České republice 
i v New Yorku. To jsou asi velice rozdílné 
zkušenosti.

Vždycky je nejlepší poznávat svět vlast-
níma očima a tvořit si tím vlastní úsudek. 
K tomu ale nemusím být světoběžník. Děti 
jsou přirozeně otevřené a mají vciťovací 
schopnost, důležitější než zeměpisné místo 
je harmoničnost vlastního prostředí.

V Muzeu města Brna jste teď připravil 
kolektivní interaktivní projekt Krystalí-
za her. Co chystáte dál. Na čem budete 
pracovat?

Chystáme se Zuzanou Lednickou novou 
dětskou knihu pro vydavatelství Meander. 
Napsal jsem drobné texty k maminčiným 
hračkám. Kniha v říjnu doplní expozici 
Hřiště hraček.

Ivan Bergmann

	Petr	Nikl
Narozen 1960 ve Zlíně. Vystudoval Střední 
uměleckoprůmyslovou školu v Uher-
ském Hradišti (1976 – 1980) a Akademii 
výtvarných umění v Praze (1981 – 1987). 
Byl zakládajícím členem dnes již zaniklé 
skupiny Tvrdohlaví a člen divadelního 
sdružení Mehedaha. Všestranný umělec 
realizující svou bohatou představivost 
formou obrazů, performancí, zpěvu, 
divadelních představení, grafiky a nej-
různějších kombinací tradičních umělec-
kých forem. Dosavadní Niklova činnost 
obsahuje i kurátorskou aktivitu, divadelní 
režii i dirigování orchestru. Držitel mno-
ha ocenění například Ceny Jindřicha 
Chalupeckého (1995), udělované nejvý-
raznějším výtvarníkům do pětatřiceti let 
či opakovaně Ceny Ministerstva kultury 
za nejkrásnější knihu roku či Magnesie 
Litery. V současné době žije střídavě 
v Praze a New Yorku.

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci Vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621, 608 749 219 - Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak vyplatíme 1000 Kč

Pohřební služba
Napajedla

Masarykovo náměstí 210 
763 61 Napajedla

Provozní doba: pondělí – pátek 8–15 
Mobil: 774 759 573

Stálá služba: 800 12 12 11
Email: 

pohrebnisluzbanapajedla@seznam.cz
www.pohrebnisluzbavnapajedlich.cz

Nabízíme komplexní služby 
související s posledním rozloučením.

Petr Nikl: Maminčiny hračky jsou zpět ve svém rodišti Sváteční výlet do Luhačovic
Tradiční akce napajedelských skautů, která 

se poprvé uskutečnila již před více než čtyřice-
ti lety, se každoročně zúčastní několik desítek 
skautů a jejich přátel. Letos, 8. 5. 2013, vyrazilo 
pěšky rovných třicet dětí a dospělých, na kole 
se vydalo sedm dospěláků.

Léty ověřená pěší trasa začíná na Ko-
márově, kam se většina výletníků přesune 
auty. Malá skupinka putuje v posledních 
letech pěšky rovnou z Napajedel. Cesta vede 
mimo turistické značky - z Komárova přes 
les k Šarovům a odtud do Zlámance přes 
tzv. Mravenčí kopec a zastávku na usedlosti 
místního včelaře do Hřivínova Újezdu, kde 
se zpravidla turisti zdrží na občerstvení 
v místním pohostinství. Z Hřivínova Újezdu 
už zbývá jen překonat kopec do Ludkovic, 
odkud to není daleko k luhačovickému les-
nímu Jezírku lásky. Tady bývá poslední malá 
přestávka před cílem, který je u lázeňského 
pramene Ottovka. Zde se turisté setkají s cyk-
listy, jež vyrazili z Napajedel o něco později, 

Jako každoročně nám i letos přálo počasí, 
takže celý výšlap se obešel bez promočených 
bot a zmrzlých prstů a výsledkem tohoto ce-
lodenního výletu byla především zasloužená 
únava a příjemné zážitky. Všechny zájemce 
zveme už letos na příští ročník, který se 
uskuteční 8. 5. 2014.

ZČ
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	Poděkování	dárcům	sbírky	 
„Český	den	proti	rakovině“
Ve středu 15. května se v České republice 

uskutečnil sedmnáctý ročník sbírky pod 
názvem „Český den proti rakovině“ neboli 
„Květinový den“. Do organizace této sbírky 
se již tradičně zapojila i naše škola. Dobro-
volníci z 9. třídy ve žlutých tričkách s logem 
celé akce nabízeli v ulicích občanům našeho 
města symbolický kvítek měsíčku lékařské-
ho za minimální příspěvek 20 Kč a letáček 
s prevencí. Ústředním tématem letošní sbírky 
bylo „Nádorové onemocnění tlustého střeva“. 
Rakovina tlustého střeva je druhou nejčastější 

Ale potom jsme konečně už jeli!
Kromě zastávek na benzínce kvůli vykoná-

ní potřeby a případného nakoupení něčeho 
k pití a jídlu, jsme zastavovali v Brně, kde 
jsme nabrali další řidiče a průvodce Michala. 
A další větší zastávka se konala za Prahou, 
v Hostivicích, kde jsme vzali další žáky z tamní 
školy. Prostoru v autobuse sice ubylo, ale 
zábavy naopak.

Ohledně cesty by nebylo na škodu zmínit 
nejspíše nejzajímavější část (to už bylo v úte-
rý, v časných ranních hodinách) – a to když 
jsme se ve francouzském Calais nalodili naším 
autobusem do vlaku, kterým jsme následně 
jeli podvodním tunelem do Velké Británie. Sice 
jsme rybičky neviděli, ale i tak… Po příjezdu 

do Londýna, zhruba v osm hodin tamního 
času, nás autobus vysadil u London Eye, okolo 
kterého jsme pouze prošli a mířili si to k něko-
lika památkám: snad nejznámějšímu Big Benu, 
dále Houses of Parliament, Trafalgar Square 
a Buckingham Palace, kde pár z nás mělo to 
mimořádné štěstí, že se na ně pousmála sama 
královna Alžběta II. z auta. Ke každému místu 
nám Michal řekl pár zajímavostí a měli jsme 
také pár rozchodů, kdy byl čas na nakoupení 
si všemožných věcí. Program byl zakončen 
4D kinem a projížďkou na London Eye s nád-
herným výhledem na město. Následně už jen 
zbývalo sejít se s anglickými rodinami, které 
nás vzaly k sobě domů.

Středečního rána jsme zavítali do Windso-
ru, kde jsme navštívili víkendovou rezidenci 
královny Alžběty II. Druhá skupinka mířila 
k Etonu – zde se nachází nejstarší chlapecká 
soukromá škola ve Velké Británii.

Odpoledne jsme se opět rozdělili na dvě 
skupinky – jedna mířila do muzea voskových 
figurín, kde bylo opravdu těžké rozeznat, kdo 
je živý člověk a kdo figurína; druhá skupina 
zase mířila do metra, kterým se dostala až 
na nádraží, kde se točil Harry Potter. Potom 
se plulo lodičkou Londýnským kanálem, jenž 
vede částečně i přes tamní zoo. Vysedlo se kus 
za ní, odtud zpět do metra a hurá na Oxford 
Street! Tam byl parádní rozchod. A na večer 
už jsme si to zase všichni zamířili k rodinám.

Ve čtvrtek ráno jsme se všichni rozloučili 
s rodinami a mířili do Toweru, na jehož prohlíd-
ku jsme měli celé dopoledne. Někteří z nás se 
poté vydali ještě na Tower Bridge a pak jsme už 
všichni pluli po Temži lodí do Greenwiche. Tam 
byla možnost být jednou nohou na západní 
a druhou na východní polokouli – ano, zde 
se nachází nultý poledník. A nakonec jsme 
v 18.20 nasedli do autobusu a vyrazili stejnou 
cestou zpátky domů, do Napajedel.

V pátek jsme se rozloučili s Hostivicemi 
a v Brně s naším průvodcem. Okolo čtvrt 
na pět odpoledne jsme zdárně zastavili před 
naší školou bez jakékoliv újmy na zdraví 
a vráceného obsahu žaludku.

Za sebe můžu říct, že se jednalo o nejlepší 
školní akci, na jaké jsem byla. Tolik srandy 
člověk nezažije každý den a do Londýna se 
přece taky jen tak nedostane. Na rodinu si 
nemůžu stěžovat, byli doopravdy skvělí a roz-
hodně jsem si procvičila angličtinu. Ještě teď 
se občas zapomenu a mluvím anglicky. Takže 
pokud se tento zájezd bude konat i příští rok, 
rozhodně pojedu znovu!

Aneta Matušincová ze 7. B

	Naše	škola	v	přírodě
Kdo by neměl rád pobyt na škole v příro-

dě! Jsi týden mezi svými kamarády, v krásné 
přírodě, sluníčko svítí… Prostě paráda!!!

Dnes s námi můžete nahlédnout na školu 
v přírodě trošku jinýma očima. A to očima 
dětí, učitelů a hmyzu v lese. No, schválně….

Škola v přírodě očima dětí: Huráááá, 
konečně pojedeme! Kolik, že nás to vlastně 
jede? Jen 57? No, to není nic moc. Doufám, že 
bude legrace… 

Je mi úplně jedno, jaké bude počasí. Hlav-
ně abych spala s mou nejlepší kámoškou. 
Máma mi nabalila hodně bonbonů a oplatků, 
brambůrků, tak pozveme kluky a uděláme 
party. Ráno nesmíme zapomenout brzy vstá-
vat a co nejdéle ponocovat, povídat si, ať si to 
užijeme… Doufám, že bude na pokoji televize, 
asi bych nepřežila, kdybych neviděla „Gympl“.

Jo, a také ostatní naučím mou oblíbenou 
hru: Hru na prasátko. Že ji neznáte? Nic na tom 
není. Vyhrává ten, kdo je nejvíce špinavý! 

Nechtěla bych také nikam daleko chodit 
pěšky. Mezi dálkoplaze určitě nepatřím. Skvěle, 

dnes máme k večeři buchtičky s krémem, ty 
mám nejraději! Hlavně ať nechytnu klíště. Ty 
malé potvůrky mně moc sympatické nejsou.

Škola v přírodě očima učitelů, vychovatelů 
Zase škola v přírodě! Už ten počet – 57! Hlavně, 
aby se nic nestalo. A také aby vyšlo počasí, 
jinak fakt, nevím… Vidím to opravdu na skvělý 
týden… Ráno vstávat po 5, spát chodit (pokud 
se zadaří) po půlnoci. Ti malí andílci vydrží 
hodně. A to jsme se snažili je utahat soutě-
žemi, výletem na rozhlednu – těch schodů, 
co tam bylo! Ale utahaní jsme spíše my, než 
oni. A k tomu všemu ještě dnes ta ohromná 
večeře – buchtičky s krémem, ty nám dali 
asi za odměnu. Ještě, že oddělali z pokojů 
televize. To už by se s dětmi nedomluvil 
nikdo. Jsem zvědavá, kolik zase chytneme 
klíšťat, nestojím ani o pavouky, žáby a jiné 
podobné potvůrky. Stejně to zakletý princ, 
při mém štěstí, nebude.

Škola v přírodě očima hmyzu 
Jééé, konečně už dorazili! 
Holky, upravte se, ať nám to sluší, vyráží-

me! A snažte se na někoho přisát! Vidíte toho 
blonďáka? Tak ten je můj!!!

Ano, ano, školy v přírodě jsou opravdu 
úžasná věc, jak pro děti, učitele, vychovatele, 
tak i drobný hmyz. Vždyť je to týden mezi 
kamarády, v krásné přírodě, sluníčko svítí… 
Prostě paráda!!!

Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ

Zprávy z 1. základní školy Napajedla
onkologickou diagnózou v ČR, hned po kar-
cinomu prostaty u mužů a karcinomu prsu 
u žen. Platí, že rakovina odhalená v časném 
stadiu je léčitelná. Slogan Květinového dne 
„Tiká v každé rodině“ je varující. Varující, 
ale pravdivý, neboť každý třetí občan v ČR 
podle celostátních statistik onemocněl nebo 
onemocní rakovinou. Prevence a především 
prevence od dětského věku může toto riziko 
značně omezit. Je tedy třeba znovu a znovu 
upozorňovat na nutnost prevence, možnosti 
screeningu hrazeného pojišťovnami, znát 
rizikové faktory a nebát se přijít k lékaři raději 
zbytečně než pozdě.

Počasí nám přálo, a tak se našim žákům 
podařilo prodat všech 600 kytiček a do vaků 
vybrat krásných 14 114 Kč. Tímto děkujeme 
všem dobrovolníkům a dárcům z řad občanů, 
rodičů a dětí, kteří do této sbírky ochotně 
přispěli a pomohli tak dobré věci. Výtěžek 
sbírky byl odeslán na konto Ligy proti rako-
vině a bude rozdělen přímo na onkologická 
pracoviště, na výzkum a na zlepšení kvality 
života nádorově nemocných pacientů.

Mgr. Eva Ochotská, 1. ZŠ Napajedla

	1.	ZŠ	Napajedla	na	poznávacím	zájezdu	do	Londýna
Naše škola letos konečně schválila báječ-

ný nápad! Ne, nejednalo se o zrušení školy, 
prodloužení prázdnin, ani nic podobného, 
ale já si myslím, že takový zájezd do Londýna 
rozhodně stojí za to!

Naštěstí se z celého druhého stupně posbí-
ral dostatečný počet žáků na to, aby se mohlo 
jet. Stačilo tedy už jen vydržet céééélýýý 
dlooouuuhýýý úmorný školní rok, až do 13. 
května 2013.

Toho dne se všichni účastníci zájezdu okolo 
půl desáté ranní i se svými kufry dostavili 
ke škole. A když jsme se konečně dočkali 
i autobusu, zabrali jsme si volná místa a mohlo 
se vyrazit! No jo, jenže už po třiceti metrech 
se muselo zastavit a vrátit se pro lékárničku. 

	A	co	si	o	zájezdu	mysleli	ostatní?
• Nejvíc se mi líbila projížďka v London Eye. Ale 

celý výlet byl úžasný, ráda bych jela znovu.
• Opravdu to stálo za to, celkem jsme se i do-

mluvili, takže bych jel znova. Hodně dobrá 
parta lidí.

• Bylo to super, moc se mi to líbilo. Celý výlet 
se moc povedl a jsem velmi ráda, že jsem se 
zúčastnila.

• Moc se mi tam líbilo, jel bych znova, bylo to 
super.

• Byl to jeden z největších zážitků v mém životě.
• Londýn byl skvělý, lepší, než jsem si myslel.
• Bylo to super, jel bych zas.
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	Kabelkový	veletrh
Naše škola se v měsíci dubnu zapojila 

do charitativní sbírky vyhlášené nezisko-
vou organizací Naděje se sídlem ve Zlíně 
se zajímavým názvem „Kabelkový vele-
trh“. Sbírka byla pro nás inspirující nejen 
netradičním pojetím, ale i tím, že poskytla 
dvojí radost. Dámy a ženy obohatily svou 
sbírku levnou kabelkou a získané peníze 
pomohly potřebným. Do akce se nadšeně 
zapojily děti 2. základní školy Napajedla 
a jejich maminky. Podařilo se nám nashro-
máždit 104 dámských kabelek a přispět 
tak nemalou měrou do celkové vybrané 
částky 57.774 Kč. 

Mgr. Jitka Talašová

	Kateřina	Holubová	nejlepším	
žákovským	biologem	v	kraji
V pátek 10. května 2013 proběhlo v ZOO 

Lešná krajské kolo Biologické olympiády, 
do kterého postoupila Kateřina Holubová, 
žákyně 2. základní školy Napajedla.

Všichni soutěžící zápolili v mikroskopo-
vání, znalostním testu, poznávání rostlin 
a živočichů. V této velmi náročné soutěži 
vybojovala K. Holubová 1. místo. 

Přemožitel se nenašel ani na soutěži 
Ekoolympiáda, která proběhla 22. května 
2013 ve Štípě, a tak i zde obsadila 1. místo. 

V kategorii mladších žáků uspěla v okres-
ním kole Biologické olympiády také Anežka 
Pekařová, která skončila šestá ze 43 sou-
těžících. K našim úspěchům patří v tomto 
školním roce ještě 5. místo v krajském kole 
soutěže Poznej a chraň. Tříčlenná družstva 
musela při vzájemné spolupráci prokázat 
znalosti na téma Babiččina zahrádka a sad. 
Naši školu reprezentovali Zuzana Škopíková, 
Alice Minaříková a Lukáš Bureš. Mladým 
přírodovědcům děkujeme a přejeme hodně 
úspěchů do budoucnosti.

Mgr. Petra Gabrielová 

 Pohyb	spojuje	a	vzájemně	rozvíjí
Projekt „Pohyb nás spojuje a vzájemně 

rozvíjí“ na konci školního roku finišuje. 
Hlavním úkolem projektu spolufinancova-
ného ze zdrojů Evropské unie byla podpora 
sportu, zdravého způsobu života a sblížení 
mezi partnerskými školami v okolí i na Slo-
vensku (2. ZŠ Napajedla, ZŠ Mánesova, ZŠ 
Borský Mikuláš, ZŠ Dubnica). Sice nejsme 
ještě zcela v cíli, ale již teď můžeme tvrdit, 
že všechny mety byly dosaženy. Děti, které 
se do projektu zapojily, zjistily, že u sportu 
může být skvělá zábava. 

Pokusme se ve zkratce o konečné účtování. 
Z finanční dotace bylo na naší škole poříze-
no materiální vybavení pro florbal, atletiku, 
badminton a kondičně-regenerační cvičení. 
Důležitou součástí bylo testování fyzické 
zdatnosti žáků formou vybraných testů, které 
umožnilo dětem zjistit, jak na tom fyzicky 
jsou. Sebraná data dále sloužila učitelům 
tělesné výchovy k důležitým statistickým 
zjištěním. Vždyť jen na naší škole bylo takto 
otestováno přes 300 žáků! Výsledky budou 
společně s metodikou jednotlivých sportov-
ních disciplín prezentovány v brožuře, která 
vznikala během projektu. Největší ohlas 
u dětí měla společná setkání na kempech, 
která se odehrávala u partnerských škol. 
Sport, zábava a přátelství - to byla společná 
hesla všech uskutečněných setkání.

Více informací o celém projektu můžete 
najít na stránkách www.pohybspaja.eu. 

Mgr. Jindřich Polák

	Další	sportovní	úspěchy	
V tomto školním roce jsme sbírali četné 

úspěchy na sportovním poli. V kolektivních 
sportech jsme si zajistili postup do okresních 
kol ve florbale i fotbale. Okresní kolo v házené 
přineslo našim chlapcům skvělé 2. místo. Ani 
naše děvčata nezůstala pozadu. Ve sportov-
ní gymnastice družstev (sestava: Kateřina 
Polášková, Kateřina Švancerová, Zuzana 
Škopíková) vybojovala 1. místo v okresním 
a 2. místo v krajském kole. Vůbec nejlepší 
výkony dosáhla naše děvčata v lehkoatletic-
kých soutěžích. Nejprve 3. místo s postupem 

do krajského kola v soutěži o Pohár rozhlasu 
a k tomu 4. místo v okresním kole atletického 
čtyřboje. Většina sportovních výkonů na sou-
těžích byla za hranicemi osobních rekordů. 

Mgr. K. Marčíková 
a Mgr. J. Polák, tělocvikáři 2. ZŠ

	Škola	v	přírodě
Ve dnech 13.–17. 5. žáci naší školy po-

bývali v penzionu Vinium v Rožnově pod 
Radhoštěm na škole v přírodě. Tento naučně 
poznávací program pro žáky 3. ročníků orga-
nizuje naše škola už mnoho let. A že byl jako 
vždy velmi vydařený, potěšilo jak všechny 
zúčastněné děti a jejich rodiče, tak i učitelky 
a vychovatelky, které se o děti staraly.

Jedem, jedem do přírody, 
odpočineme od školy. 
Louky, lesy, sluníčko, 
učení jen maličko. 

Přírodu my máme rádi, 
s přírodou jsme kamarádi, 
Vinium pod Rožnovem 
je teď naším domovem. 

Sportujeme, závodíme,
za balónem skotačíme, 
hlady nás tu netrápí,
vždycky dobře navaří

Postřehy dětí:
• „Nejvíc se mi líbilo, jak jsme byli v Kop-

řivnici.“ 
• „Ve Štramberku se mi líbila trúba a mu-

zeum.“
• „Líbilo se mi okolí a penzion. A náš pokoj.“
• „Dobré bylo, jak jsme se koupali ve sprše.“
• „Na škole v přírodě byly nejlepší výlety, 

vybíjená, olympiáda a stezka odvahy. Ale 
úplně ze všeho nejvíc mě bavila vybíjená.“

V pátek všechno zabalíme,
domů zase vyrazíme.
Zůstanou nám vzpomínky
na ty super chvilinky.

Mgr. Radka Geržová

	Úspěch	v	zeměpisné	olympiádě	
K pravidelným soutěžím během školního 

roku patří zeměpisná olympiáda, do níž se 
každoročně úspěšně zapojuje i naše škola. 
Ze školního kola, kterého se účastnilo více 
než třicet žáků 6.–9. ročníků, se do okresu 
probojovali pouze vítězové jednotlivých 
kategorií. Po pečlivé přípravě se náš geogra-
fický tým zúčastnil okresního kola ve Zlíně 
(tématem ZO byla krajina). Naše škola se 
ve velké konkurenci škol vůbec neztratila. 
V kategorii A (6. ročník) Tomáš Janošek 
obsadil 15. místo, v kategorii B (7. ročník) 
Tomáš Jurásek 2. místo a tím si zajistil postup 
do krajského kola, v kategorii C (8.–9. ročník) 
získal Kamil Trčka 4. místo (měl stejný počet 
bodů jako účastník na 3. místě a o pořadí 
rozhodla práce bez atlasu). V krajském finále 
si pak skvěle vedl Tomáš Jurásek, obsadil 2. 
místo ve Zlínském kraji (se ziskem 92 bodů ze 
100 možných). Navázal tak na tradici našich 
krajských úspěchů z minulých let. Potěšující 
je také fakt, že jsem se v krajském kole setkal 
i s bývalými žáky naší školy, kteří již studují 
na gymnáziích (Jakub Vávra, Jiří Kadlík) 
a pro které je geografie i nadále oborem, 
v němž vynikají. 

Mgr. Jindřich Polák

	Dopravní	soutěže	mladých	cyklistů
Žáci z nové školy budou i letos bojovat 

o celostátní finále Dopravní soutěže mladých 
cyklistů. Dne 9. května 2013 se žáci 2. základní 
školy Napajedla zúčastnili okresního kola 
dopravní soutěže, kam postoupili v obou 
kategoriích z oblastního kola konaného 
v Napajedlích o 14 dní dříve. Okresní kolo 
se konalo na dopravním hřišti ve Zlíně – 

Malenovicích. Zde naši žáci svedli další 
„bitvu“ na cestě za postupem do minimálně 
krajského kola a vysněného celostátního 
finále konaného letos v Plzni. Soutěžící druž-
stva, která se skládají ze dvou dívek a dvou 
chlapců, musí na cestě za postupem zdolat 
několik disciplín: základy první pomoci, testy 
pravidel silničního provozu, jízdu po do-
pravním hřišti a jízdu zručnosti. A výsledky? 
V kategorii mladších soutěžících družstvo 
ve složení Anežka Hubníková, Hana Moravčí-
ková, Daniel Marišler a Tomáš Janošek získalo 
první místo a vybojovalo si tak postup do kraj-
ského kola konaného dne 7. 6. 2013 ve Vsetíně. 
V kategorii starších soutěžících družstvo 
ve složení Zuzana Skapálková, Lenka Bacho-
vá (Linh Bach Thuy), Jan Moravčík a Lukáš 
Bureš získalo také první místo a rovněž 
postoupilo do Vsetína. Úžasné bylo, že starší 
se s celkovým počtem trestných bodů dostali 
po stovku - přesněji řečeno měli celkem 86 
trestných bodů, a to je moc dobrý výsledek 
a příslib do krajského kola… Nutno podotk-
nout, že ocenění byli taky jednotlivci - chlapec 
i dívka v každé kategorii, a tam jsme bodovali 
celkem třikrát. Jan Moravčík, Lenka Bachová 
a Tomáš Janošek si odnesli nějakou tu cenu 
navíc… Za tu celoroční snahu a práci by 
si dosažení další mety v podobě postupu 
do celostátního kola.

Mgr. Michal Marek

Zprávy ze 2. základní školy Napajedla

Lehkoatletické družstvo mladších žákyň (naho-
ře zleva: K. Polášková, A. Silná, D. Staňková, 
Z. Škopíková, Mgr. K. Marčíková, dole zleva: 
A. Blahušová, K. Kýblová, B. Mlýnková, N. Be-
hriková a K. Vančíková, K. Švancerová).  

	Velké	filmové	dobrodružství
Dva roky uběhly jako voda a naše škola 

se opět zahalila do perné práce a pečlivých 
příprav na další školní akademii, tentokrát 
s názvem „Velké filmové dobrodružství“. 
Z malých žáčků i velkých žáků se najednou 
téměř ze dne na den stali herci, moderátoři, 
zpěváci, ale i kostyméři, kulisáci nebo tech-
nici. Do nácviku jednotlivých vystoupení 
pod vedením svých paní učitelek a pánů 
učitelů se všichni pustili s chutí a svou roli 
brali velmi zodpovědně.

Během dvouhodinového vystoupení pře-
nesli průvodci celou akademií diváky pomocí 
kouzelného ovladače do filmového světa, 
a tak jsme se ocitli v dětském pohádkovém 
ráji, užili jsme si dobrodružství, zapojili fan-
tazii a nesměla chybět ani zábava.

Na závěr celého programu nastoupilo 
na pódium všech 325 účinkujících žáků, aby 
společně divákům zazpívali píseň na roz-
loučenou. 

Obrovský obdiv a poděkování patří nejen 
žákům, které jsme mohli vidět na jevišti, ale 
i jejich vyučujícím, kteří program připravili 
a panu Medkovi, který nám zajistil osvětlení 
a zvuk.

A náš dojem z celé akce? Ten jasně cha-
rakterizuje text závěrečné písně „S tebou nás 
baví svět, akademie!“

Mgr. B. Škrabalová a Mgr. H. Jurásková

http://www.pohybspaja.eu
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Chovatelé 
poštovních holubů 
ZO Napajedla 

tímto děkují městu Napajedla za fi-
nanční příspěvek pro naši organizaci. 
V našem spolku je 13 chovatelů a vždy 
je možnost přijmout mezi nás další 
nové členy. V závodní sezoně máme 12 
závodů tuzemských a 6 závodů zahra-
ničních, většinou Německo. Tuzemské 
závody jsou od 180 km do 400 km, 
zahraniční od 550 km do 1000 km. 
Poštovní holubi jsou odvezeni velkým 
nákladním autem přizpůsobeným 
na převoz těchto holubů. Poté se 
uskuteční hromadný start. Vyhrávají 
ti nejrychlejší závodníci.

Finanční příspěvek bude použit 
na chod organizace, na údržbu našeho 
zasazovacího střediska a zdraví našich 
poštovních holubů.

Členové ZO CHPH Napajedla

Klubový přebor 
KVZ Napajedla

V sobotu 4. května 2013 se na střelnici 
v Napajedlích na Zámoraví uskutečnil 
první letošní závod, a to Klubový přebor 
KVZ Napajedla. Soutěžilo se ve dvou 
střeleckých pistolových a dvou puško-
vých disciplinách, přičemž vždy jedna 
disciplina byla akční, takže kromě zásahů 
v terči se hodnotil čas jejího provedení.

Střílelo se 3 + 10 ran z velkorážné 
pistole na 25 m a 3 + 10 ran z malorážné 
pušky na 50 m. Ředitelem soutěže byl 
Jaromír Strmiska, hlavním rozhodčím 
Libor Kubíček, předsedou hodnotící 
komise byl Miloslav Kašík.

Nejlépe si se všemi záludnostmi jed-
notlivých střeleckých disciplin poradil 
Stanislav Košař, který získal 283,87 bodů 
a stal se tak vítězem Klubového přeboru. 
Druhé místo si vybojoval Pavel Galatík se 
ziskem 259,58 bodů, třetí místo obsadil 
Bc. Karel Řezanina se 247,77 body.

Závodníci na prvních třech místech 
získali medaile, diplomy a věcné ceny, 
vítěz navíc dostal pohár KVZ Napajedla. 
Věcné ceny získalo pak ještě dalších 5 
závodníků. 

Celá soutěž byla velmi dobře připrave-
na a zabezpečena, ze strany závodníků 
nebylo žádných připomínek a protestů.

Pro všechny účastníky klubového 
přeboru bylo připraveno malé občers-
tvení, takže po ukončení závodu mohli 
posedět v klubovně a popovídat si 
o všem možném.

Jaromír Strmiska

Krajská střelecká soutěž ze vzduchové pušky

Zajímavá střelecká soutěž mezi držiteli 
mistrovských výkonnostních tříd a ostatními 
sportovními střelci se konala na střelnici 
v Napajedlích. 

Z pověření Oblastní Rady Valašskoslo-
vácké oblasti ji zorganizovali a zabezpečili 
pořadatelé a rozhodčí z Klubu vojáků v záloze 
Napajedla.

Závodníci stříleli 3 + 10 ran z velkorážních 
pistolí a revolverů na tři různé papírové terče 
– mezinárodní pistolový 77P, vojenský 135P 
a národní SČS-D1. 

Hlavním rozhodčím soutěže byl pplk. v. v. 
Karel Vaculík ze Vsetína.

Po sečtení jednotlivých výsledků zpra-
coval ředitel výpočetního střediska Libor 
Kubíček celkovou výsledkovou listinu.

Nejlépe si vedl a po zásluze zvítězil Fran-
tišek Jakeš z KVZ Jaslo Olomouc s nástřelem 
305 bodů, druhé místo obsadil Libor Dubčák 
z KVZ Vsetín-město s 297 body, třetí místo 
získal Ing. Jan Šiller z KVZ Vsetín-město 
s 290 body, pěkné čtvrté místo si vystřílel 
Bc.Karel Řezanina z KVZ Napajedla se 
ziskem 288 bodů a páté místo patřilo Petru 
Adámkovi z KVZ

Valašské Meziříčí s 287 body. Dobrých vý-
sledků dosáhli i další dva napajedelští střelci 
Zdeněk Tomaštík a Jaromír Strmiska. Z žen 

V sobotu 4. 
k v ě t n a  2 013 
uspořádal Sbor 
dobrovolných 
hasičů v Na-
pajedlích slav-
nostní nástup 
u př í ležitost i 
svátku svatého 
Floriána, patrona hasičů. Nástup se konal 
uprostřed Masarykova náměstí, kde socha 
tohoto světce stojí.

Nástup začal zahoukáním sirény nového 
dopravního hasičského automobilu. Napa-
jedelští hasiči nastoupili pod velením M. 
Mikeše, který následně podal hlášení veliteli 
P. Škopíkovi. Ten přivítal přítomné členy SDH 

V sobotu 28. 4. 2013 se konala ve Zlíně 
přehlídka pohybových skladeb, které jsme 
se zúčastnily s mladšími gymnastkami z TJ 
Sokol Napajedla. Od začátku tohoto roku 
jsme se intenzivně věnovaly nácviku skladby. 
Největším podnětem pro vznik tohoto vy-
stoupení byla hra našich mladých let, kdy 
jsme bystřili paměť a postřeh - PEXESO. Gym-
nastky ve věku 7 až 11 let tuto hru vyjádřily 
netradičně cvičením a tancem v moderním 
pojetí. Tak jako ve hře samotné, i ve skladbě 
byly cvičenky oblečeny stejně vždy po dvou 
do páru. Na začátku se promíchaly a dále 
se hledaly vždy ony dvojice, k sobě patřící. 
Od poroty si za svůj výkon odnesly ZLATÝ 
CERTIFIKÁT a nakonec ještě CENU PORO-
TY. Děvčata si vystoupení náramně užila 
a ještě víc jim chutnala cena v podobě dortu, 
který získala od poroty. Již teď se těšíme 
na další vystoupení. ●

Bc. Renáta Maděrová
TJ Sokol Napajedla

Veřejná přehlídka pohybových skladeb ve Zlíně 28. 4. 2013

Slavnostní nástup napajedelských hasičů Napajedla a přihlížející spoluobčany a se-
známil je s důvody, proč se zde napajedelští 
hasiči sešli. Připomněl legendu o Floriánovi, 
římském vojákovi, který tajně pomáhal pro-
následovaným křesťanům. Když byl roku 304 
n. l. prozrazen a umučen, stal se patronem 
proti požárům a vodě.

Dále P. Škopík připomněl, že v loňském 
roce napajedelští hasiči oslavili 130 let své 
existence. Při této příležitosti si nechali vy-
robit nový hasičský prapor.

Po malé kulturní vložce, kdy A. Škopíková 
přednesla Modlitbu hasiče, položili zástupci 
SDH Napajedla kytice k Floriánově soše. Pak 
již následoval povel k rozchodu a závěrečné 
zahoukání sirény dopravního automobilu.

(www.hasicinapajedla.cz)

 MISTŘI vs. STŘELCI opět v Napajedlích

nejlépe střílela prap. Beáta Nováková z KVZ 
Vsetín-město, která získala mistrovskou třídu 
a obsadila 9. místo v celkovém hodnocení.

Celá soutěž měla vysokou sportovní 
úroveň, nebylo žádných protestů, což je již 
tradiční vizitkou napajedelských pořadatelů.

Jaromír Strmiska

Za účasti šedesáti mladších a starších 
sportovních střelců se za deštivého počasí 
konal na Střelnici v Napajedlích již 11. ročník 
této populární soutěže. 

Poprvé se tohoto závodu zúčastnili též 
mladí sportovní střelci ze Slovenska, ze ZŠ 
Stará Turá s trenérem Peterem Milatem.

Pořadatelé a organizátoři přivítali soutěžící 
z Kunovic, Březolup, Napajedel, Spytihněvi, 
Žlutavy, Slušovic, Zlína, Rackové, Trnavy 
a Horních Moštěnic.

Za Krajský výbor AVZO TSČ Zlínského 
kraje se soutěže zúčastnili Jaromír Strmiska, 
Josef Andrýsek, Jana Kosová, RNDr. Karel 
Sýkora a RSDr. Jiří Jurásek.

Hlavním rozhodčím byl Miloslav Ka-
šík, předsedou hodnotící komise Libor 
Kubíček.

Závodníci byli rozděleni do pěti kategorií. 
Všichni stříleli 20 ran vleže v čase 20 minut 
na mezinárodní vzduchovkové terče vzdá-
lené 10 m.

V kategorii do 12 let, puška s otevřenými 
miřidly, zvítězil Daniel Bečica z Trnavy 
nástřelem 177 bodů, druhá byla Adéla Pitne-
rová z Horních Moštěnic, třetí Josef Pečenka 
z Kunovic.

V kategorii do 12 let, puška s dioptrem, 
zvítězil Daniel Bečica z Trnavy se 185 body, 
druhý byl Marek Grebeníček, třetí Jan Hanu-
lík, oba z Trnavy.

V kategorii 13 až 17 let, puška s otevřenými 
miřidly, zvítězila Kristína Klčová ze Staré 
Turé s nástřelem 191 bodů, druhý byl Michal 
Matějčný ze Slušovic, třetí David Chudík ze 
Staré Turé. V téže kategorii, puška s dioptrem, 
zvítězil Michal Matějčný ze Slušovic se 182 
body, druhý byl Viktor Chaloupka ze Spytih-
něvi, třetí Johana Jelénková z Kunovic.

V kategorii nad 18 let, puška s otevřenými 
miřidly, zvítězil Bc. Karel Řezanina z Na-
pajedel s nástřelem 189 bodů, druhý byl 
RNDr. Karel Sýkora z Rackové, třetí Radek 
Soukup z Trnavy.

Absolutní vítězkou Krajské soutěže se 
stala 15 letá slovenská závodnice Kristína 
Klčová ze Staré Turé s nejlepším výsledkem 
191 bodů, který nastřílela puškou s otevře-
nými miřidly.

Za svůj vynikající výkon získala pohár 
Krajského výboru AVZO TSČ Zlínského kraje, 
diplom a věcnou cenu.

Všichni závodníci na prvních třech mís-
tech ve všech kategoriích obdrželi z rukou 
ředitele soutěže Jaromíra Strmisky a člena 
KV AVZO Josefa Andrýska medaile, diplomy 
a věcné ceny.

Za bezchybný průběh celé krajské sou-
těže patří poděkování všem pořadatelům, 
rozhodčím, vedoucím výprav, závodníkům 
a jejich trenérům.

  Jaromír Strmiska
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Naše putování jihem Číny v roce 2010 
otevřelo jako každá správná cesta nové 
otázky, přineslo nové cestovatelské cíle. 
Z cesty zůstala v paměti, kromě jednotli-
vých lokalit, samá čínská překvapení, která 
jsme tehdy úplně nečekali - úžasně poctiví 
a příjemní lidé, obchody narvané luxusním 
zbožím (komunismus se zde, co se trhu 
týče, značně transformoval) a extrémně 
náročná komunikace (Číňani nerozuměli ani 
tak mezinárodním slovům jako „taxi“ nebo 
„internet“)... Co z toho se potvrdí či vyvrátí 
při mé letošní cestě? Měl bych zde strávit až 
dva měsíce...

	Hakka	tu-lou
Jih Číny obývají zajímavé národnostní 

menšiny, žijící do určité míry ještě starým 
tradičním způsobem života. Před třemi lety 
jsme mnohé z nich poznali, do skládačky mi 
chybělo přidat úžasnou architekturu národa 
Hakků... 

Po přeplutí z Taiwanu do Xiamenu jsem se 
vydal hlouběji do provincie Fújian, do zaml-
žených a zasněných horských údolí.

Nocleh v tu-lou, tedy klanovém obydlí 
etnika Hakků, je skvělá zkušenost. Tu-lou 
byly takovými dávnými předchůdci dnešních 
paneláků. V každém tu-lou může žít jeden 
nebo i více klanů, nejčastěji 4 až 5 patrové 
stavby jsou kruhového nebo čtvercového 
tvaru, základ zdiva tvoří směs upěchované 
hlíny, lepkavé rýže a na zpevnění bambu-
sové proužky a pláty dřeva. Uvnitř tu-lou 
je jakési kruhové či čtvercové nádvoří, kde 
mohou být v soustředných kruzích další 
stavby, uprostřed bývá chrám – síň předků. 
Do tu-lou vejdeme jedinou branou ve zdivu 
a užasneme nad několika patry dřevěných 
balkónů či pavlačí dokola do kruhu. Nahoru 
vede ze dvora několik schodišť. V přízemí 
bývaly tradičně kuchyně, z nichž může mít 
každá svou studnu s pitnou vodou, v prvním 
patře pak spižírny a výše obytné pokoje. 
Stavby působí středověkým dojmem, ostatně 
některé z té doby pocházejí. Masový turismus 
v Číně ale i zde nezadržitelně postupuje. K nej-
dostupnějším tu-lou jezdí denně snad stovky 
zájezdových autobusů s tisíci městských 
Číňanů. Pro Hakky se turismus stal důležitým 
zdrojem obživy – přízemní kuchyně tu-lou se 
proměnily v suvenýrové obchůdky či čajovny 
nabízející výborný místní oolong (nalévání 
do malinkatých kalíšků je malý obřad). Vedle 
starých tu-lou se někde staví nové hotely – 
ve tvaru tu-lou. Nejstrašněji vypadal moderní 
shluk budov tvarově napodobující tu-lou 
s názvem „Traditional Hakka street“. Byl 
jsem šťastný, že mě vysadil autobus na tom 
správném místě a ujal se mě podnikavý týpek, 
který mě zavedl k noclehu do opravdového, 

starodávného, ale přitom stále obývaného 
tu-lou. Druhý den mě na motorce zavezl 
k nejúžasnějšímu shluku tu-lou Tianloukeng. 
Déšť a mlha válející se v údolí dodali místu 
správnou atmosféru a odradili davy. Čtyři 
kruhová a jedno centrální čtvercové tu-lou 
v tomto shluku symbolizují pět čínských 
elementů – kov, vodu, dřevo, oheň a zemi. 

	Čínské	postřehy
Je neuvěřitelné, jak mají mnozí Číňani 

chabé povědomí o světě (ostatně ne jinak 
jsou na tom obyvatelé mnoha jiných zemích). 
Třeba dvě studentky z Kantonu dlouho 
váhají a nakonec zavrhnou možnost, že 
Česká Republika leží v jihovýchodní Asii, 
na Asiata prý moc nevypadám... Jejich svět 
je i přes lokální vyspělost zavřený v hrani-
cích komunistického státu. Komunismus je 
nejvíce cítit z chování lidí a souvisí i s čínskou 
konfuciánskou vírou – podřízenost, posluš-
nost, pravidla. Vyspělost země je relativní. 
Přemýšlím, kde je horší žít... V místních 
betonových uniformě šedých panelákových 
městech obklopených kouřícími průmyslový-
mi zónami? V zapadlých chudých čínských 
vesnicích, které často slouží jako skanzeny 
minulosti, které si chodí fotit desetitisícové 
davy bohatých městských Číňanů?

Jak je to s kulturností čínského národa? 
Ve vlaku nevidím jediného člověka, který 
by si četl, všichni pořád dokola mlaskajíce 
pojídají nudle nebo rýži, případně sledují, co 
za jídlo zrovna nabízí procházející prodavač. 
Nejčastěji však zírají na mě či „do blba“ nebo 
ťukají do mobilů. Společenskost jim ovšem 
upřít nelze, na rozdíl od našich vlaků se zde 
vede živá konverzace. Kulturnost národa 
se pozná také podle tolerance, tu zde třeba 
od kuřáků naprosto postrádám. Vzduch 
ve vlaku připomíná tu nejzakouřenější puty-
ku. Dostal jsem se do několika čínských bytů. 

Navenek děsivě ošuntělé, uvnitř překvapivě 
solidní, ale ten děsný nepořádek... 

Na ulicích měst se tísní jeden značkový 
obchod s nejmodernější výpočetní technikou 
vedle druhého, když však ve vlaku vytáhnu 
mininotebook, lidi zvědavě nahlíží přes 
rameno, co tam pořád řeším... Všude jsem 
středem pozornosti, ale je pozitivní, že i ta 
pozornost je pozitivní. Ne jako v Africe, kde 
je zvědavost jen přízemní závist. Asiati jsou 
prostě fajn. Zájem o mou osobu je upřímný, 
přemýšlím, jak mě Číňani vidí? Jako symbol 
svobody? Těžko. Spíš uvažují nad tím, že jsem 
přijel do Číny jistě proto, že jejich obrovská 
země je ta nejzajímavější na světě. A ona je 
přitom jen jedním ze současných 196 nezá-
vislých států...

Jedu nočním lehátkovým autobusem 
přes dvě provincie, do Húnanu. Těšte se 
na pokračování...

Z Hedvábné stezky... Mgr. Antonín Hrabica

Po třech letech opět v Číně

Z Železných hor údolím řeky 
Svitavy do Brna na kole 

29. června – 7. července 2013.
Pořadatel: Odbor Klubu českých 

turistů Napajedla – Cykloturistický oddíl
Tel. mob. 732 883 246 formou SMS nebo 

e-mail: napalku@centrum.cz
Program: Individuální, k dispozici 

budou návrhy společných cyklotras. 
Např.: cyklotrasami okolo Sečské pře-
hrady, okolím Litomyšle, údolím řeky 
Svitavy atd.

Náročnost: střední obtížnost
Ať se kola točí!!!
Naši činnost podporuje Město 

Napajedla
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