MUZEUM NAPAJEDLA
INFORMAČNÍ
CENTRUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA
KLUBU KULTURY NAPAJEDLA
2019

KNIHOVNABOŽENY
BENEŠOVÉ
KAVÁRNA CAFÉ
KLÁŠTER
KINO NAPAJEDLA
DIVADELNÍ SOUBOR
ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA
LOUTKOVÝ SOUBOR
KLUBÍČKO
FOLKLÓRNÍ SOUBORY
RADOVAN
RADOVÁNEK
POZDNÍ SBĚR

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE
Název subjektu

Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace

Sídlo

Komenského 304, 763 61 Napajedla

Právní forma

příspěvková organizace

IČ

70286736

DIČ

CZ70286736

Hlavní činnost

uspokojování kulturních potřeb a zájmů občanů

Zřizovatel

Město Napajedla

Klub kultury
Napajedla
kulturní a
společenské
akce

muzeum

muzejní spolek

knihovna

knihovny v
okolních obcích

informační
centrum

kino

kavárna

soubory

kino bar

Loutkový soubor
Klubíčko

letní kino

Divadlní soubor
Zdeňka Štěpánka
folklórní soubory
Radovan, Pozdní
sběr, Radovánek

2

PROSTORY VE VÝPŮJČCE

Nový Klášter
Komenského 304 – sídlo Klubu kultury (2013), Knihovna Boženy Benešové Napajedla (2011),
Informační centrum (2013) a Muzeum Napajedla (2012).
Komenského 305 – Koncertní síň Rudolfa Firkušného – Klášterní kaple, kavárna Café Klášter (2014),
zrcadlový sál, šatny, zázemí pro soubory Radovan, Radovánek a Pozdní sběr (2009).
Nádvoří Nového Kláštera
Zahrádka Café Klášter, expozice mlátiček Muzea Napajedla (2015), prostor pro pořádání venkovních
akcí s pódiem (od 2008, rekonstrukce 2015).
Budovy v zámeckém parku
Zámecká 1063 –divadlo, kulisárna –uzavřeno z důvodu havarijního stavu elektroinstalace od roku
2014; ukončení smlouvy o výpůjčce 30. 9. 2019.
Zámecká 519 –loutkové divadlo –sál a zázemí pro Loutkový soubor Klubíčko, provizorní zkušebna pro
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka; dočasně uzavřeno z důvodu havarijního stavu elektroinstalace a
ukončení smlouvy o výpůjčce 17. 12. 2019; garáže sloužící jako sklad pro dřevěné mobilní stánky.
Kino
Na Kapli 459 – po rekonstrukci budovy v provozu jako multifunkční sál od roku 2015; po kompletní
digitalizaci od října 2016 také jako Kino Napajedla; v roce 2019třetírok v provozu.

Personální zajištění (k 31. 12. 2019)
Počet pracovních úvazků na hlavní pracovní poměr – 14
Kateřina Tilšerová – zástupkyně ředitelky (po dobu MD ředitelky)
Růžena Čevorová – provoz, administrativa
Ing. Petra Bubeníková – produkce kulturních akcí, propagace Kina Napajedla
MgA. Renáta Vránová – propagace kulturních akcí, kurátorka Muzea Napajedla a Café Klášter
Svatava Ondrášová – vedoucí Knihovny Boženy Benešové
Martina Hrančíková – pracovnice Knihovny Boženy Benešové
Radmila Viceníková – pracovnice Knihovny Boženy Benešové
Mgr. Tereza Gomolová Kovaříková – vedoucí Muzea Napajedla
Bc. Lenka Orálková – vedoucí Informačního centra, pracovnice Muzea Napajedla
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DiS. Veronika Horáková – pracovnice Informačního centra
Mgr. Zuzana Némethová – vedoucí Kina Napajedla
DiS. Caro Gardavsky – provozní Café Klášter
Miroslava Přikrylová – pracovnice Kino baru a Café Klášter
Ludmila Plecáková – úklidové práce
Počet aktivních pracovníků na DPP a DPČ – 22

Hospodaření v roce 2019
Příspěvek zřizovatele na provoz
Dotace Zlínského kraje

10.150.000,00 Kč
90.377,00 Kč

Náklady HČ

14.365.426,47 Kč

Výnosy HČ

14.538.002,07 Kč

ZISK

172.575,60 Kč

Mzdové náklady
Zaměstnanci HPP
DPP a DPČ
Dočasná pracovní neschopnost

4.651.297,00 Kč
489.042,00 Kč
18.594,00 Kč

Tržby z HČ
Vstupné / dobrovolné vstupné
Vstupné kino

632.922,00 Kč
1.542.457,00 Kč

Vstupné letní kino

70.077,00 Kč

Vstupné muzeum

110.120,00 Kč

Knihovna

173.418,00 Kč

Příjmy z reklamy
Ostatní

22.474,66 Kč
122.432,50 Kč

Tržby střediska
Informační centrum

99.866,79 Kč

Café Klášter

895.821,24 Kč

Kino bar

231.016,72 Kč

Pronájem

92.076,02 Kč

Spotřeba energie
Elektřina, voda, teplo

990.683,12 Kč
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Rozdělení neinvestičního příspěvku města mezi střediska – 9.917.000 Kč (bez navýšení
z investičního fondu v průběhu roku)
Kulturní činnost

4.713.000 Kč

48 %

Muzeum

1.660.000 Kč

17 %

Knihovna

1.620.000 Kč

16 %

Kino

1.199.000 Kč

12 %

Infocentrum

708.000 Kč

7%

Café Klášter

71.000 Kč

1%

Kino bar

0 Kč

0%

Hospodaření s fondy příspěvkové organizace
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
Stav 1. 1. 2019

85.258,84Kč

Tvorba 2 %

92.601,00 Kč

Čerpání stravné / jubilea

86.160,00 Kč

Čerpání – kuchyňka kancelář

47.630,00 Kč

Stav k 31. 12. 2019

44.069,84 Kč

Rezervní fond
Stav 1. 1. 2019

89.515,83 Kč

Tvorba

102.075,67 Kč

Čerpání

84.986,00 Kč

Stav k 31. 12. 2019

106.605,50 Kč

Investiční fond
Stav 1. 1. 2019

2.551.650,62 Kč

Tvorba odpisy

929.960,00 Kč

Čerpání
Snížení odvodem zřizovateli
Stav k 31. 12. 2019

49.126,00 Kč
190.000,00 Kč
3.242.484,62 Kč

Čerpání Rezervního fondu
• Vysílač 2 ks – kulturní akce / 9.798 Kč
• Renovace vývěsních štítů – muzeum / 19.500 Kč
• Dary – Cestovatelský mišmaš a Divadelní festival / 24.000 Kč
• Souborová trička – FS Radovan / 15.000 Kč
• Mixážní pult – kulturní akce / 6.708 Kč
• Extender – letní kino / 9.980 Kč
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Čerpání Investičního fondu
TZ upgrade serveru pro knihovní systém / 49.126 Kč
Odvod zřizovateli / 190.000 Kč na pořízení:
• Kamerový systém – Nový Klášter / 25.000 Kč
• Televize – Nový Klášter / 20.000 Kč
• Reprobox 2 ks – kino / 22.000 Kč
• Lampa do projektoru – kino / 30.000 Kč
• Venkovní mobiliář – kulturní akce / 93.000 Kč
Dotace ze Zlínského kraje
Dotace na realizaci 61. Divadelního festivalu ochotnických souborů Napajedla / 37.577 Kč
Dotace na realizaci XX. ročníku Svatováclavských slavností / 52.800 Kč
Dary
61. Divadelní festival ochotnických souborů:
Matchball, s. r. o. – 5.000 Kč, Bramo, spol. s r.o. – 2.000 Kč, Gym Napajedla, s.r.o. – 2.000 Kč,
Plynosystém, s.r.o. – 4.000 Kč, CHDO Advokáti – 4.000 Kč, Slaviamotor, s.r.o. – 2.000 Kč
Cestovatelský Mišmaš:
IZOLEX Moravia spol. s r.o. – 5.000 Kč

Přehled nejdůležitějších událostí roku 2019
•
•
•
•

Uspořádání jubilejního 20. ročníku Svatováclavských slavností
Kulturní události k výročí 30. let od Sametové revoluce v kině a muzeu; uspořádání XII.
Festivalu vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému
Ocenění Zlínského kraje za dlouhodobou a kvalitní činnost dobrovolných pracovníků s dětmi
a mládeží – Jitka Šohajková, Folklorní soubor Radovánek
Pořízení nového venkovního mobiliáře

Úmrtí významných osobností v roce 2019
•
•
•
•
•

Dne 5. 3. 2019 zemřel Petr Verbík, pedagog ZUŠ R. Firkušného, organizátor koncertů v kostele
sv. Bartoloměje a Koncertní síni R. Firkušného – Klášterní kapli, dlouholetý spolupracovník
Klubu kultury na poli organizace koncertů vážné hudby
Dne 10. 4. 2019 zemřel historik, genealog, dlouholetý člen Muzejního spolku, spolupracovník
Muzea Napajedla, člen Zastupitelstva a Rady města Karel Kysilka
Dne 1. 8. 2019 zemřel architekt Michael Klang, autor rekonstrukce Nového Kláštera, Muzea
a Kina Napajedla a radničního nádvoří, kurátor několika výstav v muzeu
Dne 6. 8. 2019 zemřela Josefa Pavlíková, někdejší ochotnická herečka a pokladní kina
Dne 4. 11. zemřel Miloš Sudolský, dlouholetý tanečník Folklorního souboru Pozdní sběr
a pracovník Městského úřadu
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Spolupráce a partnerství
Služby města Napajedla, DDM Matýsek, ZUŠ Rudolfa Firkušného, Zámek Napajedla, Fatra, a. s., Teplárna
Otrokovice, a. s., Napabike, s.r.o., Klub kultury Uherské Hradiště, Kino Hvězda, Všeproakci.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Celkem Klub kultury Napajedla v roce 2019 uspořádal 211 akcí, kulturně společenských událostí,
výstav, přednášek, besed a programů pro různé cílové skupiny, kterých se zúčastnilo 57 871
návštěvníků (včetně běžné návštěvnosti infocentra a muzea).

Největší kulturní a společenské akce v roce 2019 /řazeno chronologicky/
Cestovatelský mišmaš
9. ročník velkého cestovatelského festivalu představil 6 přednášek:
• Nagaland / Indie – Michal Franta,
• Srí Lanka – Tomáš Sur Pukšic,
• Severní Korea – Karel Starý,
• S tuktukem na cestách – Tomáš Vejmola,
• Cesta kolem světa na kole a v kajaku – Matěj Balga,
• Bosna a Hercegovina – Daniela Bohatá.
Další program nabídl: Food festival v prostoru sálu sokolovny, čajovnu a ochutnávku čajů s čajovým
rituálem, workshop afrických tanců a výroby barefoot sandálů, koncert kapel AneboAfro a Ganjaband
Ivana Štráfka, tombolu o sportovní ceny, cestovatelský fotokoutek, fotoprojekci a herní zónu pro děti.
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61. Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla
61. ročník soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů. Návštěvníci zhlédli šest soutěžních
představení, mezi kterými nechyběl Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka. Poslední sedmé nesoutěžní
představení zakončilo závěrečné slavnostní předávání cen. Nad festivalem převzal záštitu hejtman
Zlínského kraje. Po každém představení mohli diváci hlasovat a představení ohodnotit. Poté probíhalo
veřejné hodnocení odbornou porotou. V odborné porotě zasedli Milena Marcilisová (herečka
Městského divadla Zlín), Vanda Kavková (herečka HaDivadla v Brně, režisérka autorských inscenací
a pedagožka na SVOŠ Umění Zlín), David Macháček a Martin Hudec (herci Slováckého divadla
v Uherském Hradišti).
Program festivalu:
Sobota 6. 4. / Skřivani už jen v Shakespearovi, DIVADELNÍ SOUBOR ZMATKAŘI, DOBRONÍN
Neděle 7. 4. / Dovolená s rizikem, Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla
Pondělí 8. 4. / Její pastorkyňa, DIVADELNÍ SPOLEK D6K HOLEŠOV
Úterý 9. 4. / Dva na kanapi, DIVADLO HALENY
Středa 10. 4. / Jednou hole, jednou nahoře, DIVADELNÍ SPOLEK RÁJEC – JESTŘEBÍ
Čtvrtek 11. 4. / A je to v pytli! OCHOTNICKÝ SPOLEK KAŠAVA
Pátek 12. 4. / Nesoutěžní představení Dva, DIVADELNÍ SOUBOR AMADIS, BRNO
Udělená ocenění:
- Cena za vedlejší ženský herecký výkon
Alena Směšná za roli stařenky Buryjovky v inscenaci Její pastorkyňa Divadelního spolku D6K
Holešov
- Cena za vedlejší mužský herecký výkon
Vít Gabrhelík za roli Roberta v inscenaci Dva na kanapi Divadelního spolku Haleny
- Cena za hlavní ženský herecký výkon

-

-

-

Tereza Fialová za roli Jí a Julie v inscenaci Skřivani už jen v Shakespearovi Divadelního
souboru Zmatkaři Dobronín
Cena za hlavní ženský herecký výkon
Hana Kuběnová za roli Almut Blockové v inscenaci Jednou hole, jednou na nože Divadelního
spolku Rájec – Jestřebí
Cena za hlavní mužský herecký výkon
Zbyněk Holásek za roli Bernarda v inscenaci Dva na kanapi Divadelního spolku Haleny
Cena za výtvarné a scénografické řešení
Divadelní spolek D6K Holešov v inscenaci Její pastorkyňa
Cena za dramaturgický objev
Divadelní spolek Rájec–Jestřebí
Cena poroty
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka za profesionální organizaci Divadelního festivalu
ochotnických souborů
Hlavní cena poroty
Divadelní spolek Haleny za inscenaci Dva na kanapi v režii Marcely Palúchové
Cena diváků
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka za inscenaci Dovolená s rizikem v režii Miroslavy Havalové
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Jarní slavnosti & Brány památek dokořán
Oslava jara a patrona města sv. Jiří na Masarykově náměstí. Program tvořil Farmářský a řemeslný trh
s regionálními potravinami, občerstvením, přírodní kosmetikou, ale také stromky, sazeničkami,
kořením, medy či řemeslnými výrobky. V rámci trhů vystoupily děti z kroužků Domu dětí a mládeže
Matýsek. Na radničním nádvoří zároveň probíhal oblíbený Blešák a v odpoledních hodinách zase
běžecký závod v centru města RUN-UP Napajedelské schody. K Jarním slavnostem již neodmyslitelně
patří akce Brány památek dokořán, kdy se otevřou nejvýznamnější napajedelské památky veřejnosti.

6. Festival malých pivovarů
Šestý ročník Festivalu malých pivovarů přilákal milovníky piva a hudby, kteří ochutnali ta nejlepší piva
z 11 minipivovarů, soutěžili v pití Jarošovského piva na čas, a také hlasovali o nejlepší pivovar festivalu.
První místo si obhájil Jarošovský pivovar, druhé místo získal Pivovar Zlosin a na třetím se umístil
Topolský pivovar. Nechyběla ani živá hudba. Na pódiu to postupně rozbalily napajedelské kapely Street
Crew a Black Silt. Skvělá atmosféra celého dne vyvrcholila velkolepou večerní show top revival kapely
KISS Forever Band z Maďarska.
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19. Moravské chodníčky
Tradiční setkání tří národopisných oblastí Slovácka, Valašska a Hané, které jsou zastoupeny ženskými
a mužskými soubory. V průběhu dne si návštěvníci vyzkoušeli výuku lidových tanců ze Slovácka,
moravský bosonohý chodníček, vyfotili se v tematickém fotokoutku nebo si zazpívali a zatančili
na nádvoří Nového Kláštera při večerní Besedě u cimbálu s CM Rováš.
Program festivalu:
Pátek 9. 8. / Klášterní kaple, Zpívání na téma „Inspirativní nápoje“
Vystoupili tito účinkující: MS Napajedla, MS Chlapčiska a ŽS Babčice ze Spytihněvi, MS Vlčnov, ŽS
Vlčnovské búdové umělkyně, MS Štabarc z Tečovic, ŽS Mistřické frajárky, FS Radovan Napajedla, sólisté
a CM Rováš.
Sobota 10. 8. / nádvoří Nového Kláštera
Vystoupili tito účinkující: FS Radovan Napajedla, FS Pozdní sběr Napajedla, FS Radovánek Napajedla,
FS Dolina Staré Město, FS Okluky Hluk, FS Portáš z Jasenné, FS Omladina Martinice, FS Malé Zálesí
Luhačovice.

XX. Svatováclavské slavnosti
Svatováclavské slavnosti jsou největší kulturní události v Napajedlích. Program jubilejního 20. ročníku
doprovázelo téma „Studna vzpomínek“. V areálu nádvoří Nového Kláštera probíhala hlavní historická
vystoupení Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka, jízdní turnaj, rytířské a šermířské souboje, dobové
tance a vystoupení kejklířů. Zlatým hřebem večera se stalo rytířské vystoupení s drakem a poté velká
ohňová show. Nesmíme opomenout ani velkolepý kostýmovaný průvod městem v čele se sv. Václavem
na koni a jeho početnou družinou, ve kterém nechyběl plivač ohně ani rytmický doprovod bubeníků. V
doprovodném programu si návštěvníci užili farmářský a řemeslný trh, plavby lodí po řece Moravě,
ukázky řemesel, interaktivní „Život ve středověku" pro děti a otevřené památky s kostýmovanými
průvodci.
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XII. Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému
Přehlídka vážné hudby, která každoročně vzdává hold napajedelskému rodákovi a fenomenálnímu
klavíristovi Rudolfu Firkušnému. V tomto ročníku nám bylo nesmírnou ctí hostit dceru Rudolfa
Firkušného Veroniku, která při této příležitosti přicestovala ze Spojených států. Festival jako
každoročně podpořila svojí účastí emeritní rektorka Janáčkovy akademie múzických umění paní
profesorka Alena Veselá.
Program festivalu:
Čtvrtek 14. 11. / Kino Napajedla
• Promítání dokumentárního cyklu Vzpomínky na Rudolfa Firkušného,
Veronika Callegari – Firkušná při návštěvě Napajedel v roce 2012.
- Pěvecký sbor Véronique
• Viktor Stocker
• Martin Kot
Pátek 15. 11. / Koncertní síň Rudolfa Firkušného - Klášterní kaple
• Jan Schulmeister
• Kateřina Potocká
Muzeum Napajedla
• Prohlídka výstavy Nezapomeňme! 30 let svobody v Napajedlích
Sobota 16. 11. / Koncertní síň Rudolfa Firkušného - Klášterní kaple
• Komorní orchestr Camerata Cremsiriensis
Neděle 17. 11. / Chrám sv. Bartoloměje
• Mše svatá
• Martin Jakubíček

Rozsvěcování vánočního stromu
Tradičně před první adventní nedělí jsme rozsvítili vánoční strom na Masarykově náměstí,
ale i rozzářené oči dětí z Mateřské školy, DDM Matýsek a Radovánku, které nám zazpívaly na radničním
nádvoří. Nechyběly fanfáry, slavnostní slovo paní starostky a farmářský a řemeslný trh v průběhu
celého dne.
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Sváteční koncert
Závěr kalendářního i kulturního roku uzavřel Sváteční koncert v Klášterní kapli. Vystoupil komorní
soubor Musicorum Aurum Ensemble ze Zlína, který se skládá z pěvců, smyčcového kvarteta a cembala.
V programu zazněla stará barokní hudba, ale i vánoční koledy.

PROPAGACE KULTURNÍCH AKCÍ
Vlastní: tištěný měsíčník Napajedla & kultura
webové stránky: kknapajedla.cz, muzeum.napajedla.cz, ic.napajedla.cz, knihovna.napajedla.cz,
divadlo.napajedla.cz, loutkovedivadlo.napajedla.cz, folklor.napajedla.cz;
facebookové stránky: Klub kultury Napajedla, Informační centrum Napajedla, Café Klášter, Muzeum
Napajedla, Knihovna Boženy Benešové, Kino Napajedla, Koncerty v Napajedlích, Letní kino Napajedla,
Filmový klub Napajedla
Tisk: Napajedelské noviny, Zlínský deník (Mediální partnerství – Divadelní festival ochotnických
souborů), Slovácký deník, MF Dnes, Právo, 5+2 Zlínsko a Uherskohradišťsko, Magazín váš Zlín, Noviny
kraje, Magazín TVS, Dobrý den s Kurýrem (Mediální partnerství – Festival malých pivovarů, Moravské
chodníčky, Svatováclavské slavnosti), inZlín, Štamgast a Gurmán (Mediální partnerství – Cestovatelský
mišmaš, Festival malých pivovarů, Svatováclavské slavnosti, Týden kávy), Okno do kraje
Rozhlas: Český rozhlas Zlín (Mediální partnerství – Divadelní festival ochotnických souborů, Moravské
chodníčky, Svatováclavské slavnosti, Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému), Rádio Kiss
(Mediální partnerství – velké akce a program Kina Napajedla)
Televize: NTV Cable (Mediální partnerství – Divadelní festival ochotnických souborů, Svatováclavské
slavnosti), Televize TVS, Česká televize (pořad Tamtam, ČT Déčko, Studio 2)
Internet:
Regiony 24, Centrum, Seznam, Volný, Ihned, Zlin.cz, infocentra okolních měst, Region Slovácko,
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Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Kudy z nudy, Turistický atlas, Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, Průvodce krajem, Cykloturistika, Bandzone, Kam dnes vyrazíme;
facebook: Štamgast & Gurmán, Region Slovácko, Zlínsko ve fotografiích, Co ve Zlíně?!, Valašská
cooltura, Kulturní a jiné akce UH a okolí, Co se děje ve Zlíně a okolí kulturní akce karnevaly poutě ....,Co
se děje ve Zlíně? (aktuálně), Kultura ve Zlíně, Kultura SvitZlín.

Statistické údaje
Návštěvnost všech středisek a kulturních akcí Klubu kultury Napajedla v roce 2019
(započítána běžná návštěvnost muzea a informačního centra, není započítána běžná návštěvnost
knihovny a kavárny)
Kulturní akce

35

25 504

Muzeum

14

4 894

Café Klášter

12

512

Knihovna

99

2 928

Informační centrum

6

8 365

Kino

45

15 668

CELKEM AKCÍ / NÁVŠTĚVNOST

211

57 871

Kulturní akce Klubu kultury Napajedla
/do počtu návštěvníků započítáni i neplatící; u velkých venkovních akcí je počet návštěvníků
odhadován/
Název akce

Datum

Počet návštěvníků

Cestovatelský mišmaš

19. 1.

505

Setkání s hudbou

30. 1.

29

Beseda s Krkavčí matkou

8. 2.

107

Velký dětský karneval / DSZŠ

10. 2.

189

Koncert: Pocta Zuzaně Navarové: M. Burešová & M. Bihári

8. 3.

147

Dovolená s rizikem / předpremiéra DSZŠ

24. 3.

167

• Skřivani už jen v Shakespearovi

6. 4.

120

• Dovolená s rizikem

7. 4.

172

• Její pastorkyňa

8. 4.

109

• Dva na kanapi

9. 4.

172

• Jednou hole, jednou na nože

10. 4.

116

• A je to v pytli

11. 4.

170

• Dva

12. 4.

136

Ostrov splněných přání / Loutkové divadlo Klubíčko

7. 4.

105

Jarní slavnosti / Brány památek dokořán

27.4.

2000

Dovolená s rizikem / DSZŠ

30.4.

128

Koncert:Billow&Kalle

17. 5.

58

61. Divadelní festival ochotnických souborů

13

Ostrov splněných přání / Loutkové divadlo Klubíčko

5. 5.

129

Ostrov splněných přání, ZŠ a MŠ / Loutkové divadlo Klubíčko

14. 5.

230

Radovánek rodičům

21. 5.

70

Promenádní koncert ZUŠ R. Firkušného

31. 5.

150

Beseda u cimbálu s CM Sudovjan a kácení máje

31. 5.

117

Koncert: DH Rozmarýnka

9. 6.

60

Festival malých pivovarů

22. 6.

1305

Koncert: Zuzana Mikulcová

28. 6.

92

Oldies Party

20. 7.

220

19. Moravské chodníčky

9. 8.

81

19. Moravské chodníčky

10. 8.

402

Ostrov splněných přání / Loutkové divadlo Klubíčko

15. 9.

48

XX. Svatováclavské slavnosti

28. 9.

15000

Ostrov splněných přání / Loutkové divadlo Klubíčko

6. 10.

67

Ostrov splněných přání, ZŠ a MŠ / Loutkové divadlo Klubíčko

8. 10.

167

Koncert: Duo uouo

25. 10.

6

• Promítání z dokumentárního cyklu Vzpomínky na Rudolfa
Firkušného, Veronika Callegari – Firkušná při návštěvě
Napajedel v roce 2012 / Pěvecký sbor Véronique /
akordeonisté Viktor Stocker a Martin Kot

14. 11.

120

• JanSchulmeister, Kateřina Potocká

15. 11.

115

• Komorní soubor CamerataCremsiriensis

16. 11.

138

• Mše svatá / varhanní koncert Martina Jakubíčka

17. 11.

82

Rozsvěcování vánočního stromu

29. 11.

2000

Pohádka o Budulínkovi s nadílkou / Loutkové divadlo Klubíčko

1. 12.

110

Koncert: David Dorůžka Trio

6. 12.

8

Zvířátka a loupežnice / obnovená premiéra DSZŠ

8. 12.

126

Vánoční koledování / FS Radovánek

13. 12.

106

Sváteční koncert – MusicorumAurum Ensemble

27. 12.

125

XII. Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému

CELKEM AKCÍ / CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST

35 / 25 504

Počet To se mi líbí na facebookové stránce Klub kultury Napajedla:
K 1. 1. 2019 – 1 524
K 31. 12. 2019 – 1 887
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MUZEUM NAPAJEDLA

Posláním Muzea Napajedla je shromažďování, uchovávání a zpřístupnění skutečnosti ze života
společnosti v napajedelském regionu. Muzeum se věnuje sbírkotvorné, edukační a badatelské činnosti
stejně jako podpoře patriotismu a místních spolků s cílem povzbuzení vzájemné spolupráce, zájmu
a sounáležitosti. Je aktivní institucí, která nabízí díky svému vybavení, zázemí a atraktivitě zajímavou
a moderní formou využití volného času nejen dospělých, ale i dětí. Muzeum Napajedla se také
specializuje na dočasné historické a výtvarné výstavy s akcentem na regionální témata a současné
umění. Hlavním potenciálem je pak nadstandardně vybavený audiovizuální sál a možnosti jeho využití
jak při historických, výtvarných či fotografických výstavách, tak především v podpoře současného
multimediálního umění.

Výstavy
Výstava pedagogů SUPŠ Uherské Hradiště / 17. 1. – 17. 2. – Jednalo se o první z akcí, kterými si Střední
uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti připomínala 80. výročí založení školy. Na výstavě
se představilo celkem šestnáct výtvarníků, kteří v současné době na škole vyučují. K vidění byla malba,
grafika, plastika, fotografie, keramika, kombinované techniky a další.

Zmatené peníze / 21. 2. – 24. 3. – Interaktivní numizmatická výstava z dílny Regionálního muzea
v Litomyšli se věnovala platidlům států vznikajících po první světové válce a zejména zmatkům
a kuriozitám, které tato doba přinesla. U příležitosti 100 let české měny si návštěvníci užili bohatý
doprovodný program, který umožnil vytvořit si vlastní měnu, vyzkoušet skládačky a kostýmy nebo
si zahrát tematické společenské hry. Výstavu navštívilo velké množství školních skupin.
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Z deníku válečníka / 28. 3. – 26. 5. –Výstava s podtitulem Zbraně a zbroj od středověku po současnost
z dílny Muzea Napajedla byla unikátním spojením sbírek nadšenců do vojenské historie Petra Čimbury
a Evžena Petříka a zahrnovala jak repliky vhodné ke zkoušení, tak originální sběratelské kusy. Kolekce
doplnily tematické fotografie Michala Žíly zachycující oživené historické okamžiky. Divácky velmi
úspěšnou výstavu doplnil speciální doprovodný program při Muzejní noci v pátek 24. 5.

Absolventská výstava žáků výtvarného a grafického oboru ZUŠ R. F. / 30. 5. – 23. 6. – Výstava
závěrečných prací demonstrovala úroveň dovedností získaných během devíti let studia I. stupně ZUŠ.

malíř Miroslav Polcer, Malíř / 27. 6. – 25. 8. – Výstava vyučeného malíře a nadšeného uměleckého
samouka z Velkého Ořechova představila kolekci motivů moravské krajiny i zážitků z cest a přilákala
množství diváků. Kurátorem výstavy byl doc. Michael Klang.
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Jiří Kaifosz: Sochy, obrazy / 5. 9. – 13. 10. - Akademický sochař, malíř a restaurátor svá díla vystavoval
na mnoha místech u nás i v zahraničí. Do povědomí širší veřejnosti se zapsal satirickou sérií 101
francouzských buldočků instalovaných do podoby a barev české vlajky. Kurátorem výstavy byl
doc. Michael Klang.

Nezapomeňme! 30 let svobody v Napajedlích / 17. 10. – 24. 11. – Výstava konaná u příležitosti
30. výročí Sametové revoluce vznikla ve spolupráci s organizací Post Bellum a představila vzpomínka
několika napajedelských pamětníků. Připomínka událostí, které lidem po dlouhých desetiletích totality
přinesly svobodu, zaujala především školní skupiny.

#Fashion #Design #Zlín / 28. 11. 2019 – 16. 2. 2020 –Výstava představila výběr aktuální tvorby
studentských prací mladé generace návrhářů ateliéru Design oděvu. Zaměřila se především na práce,
které získaly ocenění s mezinárodním ohlasem, a kromě atmosféry přehlídkové stage nabídla i pohled
do procesu tvorby v laboratoři designéra.
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Doprovodné akce a události
Hurá na jarní prázdniny / 23. 2. – 3. 3. – Klub kultury Napajedla připravil prázdninový program pro
děti. Muzeum Napajedla bylo otevřeno po celý týden a nabídlo dětem i jejich rodičům a prarodičům
zábavné trávení volného času ve stálých expozicích i hravou výstavu Zmatené peníze.
Ing. Karel Kysilka: Osudy Napajedel v době Rottalů / 6. 3. – Další z historických přednášek
napajedelského badatele se tentokrát věnovala dějinám raného novověku a šlechtickému rodu, který
Napajedla přeměnil na jedno z nejvýznamnějších panství na Moravě. Příběhy městečka a jeho obyvatel
v 17. a 18. století přilákaly velké množství zájemců a zcela naplnily sál Kina Napajedla.
Brány památek dokořán / 27. 4. – V den Jarních slavností se město Napajedla opět připojilo
k Mezinárodnímu dni otevřených památek akcí "Brány památek dokořán", kdy byly veřejnosti
zpřístupněny památky za zvýhodněné vstupné. V muzeu mohli návštěvníci zhlédnout stálé expozice
i krátkodobou výstavu.
Pietní akt Den vítězství / 2. 5. –Muzeum Napajedla zorganizovalo vzpomínkovou slavnost k 74. výročí
osvobození našeho města a skončení 2. světové války, která se uskutečnila ve čtvrtek 2. května 2019
položením věnců u pomníku umučeným partyzánům na Kalvárii ve 14:00 hodin a u pietního místa
obětem 2. světové války na Masarykově náměstí ve 14.30 hodin. Zájemci poté navštívili expozice
a výstavu v Muzeu Napajedla.
Muzejní noc / 24. 5. – V pátek 24. května se Muzeum Napajedla připojilo již k XV. ročníku Festivalu
muzejních nocí, který se koná v muzeích a galeriích po celé Evropě. Muzejní noc v Napajedlích měla
u příležitosti výstavy z deníku válečníka rytířský charakter. Návštěvníci tentokrát zkoušeli bojové
dovednosti za pomoci šermířské skupiny Burgmistři a Biskupských manů z Kroměříže.
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Hurá na prázdniny / 28. 6.– Na poslední den školního roku připravil Klub kultury Napajedla akci pro
děti Hurá na prázdniny. Připraven byl bohatý celodenní program. Muzeum bylo otevřeno se slevou
50 % na vstupném.
Dny evropského dědictví / 14. 9. – Národní téma již tradiční akce, kterou pořádá Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska, pro rok 2019 bylo „Památky a zábava". Dny evropského dědictví otevřely
veřejnosti brány nejzajímavějších památek, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Napajedla se k této akci připojila otevřením památek v sobotu 14. září. Muzeum Napajedla nabídlo
50% slevu na vstupném do stálých expozic i na výstavy.
Svatováclavské slavnosti / 28. 9. – Pro 20. ročník největší městské akce si Muzeum Napajedla opět
připravilo prohlídky expozic a výstavy s kostýmovanými průvodci.
Pietní akt – Vznik samostatného československého státu / 24. 10. – Muzeum Napajedla zorganizovalo
ve čtvrtek 24. října od 14:00 hodin na místním hřbitově slavnostní položení věnců u příležitosti Dne
vzniku samostatného československého státu. Pietní akt se uskutečnil nejprve u hrobu armádního
generála Josefa Šnejdárka, poté u pomníku obětem 1. světové války. Zájemci poté navštívili expozice
a výstavu v Muzeu Napajedla.

Edukační programy a exkurze
V roce 2019 navštívilo Muzeum Napajedla celkem 78 školních a zájmových skupin, které měly zájem
o komentované prohlídky výstav a edukační programy v expozicích. Velký zájem ze strany nejen
napajedelských škol byl o výstavy Zmatené peníze a Nezapomeňme! Širokou veřejnost nejvíce zaujala
výstava Z deníku válečníka, kterou navštívilo celkem 922 osob. Také letos využily bezbariérovosti
muzea tři skupiny osob s různými druhy tělesného postižení.

Odborná činnost a spolupráce s ostatními muzei a institucemi
Muzeum tradičně spolupracovalo s Univerzitou T. Bati ve Zlíně. Ateliér Prostorové tvorby tvořil
výtvarné řešení výstav Miroslava Polcera a Jiřího Kaifosze, podílel se také na realizaci prezentace
Ateliéru Oděvní tvorby Fashion-Design-Zlín. Regionální muzeum v Litomyšli zapůjčilo úspěšnou výstavu
Zmatené peníze, výstava Nezapomeňme! vznikla ve spolupráci s organizací Post Bellum – Střední
Morava.

Sbírkotvorná činnost
Za rok 2019 bylo do sbírek muzea zapsáno 56 přírůstkových čísel. Zajímavostí jsou oděvy, obuv
a doplňky z 60. – 70. let 20. století a nafukovací hračky z produkce Fatry Napajedla.

Muzejní spolek
Muzejní spolek pracuje jako volná součást Muzea Napajedla. Pokračuje v tradicích předcházejících
spolků, které se zabývaly historií města, a zásluhou jeho členů se muzeum v roce 2000 otevřelo
napajedelské veřejnosti. Jde o dobrovolné seskupení občanů, kteří mají blízký vztah k historii města,
ve kterém žijí. Tudíž i veškeré jeho aktivity jsou ryze dobrovolné. Členství není podmíněno žádným
finančním příspěvkem. Muzejní klub je otevřen všem aktivním zájemcům o historii z řad občanů.
Muzejní klub nedisponuje žádným majetkem, ani finančními prostředky, spolek je podporován pouze
Klubem kultury Napajedla.
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Pro schůzky spolku je využíván salonek ve 3. NP Nového Kláštera. Cílem činnosti je průběžně mapovat
historii města a zaznamenávat vzpomínky pamětníků na události a život ve městě. Členové spolku
se podílí na shromažďování dokumentů, fotografií, tiskovin a předmětů od občanů pro sbírkový fond
muzea. Dále navštěvují zejména akce pořádané muzeem a pietní akty organizované městem a Klubem
kultury Napajedla. V roce 2019 pracovalo ve spolku 15 členů, jeho předsedkyní byla Věra Holubová
a uskutečnila se celkem 4 setkání.

Semináře, konference, kurzy
Mgr. Tereza GomolováKovaříková se v průběhu roku 2019 zúčastnila několika odborných seminářů
a konferencí:
• Seminář EK AMG Přerov
• Seminář KRHMS AMG Brno
• Seminář KRHMS AMG Prostějov
• Konference Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve 2. pol. 19. století, SOkA Kolín
• Konference Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana hodnot, NPÚ Brno

Propagace muzea
NTV Cable,Televize TVS – reportáže z vernisáží a dalších akcí, Moravia magazín Slovácko 2019, Muzejní
noviny TIM – jaro, podzim

Další činnost
•
•
•

účast na projektu SodexoActivePass
spolupráce se společností Hamboot – Plavba do světa hraček
příprava brožury Průmysl a řemesla v Napajedlích

STATISTICKÉ ÚDAJE
Název akce
Vernisáž: Výstava pedagogů SUPŠ Uh. Hradiště

Datum
17. 1.

LEDEN běžná návštěvnost muzea
Vernisáž: Zmatené peníze

193
93

21. 2.

ÚNOR běžná návštěvnost muzea
Hurá na jarní prázdniny

Počet návštěvníků

38
186

23. 2. – 3. 3.

147

Přednáška K. Kysilka: Napajedla v době Rottalů

6. 3.

170

Vernisáž: Z deníku válečníka

28. 3.

68

BŘEZEN běžná návštěvnost muzea
Brány památek dokořán

316
27. 4.

DUBEN běžná návštěvnost muzea

140
436

Muzejní noc

24. 5.

184

Vernisáž: Výstava absolventů výtvarného oboru

30. 5.

240

KVĚTEN běžná návštěvnost muzea
Vernisáž: malíř Miroslav Polcer, Malíř
ČERVEN běžná návštěvnost muzea

303
27. 6.

53
423
20

ČERVENEC běžná návštěvnost muzea

333

SRPEN běžná návštěvnost muzea

401

Vernisáž: Jiří Kaifosz: Obrazy, sochy

5. 9.

80

Dny evropského dědictví

14. 9.

17

Svatováclavské slavnosti

28. 9.

64

ZÁŘÍ běžná návštěvnost muzea
Vernisáž: Nezapomeňme!

78
17. 10.

ŘÍJEN běžná návštěvnost muzea
Vernisáž: Fashion-Design-Zlín

57
148

28.11.

62

LISTOPAD běžná návštěvnost muzea

530

PROSINEC běžná návštěvnost muzea

134

CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST

4 894

ROZPAD NÁVŠTĚVNOSTI
Vernisáže
Běžná návštěvnost
Doprovodné akce (přednášky, pietní akty, slavnostní prohlídky)

791
3 381
722

Muzeum pořádalo komentované prohlídky, exkurze a edukační programy pro veřejnost (nahlášené
skupiny), základní, střední a vysoké školy a mateřské školky – celkem pro 1693 osob – 78 skupin.
Muzeum bylo pro veřejnost otevřeno 181 dní.
Počet To se mi líbí na facebookové stránce Muzeum Napajedla:
K 1. 1. 2019 – 207
K 31. 12. 2019 – 261
Vstupné:
Plné: 80,Snížené: 40,- (děti 6–15 let, studenti, senioři nad 65+ let)
Rodinné:160,- (2 dospělí + max. 3 děti do 15 - ti let)
Volné: děti do 6 - ti let, držitelé karty ICOM, Asociace muzeí a galerií ČR, ZTP, ZTP/P
Focení: 20,Komentovaná prohlídka / edukační program– dospělí, senioři 65+ let: 100,-; děti (do 15 let) a ZTP:
60,Edukační programy pro děti základních škol a mateřské školy Napajedla: zdarma

21

INFORMAČNÍ CENTRUM NAPAJEDLA

Informační centrum Napajedla (IC) poskytuje kompletní informační servis a služby spojené
se zajištěním potřeb nejen turistů, ale i občanů Napajedel. Jsou to například informace o možnostech
ubytování a stravování, o turisticky zajímavých místech a památkách a dopravních spojích. Pracovníci
Informačního centra Napajedla návštěvníkům poskytují důležité kontakty či informace o kulturních
akcích v Napajedlích i okolí. Informační centrum funguje zároveň jako pokladna Muzea Napajedla
(prodej vstupenek), Kina Napajedla a Klubu kultury Napajedla (předprodej vstupenek na projekce kina
a vybrané kulturní akce). Zabezpečuje také prezentaci města na veletrzích či setkáních měst a
informačních center. Certifikát A.T.I.C. skupiny C platný do 13. 11. 2019.

Informační centrum zdarma poskytuje
Informace a kontakty, propagační materiály o Napajedlích a okolí (tipy na výlety, kulturní akce atd.),
Napajedelské noviny, mapy a tištěné průvodce, úschovnu zavazadel, wifi připojení, službu Cyklisté
vítáni, kapesní kalendáře (město Napajedla a Muzeum Napajedla).

Informační centrum prodává
Vstupné do Muzea Napajedla, Kina Napajedla, na vybrané kulturní akce Klubu kultury nebo jiných
subjektů. Dále pohlednice, knihy, turistické suvenýry, suvenýry města a Muzea Napajedla (v roce 2019
– nová fotonálepka: Josef Šnejdárek), předměty zaměřené na propagaci Baťova kanálu (náušnice,
náramky, publikace: Baťův kanál) nebo se značkou Tradiční výrobek Slovácka. Nabízí kopírování, tisk a
skenování dokumentů.

Účast a prezentace města a Informačního centra na veletrzích, konferencích, seminářích...
•
•
•
•
•
•

Veletrh Region Tour, Brno, 18. 1.
Schůze subjektů cestovního ruchu, Napajedla, 15. 2.
Členské fórum A.T.I.C. ČR, Luhačovice, 4. 4.
Setkání informačních center, Filmový uzel Zlín, 16. 4.
Přehlídka Slovácko v tradici, Uherské Hradiště, 16. 11.
Pravidelné setkávání členů Regionu Slovácko v Uherském Hradišti
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Participace na akcích a pořádání akcí
•
•
•
•
•
•
•

Brány památek dokořán a Jarní slavnosti, 27. 4.
Otevírání Baťova kanálu, Otevírání turistické a cyklistické sezóny v Centru U Přístavu, 1. 5.
Muzejní noc, 24. 5.
Dny evropského dědictví, 14. 9.
Svatováclavské slavnosti, 28. 9.
Den turistických informačních center, 24. 10.
Projekty a události, balíčky s propagačními materiály o městě pro jubilanty, účastníky závodů,
výherce soutěží, letní soutěž ČT :D – Rozbzuč Déčko

Vzdělávání
•
•
•
•
•

Školení pracovníků TIC ve Zlínském kraji, Regionální produkt a vazba na TIC, Uherské
Hradiště, 16. 5.
Poznávací studijní cesta s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, Uherskohradišťsko,
26. 9.
Workshop: Filmařina a turismus: Jak to jde dohromady?, Zlín, 9. 10.
Workshop: Případy z praxe center Zlínska a Luhačovicka, Zlín, 5. 11.
Obecný zpravodaj a radniční noviny, Zlín, 19. 11.
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Další činnosti
Tvorba Napajedelských novin + přijímání inzerce

Inzerce
Kam po česku 101 tipů, rozhovor s TVS – pozvánka na léto, webové stránky – www.slovacko.cz,
www.kudyznudy.cz, www.informuji.cz, www.vychodni-morava.cz

Statistika měsíční návštěvnosti
Měsíc

Počet návštěvníků

Leden

486

Únor

622

Březen

628

Duben

700

Květen

824

Červen

879

Červenec

1298

Srpen

1301

Září

705

Říjen

318

Listopad

363

Prosinec

241

Celkem

8365
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Informační centrum bylo pro veřejnost otevřeno 322 dní.
Certifikát A.T.I.C. skupiny C je platný do 9. 12. 2021.
Počet To se mi líbí na facebookové stránce Informační centrum Napajedla:
K 1. 1. 2019 – 538
K 31. 12. 2019 – 696
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KNIHOVNA BOŽENY BENEŠOVÉ NAPAJEDLA

Spolupráce
•

•

Knihovna Boženy Benešové Napajedla i v roce 2019 pokračovala v úzké spolupráci s oběma
napajedelskými základními školami, mateřskou školou, Domem dětí a mládeže Matýsek
a se všemi napajedelskými kluby důchodců.
Spolupráce se dále rozvíjela s MŠ a ZŠ Pohořelice, MŠ a ZŠ Huštěnovice a ZŠ Halenkovice.

Události
•

•
•

V roce 2019 bylo odpracováno 577 hodin v rámci regionálních služeb pro 8 knihoven v okolních
obcích, kterým knihovna poskytuje metodickou pomoc. Jedná se o obecní knihovny
v Halenkovicích, Karlovicích, Komárově, Lhotě, Oldřichovicích, Pohořelicích, Spytihněvia
Žlutavě. Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně bylo za výkon regionálních služeb
fakturováno 115 400 Kč.
Za balení knih pro širokou veřejnost knihovna utržila 14 875 Kč.
Burzu knih, Březen – měsíc knihy, navštívilo 563 lidí, prodalo se 1 691 knih a utržilo 8 455 Kč.

Nákup nového provozního a technického vybavení
•
•

Tiskárna BROTHER – MFC – L 3730 CDN
Tiskárna STAR TSP 100
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Výběr akcí
•

Celostátní projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019

•

Pohádkové kreslení Adolfa Dudka pro prvňáčky zapojené do projektu Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka 2018/2019
Prezentace knihoven regionu Napajedla na Setkání starostů a dobrovolných knihovníků
v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně
Noc s Andersenem, program k akci pořádané Domem dětí a mládeže Matýsek
Srdcovky Zdeňka Junáka na cestách – zábavný pořad pro širokou veřejnost

•
•
•

•
•
•
•

Setkání dobrovolných knihovníků regionu Napajedla
Knihy ve filmu – soubor besed pro první stupeň ZŠ
Jak to chodí v knihovně – soubor besed pro 5., 6. a 7. třídy ZŠ
Jak se píší detektivky – beseda se současným autorem detektivních a historických románů
Stanislavem Češkou
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•
•
•
•

O veliké řepě – dramatizace pohádky pro děti MŠ
Slavné výroky a jejich autoři – seniorský kvíz pro kluby důchodců
O veliké řepě – dramatizace pohádky pro děti MŠ
Slavné výroky a jejich autoři – seniorský kvíz pro kluby důchodců

Statistické údaje
Pro koho

Počet
účastníků

Datum

2.A, B, 3.A, B, 2.ZŠ

87

11.1.

MŠ

25

16.1.

Jak jsem si udělal sochu 2x

3.A, B, 2.ZŠ

46

08.2.

Človíčkova dobrodružství 2x

2.A, 2.ZŠ

20

15.2.

Jedeme na výlet do knížky 2x

2.B, 2.ZŠ

21

15.2.

Březen měsíc knihy

veřejnost

563

5.-28.3.

3.A, B, 2.ZŠ

46

8.3.

1. tř. Poh., 1.ZŠ

31

11.3.

senioři

35

12.3.

3.A 2.ZŠ, 2.tř.1.ZŠ

36

13.3.

Komiksy v dětské literatuře 2x

2.A, B 2.ZŠ

39

15.3.

Malý detektiv 2x

4.tř., 1.ZŠ

23

18.3.

Hrajeme si s písmenky 2x

1.A, B, 2.ZŠ

45

20.3.

Jak kniha k obalu přijde 2x

MŠ

40

22.3.

Malý detektiv

3. tř.

18

22.3.

veřejnost

40

27.3.

děti

65

29.3.

veřejnost

65

3.4.

ZŠ Poh., 1.tř.,1.ZŠ

31

8.4.

3.A, B, 2.ZŠ

47

12.4.

MŠ Poh.

35

15.4.

1. B, B, 2.ZŠ

47

24.4.

Fantasy v dětské literatuře 2x

2.A, B, 2.Š

42

26.4.

Horory v dětské literatuře

3.A, 2.ZŠ

22

10.5.

Bojíme se rádi

3.B, 2. ZŠ

24

10.5.

Kráska a zvíře

1.tř., 1.ZŠ

18

13.5.

Čtu, čteš, čteme

1.tř. Hal.

20

15.5.

Už jsem čtenář

1.tř. Poh.

13

15.5.

Pohádkové kreslení - Adolf Dudek

1.třídy

100

15.5.

Vznik a vývoj písma, papíru…

ZŠ Žlut.

25

17.5.

Seznámení s knihovnou

ZŠ Žlut.

35

17.5.

Název akce
Básně, básničky, říkadla 4x
Smolíček

Papírový Pepíno, Zlatý klíček pro Alenku 2x
Zahájení projektu Už jsem čtenář … 2x
Co četly naše děti v uplynulých 100
Malý detektiv, Petalík

Den otevřených dveří pro …
Noc s Andersenem – Napajedla, Huštěnov.
Knihovny regionu Napajedla
Už jsem čtenář 2x
Zrada mezi Vikingy 2x
Smolíček
Už jsem čtenář 2x
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1.A, B, 2.ZŠ

47

22.5.

Konec zlobení

2.A, 2.ZŠ

18

24.5.

Srdcovky Zdeňka Junáka na cestách

veřejnost

160

28.5.

Konec zlobení

2.B, 2.ZŠ

20

29.5.

1.ZŠPoh., 2.ZŠ

85

14.6.

Neboj se, vždyť máš česnek

2.A, 2.ZŠ

19

21.6.

Nejlepší kamarádi

3.A, 2.ZŠ

21

21.6.

Herkules a strašidla

3.B, 2.ZŠ

22

21.6.

Kamarádky kouzelných zvířátek

2.B, 2.ZŠ

20

21.6.

děti

54

28.6.

knihovníci

10

24.7.

KAS

55

1.10.

Jak to chodí v knihovně 2x

7.A,6.A, 1.ZŠ

40

7.10.

Abeceda 2x

2.A, B, 2.ZŠ

47

9.10.

5.tř.,7.B,6.B, 1. ZŠ,
5.A, B, 6.A, B, C, 2.
ZŠ

157

11., 14., 16.,
18., 21., 23.10.

Knihy ve filmu 3x

3.tř., 4.A, B,1.ZŠ

69

1.,4.,11.

Kouzelná abeceda

2.tř., 1.ZŠ

20

4.11.

MŠ

53

11.11.

senioři

25

12.11.

MŠ

89

13.,15.11.

Komiksy v dětské literatuře 2x

2.A, B, 2.ZŠ

43

20.11.

Knihy ve filmu 2x

3.A, B, 2.ZŠ

41

22.11.

děti

22

5.12.

2.A, B, 3.A, B, 2.ZŠ
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16.,18.12.

Hygiena knihy 2x

Už jsem čtenář-předávání knih 2x

Hurá na prázdniny
Setkání knihovníků regionu Napajedla
Jak se píší detektivky

Jak to chodí v knihovně 8x

O veliké řepě 2x
Slavné výroky a jejich autoři
O veliké řepě 4x

Mikulášská nadílka
Půjčujeme si a čteme komiksy 4x
CELKEM AKCÍ / NÁVŠTĚVNÍKŮ

99 / 2928

K 31. 12. 2019 měla knihovna 30 470 knih, z toho 35 audioknih.
Nakoupeno bylo 895 nových knih, vyřazeno z důvodů opotřebovanosti, zastaralosti a ztrát bylo 1 562
knih.
Knihovna vykázala 1 439 registrovaných čtenářů, z toho 544 děti do 15 let. Ti navštívili knihovnu
18 788x a půjčili si 80 648 dokumentů.
Připojení k internetu využilo 796 uživatelů a 58 čtenářů žádalo o půjčení knih z jiných knihoven v České
republice prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby.
Knihovna byla pro veřejnost otevřena 240 dní.
Počet To se mi líbí na facebookové stránce Knihovna Boženy Benešové Napajedla:
K 1. 1. 2019 – 238
K 31. 12. 2019 – 253
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KINO NAPAJEDLA

Týdenní promítací rozvrh
Sudé pondělí – Mama Kino, 10.00; tlumený zvuk, orientační světla, dětský koutek
Liché pondělí – Kino Senior, 10.00 a 15.00; káva, čaj a sušenky zdarma; projekce se od začátku roku
rozšířily o úvodní slovo před promítáním.
Pondělí – večerní promítání, které zpravidla vychází na liché pondělí, většinou divácky navštěvované
filmy nebo speciální projekce s hosty nebo úvodem.
Čtvrtek – Filmový klub; projekce zpravidla 2x v měsíci i vybrané neděle, tzv. „nevšední neděle“
Pátek – 1x podvečerní, 1x večerní projekce
Sobota – 1x Bijásek, 1-2 x večerní projekce
Neděle – 1x Bijásek, 1-2 x večerní projekce

Speciální filmové akce probíhající mimo klasické promítání
Kino Naslepo / 27. 1., 26. 7., 1. 12. – Divák zná jen čas a místo představení – ale co se bude hrát, se
dozví až před filmem. Vstupné se platí až po filmu, kdy divák výší svého dobrovolného příspěvku
ohodnotí svůj zážitek z projekce. V roce 2019 uvedlo kino 3 projekce, z toho jednu v letním kině.
Hurá na jarní prázdniny / 23. 2. – 3. 3. – Dopolední a odpolední projekce pro děti a zábavné aktivity
v muzeu.
Expediční kamera / 16. 3. – Filmový festival, který přinesl do dvoustovky českých a slovenských měst
ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z celého světa i z domácí produkce a již po třetí se
uskutečnil v Napajedlích. Výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěřitelné výkony na skalách, plavby
přes oceány i po divokých řekách, adrenalinové šílenství, návštěvy domorodých kmenů, stovky
uběhnutých kilometrů i putování na dvou kolech, outdoorové hvězdy i neznámí, a přesto úžasní
cestovatelé, to vše měli možnost zažít diváci během festivalu. Hostem v Napajedlích byl ultracyklista
Svaťa Božák. Vytrvalostní cyklistice se věnuje už 15 let a ultramaratony jej zaujaly natolik, že jsou jeho
hlavní cyklo náplní. Je to také první český závodník, který v 31leté historii dokončil šílený závod RACE
ACROSS AMERICA.
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ROMA + host Lenka Horáková, tisková mluvčí Asociace českých filmových klubů / 25. 4. – Pro mnoho
diváků to byla filmová událost desetiletí. Výjimečnost mistrovského díla Alfonsa Cuarónapotvrdila i
americká Akademie, která mexického režiséra ocenila hned třemi soškami pro nejlepší cizojazyčný film,
režii i kameru. Film ROMA si vyžadoval speciální technické podmínky pro uvedení, které napajedelské
kino, jako jedno z mála ve Zlínském kraji, splňuje.
Free solo + host horolezec Miroslav Ingr / 26. 5. – Inspirativní životní příběh Alexe Honnolda, který
udivuje svět odvážným balancováním na hraně života a smrti, když zdolává složité strmé vrcholy sám
a bez jakéhokoli jištění byl uveden horolezcem Miroslavem Ingrem.
Hurá na prázdniny / 28. 6. – Poslední den školy před prázdninami oslavily děti ve všech střediscích
Klubu kultury. Kino připravilo dva tituly pro menší děti i s tombolou po projekci a jeden pro větší diváky.
Moje století + hostrežisérka Theodora Remundová / 15. 7. – Ve spolupráci s Kinedok (projekt Institutu
dokumentárního filmu) zrealizovalo kino dvě seniorské projekce filmu Moje století – mozaika příběhů
ze století naší republiky ve vzpomínkách stoletých obyvatel od vzniku Československa až k jeho
současnosti.
Nabarvené ptáče + host režisér, scénárista a producent Václav Marhoul / 8. 10. – Jedinečný titul,
který Václav Marhoul s velkým úspěchem představil na festivalu v Benátkách, Torontu a který získal
mnoho ocenění, mohl vidět i vyprodaný sál v napajedelském kině. Hostem byl režisér, scenárista a
producent v jedné osobě Václav Marhoul.

Tady Havel, slyšíte mě? + host režisér Petr Jančárek / 30. 10. – Výjimečná studijní projekce dosud
nepremiérovaného dokumentárního filmu, byla uvedena v rámci připomínky 30. výročí událostí 1989.
31

Halloween v kině / 31. 10. – Projekce filmů Addamsova rodina (v rámci 1. ročníku dětského filmového
festivalu Malé oči), Zombieland a Takové krásné šaty (v rámci Filmového klubu) s tematickými kostýmy
a výzdobou.
Snow Film Fest / 3. 11. – „Zimní brácha“ festivalu Expediční kamera, Snow Film Fest, přinesl do
Napajedel ty nejlepší filmy o zimních sportech z celého světa i z domácí produkce zaměřené například
na extrémní lyžování, zimní lezení, snowboarding, snow-kiting a další. Hostem festivalu byl Martin
Lafek, instruktor a závodník kitingu, snowkitingu, kitebugg. O přestávce nechybělo ani občerstvení a
příjemné posezení ve foyer.

Amnestie + hosté scénárista Marek Hečko a herec Gregor Hološka / 13. 11.– V rámci připomínky 30.
výročí událostí 1989 uvedlo Kino Napajedla v předpremiéře emotivní thriller o manipulaci, násilí, zradě
a o největší vzpouře ve vězeňské historii Československa.
Po filmu se diváci měli možnost setkat se scenáristou Marošem Hečkem a hercem Gregorem Hološkou
a podiskutovat nejen o filmu, ale i o sametové revoluci nebo o období před ní.
Matthias a Maxime + úvod a beseda | Ozvěny 20. QFF Mezipatra / 12. 12. – Ozvěny 20. ročníku
festivalu Mezipatra QFF poprvé proběhly i v Kině Napajedla, a to v rámci filmového klubu. Diváci
mohli zhlédnout nový film kanadského režiséra XavieraDolanaMatthias a Maxime, který na letošních
Mezipatrech soutěžil o nejlepší celovečerní film. Film uvedl Vladimír Babica, LGBT rodič, který se po
filmu v následné besedě dotkl života LGBT ve Zlínskem kraji a pozvání přijal také Czeslaw Walek,
předseda Prague Pride a Jsme fér. V rámci akce se také psaly pohlednice do parlamentu za
„manželství pro všechny“.
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Alternativní obsah
Opery a balety / 12. 1. – 15. 12. – Sezónu otevřela jedna z nejoblíbenějších obnovených inscenací
z repertoáru Metropolitní opery Carmen. Další uvedené opery byly Aida a Norma a balety Popelka,
Labutí jezero a na konec sezóny v předvánočním čase oblíbený Louskáček.
Znovu uvedení dokumentu k 65. výročí FS Radovan / 28. 1.
Divadlo Gaffa, o. z.: Pomalyplynúce dni / 20. 9.
Beseda Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách / 9. 10.
Beseda Tomáš Kubeš: Černobyl – spící peklo / dvě přednášky za sebou / 8. 11.
Koncert na plátně: Black Sabbath: The End ofthe End / 15.2.
Koncerty na plátně se staly velice oblíbenými a v rou 2019 jsme jich uvedli vcelku hodně. Diváci tedy
měli z čeho vybírat. Prvním byl koncert kapely Black Sabbath, která se v únoru 2017 rozloučila se svými
fanoušky dvěma monstrózními koncerty ve svém domovském Birminghamu. Vznikl z nich koncertní
snímek s lakonickým názvem The End of The End a jako každé sbohem je doslova nabitý emocemi.
Během vystoupení završujících téměř 50letou éru vynálezců heavy metalu zazněly nejslavnější hity
v podání původního složení kapely včetně OzzyhoOsbourna, kytaristy Tonyho Iommiho a basáka
Terrence „Geezera“ Butlera. Skladby, které zazněly na derniérovém podiu, ve filmu doplnily záběry
ze zákulisí a osobní rozhovory s kapelou. Film jako ‚labutí píseň' největší heavymetalové kapely všech
dob natočil DickCarruthers, ostřílený režisér řady velkých hudebních snímků.
Další koncerty na plátně: André Rieu: Koncert ze Syndney, Metallica: Francie na jednu noc,
RogersWaters: Us + Them, Metallica& San Francisco Symphony, Slayer: The RepentlessKillogy,
Depeche Mode: Spirits in theForest.

Další využití prostoru kina pro akce Klubu kultury
Cestovatelský mišmaš / 19. – 20. 1.
9. ročník cestovatelského festivalu se konal tentokrát na dvou místech. V kině probíhaly tradičně
přednášky o cestování s hosty a ve společenském sále Sokolovny se poprvé uskutečnil Food Festival,
který nabídl širokou paletu pokrmů z různých koutů světa. Další doprovodný program na Sokolovně
nabídl workshop afrických tanců, výroby barefoot sandálů, ukázku čajového rituálu a vystoupení kapel
Ganjaband Ivana Štráfka a Anebo Afro.
Ing. Karel Kysilka - Osudy Napajedel v době Rottalů / 6. 3. / Muzeum Napajedla
Dovolená s rizikem / 24.3. / 7. 4. / 30. 4. / Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka
61. Divadelní festival ochotnických souborů / 6. – 12. 4.
Srdcovky Zdeňka Junáka na cestách / 28. 5. /Knihovna Boženy Benešové Napajedla
Pomaly plynúce dni – hostující slovenské divadlo / 20. 9. – Zpestření programové nabídky současným
profesionálním divadlem. Sdružení GAFFA o. z. představilo divadelní inscenaci na motivy hry Wernera
Schwaba.

33

Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách / 9. 10. – Vyprodanému sálu představil cestovatel Jiří Kolbaba
množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech šesti kontinentů planety. Exotický výlet
specifikoval některé oblasti jako mechanizmy globálního cestování a přiblížil subjektivní pocity autora
při snímání fotografií.

Tomáš Kubeš: Černobyl – spící peklo / dvě přednášky za sebou v jeden večer díky vyprodanému sálu
/ 8. 11. – S cestovatelem, novinářem a fotografem, Tomášem Kubešem se diváci vydali do města duchů
Pripjať. Co se stalo po výbuchu Černobylu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně a jaké jsou příběhy lidí,
kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. Včera i dnes,
fakta i příběhy, to vše zaznělo v přednášce Černobyl – spící peklo.

Zvířátka a loupežnice / 8. 12. / Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka

Letní kino
Letní kino se stalo nedílnou součástí napajedelského kina a každé léto na nádvoří Nového Kláštera
(uvedení 18 titulů) tvoří programovou nabídku titulů, které v běžném promítacím režimu diváci neměli
možnost zhlédnout. V roce 2019 to byl například návrat k projektu Kinedok (distribuce autorských
dokumentů zdarma, kterého snahou je uvést vybrané dokumenty mimo běžný kinosál). Dále probíhalo
letní kino na radničním nádvoří (1 titul) a Skate – bike parku (1 titul). Jako alternativu k digitálním
technologiím využilo letní kino technologii e-cinema, která umožňuje přehrát filmy z DVD, blue-ray,
mp4.

Filmový klub
Filmový klub (dále jen FK) je členem Asociace českých filmových klubů dále (AČFK). Pod hlavičkou FK
byly uvedeny i některé cykly a dokumenty, ale také nejúspěšnější premiéry jako například film Roma,
Nabarvené ptáče, Parazit a poprvé zde proběhly Ozvěny QFF Mezipatra.
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Hlavní činnost:
• pečlivý výběr filmových titulů s úvody
• po filmu, či před ním prostor pro diskuzi
• možnost zakoupení členské kartičky se slevou na projekce a speciální filmové akce po celé ČR

Filmové cykly
Tematicky příbuzné tituly – Cyklus SCANDI – severská filmová lekce, Cyklus OSCAR 2019, Cyklus
dokument, Cyklus Umění na plátně, Cyklus Koncert na plátně, Cyklus Módní ikony, CyklusVary ve vašem
městě apod.

Školní projekce a projekce pro letní tábory
V roce 2019 v rámci dramaturgické skladby školních projekcí bylo opět dbáno na edukativní charakter.
Začátkem školního roku 2019-2020 proběhla speciální učitelská projekce s úvodním slovem
a prezentací nejnovějších filmových titulů, které je možno zařadit v rámci výuky nebo jako ukončení
školního roku či před Vánocemi.
Celkově se v roce 2019 zrealizovalo 12 školních projekcí.Naše kino tak navštívilo1090 žáků základních
a mateřských škol z Napajedel, Halenkovic a Otrokovic.Po dobu letních prázdninjsme uskutečnili
5 projekcípro celkem 270 dětíz příměstských táborů DDM Matýsek, DDM Sluníčko Tlumačov
a veřejnost. Byl uspořádán dětský filmový festival Malé oči pro 110 dětí z napajedelských družin.

Kinobar
Po dalším zkvalitnění služeb a individuální péči se bar rozrostl o venkovní posezení, které využívají
hlavně senioři a maminky. Díky tomu se podařilo diváky naučit chodit dřív před samotnou projekcí a
také zůstávat po skončení. Sortiment na baru se rozšířil o další originální druhy nealkoholických nápojů
a různé druhy kvalitní kávy.

Projekt Nové kino
•
•
•

Vzdělávací projekt, jehož snahou je přinášet a řešit aktuální témata a problémy z filmového
prostředí.
V roce 2019 jsme se přihlásili s projektem Nový web Kina Napajedla. Termín realizace byl
přeložen na rok 2020, kdy bude dopracován.
Udělení certifikátuDobré kinoza účast a přínos v období 2018-2019.

Reklama v kině
Spolupráce s VisiaCinema ve formě on screen reklama a spot na filmovém plátně.

Pronájem budovy
Prostory Kina Napajedla byly využity také na různé aktivity městských organizací. Každoročně
poskytovalo své prostory hudební soutěži DDM MatýsekTalent show, mateřské škole a konali se zde
také volby do Evropského parlamentu. Sál a foyer si pronajaly i soukromé společnosti CemexSand, k.s.,
EUROVIA CS a.s. a Teplárna Otrokovice, a. s. na účely školení, konference nebo jako setkání s odběrateli
společnosti. V rámci mediální spolupráce s Rádio Kiss Publikum byl prostor poskytnut na soukromou
projekci.
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STATISTIKY
Filmové projekce včetně letního kina, alternativního obsahu a akcí pro školy a tábory
Měsíc

Počet diváků

Počet projekcí

Tržba vstupné v Průměr
Kč
divák/projekc
e

Průměr
tržba/
projekce

Leden

1 117

34

118 845

33

3 495

Únor

2 204

41

263 610

54

6 430

Březen

1 821

44

207 618

41

4 719

Duben

952

35

111 115

27

3 175

Květen

678

38

74 820

18

1 969

Červen

1 050

49

79 258

21

1 618

Červenec

808

28

61 175

29

2 185

Srpen

1 084

36

91 192

30

2 533

Září

870

36

96 735

24

2 687

Říjen

1 520

48

177 615

32

3 700

Listopad

1 726

44

215 995

39

4 909

Prosinec

1 838

55

176 638

33

3 212

CELKEM

15 668

488

1 674 616

32

3 432

Letní kino včetně neplacených projekcí
Měsíc

Počet projekcí

Počet diváků

Tržba vstupné v Kč

Červen

4

209

14 320

Červenec

8

273

18 795

Srpen

7

431

23 682

Září

1

166

13 280

CELKEM

20

1 079

70 077

Alternativní obsah / speciální projekce
Název akce

Datum

Počet
návštěvníků

Opery a balety v Kině Napajedla / 6 představení / 12. 1. – 15. 12.

12. 1. – 15. 12.

196

Kino Naslepo / 27. 1. / 26.7. / 1.12./

77

Hurá na jarní prázdniny v Napajedlích / 7 projekcí /

23. 2. – 3. 3.

355

Expediční kamera

16. 3.

92

ROMA + host Lenka Horáková s Asociace českých filmových klubů

25. 4.

36

Free solo + host horolezec Miroslav Ingr

26. 5.

25

Hurá na prázdniny v Napajedlích / 3 projekce /

28. 6.

56

Moje století + Theodora Remundová / 2 seniorské projekce /

15. 7.

23

Pomaly plynúce dni hostující slovenské divadlo

20. 9.

64
36

Nabarvené ptáče + host režisér Václav Marhoul

8. 10.

170

Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách

9. 10.

172

Tady Havel, slyšíte mě? + host Petr Jančárek

30. 10.

33

Halloween v kině

31. 10.

42

Snow Film Fest

3. 11.

60

Tomáš Kubeš: Černobyl – spící peklo / 2 přednášky za sebou

8. 11.

284

Předpremiéra filmu Amnestie + hosté Marek Hečko a Gregor
13. 11.
Hološka

58

Matthias a Maxime + úvod a beseda | Ozvěny 20. QFF Mezipatra

13

12.12.

Školní projekce / tábory
Název akce

Datum

Počet
návštěvníků

Mimi & Líza: Záhada vánočního světla – mateřská škola

16. 1.

110

Bohemian Rhapsody-školní projekce

8. 2.

96

Earth: Den na zázračné planetě-školní projekce

14. 6.

91

Uzly a pomeranče-školní projekce

21. 6.

106

Uzly a pomeranče-školní projekce

21. 6.

82

Kouzelný park-školní projekce

26. 6.

113

Mrňouskové 2: Daleko od domova-mateřská škola

27. 6.

23

Raubíř Ralf a internet-příměstský tábor + veřejnost

1. 7.

40

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru-příměstský tábor + veřejnost

12. 7.

41

V oblacích - - příměstský tábor + veřejnost

15. 7.

29

Cesta do pravěku-speciální projekce v loutkovém sále - - příměstský tábor +
veřejnost

26. 7.

103

Yeti ledové dobrodružství - příměstský tábor + veřejnost

1. 8.

57

Dílna animace pro družiny + projekce hurá na pohádky / Dětský filmový
23. 10.
festival Malé oči

37

Dílna animace pro družiny + projekce hurá na pohádky / Dětský filmový
festival Malé oči

24. 10.

55

Dílna animace pro družiny + projekce hurá na pohádky / Dětský filmový
festival Malé oči

25. 10.

18

Prezentace prací aniworkshopu (Malé oči) / zdarma /

6. 12.

150

Zimní putování za pohádkou - mateřská škola

10. 12.

56

Zimní putování za pohádkou - mateřská škola

10. 12.

62

Putování se sobíkem - školní projekce

17. 12.

118

Putování se sobíkem - školní projekce

17. 12.

85

Putování se sobíkem - školní projekce

20. 12.

148

CELKEM

1620
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Nejvíce navštěvované filmy v průběhu roku bez školních projekcí
Název filmu

Počet diváků

Ženy v běhu

1783

Ledové království 2

839

Bohemian Rhapsody

771

Poslední aristokratka

706

Jak vycvičit draka 3

374

Zrodila se hvězda

363

Vlastníci

311

Nabarvené ptáče

300

Avengers: Endgame

289

Ženská navrcholu

255

Přes prsty

252

Teroristka

247

Tenkrát v Hollywoodu

228

Joker

203

Využití budovy kina
Účel

Počet návštěvníků

Kino
Divadlo

14 589
1402

Pomaly plynúce dny – slovenské divadlo

64

Cestovatelský mišmaš

243

Cestovatelské přednáška – Černobyl, spící peklo

284

Cestovatelská přednáška - Jiří Kolbaba, fotograf na
cestách

172

Knihovna

153

Muzeum

162

DDM Matýsek Talent show včetně vystupujících

1319

Festival vážné hudby

120

CELKEM

18 508

Kino Napajedla bylo pro veřejnost otevřeno 243 dní.
Počet To se mi líbí na facebookových stránkách Kino Napajedla:
K 1. 1. 2019 – 886
K 31. 12. 2019 – 1089
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CAFÉ KLÁŠTER

Poslání
Ideou Café Klášter je vytvořit příjemné prostředí s přátelskou atmosférou. Příhodná poloha v blízkosti
základní umělecké školy, školky, obou základních škol, Domu dětí a mládeže Matýsek, muzea
a knihovny podporuje myšlenku Nového kláštera jako centra veškerého kulturního dění ve městě.
Současně je tato kavárna zázemím pro pořádání rozmanitých kulturních akcí, které se uskutečňují jak
v Klášterní kapli, tak i v samotné kavárně. Jsou to koncerty různých hudebních žánrů, přednášky,
kreativní kurzy, literární večery, vernisáže. Samotná kavárna pak umožňuje především mladým
a začínajícím umělcům vystavit svá díla. Její útulné prostředí je využíváno hosty všeho věku a rodinami
s dětmi. Za dobu svého fungování si vytvořila stabilní základnu spokojených zákazníků. Hudební
a literární kavárna Café Klášter má za cíl poskytnout svým návštěvníkům exkluzivní požitek z kvalitně
připravené kávy. Zaměřuje se především na poctivé domácí a lokální suroviny a provoz s ohledem
na životní prostředí. Její nedílnou součástí je příjemná obsluha a zákazníkům poskytuje jedinečný
zážitek poslechu hudby z gramofonu. Nabízí nejen prostory kavárny ale i venkovního posezení
v obklopení bylinkové zahrádky a květin.
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Výstavy
Karla Ligrová: Na mě se lidi prostě usmívají /1. 2. – 28. 4. – Sedmiletá začínající fotografka představila
svůj fotografický cyklus z výletu po Gruzii.

Lubomír Kuča: Home / 3. 5. – 28. 7. – Soubor prací napajedelského rodáka typických svou barevností,
recyklací materiálů, šablon a sprejů.

Iva Beranová: Trichomat / 2. 8. – 27. 10. – Výstava sítotiskových grafik a jejich digitálních alternativ
napajedelské rodačky.
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Ivana Kotásková: V tichosti / 1. 11. – 2. 2. – Výstava reliéfních obrazů s ústředním motivem lidských
figurpedagožky ZUŠ Rudolfa Firkušného.

Kurzy
Tvoření adventních věnců / 1.12. – Kurz vedený Janou Svobodovou z Ateliéru Radost.

Akce
Rovnodennost a devítkový úplněk / 21. 3. – Oslava jarní rovnodennosti s opékáním špekáčků a vítání
jara.
5. narozeniny Café Klášter / 23. 3. – Oslava narozenin kavárny na téma Promiňte, spletl jsem si dveře!
Na programu byla degustace rumů a ochutnávka kávy připravované v džezvě na horkém písku.
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Jaroslav Irovský: Autorské čtení / 5. 4. - Autorské čtení olomouckého spisovatele z jeho debutového
románu …s duší beadníka.

Den matek a otců / 12. 5. a 16. 6. – Speciální akce na kávu pro maminky a tatínky.
Hurá na prázdniny / 28. 6. – Po celý den nabídka dětských koktejlů, ovocných limonád a dalších dobrot.
Týden kávy / 1. 10. – 7. 10. – Mezinárodní celotýdenní festival pořádaný k oslavě Dne kávy – po celý
týden originální kávové koktejly, účast na Dnu kávy ve Zlíně (19. 10.) s nabídkou originálních koktejlů a
zákusků.

„Lubilejní“ košt rumů / 5. 10. – Oslava 1000 fanoušků na facebooku.

Zajištění občerstvení na dalších kulturních akcích pořádaných městem Napajedla, Klubem
kultury nebo jinými subjekty:
Cestovatelský mišmaš, Setkání s hudbou, Beseda s krkavčí matkou, Pocta Zuzaně Navarové: Markéta
Burešová & Mário Bihári, Jarní slavnosti, Koncert Billow&Kalle, Radovánek rodičům, Muzejní noc,
Promenádní koncert ZUŠ R. Firkušného, Beseda u cimbálu s kácením máje, Festival malých pivovarů,
Koncert Zuzana Mikulcová, Burger fest, Moravské chodníčky, Gastrofestival, Dny evropského dědictví,
Svatováclavské slavnosti, Koncert Duo ou ou, Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému,
Rozsvěcování vánočního stromu, Koncert David Dorůžka Trio, Vánoční koledování Radovánku
a Pozdního sběru, Sváteční koncert Musicorum Aurum Ensemble
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Události
•
•

Jarní, podzimní a vánoční výzdoba
Rozšíření knihovny

Název akce

Datum

Počet návštěvníků

Vernisáž Karla Ligrová: Na mě se lidi prostě usmívají

1. 2.

45

Rovnodennost a devítkový úplněk

21. 3.

29

5. narozeniny Café Klášter

23. 3.

80

Jaroslav Irovský: Autorské čtení

5. 4.

24

Vernisáž Lubomír Kuča: Home

3. 5.

40

12. 5. a 16. 6.

46

Den matek a otců

43

Hurá na prázdniny

28. 6.

38

Vernisáž Iva Beranová: Trichomat

2. 8.

10

1. – 7. 10.

60

Lubilejní košt rumů

5. 10.

20

Den kávy ve Zlíně

19. 10.

70

1.11.

50

Týden kávy

Vernisáž Ivana Kotásková: V tichosti
CELKEM

512

Café Klášter bylo pro veřejnost otevřeno 303 dní.
Počet To se mi líbí na facebookových stránkách Café Klášter:
K 1.1.2019 – 931
K 31.12.2019 – 1 039
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FOLKLORNÍ SOUBORY
RADOVAN

Události
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Po téměř dvaceti letech ke své žádosti skončila jako vedoucí souboru Jitka Šohajková a novým
vedoucím byl zvolen Jakub Tesař. Volba proběhla 11. 1.
Sloučení souboru Radovan-Předskok a Radovan.
Započala i spolupráce se souborem Okluky z Hluku – čtyři společná soustředění a vystoupení
v rámci 19. Moravských chodníčků (nové pásmo Boršických sedlckých).
Slavnostní představení osmi nových krojů včetně bot, dámských i pánských 19. Moravských
chodníčků, které byly ušity v roce 2018.
Členové souboru se podíleli na opravách a šití jednoduchých krojových součástek, údržbě
krojů, materiálu a svěřených prostor. Dále soubor pořídil nová vyšívaná souborová trika,
pro řádnou reprezentaci souboru a města.
Celkem 14 vystoupení, nejzajímavější: Otevírání pramenů v Luhačovicích, Krajské dožínky
v Kroměříži, MFF Frenštátské slavnosti a Slavnosti vína v Uherském Hradišti.
Zahájena nová tradice Kácení máje s besedou u cimbálu s CM Sudovjan.
Největší akcí pořádanou souborem byly Moravské chodníčky, kde se soubor mimo tanečního
a pěveckého vystoupení chopil již tradičně i organizační a pořadatelské služby, stejně tak byl
soubor nápomocen s pořadatelskou službou i během XX. Svatováclavských slavností.
Dále byli členové souboru aktivně zapojeni do tanečního soustředění Radovánku.

Akce
Městský ples, Slušovice/ 19. 1. – Vystoupení za doprovodu CM Réva. Jednalo se o první vystoupení
po plném sloučení FS Radovan a jeho podložky Radovan – Předskok do jednoho souboru.
Krojový ples, Spytihněv/ 2. 2. – Za doprovodu CM Rovášvystoupil soubor se sedlckými pásmy
Staroměstská, Bílovská a Straňanská.
Soustředění s FS Okluky, Hluk / 8. – 10. 2. – Po výročním programu k 65. výročí založení souboru v roce
2018 bylo s bývalým uměleckým vedoucím Radovanu, Martinem Možnárem, který aktuálně vede
soubor Okluky z Hluku, předjednáno společné soustředění přípravky Radovanu a jeho souboru
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vzhledem k věkové vyrovnanosti obou souborů. Proběhlo dvoudenní soustřední v jejich hlucké
zkušebně, které vyvrcholilo zábavou na Krojovém plese ve Strání. Díky dobré atmosféře a navázaným
přátelským vztahům bylo domluveno společné vystoupení obou souborů na Moravských chodníčcích.
Beseda u cimbálu pro teenagery, Veletiny / 22. 3. – Projekt několika nadšených folkloristů z okolí
Uherského Hradiště, kde se děti a mládež učí nové tance a písničky z obcí Uherskohradišťska
a Uherskobrodska. Součástí jsou také základní informace o regionech a opakování pravidel chování
před cimbálovou muzikou. Navazují se zde nová přátelství, setkávají se lidé z jiných folkorních souborů,
kteří mají stejného koníčka. Atmosféra byla velmi přátelská a nadšená.
1. soustředění, Velké Karlovice / 26. – 28. 4. – Ve spolupráci s Resortem Kyčerka Velké Karlovice
a s podporou Klubu kultury Napajedla vyrazili členové souboru na víkendové soustředění na Penzion
Gaudeamus ve Velkých Karlovicích. Soustředění mělo dva hlavní cíle, jednak utužení vztahů všech členů
souboru různých věkových kategorií. Druhým hlavním cílem bylo naučit se nová taneční pásma
a připravit se na bohatou sezónu roku 2019. Čas strávený na soustředění věnovali nácviku nového
pásma Tanec s koněm neboli Koniny a obnovení pásma s názvem Sedláček. Vzhledem k dobré
atmosféře a množství odvedené práce bylo rozhodnuto v soustředěních mimo Napajedla pokračovat
i nadále, minimálně 2x ročně.
Stavění máje, Napajedla / 30. 4. – Společné stavění májky s dětmi z Radovánku na nádvoří Nového
Kláštera.
Otevírání pramenů, Luhačovice/ 11. – 12. 5. – Otevírání pramenů bylo zahájeno v sobotu na besedě
u cimbálu, kterou odehrála CM Rováš a která byla pořádána pro lázeňské hosty v místním klubu
Sokolka. Radovan se představil s pásmem sedlckých tanců Hluckých, Bílovských a Straňanských.
V průběhu večera také zazpívala děvčata pásmo o šohajcích. V neděli probíhal hlavní program
Otevírání pramenů, našemu souboru připadlo uvítat slavnostní průvod u kaple sv. Alžběty, kde měli
i celé dopoledne bavit lázeňské hosty zpěvem a tancem. Bohužel celé dopoledne pršelo, a tak program
probíhal na terase Společenského domu a ke slavnostnímu průvodu se soubor přidal až na samý závěr.
V návaznosti na nepříznivé počasí se i odpolední program přesunul do kulturního domu Elektra.
Kácení máje s besedou u cimbálu, Napajedla / 31. 5. –Nově zavedená tradice kácení máje
se uskutečnila na nádvoří Nového Kláštera. Besedu u cimbálu zajistila CM Sudovjan z Mařatic
s primášem Petrem Holáskem. Hostem na besedě byl FS Okluky z Hluku, který se představil se svým
kmenovým pásmem Hluckých sedlckých. Samotného kácení se zhostili chlapci z domácího souboru
za podpory zpěvu členů Pozdního sběru.
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Soustředění s FS Okluky, Napajedla / 1. – 2. 6. – Po vydařeném kácení máje začaly oba soubory
(Radovan a Okluky) nacvičovat společné vystoupení na Moravské chodníčky. Nové taneční
pásmoBoršickýchsedlckých pro oba soubory připravili společně jejich vedoucí – Možnár, Tesař,
Pešlová.
Folklorní festival, Jankovice/ 8. 6.– Společné vystoupení všech napajedelských souborů Radovanu,
Pozdního sběru a Radovánku za doprovodu hudecké muziky Maliny s primáškou Kateřinou
Galatíkovou. Celý festival se uskutečnil ve venkovním amfiteátru Březičky.
Zkouška krojů / 5. 8.– Dokončení příprav na první vystoupení v nových krojích. Bylo potřeba uvázat
turčáky a také je pečlivě zašít, aby bylo možné je využívat dlouhodobě. Nové boty bylo třeba pečlivě
vyzkoušet, rozdělit mezi tanečníky a také vyzkoušet jejich taneční vlastnosti. Dolaďovaly se také detaily
na krojích pro jednotlivé tanečnice.
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19. Moravské chodníčky, Napajedla/ 9. – 10. 8.– Moravské chodníčky byly již tradičně zahájeny
pátečním představením pěveckých sborů v Klášterní kapli. V programu vystoupili: MS Chlapčiska
ze Spytihněvi, ŽS Vlčnovské búdové umělkyně, MS Štabarc z Tečovic, ŽS Mistřickéfrajárky, Semtam sbor
složený z úspěšných zpěvaček Slovácka a v neposlední řadě i napajedelské soubory Pozdní sběr
a Radovan. Tématem letošním zpěvů byly inspirativní nápoje. Radovanovská děvčata se představila
s pásmem horňáckých písní, které s nimi nastudovala Jana Hrubá a Kristýna Galatíková z HM Maliny.
Sobotní program: taneční představení souborů z Valašska, Slovácka a Hané. Slovácko reprezentovaly
domácí soubory Radovánek, Radovan a Pozdní sběr, společně s FS Dolina ze Starého Města a Okluky
z Hluku. Valašsko reprezentoval soubor Portáš z Jasenné a částečně i FS Malé Zálesí z Luhačovic.
Za Hanou se zúčastnila FS Omladina z Martinic. FS Radovan se poprvé představil v nových krojích
bílovského typu. Nové kroje sklidily všeobecný kladný ohlas a souboru to v nich velmi slušelo. V nových
krojích členové zatančilikmenové pásmo Bílovských sedlckých v deseti párech. Dále představili nové
taneční pásmo Koniny. Společně s FS Okluky premiérově představili společné pásmo
Boršickýchsedlckých. Závěrem zatančili pásmo Hrozenských z Moravských kopanic. K tanci
doprovázela CM Rováš s primášem Antonínem Bradáčem a Hudecká muzika Maliny s primáškou
Kateřinou Galatíkovou.
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Taneční soustředění Radovánku, Napajedla / 12. – 16. 8.– Organizaci zajistili členové Radovanu.
XIII. Krajské dožínky, Kroměříž / 17. 8. –Oslavy dožínek Zlínského kraje byly zahájeny slavnostním
průvodem přes celé centrum města, průvod končil krátkým představením všech souborů na Velkém
náměstí před hejtmanem Zlínského kraje a dalšími představiteli kraje. Dožínkový věnec za Slovácko
nesli členové souboru Jiří Šohajek a Eliška Mikulková. Vystoupení absolvoval Radovan společně
s Radovánkem za doprovodu CM s primášem Lexou Gajdošem. První blok vystoupení probíhalo
v Pivovarském dvoře a následovalo vystoupení v hlavním programu, kde předvedli pásmo Tance
s koněm a Bílovských sedlckých.
XX. Mezinárodní folklorní festival Frenštátské slavnosti, Frenštát pod Radhoštěm / 24. 8. –
Reprezentace Slovácka v sekci hostů. Před vystoupením proběhlo uvítání starosty všech vedoucích
souborů v obřadní síni místní radnice a předání upomínkových předmětů. Po vystoupení následovala
beseda u cimbálu, kde si zahrála také naše cimbálová muzika pod vedením primáše Lexy Gazdoše
s místní muzikou.

Slavnosti vína, Uherské Hradiště/ 7.9.–Tradiční zářijovou akcí pro FS Radovan jsou Slavnosti vína
v Uherském Hradišti. Od roku 2018 je soubor v rámci slavností zařazen do Mikroregionu Za Moravú
jako hosté. Po absolvování průvodu městem proběhlo vystoupení ve Smetanových sadech společně
s FS Pozdní sběr. Vystoupení doprovodila hudecká muzika pod vedením Lexy Gazdoše.
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Svatováclavské slavnosti, Napajedla/ 28.9. – Společně s CM Sudovjan s primášem Petrem Holáskem
vystoupil soubor v rámci odpoledního doprovodného programu na radničním nádvoří. Předvedli
kmenové regionální tance v nových krojích a tanec z Moravských kopanic.
Úklid krojárny / 5. 10.– V návaznosti na pořízení nových krojů a jejich trvalé uskladnění na krojárně,
bylo potřeba opět po nějaké době vytřídit nepotřebné věci, které se za roky nashromáždily. Společně
s krojařkou Lucií Dvorskou byl proveden generální úklid všech regálů a skříní. Společně s úklidem
proběhlo i řádné dooznačení všech krojových součástek.
Hody Traplice / 5. 10.– V roce 2019 se stárkou v Traplicích stala tanečnice souboru Eliška Mikulková.
Část souboru ji jela podpořit.
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Pasování středoškoláků Střední podnikatelské školy, Zlín / 25. 10. – Za doprovodu CM Rováš
s primášem Antonínem Bradáčem soubor zpříjemnil večer novým středoškolákům tanečním
představením v kavárně 14/15 Baťova Institutu v areálu bývalého Svitu.
2. soustředění, Velké Karlovice / 15. – 17. 11. –Prodloužený víkend v Penzionu Gaudeamus ve Velkých
Karlovicích. Víkend byl věnován přípravě na vánoční vystoupení – metlový, přástky, koledy. Další
důležitou částí soustředění bylo naučit se základy zvedaček, které členové následně užili při nácviku
Klbového tance. Mimo pravidelného tančení ve společenské místnosti penzionu měli jeden večer
možnost využití kongresového sálu na Grandhotelu Tatra.
Grandhotel Tatra, Velké Karlovice/ 16. 11. – Vystoupení v rámci soustředění pro hotelové hosty
Grandhotelu Tatra. Pro omezené možnosti bylo zvoleno k taneční části vystoupení na reprodukovanou
hudbu a děvčata ke zpěvu doprovodila primáška HM Maliny Kateřina Galatíková.
Vánoční koledování, Klášterní kaple, Napajedla / 13. 12. – Vánoční program orientovaný na tradice
v době adventu zakončený sérií koled. Vystoupení společně s FS Radovánek a Pozdní sběr v doprovodu
HM Maliny.

RADOVÁNEK
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RADOVÁNEK

Radovánek pracoval ve dvou skupinách – Radovánek I a Radovánek II. V obou skupinách Radovánek
navštěvovalo 40-45 dětí. Jako každý rok se Radovánek snažil aktivně zapojovat do akcí dospělého
souboru a byl opět velmi dobrým kolektivem. Většina dětí se účastnila všech vystoupení. Skvělá byla
spolupráce s rodiči.
O Radovánku vyšel článek v časopisu Malovaný kraj.
Vedoucí se ve své práci zaměřují na upevňování vztahů dětí mezi sebou i mezi dětmi a dospělými. Snaží
se jim vštěpovat lásku k naší lidové kultuře, písničkám, tancům, nářečí a připomínají jim naše tradice.
V roce 2019 se děti zapojily do projektu Besedy u cimbálu pro teenagery.
Významnou náplní práce byly vystoupení pro seniory, které rádi je při různých příležitostech potěšily
slováckou písničkou a tancem, nebo pásmem koled. Soubor měl i nadále pro svoji činnost skvělé
podmínky, velmi dobrá byla spolupráce s Klubem kultury i podpora vedení města.
Podařilo se vylepšit zázemí převlékárny a tančírny, pořízením obložení stěn v úrovni opěradel.

Akce
Návštěva Cyrila Bureše – 75 let / 12. 2.– Vycházka do Žlabů u příležitosti narozenin pana Bureše. Děti
oslavence překvapily a potěšily žlutavskou písničkou Směje sa mě každý chlapec a gratulací s malým
dárkem.
Zazpívej, slavíčku, Uherské Hradiště/ 18. 2. – Do soutěže bylo přihlášeno 6 dětí – Karolína Sukupová,
Ella Kulíšková, Nikola Kulíšková, Juraj Pipiš, Erik Blaha a Dan Otradovec. Děti Radovánek pěkně
reprezentovaly a získaly cenné zkušenosti.
Setkání s paní Janou Poláškovou / 19. 3. – Příprava článku do Malovaného kraje v rubrice Dětské
soubory Slovácka.
Beseda u cimbálu pro teenagery, Veletiny / 22. 3. – Projekt několika nadšených folklóristů, kde se děti
učí nové tance, písničky a pravidlům chování před cimbálovou muzikou. Navazují nová přátelství,
poznávají děti z jiných folklórních souborů, které mají stejného koníčka.
Přehlídka tanečních skupin, DDM Matýsek Napajedla / 31. 3.– Již tradičně se Radovánek zúčastnil
taneční přehlídky DDM Matýsek. Pro tancování folklorního souboru je prostředí tělocvičny dost
nezvyklé a nepraktické, ale pomocí audionahrávek se děti mohou představit. Radovánek I zatancoval
Dráteníčka, Radovánek II vystoupil s pásmem Manžestr.
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Vázání růžiček pro ozdobení májky / 9. 4. – V rámci zkoušky Radovánku II se děti naučily vyrábět
růžičky z krepového papíru na ozdobení májky a vyrobily jich dostatečné množství pro první
souborovou májku.
Druhé setkání s paní Janou Poláškovou / 11. 4. – Po konzultaci s paní Věrou Holubovou byl dokončen
článek o Radovánku do Malovaného kraje – národopisného časopisu.
Pletení tatarů s p. Abrhámem / 16. 4. – Náplní práce FS Radovánek je také připomínání a vysvětlování
tradic. Před Velikonocemi připravil pan Abrhám proutí na tatary, předvedl pletení tatarů a pomohl
s jejich výrobou. Děti tyto aktivity velmi baví, nadšeně se zapojila i děvčata.
Stavění máje, nádvoří Nového Kláštera Napajedla / 30. 4. – děti z Radovánku ozdobily vlastnoručně
vyrobenými růžičkami a stuhami připravenou májku. Postavení májky zajistili chlapi z Radovanu
a Pozdního sběru. Zapojili se také rodiče dětí. Pak následovalo společné zpívání.

Vystoupení ke Dni matek, DPS Sadová Napajedla / 14. 5. – U příležitosti Dne matek potěšily děti svým
vystoupením členy klubu seniorů při DPS Sadová. Radovánek II zatančil nové pásmo Na zelenéj lúce,
jarní tancování s větvičkami, Verbuňk a Bílovskou sedlckou. Pan Cyril Bureš přidal pár pěkných lidových
písniček, které si návštěvníci s chutí také zanotovali. Doprovod zajistil p. Bureš a Kateřina Galatíková.
Vystoupení pro rodiče, Klášterní kaple Napajedla / 21. 5. – Tradiční program ke Dni matek, ve kterém
děti svým rodičům a příbuzným zatancovaly nová i starší pásma, prezentovaly se také zpěváčci. Děti
popřály maminkám k jejich svátku, ale ani tentokrát nezapomněli na další příbuzné. Doprovázela
hudecká muzika Maliny pod vedením Jany Hrubé s primáškou Kateřinou Galatíkovou.

54

Kácení máje, nádvoří Nového Kláštera Napajedla / 31. 5. – Beseda u cimbálu s kácením máje pro
veřejnost. Hrála CM Sudovjan z Mařatic. V programu vystoupil Radovan, Pozdní sběr a Okluky z Hluku.
Záměrně byl zvolen začátek v 18.00 hodin, aby se mohli zúčastnit i senioři a děti, které si vyzkoušely
své nabyté dovednosti z projektu Besedy u cimbálu pro teeanagery.
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Vystoupení, folklorní festival Březičky Jankovice / 8. 6. – Organizátoři ve velmi příjemném prostředí
připravili moc hezký program, dobré a bezpečné zázemí pro soubory i diváky. Soubor zde prožil krásné
odpoledne a večer se děti aktivně zapojily do besedy u cimbálu. Přítomní členové okolních souborů
i cimbálové muziky velmi chválili malé tanečníky. Při vystoupení se Radovánek II představil s pásmem
Na zelenéj lúce, ve kterém zatancoval Straňanskou sedlckou a figurální tance z okolí Strání. Chlapci
spolu s muži zatancovali Verbuňk. Naše vystoupení doprovodila HM Maliny s primáškou Kateřinou
Galatíkovou.
Školení vedoucích dětských folklorních souborů, Siločáry – Kopanice / 9. 6. – Zúčastnily se Jitka
Šohajková a Lenka Pavelčíková. Program: procházka po Kopanicích, návštěva lidové umělkyně (pletení
rukavic), povídání o kraji i nátuře zdejších lidí, ve Vápenkách byla připravena přednáška
o kopaničářském kroji, ale také výuka písní a tanců, setkání s místními hudci, procházka k domku
„žítkovské bohyně“ Irmy Gabrhelové. To vše proloženo povídáním se zkušenými vedoucími dětských
souborů.
Vystoupení pro Sdružení invalidů, DPS Sadová Napajedla / 13. 6. – Radovánek II zatančil Hluckou
sedlckou, Čardáš, Verbuňk a Bílovskou sedlckou. Zazpívala Adéla Pavelčíková. Doprovod Cyril Bureš
a Kateřina Galatíková
Zkouška Radovánku na Moravské chodníčky s CM Rováš / 8. 8.
19. Moravské Chodníčky / 10. 8. – Vystoupení obou skupin Radovánku: Radovánek I – Hastrmani,
Řemesla – Dráteníček; Radovánek II – Řemesla – Manžestr, Na zelenéj lúce sedí zajac. Doprovázela HM
Maliny.
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Taneční soustředění, Nový Klášter Napajedla / 12. – 16.8. –Tanečního soustředění se zúčastnilo okolo
27 tanečníků všeho věku, z toho 20 dětí. Program byl zaměřený na slovácké ornamenty a lidové
výrobky. Skupina podnikla vycházku do Pohořelic, kde byly na hřišti připraveny soutěžní stanoviště
s hasičskou tématikou, na modelářském hřišti zase ukázka leteckých modelů, opékání špekáčků. Děti
zažily pravou letní bouřku, která je zahnala na první noc do tělocvičny Nového Kláštera a překazila
připravenou stezku odvahy, kterou si prošly až v úterý. Všichni účastníci si nakreslili krásná souborová
trika. Ve středu vyrazila skupina na výlet vlakem do Vizovic, kde si prohlédla malou sklárnu, děti
si zahrály hry na hřišti za sokolovnou, po obědě navštívily nedaleký Janův hrad a na zpáteční cestě
si zamlsaly v čokoládovně. Večer proběhlo letní kino na nádvoří Nového Kláštera. Čtvrtek byl
ve znamení folklórní olympiády. Děti malovaly slovácké žudro, vyráběly vizovické pečivo a soutěžily
v různých dovednostech. Stihly také hodně tancování, ve čtvrtek dopoledne byla zkouška celého
Radovánku, protože bylo potřeba připravit se na vystoupení v Kroměříži. Spaní a jídlo probíhaly jako
obvykle na nádvoří Nového Kláštera, stejně jako většina aktivit – tancování, sportování, tvoření, hraní
her. Celý týden bylo moc hezké počasí. V pátek byl tábor ukončen, ale probíhaly přípravy na sobotní
vystoupení.
Vystoupení Dožínky, Kroměříž / 17. 8. – Brzy ráno vyrazil Radovánek společně s Radovanem
autobusem do Kroměříže. Po prostorových zkouškách a obhlédnutí centra dění se všichni členové
převlékli do krojů a seřadili se do průvodu, kde bylo velké množství souborů i diváků. V průvodu
Radovánek zpíval i tančil, malou taneční pozvánku děti ukázaly také na náměstí před hlavním pódiem.
Brzy po obědě proběhlo vystoupení na menším jevišti vedle náměstí. Odpoledne tancovaly v dětském
pořadu na velkém jevišti na kroměřížském náměstí: Šlapání stodoly, Kočky a kocúry, Hluckou sedlckou
za doprovodu CM s primášem Lexou Gazdošem. V hlavním programu vystupoval Radovan a další
dospělácké soubory, na které se děti se zájmem podívaly. Prošly si celé náměstí plné stánků s různými
dobrotami a jiným zbožím. Něco málo si také nakoupily, nechyběla ani zmrzlina za odměnu. Byl
to hezký společný zážitek.
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Slavnosti vína, Uherské Hradiště / 7. 9. – Od rána přeprchalo a během dne se počasí stále zhoršovalo.
Byla zima, pršelo. I přesto se průvodu zúčastnila větší část starší skupiny Radovánku společně
s Radovanem a došla až na náměstí v Uherském Hradišti, kde moderátoři ocenili hlavně jejich
pestrobarevné pláštěnky. Uskutečnilo se i naplánované vystoupení Radovanu a Pozdního sběru
v altánku za Slováckým muzeem.
Beseda u cimbálu pro teenagery, Veletiny / 8. 11. – Podzimní část projektu Folklórní akademie, nově
se tancovala bílovská a nivnická sedlcká, předchozí tance se zopakovaly, kluci si zaverbovali a všichni
si zazpívali, děvčice i pěkně před muzikou.
Setkání folkloristů, Zlínský kraj/ 21. 11. – Setkání vedoucích folklórních souborů s hejtmanem
Zlínského kraje Jiřím Čunkem, radním pro kulturu Miroslavem Kašným a vedoucí odboru kultury
a památkové péče Romanou Habartovou; za Radovánek se zúčastnila Jitka Šohajková, která krátce
informovala o činnosti souboru.
Rozsvěcování vánočního stromu, radniční dvůr Napajedla / 29. 11.– Advent pro Radovánek začíná
zpíváním při Rozsvěcování vánočního stromu v Napajedlích. Zpívalo se na radničním dvoře a i přesto,
že nebylo moc vlídné počasí, se sešlo hodně diváků, které společně s Pozdním sběrem, Radovánek
příjemně naladil na předvánoční čas.
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Rozsvěcování vánočního stromu, Halenkovice / 30. 11. – Radovánek I, II, HM Maliny. Vystoupení před
kulturním domem v Halenkovicích s rozsvěcováním vánočního stromu a návštěvou sv. Mikuláše.
Pečení perníčků, zkušebna / 3. 12.– V rámci zkoušky upekly děti s pomocí vedoucích a ochotných
maminek voňavé perníčky, které posloužily jako výslužka Mikuláši při vánočním vystoupení v Klášterní
kapli. Také na členy zbylo dost perníčků na mlsání.
Vystoupení pro seniory, Kudlovice / 6. 12. – Na pozvání vedení obce Kudlovice zpříjemnil Radovánek
páteční odpoledne v kulturním domě seniorům z Kudlovic. Vystupovaly obě skupiny Radovánku
s HM Maliny.
Vystoupení pro seniory, Karlovice / 7. 12. – Také v obci Karlovice pořádají předvánoční setkání
seniorů. Radovánek potěšil i je stejným programem jako v Kudlovicích.
Ocenění dlouhodobých pracovníků s dětmi a mládeží, Baťova vila Zlín / 10. 12.– Na základě nominace
Klubu kultury Napajedla obdržela Jitka Šohajková vyznamenání Zlínského kraje za dlouholetou práci
s dětmi a mládeží.
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Vánoční koledování, Klášterní kaple Napajedla / 13. 12. – Slovácké soubory Radovánek, Radovan
a Pozdní sběr připravily pro diváky pásmo pranostik, koled, tanců a zvyků s názvem Od svatého Martina
po nový rok. Příjemnou atmosféru zaplněného sálu doplnila krásná výzdoba. Společně s diváky
se soubory vrátily na konec zemědělského roku, kdy v našem kraji probíhá hodové období, které končí
svatou Kateřinou, kdy bývaly poslední hodové zábavy, připomněly si zvyky spojené se sv. Lucií, svatý
Mikuláš se svojí družinou obdaroval návštěvníky výbornými a krásnými perníčky, které napekly děti
na jedné ze svých zkoušek. Koledníci i pastýři v podání dětí i dospělých zazpívali řadu koled, některé
nacvičili nově pro toto vystoupení. Nechyběly ani koledy tradiční a na závěr lidové vinšování. Celým
programem provázela HM Maliny pod vedením Jany Hrubé s primáškou Kateřinou Galatíkovou.

Poslední zkouška v roce, Nový Klášter Napajedla / 17. 12. – Protože děti velmi rády tvoří a jejich
vedoucí jim zase rády ukazují různé lidové tradice, začali před Vánocemi vyrábět lodičky z ořechových
skořápek a také si vyprávět o tradici jejich pouštění na Štědrý den. Řada rodin si tento zvyk vyzkoušela.
Také si zasoutěžili v pouštění lodiček, pojídání perníčků a lepení papírového řetězu na stromeček.
Potom už si jen popřáli hezké Vánoce a dobrý vstup do nového roku.
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Členové souboru Radovánek
Vedení souboru
Skupinu mladších dětí (Radovánek I) vedli Ivana Foltýnová, Gabriela Babáčková a Pavel Holub, skupinu
starších dětí (Radovánek II) Lenka Pavelčíková a Jitka Šohajková. Často a ochotně vypomáhali Adéla
Pavelčíková a Robert Samsonek.
Přípravu materiálů a odborné vedení Radovánku zajišťovala paní Věra Holubová, korepetici a přípravu
notového materiálu pan Cyril Bureš. Hudební doprovod obstarávala Kateřina Galatíková, významnou
pomocnicí se zpracováním not a vedením Cimbálové muziky Maliny byla Jana Hrubá.

Radovánek I
Erik Blaha, Lukáš Foltýn, Daniel Horka, Ondřej Obšívač, Juraj Pipiš, Jan Bartolčic, Pavel Růžička, Jindřich
Trkal, Natálie Přikrylová, Ema Bartolčicová, Ester Bartolčicová, Eliška Trvajová, Sofie Kašparová, Natálie
Nováková, Izabela Pozerová, Anna Hrubá, Amélie Hrubá

Radovánek II
Ondřej Šohajek, Ondřej Kubík, Dan Otradovec, Rostislav Trvaj, Ondřej Puk, Jaromír Zeman, Milan
Zeman, Michaela Kulíšková, Nikola Kulíšková, Klára Hastíková, Tereza Prokopová, Rozálie Vavřínková,
Marie Vavřínková, Lucie Svobodová, Lucie Foltýnová, Anna Vlčková, Šárka Bařinková, Beáta Huňková,
Eliška Kubíková, Ella Kulíšková, Viktorka Samsonková, Karolína Sukupová
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POZDNÍ SBĚR

Události
•
•
•
•

nové nastudování pásma tance Kyjovská skočná
dle potřeby se členové souboru zapojili do organizace Moravských chodníčků i dalších
společných akcí
vystoupení v rámci Slavností vína, průvod
členové výraznou měrou přispěli k umělecké úrovni Vánočního koledování nádherným
nastudováním koled

Akce
Vystoupení v Napajedlích: 4
Vystoupení mimo Napajedla: Folklorní festival Jankovice, mezinárodní festival Zlínské besedování,
Slavnosti vína Uherské Hradiště

Vedoucí: Roman Oharek
Počet členů: 15 členů ve věku 47+
Doprovázela: Hudecká muzika Maliny s primáškou Kateřinou Galatíkovou, která má 3 členky, CM
Rováš s primášem Antonínem Bradáčem, která má 6 členů. Organizačním vedoucím muziky je Martin
Šolar. Zkoušky pravidelně doprovázel pan Cyril Bureš, který významně pomáhal s nácvikem.

Na podzim se soubor rozloučil s tanečníkem Milošem Sudolským, který zemřel po dlouhé nemoci. Čest
jeho památce.
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DIVADELNÍ SOUBOR ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA

Události
•
•
•
•
•
•

kolektiv 34 členů, z čehož bylo přijato 10 nových
zkoušky probíhaly pravidelně v provizorní zkušebně budovy loutkového sálu
soubor nacvičil nové představení Dovolená s rizikem a obnovil pohádku Zvířátka a loupežnice,
obojí v režii vedoucí souboru Miroslavy Havalové
tradiční aktivitou souboru bylo i tento rok pořádání akcí jako 61. Divadelní festival
ochotnických souborů, XX. Svatováclavské slavnosti a Dětský karneval
z důvodu nevyřešeného adekvátního divadelního zařízení svá domácí představení soubor
realizuje stále na jevišti v sále Kina Napajedla
nedílnou součástí jsou nejen domácí představení, ale i výjezdy do dalších obcí a měst Zlínského
kraje – v roce 2019 soubor realizoval celkem 25 různorodých aktivit

Akce divadla 2019
Předávání cen / 25. 1. –ve školách za výtvarnou soutěž v rámci Dětského divadelního festivalu
Karneval Bojíte se temnoty?, Huštěnovice / 27. 1.
Karneval Bojíte se temnoty?, Kudlovice / 3. 2.
Karneval Bojíte se temnoty?, Sokolovna Napajedla /10. 2.
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Literární odpoledne, Napajedla / 7. 3.– vystoupení pro seniory
Dovolená s rizikem, Kino Napajedla / 24. 3. – premiéra hry

Noc s Andersenem, DDM Matýsek Napajedla / 29. 3. – literární večer pro děti
61. Divadelní festival ochotnických souborů, Kino Napajedla / 6. 4. – 12. 4. – dramaturgie festivalu,
pořadatelská služba, moderování
Dovolená s rizikem, Kino Napajedla / 7. 4. – 1. repríza hry na 61. DFN

65

Předávání cen / 26. 4. – ve školách za výtvarnou soutěž pro DDF – 2. kolo
Dovolená s rizikem, Kino Napajedla / 30. 4. – 2. repríza
Recitace, Napajedla / 2. 5.– kladení věnců u pomníků padlých na Kalvárii a na náměstí
Pasování dětí na školáky, Napajedla / 12. 6.
Pasování dětí na školáky, Babice / 13. 6.
Karneval Co se děje v trávě, Fryšták/ 13. 7. – narozeninová akce
Neckyáda, Salaš u Velehradu / 3. 8.– uvádění
Vrabci a rýma, Fryštácký malý svět / 24. 8. – repríza
XX. Svatováclavské slavnosti, Napajedla /28. 9. – pořadatelská činnost, vystoupení na téma Studna
vzpomínek
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Jak mámin mazánek přemohl draka, Loukov / 25. 10. – repríza
Dovolená s rizikem, Salaš u Velehradu / 26. 10. – 3. repríza
Dovolená s rizikem, Vésky / 15. 11. – 4. repríza
Rozsvěcování vánočního stromu, radniční dvůr Napajedla / 29. 11.– uvádění
Chození se sv. Mikulášem, Napajedla / 5. 12.
Zvířátka a loupežnice, Kino Napajedla / 8.12. – obnovená premiéra

Zámek plný skřítků, Zámek Napajedla / 15. 12. – kostýmované prohlídky

Úspěchy na festivalech
61. Divadelní festival ochotnických souborů v Napajedlích:
•
•

Cena poroty Divadelnímu souboru Zdeňka Štěpánka za profesionální organizaci Divadelního
festivalu ochotnických souborů
Cena diváků s hodnocením 4,7171 pro Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla za
inscenaci Dovolená s rizikem
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LOUTKOVÝ SOUBOR KLUBÍČKO

Akce
Ostrov splněných přání, Loutkový sál Napajedla / 7x – 7. 4., 5. 5., 15. 9., 6. 10.
Ostrov splněných přání pro ZŠ a MŠ, Loutkový sál Napajedla / 4x – 14. 5., 8. 10.
Toto představení zhlédlo celkem 746 diváků.
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Pohádka O Budulínkovi, Říše loutek Kroměříž, Loutkový sál Napajedla / 1. 12. – Loutkový soubor
Klubíčko zabezpečil Mikulášskou nadílku

Členové souboru
Vedoucí souboru
Klhůfková Hana

Aktivní členové
Antonín Harník, Tomáš Harník, Eliška Harníková, Jiří Holeček, Josef Holeček, Veronika Holečková, Hana
Klhůfková, Martina Klhůfková, Daniel Kouřil, Dagmar Kouřilová, Michal Marek, Miroslava Tesařová,
Tereza Tesařová, Břetislav Roháček, Helena Růžková, Martin Růžek

Pasivní členové
Kateřina Bačiková, Jana Kubíčková, Jitka Trkalová, Alena Velecká

Propagace a web
Kateřina Klhůfková
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Děkujeme Městu Napajedla za podporu v roce 2019.
V Napajedlích, dne 4. 7. 2020
Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace
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