
Vzpomínková slavnost k 68. výročí osvobození Napajedel se uskutečnila 3. května 2013 
položením věnců u pomníku umučeným partyzánům na Kalvárii a u pomníků obětem II. 
světové války, na Masarykově náměstí .   Foto František Cívela. 

56. Divadelní festival ochotnických souborů v Napajedlích. 
Fotoreportáž Františka Cívely na str. 6 a 7 
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Den otevřených dveří 
Společnost Fatra, a.s. organizuje dne 

1. 6. 2013 pro zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky Den otevřených dveří. Akce 
proběhne v sídle společnosti Napajedla 
v době od 09:00 až 13:00 hod. Zveme také 
naše bývalé zaměstnance a děti, pro které 
je připraven bohatý program, plný soutěží, 
her a zábavy. 

Účastníci budou moci navštívit hlavní 
výrobní provozy, shlédnout módní přehlídku, 
poslechnout si dobrou hudbu a využít široké 
nabídky občerstvení. Srdečně zve vedení 
společnosti Fatra, a.s.

Promenádní koncerty
 2. 6. 2013 - 16.00 hod.
Koncert ZUŠ Rudolfa Firkušného
- schody pod kostelem sv. Bartoloměje
 9. 6. 2013 - 18.00 hod.
Dechová hudba Topolanka
- schody pod kostelem sv. Bartoloměje
 16. 6. 2013 - 18.00 hod.
 Ideafatte, hiphop - prostor před kinem 
 23. 6. 2013 - 18.00 hod.
Please The Trees, indierock
- park Na Kapli

Knihovna B. Benešové
	 pořádá ve středu 29. 5. 2013 v 18.00 
hod. přednášku profesorky otrokovického 
gymnázia a kronikářky města Otrokovic 
paní Věry Kramářové - Tisíc sto padesát 
let od cyrilometodějské misie na Velké 
Moravě, pojďte si připomenout příchod so-
luňských bratrů Cyrila a Metoděje na území 
Velké Moravy v roce 863. Jste srdečně zváni. 
Vstup volný.
 pořádá v náhradním termínu v pátek 

21. 6. 2013 v 18.00 hod. besedu s populární 
českou spisovatelkou Klárou Janečkovou, 
autorkou knih Manželské okovy, Unesená, 
Osudová posedlost, Zrada, Temnota, Prokletý 
původ, Srdce v písku atd. Jste srdečně zváni. 
Vstup volný.

InLine Napajedla 2013
7. ročník - 25. května 2013

Více na straně 2

Nové výstavy v muzeu
Hřiště hraček a Dialog s maminkou 
Výstavy se budou slavnostně otevírat 
1. 6. 2013 v 11 hod.  Více na straně 3.
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Z jednání zastupitelstva města Napajedla
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 

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

 Zastupitelstvo města dne 24. 4. 2013
mimo jiné
• schválilo koupi pozemků p. č. 4490/1 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
467 m2, p. č. 4494/1 – ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře 92 m2 a p. č. 6385/3 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 
v k. ú. Napajedla v lokalitě Radovany za cenu 
Kč 45.000,00 a s tím související kupní smlouvu

• schválilo prodej pozemku p. č. 7692/2 
v k. ú. Napajedla o výměře 67 m2 dle geo-
metrického plánu č. 2852-0138/2011 za cenu 
800,00 Kč/m2 dle znaleckého posudku a s tím 
související kupní smlouvu; pozemek je 
zatížen věcným břemenem horkovodu a je 
v něm uloženo sdělovací vedení; celková 
cena pozemku je Kč 53.600,00

• schválilo prodej pozemků bývalého 
pozemkového katastru PK p. č. 1326 o výměře 
651 m2, p. č. 6434/1 o výměře 124 m2 a p. č. 
6434/2 o výměře 842 m2 v k. ú. Napajedla 
za cenu 410,00 Kč/m2 dle znaleckého posudku 
a s tím související kupní smlouvu; celková 
cena je Kč 662.970,00

• schválilo přijetí daru, pozemků p. č. 
3850/1 – orná půda o výměře 2935 m2 a p. č. 
4912/1 – orná půda o výměře 2003 m2 a s tím 
související darovací smlouvu

• schválilo realizaci následujících akcí:
-  rekonstrukce části chodníku v ul. 2. května

-  rekonstrukce části chodníků v ulici Pod-
zámčí a v ulici Moravní

-  oprava oplocení objektu č. p. 87
-  recyklace betonu a s tím související roz-

počtové opatření č. 15/2013
• schválilo investiční záměry zařazené 

ve skupině A dle přílohy č. 1 a zajištění 
financování realizace těchto projektů, a to 
v průběhu jejich realizace až do konečné-
ho finančního vypořádání včetně zajištění 
vlastního finančního podílu a následného 
financování udržitelnosti projektů

• schválilo vyřazení hmotného majet-
ku – serveru HP Proliant – dle likvidačního 
protokolu

• schválilo rozpočtové opatření č. 17/2013:
- v příjmové části rozpočtu navýšení 

ve třídě 2 – nedaňové příjmy o částku Kč 
545.000,00 z titulu příjmů plynoucí z plnění 
smlouvy mezi městem Napajedla a Fatra a.s. 
o obstarání věci

• schválilo přidělení finančních pro-
středků ve výši Kč 375.000,00 pro TJ Fatra 
Slavia Napajedla na činnost (údržba spor-
tovišť, zajištění sportovního vybavení, 
dopravy na utkání, mzdy zaměstnanců) 
v roce 2013 

• schválilo realizaci projektu expozice 
hraček Fatra, a.s. v městském muzeu 

• schválilo vyřazení nepotřebného 
vozidla JSDHM Napajedla z majetku města 
(Škoda Felicia combi RZ 1Z97881) formou 
prodeje v souladu se Zásadami o nakládání 
s nepotřebným movitým majetkem města 

Nové výstavy v muzeu
	Hřiště hraček

V muzeu se bude otevírat první stálá ex-
pozice. Ta bude představovat hračky Fatry 
Napajedla, vzniklé v 60.–80. letech podle 
návrhů Libuše Niklové a Alfréda Kluga. Expo-
zice bude kombinací dokumentárních a plně 
interaktivních prvků. Na stěnách místnosti se 
budeme věnovat archivním hračkám a do-
kumentačním materiálům, nainstalovaných 
hravou formou a doplněných video projekcí. 
Na podlaze pak bude hratelná plocha na prin-
cipu hry „Člověče, nezlob se“ se zapojením 
znovu vyráběných sedacích nafukovacích 
hraček. Bude tam taká interaktivní dotyková 
obrazovka pro seskládávání varhánkovitých 
hraček. Autorem výstavy je výtvarník Petr 
Nikl, syn Libuše Niklové, spolu s grafickou 
designérkou Zuzanou Lednickou ze Studia 
Najbrt a kurátorkou Terezou Bruthansovou. 
Právě pod taktovkou tohoto týmu také 
vznikla putovní retrospektiva návrhářky 
Libuše Niklové, jež před dvěma lety slavila 
mezinárodni úspěch v pařížském Muzeu 
dekorativních umění.

 Dialog s maminkou 1. 6. – 27. 7. 2013
Petr Nikl stojí i za další výstavou, kterou 

může v Muzeu Napajedla v ten den veřejnost 
navštívit. Jmenuje se Dialog s maminkou a 
představuje komorní výběr z cyklu, který byl 
k vidění např. v uznávané galerii Wanieck 
Gallery. Petr Nikl zde prostřednictvím svých 
obrazů a průsvitných nafukovacích hraček 
niterně komunikuje se svou maminkou a jejím 
dílem. Výstavu doplní dvě videoprojekce.

Výstavy se budou slavnostně otevírat 1. 6. 
2013 v 11 hod a muzeum bude pro veřejnost 
otevřeno až do 19 hodin, kdy v Klášterní 
kapli, začne jedinečný koncert Petra Nikla 
a Miroslava Černého. Vstup do muzea i na 
koncert je zdarma.

Výstavy by nevznikly bez podpory města 
Napajedla a Fatry Napajedla. 

Ivan Bergmann

Blíží se nám 25. květen a právě v tento 
den oslavíme v Napajedlích svátek dne 
dětí a zároveň sedmý ročník závodu na ko-
lečkových bruslích „Napajedla in-line 
2013“, který je letos součástí Moravské 
INLINE Tour. Záštitu nad letošním roční-
kem převzala starostka města Napajedla 
I. Brabcová a generální ředitel Fatra, a.s. 
P. Bláha. Moravská INLINE Tour se v le-
tošním roce uskuteční, kromě Napajedel, 
také v Opavě, Otrokovicích a ve Veselí 
nad Moravou - další termíny se upřesňují. 
Napajedelský závod je v této konkurenci 
hodnocen pořadatelem seriálu stále jako 
nejlepší.

Ve všech mládežnických kategoriích 
budeme vyhlašovat nejlépe umístněné 
Napajedláky. Propozice a více informací 
na www.inlajn.cz

A aby toho bruslení nebylo pořád 
ještě dost, v předvečer závodů připravili 
pořadatelé z Fitcentra Slavia ve spolupráci 
s Návštěvnickým centrem a firmou HOPE 

Dne 20. dubna 2013 se uskutečnil již 
čtvrtý ročník sportovně-společenské akce 
Zahájení cyklistické sezóny na Baťově 
kanálu a řece Moravě. 

V rámci ní vyrazily v ranních hodinách 
dva cyklistické pelotony. Jeden odstartoval 
z Hulína, druhý z Veselí nad Moravou. I přes 
mírnou nepřízeň počasí, v podobě silného 
severovýchodního větru, se oba peloto-
ny setkaly ve 12.00 hodin v rekreačním 
areálu Napajedla Pahrbek. Součástí akce 
byla vědomostní soutěž, která provázela 
celou akci. K pohodě hrála rocková kapela 
RYCHTYK z Uh. Hradiště. Akci provázel 
doprovodný program, včetně ochutnávky 
piva z různých pivovarů.

Peloton jedoucí do Napajedel na Pahr-
bek z Hulína, přejížděl také 4,5 km dlouhý 
úsek, kde doposud chybí cyklostezka. 
Tento chybějící úsek je v současné době 
řešen společnými silami svazku obcí. 
„Pokud budeme úspěšní ve vypsané vý-

zvě Regionálního operačního programu 
Střední Morava a získáme dotaci, pak by 
mohla být tato cyklostezka dokončena již 
v cyklistické sezóně 2014“.

Akci pořádá Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
Moravě.

Sponzory cen do soutěže byli: Hřebčín 
Napajedla, rejdařství Hamboat Spytihněv, 
Město Otrokovice, Město Uherské Hradiště, 
REC Group s.r.o., Město Napajedla.

Mgr. Jiří Barouš, projektový manažer

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí 
pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na 
řece Moravě

Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské 
Hradiště

M: +420 774 250 750
E: barous@batacanal.cz
web: www.batacanal.cz

Napajedla, příp. likvidaci sešrotováním; 
případný výnos bude použit na navýšení 
prostředků na strojní vybavení JSDHM Na-
pajedla v roce 2013

• schválilo předložený návrh dalšího 
postupu pořizování územního plánu Napa-
jedla podle ustanovení § 6 odst. 5 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon)

• schválilo, aby se město Napajedla 
stalo spoluzakladatelem zájmového sdružení 
právnických osob Asociace měst pro cyklisty

• vzalo na vědomí stav rozpracova-
ných usnesení zastupitelstva města k datu 
31. 12. 2012 a souhlasí s prodloužením ter-
mínů realizace rozpracovaných usnesení 
zastupitelstva města dle přehledu

• schválilo prodej stavebních pozemků 
p. č. 2074/106 + 2074/107 pro výstavbu rodin-
ného domu v lokalitě Malina III za cenu 700,00 
Kč/m2 zájemci za podmínek uvedených 
v záměru města; ve smlouvě bude zakotveno 
předkupní právo obce a termín kolaudace 
s nabytím právní moci bude prodloužen 
do 15. 12. 2016

• schválilo dodatek č. 1 k již uzavřeným 
kupním smlouvám na prodej pozemků p. č. 
2121/29, 2121/30, 2121/36, 2121/37, 2121/38, 
2121/39 a p. č. 2074/104, na nichž nejsou ro-
dinné domy zkolaudovány; tímto dodatkem 
bude termín dokončení stavby rodinného 
domu prodloužen do 15. 12. 2016 (kolaudační 
rozhodnutí nabude právní moci). 

Sport, na páteční večer 24. 5. od 17.00 – 20.00 
hod tréninkové jízdy po části závodního okru-
hu, který bude od budovy Městského úřadu 

až po vinárnu Na Kapli uzavřen pro veškerý 
provoz. V Návštěvnickém centru bude 
připraveno vše pro vaše brusle – servis, 
poradenská služba, půjčovna, prodej 
náhradních dílů a i pro vás – občerstvení 
a bruslařský instruktor. 

Miroslav Vycudilík

Zahájení cyklistické sezóny na Baťově kanálu

Den Země 
V pátek 19. 4. se na 1. ZŠ uskutečnila celo-

denní akce Den Země. Všechny ročníky se 
zapojily do zajímavých činností teoretických 
i praktických. Na 1. stupni proběhl přírodo-
vědný kvíz, žáci 5. ročníku vyčistili prostory 
Boříčka, 1. a 9. ročník rozdal občanům Napa-
jedel sazenice rajčat a bylin, aby upozornil 
na tento významný den i veřejnost.

Na 2. stupni proběhly besedy o ohrože-
ných zvířatech, o zemích jako Indie a Irán, 
žáci vyčistili lesík na Kalvárii, zúčastnili se 
exkurze v Čističce odpadních vod v Maleno-
vicích a další se vydali hledat pramen řeky 
Dřevnice na Troják. Všichni žáci měli také 
možnost zvolit nejzajímavější zvíře na sou-
těžní výstavce Domácí mazlíček. 

Poděkování patří nejen žákům za jejich 
pozornost a příkladné chování, učitelům 
za skvěle odvedenou práci, ale také samotné 
přírodě, která nás nenechala zmoknout a opět 
nám ukázala svou krásu a jedinečnost.

 Mgr. M. Navrátilová, 1. ZŠ

InLine Napajedla 2013 - 7. ročník

Projekt Opuka
Pro prostor Klášterní kaple velmi netradič-

ní a ojedinělý elektroakustický projekt Opuka 
se vám představil při příležitosti křtu svého 
nového alba Jednoduch. Jejich vystoupení 
se vyznačují především experimentálním 
přístupem k elektronickým médiím, site-spe-
cific přípravou, intermedialitou a důrazem 
na synergii video-obrazu a zvuku. Nedílnou 
součástí projektu OPUKA jsou synchronizo-
vané videoprojekce využívající základních 
principů videomappingu.

Klub kultury Napajedla

Den Země 1. ZŠ.

A nyní vás seznámíme se scénářem celého dne:
Od 12.00  budou pro veškerý provoz uzavřeny silnice Na Kapli, 

Svatoplukova, Sady, Palackého a náměstí T. G. Masaryka. 

Od 12.30  bude v městském kině probíhat prezentace všech závodníků  
a ve 14.15 nám vyráží za startovní čáry první závodníci  
v tomto pořadí: 

14.15   závod na 1.020 m, začátečníci s rodiči 2008 a mladší, žactvo D 2006-2007
15.35   závod na 3.060 m, žactvo C 2004 – 2005, žactvo B 2002 – 2003
14.55   závod na 5.100 m, žactvo A 2000 – 2001, kadeti/tky 1998-1999
15.20   závod na 10.200 m, HOPE Sport open sprint
15.55   závod na 5.100 m, Hobby pro příchozí, cena Fitcentra Napajedla 

– povoleny pouze vysoké boty a průměr koleček max. 91 mm
16.25   závod na 21.420 m, Napajedelský ½ maraton 2013 open půlmaratón 
18.00   vyhlášení výsledků závodů – v prostoru dvora radnice
18.30   zahájení streetparty InLine music 

 Tradiční doprovodný program Domu dětí a mládeže Matýsek 
ke Dni dětí začíná v parku Na Kapli ve 14 hodin.

http://www.batacanal.cz/
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Vydařený Den Země
V sobotu 4. května se již podruhé konala 

v areálu štěrkovny Spytihněv akce s názvem 
Den Země, kterou pro místní obyvatele 
uspořádala společnost CEMEX Sand k. s., 
ve spolupráci s Klubem Kultury Napajedla, 
občanským sdružením Občané Napajedel 
a společností Arvita.

Letos se sešlo okolo 250 malých i velkých 
nadšenců, pro které byl přichystán bohatý 
program, kterým provázel známý zlínský 
moderátor Ondřej Carda. Zahájení proběhlo 
v rybářské líhni, kde byla nachystána výstava 
a přednáška místních rybářů, poté si každý 
z návštěvníků mohl v areálu vysadit svůj 
strom. Po výsadbě se již rozjely hry pro děti, 
které plnily na čtyřech stanovištích úkoly 
související s tématem přírody. Po splnění 
všech úkolů získaly tričko a byly zařazeny 
i do losování o kapra. 

Po hrách si mohly děti odpočinout u lout-
kového představení Sněhurka, pro dospěláky 
byla nachystána přednáška o ekologických 
stavbách od sdružení Baobaby. Celý den 
završily koncerty Pepy Nose a kapely Listolet.

Pokud náhodou malým i velkým návštěv-
níkům v průběhu dne vyhládlo, mohli si opé-

Jarní slavnosti
První Jarní slavnosti jsme zahájili 

již ráno tradičním Farmářským trhem, 
na kterém jste mohli vidět i vystoupe-
ní kroužku aerobiku z DDM Matýsek. 
Ve Hřebčínu vás potom čekal bohatý 
program – přehlídka agility, plemenných 
hřebců a parkurového ježdění, hry pro 
děti a projížďky kočárem.

Jarní slavnosti doprovázela další nemé-
ně významná akce Brány památek doko-
řán, při které jste měli možnost navštívit 
výstavu Napajedelský výtvarný salon 
v muzeu, jít na prohlídku zámku, v rámci 
komentované exkurze poznat hřebčín 
a podívat se na město z radniční věže.

Za pomoc při organizaci děkujeme 
dobrovolníkům z Radovanu a za spo-
lupráci DDM Matýsek a pracovníkům 
Služeb města Napajedla p. o.

Doufáme, že se vám první Jarní slav-
nosti líbily a těšíme se na tak hojnou 
účast zase za rok. 

Klub kultury a Hřebčín Napajedla

Foto Farmářský trh: Kristina Frascaová
Foto Hřebčín: Anna Hájková

ci špekáčky a pro mlsouny bylo připraveno 
i večerní grilování. Také nemohlo chybět ani 
čepované pivo z místního malenovického 
pivovaru Zlínský švec! Zajištěna byla pro 
návštěvníky i doprava vláčkem z Napajedel 
a zpět.

Cílem akce bylo seznámit 
občany s rekultivací těžeb-
ních ploch. Ta přispívá k ob-
novení charakteru původní 
krajiny. Díky rekultivaci 
vzniknou v areálu nové bře-
hy, výsadby stromů a keřů, 
vodní prostory pro rybolov, 
rekreaci a koupání, klidové 
ostrovní a poloostrovní 
plochy k hnízdění ptactva 
a jiných živočichů. Již nyní 
však lokalita vytváří podmínky pro rozvoj 
života živočichů a rostlin.

Společnost CEMEX si jako výrobce su-
rovin a souvisejících výrobků uvědomuje 
své zásahy do přírody, ale také svou úlohu 
dodavatele pro stavební průmysl. Proto klade 
důraz na využívání přírodních zdrojů co nej-
šetrněji, snaží se co nejvíce chránit přírodu 
a usiluje o hospodárné využití zásob surovin 
včetně funkčního zapojení vytěžených ploch 
do krajiny tak, aby byly využity pro přírodu, 
rekreaci a jiné. Při rekultivaci oblastí po ukon-
čení těžby kameniva jsou dodržena všechna 
zákonná nařízení a požadavky. 

Za Cemex Marie Nováková
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56.

Už po 56. odstartoval svůj sedmidenní maraton Divadelní festival ochotnických 

souborů v Napajedlích. Od svého prvopočátku, tedy od roku 1958, je spojován 

s jarem a nazýván Festivalem přátelství. Vděčíme za něj partě nadšenců ze souboru 

s původním názvem Slavia, která chtěla porovnat svou práci s ochotníky z jiných 

souborů a navázat s nimi přátelství. Určitě v té době netušili, s jakým ohlasem se 

festival setká a kolika ročníků se dočká. 

Na úvod toho letošního 56. se divákům představily mladé tanečnice skupiny 

Nefertiti Dream z Taneční školy Shanti dance Vsetín, které svým temperamentem 

otevřely letošní barevné festivalové dveře. 

I letošní ročník se konal pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka 

a po tradiční znělce festivalu už konferenciéři přivítali diváky a pozvali na jeviště 

vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje Štěpánku Po-

korníkovou, starostku města Napajedla Irenu Brabcovou a ředitelku Klubu kultury 

Napajedla Kristinu Frascaovou, které Divadelní festival oficiálně zahájily. 

Než se publiku představil první soutěžní soubor, přišla zahajovací program zpestřit 

mladá talentovaná zpěvačka Barborka Kupková.

Letos si pořadatelé pro diváky připravili zpestření v podobě podtitulu 

festivalu „Divadlo v barvě“, kdy se částí svého oděvu nebo doplň-

ku mohli připojit k pestrobarevnému světu, jakým divadlo odedávna 

je. Tento nový a hravý počin se setkal s velkým ohlasem a více jak dvě 

třetiny diváků si opravdu svůj oděv zpestřili barvou danou pro ten den, kdy 

navštívili festival. 

Stužkami v barvách dnů byla také doplněna keramická sluníčka, která byla 

pro členy všech zúčastněných souborů v upomínku na letošní festival, vyrobena 

v Sociálně terapeutické dílně Naděje Otrokovice.

Prvním soutěžním představením festivalu, který se svým rokem založení řadí 

ke třem nejstarším v republice, byla hra „Mandarínkový pokoj“ v podání domácího 

souboru Zdeňka Štěpánka Napajedla, který ji zde uvedl v premiéře. Tomuto dni, 

sobotě 13. dubna, vévodila barva oranžová.

Rádobydivadlo Klapý přivezlo v neděli 14. dubna „Amadea“ v barvě červené, 

divadlo Dostavník Přerov přijelo v pondělí 15. dubna s „Maškarádou“ v barvě 

zelené, divadelní soubor NaKopTyjátr Jihlava přivezl v úterý 16. dubna „Hřbitov 

slonů“ v barvě modré, ve středu 17. dubna se v barvě žluté představilo Divadlo 

Tyjátr Otrokovice se hrou „Ženitba“ a ve čtvrtek 18. dubna v barvě fialové přijel 

Divadelní spolek Kroměříž s představením „Mikve“. 

Pátek 19. dubna už patřil barvě duhové a slavnostnímu ukončení festivalu, při 

kterém nejprve publiku zazpívala členka domácího souboru Tereza Slačáková.

Letos hodnotila jednotlivá soutěžní představení odborná porota ve složení: 

Karel Hofman – herec, režisér a ředitel 

Hoffmannova divadla Uherské hradiště, 

Milena Marcilisová – herečka Měst-

ského divadla Zlín a Hana Hradilová 
– 

herečka Malé scény a Scény Zlín. 

Celkem udělila porota 8 ocenění: Cenu mladý talent získala 

Kateřina Zonová z Divadelního spolku Kroměříž za roli Eliševy v inscenaci 

hry „Mikve“. Miroslav Král z Rádobydivadla Klapý převzal cenu za scénu, kostýmy 

a světla v inscenaci hry „Amadeus“. Jaroslavu Kodešovi z Rádobydivadla Klapý byla 

udělena cena za režii inscenace hry „Amadeus“. Cenu za ženský herecký výkon 

ve vedlejší roli získala Alena Bednaříková z DS Zdeňka Štěpánka za roli pokojské Lulu 

v inscenaci hry „Mandarínkový pokoj“. Cenu za mužský herecký výkon ve vedlejší 

roli převzal Mikuláš Švehla z DS Zdeňka Štěpánka za roli Benoita v inscenaci hry 

„Mandarínkový pokoj“. Hlavní cena za ženský herecký výkon byla udělena Janě 

Štěpánové z Divadelního spolku Kroměříž za roli Šošany v inscenaci hry „Mikve“. 

Hlavní cena za mužský herecký výkon byla udělena Vítu Šťastnému z Rádobydivadla 

Klapý za roli Amadea Mozarta v inscenaci hry „Amadeus“. 

Hlavní cenu 56. ročníku festivalu získal Divadelní soubor NaKopTyjátr Jihlava 

za vynikající herecké ztvárnění a souhru inscenace „Hřbitov slonů“. 

U diváků, kterých letos navštívilo divadlo cca 1520, zvítězilo Rádobydivadlo Klapý 

s inscenací hry „Amadeus“. 

Cenami byly letos grafické listy a keramické kachle z dílny malíře, grafika, pedagoga 

a ředitele Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného v Napajedlích Mgr. Emila 

Slámy a tradiční Luhačovická keramika. 

Dárkem pro všechny oceněné byla i píseň v podání Kristýny Svobodové, studentky 

konzervatoře Jaroslava Ježka. 

Tečku za letošním festivalem udělal Divadelní spolek Kroměříž s komedií Yasmína 

Reza „Bůh masakru“.

56. ročník byl dle ohlasu diváků i výroků odborné poroty velmi úspěšný 

a svou kvalitou právem patří mezi významné kulturní akce města. 

56. Divadelní festival 
ochotnických souborů v Napajedlích

Slavnostní zahájení festivalu

Mandarínkový pokoj

Ženitba

Mikve
Ukončení Festivalu

Maškaráda
Amadeus

Hřbitov slonů

Bůh masakru

 Miroslava Havalová
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V rámci letošních napajedelských Dnů 
Země proběhlo opět tradiční čištění břehů 
Moravy, které mají na starosti napajedelští 
skauti. Akce následovala týden po jarním 
úklidu Boříčka, jenž se uskutečnil za hojné 
účasti rodičů a dětí z DDM Matýsek. 

Sběru odpadků po obou březích řeky 
Moravy mezi silničním mostem a mostem 
u Fatry se v sobotu 20. 4. zúčastnilo celkem 
17 dobrovolníků. Během dvou a půl hodiny 
vysbíraly tři skupiny sběračů kolem deseti 
pytlů s plastem a směsným odpadem a jeden 
pytel skleněných střepů a lahví. K nejzajíma-
vějším nálezům patřily letos zbytky televi-
zoru, teniska nebo traktorová pneumatika. 
Jako vždy se nasbíralo velké množství psích 
výkalů zabalených do igelitového sáčku. 
Ani po několika letech každoročního sběru 
se nám nepodařilo pochopit logiku tohoto 
fenoménu – pokud už si pejskař dá práci 
a výkal po svém psu uklidí, proč jej zauz-
luje do sáčku a odhodí z chodníku k vodě, 
když odpadkové koše jsou na sídlišti takřka 
na každém kroku?

Každý rok probíhají celostátní soutěže 
žáků hudebních oborů základních umě-
leckých škol. V tříletých cyklech se tak 
v soutěžení vystřídají všechny nástroje, 
komorní soubory a orchestry. Letos mladí 
muzikanti předváděli své umění v komorní 
hře s převahou dechových a smyčcových 
nástrojů, ve hře na elektronické klávesové 
nástroje (EKN), akordeon a v komorní hře 
akordeonů.

V okresních kolech reprezentovali na-
pajedelští žáci svoji ZUŠ s těmito výsledky:

1. místo a postup do krajského kola
• Tereza Bieberlová, EKN, uč. E. Hanáčková
•  Roman Šubík, EKN, uč. P. Strašáková
•  Ondřej Veselý, EKN, uč. P. Strašáková
•  Dominik Trnavský, EKN, uč. P. Strašáková
•  Martin Kot, akordeon, uč. P. Strašáková
•  akordeonové kvinteto: Martin Kot, Fran-

tišek Dominec, Barbora Gabrhelíková 
(akordeon), Ondřej Veselý (keyboard), 
Daniel Verbík (bicí); uč. P. Strašáková

•  klavírní trio: Aneta Maňásková (housle), 
Denisa Maňásková (violoncello), Simona 

Nasbíraný směsný odpad byl uložen 
do připraveného kontejneru, který přistavily 
Služby města Napajedla, sklo a plasty byly 
přemístěny do popelnic na tříděný odpad. 
Odměnou za dobře vykonanou práci bylo 
sběračům malé pohoštění u skautské klu-
bovny v podobě vlastnoručně opékaných 
špekáčků.

Děkujeme všem zúčastněným za pomoc 
a doufáme, že množství odpadu, které bude 
třeba z moravních břehů v příštích letech 
uklidit, se bude postupně zmenšovat a jarní 

Soutěžní úspěchy mladých muzikantů
Chovancová (klavír); uč. Š. Trávníčková 
a L. Hanáčková

•  barokní soubor: Radka Kaňovská (housle), 
Alice Minaříková (housle), Tereza Marčí-
ková (housle), Tereza Lapčíková (klavír); 
uč. D. Kaňovská
2. místo

• Kristýna Dobrozemská, EKN, uč. E. Ha-
náčková

• Adam Strojil, EKN, uč. A. Kunert
• Matyáš Kedra, akordeon, uč. P. Strašáková
• Nikola Kulíšková, akordeon, uč. P. Stra-

šáková
• František Dominec, akordeon, uč. P. Stra-

šáková
• soubor s převahou zobcových fléten: Ni-

cola Tobolová, Adéla Savarová, Gabriela 
Pallová, Eliška Odstrčilíková, Kateřina 
Holubová, Petra Obdržálková (zobc.
flétna), Renée Bernatíková (klavír); uč. 
P. Verbík

• komorní trio: Alice Minaříková (housle), 
Jaroslav Kolečkář (housle), Ivona Hiršová 
(klavír); uč. D. Kaňovská

3. místo
• Michaela Maděrová, EKN, uč. Z. Suchánek

Mladí muzikanti pak byli úspěšní i v kraj-
ských kolech:

1. místo a postup do ústředního kola
• Martin Kot, akordeon, uč. P. Strašáková
• akordeonové kvinteto: Martin Kot, Fran-

tišek Dominec, Barbora Gabrhelíková 
(akordeon), Ondřej Veselý (keyboard), 
Daniel Verbík (bicí); uč. P. Strašáková
1. místo

• Roman Šubík, EKN, uč. P. Strašáková
• Dominik Trnavský, EKN, uč. P. Strašáková

2. místo
• Tereza Bieberlová, EKN, uč. E. Hanáčková
• Ondřej Veselý, EKN, uč. P. Strašáková

3. místo
• klavírní trio: Aneta Maňásková (housle), 

Denisa Maňásková (violoncello), Simona 
Chovancová (klavír); uč. Š. Trávníčková 
a L. Hanáčková

• barokní soubor: Radka Kaňovská (housle), 
Alice Minaříková (housle), Tereza Marčí-
ková (housle), Tereza Lapčíková (klavír); 
uč. D. Kaňovská
Všem muzikantům i jejich učitelům srdeč-

ně gratulujeme, děkujeme za vynaložené 
úsilí, pěknou reprezentaci a přejeme hodně 
dalších krásných zážitků s hudbou. 

	 Vážení	příznivci	divadla,
Městské divadlo Zlín od 2. 5. 2013 zaha-

juje předplatitelskou sezónu 2013/2014. 
V této sezóně pro Vás chystáme, kromě 
činoherních představení, i dva muzikály. 
Katalog předplatného najdete v napajedel-
ském infocentru a knihovně, umístěn je také 
na našich stránkách www.divadlozlin.cz. 

Rezervace je možné učinit přes web, 
emailem prodej@divadlozlin.cz a na tele-
fonu 577 636 220, 207.

Jak si správně napustit bazén?
Při teplých letních dnech se doporučuje dodržovat pitný režim, ale vůbec nejpříjemnější je osvěžit se 

v bazénu. Zájmem každého majitele bazénu je mít v bazénu průzračnou vodu bez jakýchkoliv nečistot. 
Jak na to? Chcete-li využít vodovodní přípojky k napuštění svého bazénu, hlavně napouštějte pomalu 
a mimo špičku! Tedy v noci nebo během poledních hodin.

Při rychlém a prudkém napouštění bazénů dochází k nárazovým změnám hydraulických poměrů ve vo-
dovodní síti. To způsobuje uvolňování usazenin z vnitřních stěn vodovodního potrubí a dochází k zakalení 
vody. Vodovodní kohoutky tedy otevřete pouze „napůl“. Kromě zakalení vody může dojít i k poklesu tlaku 
v síti a tyto problémy se mohou současně projevit i u jiných odběratelů. 

„Majitel bazénu si tak silným proudem vody může nejen napustit zakalenou vodu přímo do bazénu, 
ale navíc může způsobit zakalení vody i svým sousedům. Častým důsledkem je pak zabarvené prádlo 
v pračce,“ vysvětluje možné nepříjemnosti Markéta Bártová, tisková mluvčí společnosti MORAVSKÁ VO-
DÁRENSKÁ, a.s. Napouštění bazénu můžete kdykoliv konzultovat s pracovníky call centra nebo dispečinku 
na zákaznické lince 840 668 668.

Zaručenou cestou pro dosažení stoprocentně kvalitní vody a rychle napuštěného bazénu je dovoz 
vody cisternou od společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Máte-li zájem objednat napuštění bazénu 
pomocí autocisterny, informace o této službě najdete v rubrice Služby na www.smv.cz, případně Vám 
kontakty sdělí operátorky zákaznické linky na telefonu 840 668 668.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. • 840 668 668 • 
Váš dodavatel vodohospodářských služeb
www.smv.cz

in
ze
rc
e

in
ze
rc
e

AUTODÍLY Vitáskovi
Masarykovo nám 72, Napajedla
Kontakt tel.: 577944110, 605217916
autodilyvit@seznam.cz | www.autodily-vitaskovi.cz

 Přesné autopotahy 
a rohože, pro osobní, 
dodávkové i nákladní  
vozy

 Prodej a montáž 
tažných zařízení

 Zadní nosiče kol 
na tažné zařízení

 Autokosmetika 
hobby + profi

Prodej elektrokol a elektroskútrů
MP Korado
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Břehy Moravy opět vyčištěny setkání sběračů budou stále více a více jen 
procházkou po sytě zelených březích řeky 
Moravy...  ZČ

http://www.divadlozlin.cz
mailto:prodej@divadlozlin.cz
http://www.smv.cz
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18. dubna 2013 se 19 sportovců naší ško-
ly zúčastnilo tradičního „Halenkovského 
pouťového běhu“, odkud jsme si přivezli 13 
medailí a putovní pohár pro vítěze klání.

Děkujeme halenkovským kolegům a žá-
kům za skvělou organizaci a příjemnou 
atmosféru a těšíme se za rok na shledanou.

Mgr.Lucie Hladilová, 2. ZŠ Napajedla

Florbalisté z DDM Napajedla se v rámci 
zlínského regionu stále zúčastňují různých 
soutěží. Na turnajích si stále vedou velmi 
dobře. Mladší žáci se po 1. místě na domácím 
turnaji v Napajedlích zúčastnili 2. 3. 2013 dal-
šího turnaje, tentokrát v Luhačovicích, kde 
minulý rok získali své první zlaté medaile. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů 
a hrálo se celkem 10 zápasů každý s kaž-
dým. První zápas jsme měli remízu s DDM 
Luhačovice, ale potom už jsme jen vyhrá-
vali. Největší výhra byla s Kunovicemi 14:0

Na konci jsme měli shodný počet bodů 
s druhými Luhačovicemi a vzhledem 
k tomu, že byla s nimi remíza, tudíž nemohl 
rozhodnout vzájemný zápas, tak rozhodo-
valo skóre, a to jsme měli lepší, a proto se 
náš tým ocitl opět na prvním místě. První 
místo z minulého roku jsme tedy úspěšně 
obhájili. Náš brankář Robin Holomek získal 
zaslouženou cenu za nejlepšího brankáře 
turnaje. Na konci bylo vyhlášení výsledků, 
kde naši hráči získali pohár a už 3. zlaté 
medaile. 

Další turnaj byl 28. 3. 2013 v Bojkovicích. 
Jednalo se zatím o nejvzdálenější místo 
turnaje pro náš tým. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 10 týmů. Hrálo se systémem na 2 sku-
piny (každý s každým). V základní skupině 
jsme 3x vyhráli (ve všech 3 případech jsme 
nedostali ani jeden gól), poté ale následo-
vala jedna prohra s týmem Slušovic (1:0). 
První prohra po více jak půl roce. I přesto 
jsme se ale dostali do semifinále, kde jsme 
zvítězili nad velmi silným ligovým týmem 
Uherského Brodu a postoupili do finále 
o první místo. Zde proběhl velmi dramatický 
zápas s domácím týmem Bojkovic, který 
po 10 minutách zůstal nerozhodně, tak roz-

hodly nájezdy, které nám ale bohužel úplně 
nevyšly a náš tým tak skončil na krásném 
2. místě z celkového počtu 10 týmů. 

Dovezli jsme tak další, pro náš tým už 
10. pohár. První místo nám sice uteklo jen 
o kousek, ale i tak je to pro nás další úspěch. 
O dalších soutěžích Vás budeme informovat 
někdy příště. Díky týmu mladších žáků, 

Dne 23. 3. 2013 se ve sportovní hale 2. ZŠ 
v Napajedlích uskutečnila každoroční Pře-
hlídka tanečních skupin pro veřejnost. Tato 
akce byla nesoutěžní a sešly se zde děti, které 
tráví svůj volný čas v zájmových kroužcích 
DDM Matýsek Napajedla, do kterých patří 
Zumba, Aerobik, Orientální tance, Irské 
tance a Hip hop. V letošním roce mohli 
diváci poprvé shlédnout také vystoupení 
kroužku s názvem Akrobatické skákání přes 
švihadla. Nejedná se jen o obyčejné skákání 
přes švihadlo, jak již název napovídá, ale 
dívky předváděly sestavu na hudbu a růz-
né akrobatické kousky, kdy se všem tajil 
dech. Svá vystoupení předvedla i děvčata 
ze Spytihněvi, Halenkovic a blízkého okolí, 
která se předvedla s orientálními tanci. Naše 

Recitační soutěž
Dne 18. března 2013 proběhlo v Domě dětí 

a mládeže Matýsek okresní kolo Celostátní 
přehlídky dětských recitátorů. Soutěže se 
letos zúčastnilo 56 žáků, kteří do Napajedel 
přijeli z různých základních škol Zlínského 
kraje. Děti byly dle věku rozděleny do čtyř 
kategorií. Dvěma mladším a dvěma starším 
kategoriím předsedala čtyřčlenná odborná 
porota. Vyhodnocení třech nejlepších re-
citátorů v každé kategorii nebylo snadné. 
Většina dětí předvedla výkon na vysoké 
umělecké úrovni. Napajedla reprezentovaly 
žákyně 1. ZŠ, Kateřina Strojilová a Aneta 
Rakušanová. Katka se ve velké konkurenci 
ostatních žáků neumístila, ale Aneta obsa-
dila pěkné třetí místo. Oběma děvčatům 
gratulujeme, protože už samotný postup 
do okresního kola je velkým úspěchem. 
Věříme, že i v příštím školním roce se děti 
do recitační soutěže zapojí a probojují se přes 
třídní, školní a okrskové kolo přinejmenším 
k nám do kola okresního.

 zaměstnanci DDM Matýsek

Připravované akce
DDM Matýsek: 
 25. 5. 2013 – Den dětí (ulice Na Kapli) 
 13. 6. 2013 – Matýskovo zvonění 

na Klubu kultury

Více informací přímo v DDM Matýsek 
a nebo na webu: www.ddmmatysek.cz 

pozvání na tuto přehlídku přijaly také dívky 
z Holešova – Všetul, se svými kroužky Street 
dance a Hip hop a děti z folklórního souboru 
Radovánek. Účinkující, kterých se letos sešlo 
230, vystupovali s obrovským nasazením, 
aby předvedli nejen pro své blízké, co se 
naučili v letošním školním roce a jakých 
pokroků ve svých kroužcích dosáhli. Spolu 
se svými lektory, trenéry a hlavně kamarády, 
se kterými tráví většinu volného času, nám 
předvedli spoustu krásných vystoupení 
na profesionální úrovni, za které byli diváky 
odměněni bouřlivým potleskem. Přejeme 
všem dětem spoustu elánu, sil a úspěchů 
nejen ve volnočasových aktivitách. Velký 
dík patří také Magdě Vopatřilové Škarkové, 
která celou akci organizovala. 

Přehlídka tanečních skupin Žáci z 2. ZŠ Napajedla se zúčastnili Halenkovského pouťového běhu

Úspěchy napajedelských florbalistů z DDM Matýsek
že na obou turnajích opět skvěle hráli 
a výborně reprezentovali DDM Matýsek 
a město Napajedla, kde se florbal stává stále 
populárnějším sportem! 

Více o florbalu v Napajedlích na facebooku 
pod názvem: 

Florbal DDM Napajedla.
Trenér: Lukáš Cívela

Kolem moravské Sázavy
14. ročník jarních kilometrů na kole 

v roce 2013: 31. května – 2. června 2013.
Pořadatel: Odbor Klubu českých 

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

e-mail: napalku@centrum.cz
Cena akce: 850 Kč pro účastníky z Na-

pajedel a okolí se společnou jízdenkou.
Ať se kola točí!!!
Naši činnost podporuje Město 

Napajedla

http://www.ddmmatysek.cz/
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Napajedelský dobrodruh Antonín Hra-
bica se vydal na půlroční expedici z výcho-
doasijského Taiwanu po zemi až do Evropy, 
na cestu nazvanou Transasie. Dva měsíce 
bude cestovat po obrovské Číně, měsíc 
po stepích Mongolska, v Rusku se zdrží ko-
lem jezera Bajkal a podnikne treky v pohoří 
Altaj, dostane se do středoasijských republik 
Kazachstán, Uzbekistán a Kyrgyzstán, kde se 
pokusí zdolat sedmitisícovku v pohoří Pamír, 
aby se nakonec vrátil do evropské části Ruska. 
Jeho občasné reportáže z cesty vám budou 
přinášet naše noviny.

 Taiwan – demokratická Čína
Subtropický ostrov, napříč protnutý obrat-

níkem Raka, podélně zvýrazněný horským 
pásmem přesahujícím 3900 m, jehož vznik za-
příčila poloha na styku litosférických desek, 
což má kromě příjemných postvulkanických 
jevů (horké prameny – bezva koupačka) 
za následek také občasná zemětřesení. 

Pokud zrovna neprší, či hory nejsou zahale-
ny mlhou, je vidět v jejich nejnižších partiích 
růst palmy i banánovníky, výše dominují 
bambusové porosty a strmé svahy - místy 
rozterasované do podoby čajových plantáží 
(taiwanský čaj mi chutnal nahořkle, ale dá se). 
Nad nimi se pyšní lesy s mohutnými cypřiši, 
které v oblasti Alishan dosahují úctyhodných 
rozměrů (průměr kmene až 14,5 m!, výška 
45 m, věk až 2300 let). A úplně nejvýš jsem 
to kvůli počasí ani nezkoušel .

Na ostrově poloviční velikosti oproti území 
ČR se tísní 23 milionů lidí, a to jsou obývané 
pouze pobřežní rýžové pláně mimo hory 
– Taiwan má jedno z nejhustších osídlení 
na světě. Ostrov odděluje od Číny jednak 
Taiwanský průliv, a pak odlišná politická 
situace – lidé si zde užívají relativní svobody, 
i když komunistická Čína jej považuje stále 
za součást svého impéria. Česká republika 
uznává Taiwan jako samostatný stát.

Jazykem je čínská mandarínština a místní 
taiwanský dialekt, ale je příjemné, že hodně 
lidí umí alespoň trochu anglicky. Důležité 
nápisy jsou kromě čínských znaků napsány 
i v latince. Taiwanci (vzhledově nerozezna-
telní od Číňanů) jsou mile přátelští a velmi 
ochotní (pár dní mi trvalo, než jsem se přeori-
entoval z poslední cesty po Africe a přestal se 
bát fotit - tady mě opravdu nikdo přes hubu 
nedá a ani nebudu zatčený ). Vzhledem 
k těmto faktům je Taiwan taková Čína pro 
cestovatelské začátečníky.

Ekonomicky si Taiwan stojí dobře, všichni 
máme v paměti štítky na levných oděvech 
a cedulky na levné elektronice „Made in 
Taiwan“. Taiwanci toho dokázali vyrobit 
a udat hodně. Dnes se Taiwan přeorientoval 

a zaměřuje se na high-technologies, např. 
zde sídlí firma Acer. Cenově Taiwan Českou 
Republiku mírně převyšuje, což cestovatele 
nenadchne. Místní měna - taiwanský dolar - 
je asi 0,65 Kč.

 Která místa mě nejvíc zaujala:
1) Soutěska Taroko
Absolutně unikátní je část Swallow Grotto 

(Vlaštovčí rokle), kde zíráte kolmo dolů 
do hlubiny na valící se řeku, naproti vás 
na kolmé protilehlé skalní stěny, a to vše 
z průhledu tunelů vysekaných v oněch 
skalních stěnách. Jen je třeba být připraven 
na to, že krásná místa jsou hojně navštěvova-
ná, a tak se spolu s vámi tlačí tunely stovky 
Taiwanců, které sem vyvezly desítky zájez-
dových autobusů supících vzhůru. V tomhle 
masovém turismu se „římskost“ Taiwanu 
opravdu nezapře.

2) Taipei
V porovnání s jinými obdobnými hlavními 

městy Jihovýchodní a Východní Asie (Hong-
kong, Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok) je 
hlavní město Taiwanu však jen slabý odvar, 
prostě nic extra. Taipei 101, s 508 metry druhá 
nejvyšší budova světa, je architektonicky 
zajímavá, ale s prvenství držící Burj Khalifou 
v Dubaji nemá srovnání.

Úžasnou atmosféru mají buddhistické či 
taoistické chrámy – už jsem ji prožil mno-
hokrát jinde - ale modlící se Asiati, zapálené 
vonné a kouřové tyčinky, bohům darované 
propracované obětiny, to má stále svou sílu 
a kouzlo. Stejně tak noční trhy s jídlem vonící 
všemi možnými čínskými vůněmi - nejrůzněj-
ší smaženky, nudle, rýže a maso na tisíc způ-
sobů...; tentokrát jsem si vyfotil velké pečené 
kraby, grilované slepičí pařáty, ale nejvíc mě 
zaujaly do tvaru mužského penisu schválně 
tvarované pečené sladkosti. Jo a ochutnal 

jsem jen staré osvědčené smaženky, na jídlo 
já moc nejsem...

 Co mě na Taiwanu zklamalo: 
Počasí. Sice příjemné teploty, přes den 

okolo 23 °C, ale zataženo, déšť…

 Co mě na Taiwanu štvalo:
V domě mého pobytu si Taiwan užíval vol-

no – taiwanské Dušičky, doslova Den uklízení 
hrobů. Já jsem si svátku užíval podstatně 
méně. Navenek se událost kromě maso-
vých návštěv hřbitovů vyznačovala hlavně 
zcela „vybookovanými“ hostely (jednu noc 
v Taipei jsem strávil na podlaze jednoho 
z nich – díky majiteli alespoň za to!) a zcela 
přeplněnými vlaky (dvakrát stání 4,5 hodiny 
ve vlaku narvanějším než brněnská šalina).

 Neobvyklá příhoda z cesty po Taiwanu:
Soutěsku Taroko jsem projížděl na půjče-

ném skútru. Při cestě zpět, když jsem honil 
čas odjezdu vlaku, jsem omylem zaklapnul 
klíče do podsedadlové schránky. Ta se otevírá 
jak? Právě klíči. Jako když si zabouchnete 
dveře od bytu... Prostě smůla. Po úvodním 
marném páčícím úsilí jsem z kopce sjel 
do místní soutěskové osady – policie mou 
gestikulaci jasně pochopila, ale řešit se jí můj 
problém moc nechtělo, prý ať jdu do hotelu, 
tam umí anglicky. Hledal jsem spíš nějakou 
skupinu motorkářů, ale nikde nikdo, večer 
na krku, jen před krámky postávali tři čtyři 
chlápci. Zajdu za nimi a anglicko – česky 
s čínským přízvukem gestikuluji... V mžiku 
dotáhnou mohutné železné páčidlo, vyhnou 
sedadlo do neočekávané polohy a klučina 
s malýma asijskýma ručkama postupně loví 
obsah schránky. Neuvěřitelné. Za 30 minut 
jsou klíče znovu na světě. 

(dokončení příště)   Mgr. Antonín Hrabica

Transasijský blog 
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