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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

informační
centrum

kino

knihovny v
okolních obcích

kavárna

soubory

kino bar

Loutkový soubor
Klubíčko

letní kino

Divadlní soubor
Zdeňka Štěpánka

folklórní soubory
Radovan, Pozdní
sběr, Radovánek
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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 a centru města
Zámecká 519 – loutkové divadlo –sál a zázemí pro Loutkový soubor Klubíčko, zkušebna pro
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka; obnovena smlouva o výpůjčce od 1. 12. 2020; garáže
sloužící jako sklad pro dřevěné mobilní stánky.
Palackého č.95 – objekt bývalé knihovny. Prostory využity pro činnost DSZŠ a LS Klubíčko po
dobu opravy elektroinstalace budovy Zámecká 519. Trvání smlouvy o výpůjčce 12.2.2020 –
31.11.2020
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 2020 čtvrtý rok v
provozu.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ (k 31. 12. 2020)
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
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Radmila Viceníková – pracovnice Knihovny Boženy Benešové
Mgr. Tereza Gomolová Kovaříková – vedoucí Muzea Napajedla
Bc. Lenka Orálková – vedoucí Informačního centra, pracovnice Muzea Napajedla
DiS. Veronika Horáková – pracovnice Informačního centra
Mgr. Zuzana Némethová – vedoucí Kina Napajedla
DiS. Caro Gardavsky – pracovník Café Klášter (do 31. 1. 2020)
Miroslava Přikrylová – provozní Café Klášter a Kino baru
Jakub Přikryl – pracovník KKN a promítač Kina Napajedla
Ludmila Plecáková – úklidové práce
Počet aktivních pracovníků na DPP a DPČ – 29
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020
Příspěvek zřizovatele na provoz
Dotace Ministerstvo kultury
Dotace SF kultury
Dotace SF kinematografie
Náklady HČ
Výnosy HČ
ZISK

10.370.000,00 Kč
25.000,00 Kč
27.000,00 Kč
38.000,00 Kč
11.866.452,79 Kč
12.545.897,08 Kč
679.444,28 Kč

Mzdové náklady
Zaměstnanci HPP
DPP
Dočasná pracovní neschopnost

4.559.196,00 Kč
381.640,00 Kč
75.825,00 Kč

Tržby z HČ
Vstupné / dobrovolné vstupné
Vstupné kino
Vstupné letní kino
Vstupné muzeum
Knihovna
Příjmy z reklamy
Ostatní

181.390,00 Kč
618.564,00 Kč
26.255,00 Kč
58.210,00 Kč
177.960,00 Kč
1.983,95 Kč
53.793,64 Kč

Tržby střediska
Informační centrum
Café Klášter
Kino bar
Pronájem

94.322,81 Kč
540.395,21 Kč
100.932,42 Kč
17.669,06 Kč

Hospodaření s fondy příspěvkové organizace
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
Stav 1. 1. 2020
Tvorba 2%
Čerpání stravné / jubilea
Stav k 31. 12. 2020

44.069,84 Kč
90.908,00 Kč
80.800,00 Kč
54.177,84 Kč
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Rezervní fond (RF)
Stav 1. 1. 2020
Tvorba
Čerpání
Stav k 31. 12. 2020
Investiční fond (IF)
Stav 1. 1. 2020
Tvorba odpisy
Čerpání
Snížení odvodem zřizovateli
Stav k 31. 12. 2020

106.605,50 Kč
172.575,60 Kč
62.570,00 Kč
216.611,10 Kč

3.242.484,62 Kč
629.375,80 Kč
0,00 Kč
2.000.000,00 Kč
1.871.860,42 Kč

Čerpání Rezervního fondu
• Mlýnek na kávu – kavárna / 15.375 Kč
• Výroba www stránek informační centrum / 23.595 Kč
• Výroba www stránek kino / 23.600 Kč
Čerpání Investičního fondu
• Nařízený odvod zřizovateli / 2.000.000 Kč na projekt nového divadla
Dotace Ministerstva kultury
• Vybavení knihovny NTB a TV za účelem zkvalitnění pořádaných besed a akcí / 25.000Kč
Dotace SF kultury
• Dotace na realizaci akce 13. Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému / 20.000 Kč
(tato dotace byla vrácena z důvodu zrušení akce kvůli epidemické situace a nařízení MV.)
• Dotace na realizaci akce jubilejní 20. ročník Moravské chodníčky / 27.000 Kč
Dotace SF kinematografie
• Dotace na realizaci Propagace kina Napajedla / 38.000 Kč
Dary
• Cestovatelský Mišmaš - IZOLEX Moravia spol. s r.o / 5.000 Kč
Přehled nejdůležitějších událostí roku 2020
• Uspořádání jubilejního 20. ročníku Moravských chodníčků
• Ocenění Zlínského kraje za dlouhodobou a kvalitní činnost dobrovolných pracovníků
s dětmi a mládeží – Miroslava Havalová, Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka
Spolupráce a partnerství
Služby města Napajedla, DDM Matýsek, Fatra, a. s., Teplárna Otrokovice, a. s., Napabike,
s.r.o., Klub kultury Uherské Hradiště, Kino Hvězda, Všeproakci.cz
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Celkem Klub kultury Napajedla v roce 2020 uspořádal 13 akcí, kulturně společenských
událostí, výstav, přednášek, besed a programů pro různé cílové skupiny, kterých se
zúčastnilo 7 301 návštěvníků (včetně běžné návštěvnosti infocentra a muzea).
Počet plánovaných akcí, které se kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím opatřením
neuskutečnily, byl 33. U velkého počtu akcí menšího rozsahu neproběhly ani přípravné
práce.
Největší kulturní a společenské akce v roce 2020 /řazeno chronologicky/
Cestovatelský mišmaš / 18. 1. - 10. ročník cestovatelského festivalu se opět nesl v duchu
dobrodružství dalekých cest, které divákům přednesli velmi zajímaví hosté. Kromě skvělého
programu v Kině Napajedla mohli diváci ochutnat kulinářské speciality Jaroslava Bonna, který
svoje umění v oblasti gastronomie okořenil večerní kuchařskou show doprovázenou
beatboxem, rapem a zpěvem v kombinaci se zaznamenávanými instrumentálními zvuky do
loopstationu. Na závěr večera předvedl unikátní vystoupení Ondřej Smejkal, český
profesionální hráč na didgeridoo.
Program:
• Jan Petřík - Hedvábná stezka rychle
• David Šrámek - Jižní Amerika - od Karibiku po Patagonii
• Monika Benešová - Sama pěšky 4200 km z Mexika do Kanady, v divočině. Pacifická
Hřebenovka.
• kuchařská show Járy Bonna
• Slávek Král - Stopem se psem po Asii
• Ondřej Smeykal - povídání z jeho poslední návštěvy u Aboriginců & výjimečné sólové
vystoupení na jejich typický hudební nástroj didgeridoo
Setkání s hudbou – KlariVeroni / 9. 2. - Světovému klavíristovi, napajedelskému rodákovi
Rudolfu Firkušnému je věnován již po dvacet let tradiční koncert, kterým si připomínáme
narozeniny tohoto významného hudebníka. Pro tuto příležitost si připravilo komorní
seskupení tří mladých talentovaných umělkyň, KlariVeroni speciální program pro tento
koncert.
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Moravské chodníčky / 7. – 8. 8. - Moravské chodníčky již dvacet let svádějí cesty folklorních
souborů do Napajedel – místa, kde se hranice národopisných oblastí Slovácka, Valašska a
Hané nerozcházejí, nýbrž setkávají. Jubilejní 20. ročník folklorního festivalu představil opět
můžské a ženské pěvecké i taneční sbory. Nechyběl také doprovodný program, do kterého
byla v rámci oslav zařazena tematická výstava v Muzeu Napajedla, která přiblížila historii
festivalu i napajedelských folklorních souborů.
Program:
Pátek / 7. 8. /
18.00 - výstavní sál Muzea Napajedla
• vernisáž MORAVSKÉ CHODNÍČKY - 20 let folklorního festivalu v Napajedlích
20.00 - nádvoří Nového Kláštera
• Zpívání na téma "řemesla a řemeslníci"
Sobota / 8. 8. /
16.00 - nádvoří Nového Kláštera
• Vystoupení folklorních souborů Slovácka, Valašska a Hané
• Po skončení programu následuje Beseda u cimbálu.
Pjér la Šé‘z: Projekce ve vztazích / 1. 9. - Téměř vyprodaný sál kina přivítal Pjér la Šé‘za,
(vlastním jménem Petr Knotek) klinického psychologa, který provozuje soukromou
psychoterapeutickou praxi. Dlouhodobě spolupracuje s Jaroslavem Duškem, je autorem čtyř
publikací a účinkuje v různých divadelních představeních. Výtěžek z přednášky byl věnován
občanskému sdružení ZA SKLEM o.s.
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,
Cestovatelský mišmaš, Letní kino Napajedla, Filmový klub Napajedla
Tisk: Napajedelské noviny, Zlínský deník, Slovácký deník, MF Dnes, Právo, 5+2 Zlínsko a
Uherskohradišťsko, Magazín váš Zlín, Noviny kraje, Magazín TVS, Dobrý den s Kurýrem
(Mediální partnerství, inZlín, Štamgast a Gurmán (Mediální partnerství – Cestovatelský
mišmaš, Týden kávy), Okno do kraje
Rozhlas: Český rozhlas Zlín (Mediální partnerství –, Moravské chodníčky, Svatováclavské
slavnosti), Rádio Kiss (Mediální partnerství – velké akce a program Kina Napajedla)
Televize: NTV Cable, Televize TVS, Česká televize (pořad Tamtam, ČT Déčko, Studio 2)
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Internet: Regiony 24, Centrum, Seznam, Volný, Ihned, Zlin.cz, infocentra okolních měst,
Region Slovácko, 13 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
Kulturní akce Klubu kultury Napajedla
/do počtu návštěvníků započítáni i neplatící; u velkých venkovních akcí je počet návštěvníků
odhadován/
Kulturní akce Klubu kultury Napajedla 2020
Cestovatelský mišmaš
Setkání s hudbou - KlariVeroni
Narozeniny Café Klášter
KHOIBA
Divadlo žije! Lumpáci a vagabundi
Divadlo žije! Jak mámin mazánek přemohl draka
Thom Artway
Moravské Chodníčky
Brunch Café Klášter
Rabitt Slow
Pjer la Šéz
Dny evropského dědictví
Týden kávy / Café klášter
Celkem

Počet To se mi líbí na facebookové stránce Klub kultury Napajedla:
K 1. 1. 2020 – 1887
K 31. 12. 2020 – 1979

9

Datum
18. 1.
9. 2.
22. 2.
6. 3.
19. 7.
19. 7.
31. 7.
7. – 8. 8.
2. 8.
21. 8.
1. 9.
26. 9.
1. - 7. 10.

Celkem
193
107
57
49
26
39
58
450
46
30
171
93
114
2034

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.
Rok 2020 byl zásadně ovlivněn pandemií Covid 19. Nařízená vládní opatření si vynutila
uzavření muzea veřejnosti ve třech časových úsecích (14. 3. – 24. 5., 22. 10. – 22. 12., od 18.
12. 2020) a otevřeno proto bylo pouze 128 dní. Velký vliv na návštěvnost muzea měla také
omezení volného pohybu osob, dále omezení návštěvnosti dle velikosti plochy muzejního
objektu, ale především absence mimoměstských návštěvních skupin. Přes mnohé problémy a
nezbytnou improvizaci v plánování výstav i akcí se podařilo uspořádat návštěvníky vřele
přijaté výstavy i několik edukačních programů pro příměstské tábory.
Výstavy
#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.
Atraktivní a současné téma přilákalo do muzea skupiny žáků ze základních i středních škol,
část z nich výstavou provedla přímo jedna z vystavujících návrhářek, Adéla Malendová.
115 let včelařství v Napajedlích / 27. 2. – 3. 5. 2020, prodlouženo do 2. 8. 2020 – Včelařský
spolek v Napajedlích svůj počátek datuje již rokem 1905. Veřejnost se proto mohla seznámit
nejen s dlouhou a zajímavou historií spolku samotného, ale především srovnat starší
včelařské vybavení s moderní technikou. Velkým pokrokem je využití digitálních technologií a
nejnovějších vědeckých výzkumů, které umožňují efektivnější způsoby včelaření, včetně
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„dálkového.“ Důležitým úkolem spolku je osvěta a výchova dětí a mládeže k včelaření.
Nedílnou součást výstavy proto tvořily hravé edukační aktivity a série komentovaných
prohlídek pro děti i dospělé, které vedl předseda ZO ČSV Napajedla, Ladislav Žaludek.
Pro velký ohlas u široké veřejnosti byla výstava po nuceném uzavření prodloužena až do
2. 8. 2020.
Moravské chodníčky. 20 let folklorního festivalu v Napajedlích / 7. 8. – 11. 10. 2020 –
Jubilejní ročník tradičního festivalu byl tentokrát spojen s vernisáží tematické výstavy, která
představila nejen dvacet ročníků Moravských chodníčků, ale také historii napajedelských
folklorních souborů. Nechyběly různé typy krojů, které se stále využívají pro vystoupení,
včetně rekonstrukce dnes již pozapomenutého napajedelského kroje. Stylový folklorní
fotokoutek přímo ve výstavním sálu, hravé aktivity a pátrací hra pro všechny generace
přispěly k velkému ohlasu výstavy.
V. Napajedelský výtvarný salon / 15. 10. – 22. 11. 2020, prodlouženo do jara 2021 - V.
Napajedelský výtvarný salon prezentuje výběr z tvorby čtrnácti regionálních autorů, kteří se
představují rozmanitými výtvarnými technikami – od malby a grafiky přes sochařství a
keramiku až k instalaci a oděvní tvorbě. Vzhledem k uzavření muzea prakticky po celou dobu
plánovaného konání výstavy byl termín prodloužen do jara roku 2021.
Vánoce z depozitáře / 2. 12. 2020 – 5. 1. 2021, exteriérová instalace
Kvůli uzavření muzeí byla na adventní čas zařazena venkovní vánoční výstava, která byla
instalována na Masarykově náměstí poblíž vánočního stromu. Na základě fotografií
sbírkových předmětů výstava představila historii slavení vánočních svátků a proměny
tradičního zvykosloví.
Ožívání loutek. 115 let loutklářství v Napajedlích – exteriérová instalace Loutka
Výstavní sál Muzea Napajedla měl v zimním období patřit loutkovému souboru, který slaví už
115 výročí. Z důvodu plošného uzavření muzeí však loutky ožijí až v náhradním termínu v
průběhu letních prázdnin. Jako připomenutí jsme začátkem prosince ve spolupráci
s ateliérem Prostorová tvorba - FMK UTB Zlín umístili interaktivní objekt loutkového
divadélka přímo na Masarykově náměstí. Motiv zavěšené loutky se v průběhu času mění, aby
návštěvníkům ukázal pestrost napajedelských loutek.
Doprovodné akce a události
Dny evropského dědictví / 26. 9.
Dny evropského dědictví tradičně otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek,
včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Muzeum Napajedla nabídlo 50%
slevu na vstupném do stálých expozic i na výstavy.
Pietní akt Den vítězství (konec 2. světové války) / 30. 4.
Pietní akt – Vznik samostatného československého státu / 26. 10.
Pietní akty proběhly za přítomnosti zástupců města a bez účasti veřejnosti.
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Edukační programy a exkurze
V roce 2020 navštívilo Muzeum Napajedla celkem 25 školních a zájmových skupin, které
měly zájem o komentované prohlídky výstav a edukační programy v expozicích. Velký zájem
ze strany široké veřejnosti byl o výstavu 115 let včelařství v Napajedlích.
Během letních prázdnin se uskutečnilo 6 běhů edukačního programu pro příměstské tábory
DDM Matýsek a Radovánek. Děti se prostřednictvím různých variant pátracích her dozvídaly
zajímavé informace o historii města a významných rodácích, o slováckém folkloru i životě
našich předků.
Odborná činnost a spolupráce s ostatními muzei a institucemi
V roce 2020 Muzeum Napajedla tradičně spolupracovalo s Univerzitou T. Bati ve Zlíně.
Ateliér Prostorové tvorby vytvořil výtvarné řešení prezentace Ateliéru Oděvní tvorby
Fashion-Design-Zlín, navrhoval podobu výstavy 115 let včelařství v Napajedlích i instalaci
venkovní interaktivní loutky.
Sbírkotvorná činnost
Za rok 2020 bylo do sbírek Muzea Napajedla zapsáno 51 přírůstkových čísel. Zajímavostí jsou
nafukovací hračky a konfekce z produkce Fatry Napajedla, dále dámská konfekce z 60. – 70.
let 20. století a různé druhy sportovního náčiní.
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.
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 2020 pracovalo ve spolku 15
členů, jeho předsedkyní byla Věra Holubová. Vzhledem k epidemii, zákazu shromažďování a
také proto, že většina členů pro svůj věk spadá do tzv. rizikové skupiny, se uskutečnilo pouze
jedno setkání.
Semináře, konference, kurzy
Mgr. Tereza Gomolová Kovaříková se v průběhu roku 2020 zúčastnila několika odborných
seminářů a konferencí, většinou realizovaných on-line formou:
•
•
•
•

16. Historickogeografická konference – Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Virtuální muzeum I-V – AV Media, online
Dějiny ve veřejném prostoru – ÚSTR, online
František Schmoranz starší (1814–1902): architekt, stavitel a památkář – Ústav dějin
umění AV ČR, online
• Oděv v historii 2020 - online
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• 19. zasedání k problematice sepulkrálních památek - Ústav dějin umění AV ČR, online
• Podzimní seminář KRHMS AMG - online
Propagace muzea
• Televize TVS – reportáže z vernisáží a dalších akcí
• NTV Cable – reportáže z vernisáží a dalších akcí
• Moravia magazín Slovácko 2020
• Muzejní noviny TIM – jaro
Muzejní obchod
Nabídku suvenýrů obohatila publikace „Průmysl a řemesla v Napajedlích“, na které se
zásadní měrou podílel člen Muzejního klubu, Karel Kysilka, a redakční práce provedla Mgr. T.
Gomolová Kovaříková. Základ tvoří texty z expozice stejnojmenné výstavy, uvedené v roce
2016, které byly rozšířeny o další poznatky a fotografie.
Další činnost
• účast na projektu SodexoActivePass
• spolupráce se společností Hamboot – Plavba do světa hraček
Statistické údaje
Muzeum Napajedla - návštěvnost 2020
Datum
Cena
CELKEM
leden
119
únor
328
vernisáž: 115 let včelařství v Napajedlích
28. 2.
zdarma
97
březen /otevřeno 1. 3. - 12. 3./
175
duben /zavřeno/
0
květen /otevřeno 26. 5. - 31. 5./
10
červen
61
červenec
318
srpen
498
vernisáž: Moravské chodníčky: 20 let
7. 8.
zdarma
73
folklorního festivalu v Napajedlích
září
53
říjen /otevřeno 1. 10. - 11. 10./
24
listopad /zavřeno/
0
prosinec /otevřeno 13. – 17. 12./
32
CELKEM
1618
*rozpad návštěvnosti v měsících je včetně vernisáží, proto nejsou započítány v CELKEM
Muzeum pořádalo komentované prohlídky, exkurze a edukační programy pro veřejnost
(nahlášené skupiny), základní, střední a vysoké školy a mateřské školky – celkem pro 454
osob – 25 skupin.
Muzeum bylo pro veřejnost otevřeno 128 dní.
Počet návštěv webových stránek www.muzeum.napajedla.cz – 8 958
Počet To se mi líbí na facebookové stránce Muzeum Napajedla:
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K 1. 1. 2020 – 261
K 31. 12. 2020 – 288
Vstupné
Plné: 80,Snížené: 40,- (děti 6 – 15 let, studenti, senioři 65+ let)
Rodinné:160,- (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let)
Volné: děti do 6 let, držitelé karty ICOM, Asociace muzeí a galerií ČR, ZTP, ZTP/P
Fotografování: 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
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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 9. 12. 2021.
Informační centrum zdarma poskytuje
Informace a kontakty, propagační materiály o Napajedlích a okolí (tipy na výlety, kulturní
akce atd.), Napajedelské noviny, mapy, 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. Předměty zaměřené na propagaci Baťova kanálu (náušnice, náramky) nebo se
značkou Tradiční výrobek Slovácka. Nabízí kopírování, tisk a skenování dokumentů. V roce
2020 byla do prodeje zařazena zábavná stopovací hra Tripper, která slouží k poznání města
Napajedel a jeho historie, a dále rozšířena nabídka sběratelských magnetek.
Účast a prezentace města a infocentra na veletrzích, konferencích, seminářích…
• Veletrh Region Tour, Brno, 16. 1.
• Pravidelné setkávání členů Regionu Slovácko v Uherském Hradišti, 30. 1.
• Schůze subjektů cestovního ruchu, Napajedla, 18. 5.
• Setkání informačních center, online, 23.11.
Participace na akcích a pořádání akcí
• Dny evropského dědictví, 26. 9.
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Vzdělávání
• Workshop: Travelbakers online: Nové metody v cestovním ruchu, 20. 11.
Další činnosti
Tvorba Napajedelských novin + přijímání inzerce
Příprava balíčků s propagačními materiály o městě Napajedlích pro jubilanty, účastníky
závodů, výherce soutěží apod.
Inzerce
Magazín Slovácko, rozhovor s NTV Cable v rámce propagace, TVS – Dny evropského dědictví,
webové stránky – www.slovacko.cz, www.kudyznudy.cz, www.informuji.cz,
www.vychodni‐morava.cz
Statistika měsíční návštěvnosti
Měsíc
Počet návštěvníků
Leden
314
Únor
303
Březen
228
Duben
0
Květen
47
Červen
336
Červenec
926
Srpen
932
Září
357
Říjen
95
Listopad
0
Prosinec
111
Celkem
3649
Informační centrum bylo pro veřejnost otevřeno 223 dní.
Počet To se mi líbí na facebookové stránce Informační centrum Napajedla:
K 1. 1. 2020 – 696
K 31. 12. 2020 – 911
Uzavření infocentra – Covid-19
Kvůli nařízení vlády z důvodu koronavirové krize bylo Informační centrum Napajedla v roce
2020 v těchto dnech uzavřeno:
• 14. 3. – 24. 5.
• 22. 10. – 3. 12.
• 20. 12. – 31. 12.
• Výdejní okno 22.12, 23. 12., dle tel. domluvy
• Výdejní dveře 1. 12. – 3. 12., dle tel. domluvy
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V období uzavření Informační centrum Napajedla poskytovalo informace telefonicky a
prostřednictvím e-mailu, jeho pracovnice aktualizovaly informace na webech a sociálních
sítích. IC Napajedla dále zajišťovalo chod Napajedelských novin (kromě dubnového a
květnového vydání), prostřednictvím sociálních sítí informovalo občany o aktuálních vládních
opatřeních, o telefonických linkách, o sběru látek na roušky, o uzavření či otevření
sportovišť, obchodů, středisek, spolupracovalo se subjekty cestovního ruchu (Region
Slovácko, Východní Morava, Zlínsko a Luhačovicko, Klub českých turistů) apod.
V roce 2020 vznikly nové webové stránky Informačního centra Napajedla, centrum se
zapojilo do celorepublikového projektu Tripper (Napajedla: Po stopách rodáků), obohatilo
sortiment zboží o nové suvenýry a publikace: puzzle magnetky, magnetky, publikace z dílny
Muzea Napajedla: Průmysl a řemesla v Napajedlích, desková hra: Jeden den v životě učně
Baťovské školy. Sortiment zboží se rozšířil rovněž o městské suvenýry: Kniha s fotografiemi –
Napajedla, město, které přinesla řeka, trička s nápisem či motivem radnice. IC Napajedla
spolupracovalo na vytváření a propagaci Stezek Napajedelských emirátů. Zapojení do
aplikace Arthur.
V anketě o Oblíbené informační centrum 2020 se IC Napajedla v rámci Zlínského kraje
umístilo na 7 místě.
1. MIC Uherské Hradiště 1018 hlasů
2. TIC Kroměříž 258 hlasů
3. TIC Rožnov pod Radhoštěm 184 hlasů
4. IC města Uherský Ostroh 108 hlasů
5. IC Zvonice Soláň 95 hlasů
6. Mě TIC Luhačovice 82 hlasů
7. Informační centrum Napajedla 62 hlasů
8. Městské IC Holešov 23 hlasů
9. Městské ITS Zlín 7 hlasů
10. Infocentrum Velehrad 7 hlasů
11. TIC Valašské Meziříčí 6 hlasů
12. MIC Uherský Brod 6 hlasů
13. TIC Vsetín 4 hlasy
14. TIC Buchlovice 3 hlasy
15. MIC Bystřice pod Hostýnem 2 hlasy
16. TIC Valašské Klobouky 1 hlas
17. Informační centrum Velké Karlovice 1 hlas
18. TIC Otrokovice 1 hlas
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KNIHOVNA BOŽENY BENEŠOVÉ

Vybavení
V roce 2020 získala knihovna dotaci z programu VISK 3 MK ČR ve výši 25 000 Kč na nákup
notebooku a televize. V září bylo nové technické vybavení nainstalováno. Vzhledem k
pandemii koronaviru a nařízení vlády byly knihovny a školy uzavřeny a všechny domluvené
besedy zrušeny, takže jsme naše nové technické vybavení neměli možnost vyzkoušet v praxi.
Televizi i notebook zatím vyzkoušeli pouze pracovníci Klubu kultury Napajedla
prostřednictvím on-line školení a knihovnice se zúčastnily dvou on-line přednášek Současná
česká literatura a Japonská literatura.
Spolupráce
Tradičně velmi dobrá spolupráce s oběma napajedelskými základními školami, mateřskou
školou, se všemi kluby seniorů a Domem dětí a mládeže Matýsek byla vzhledem k pandemii
omezená.
Události
V roce 2020 bylo odpracováno 527 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,
Spytihněvi a Žlutavě. Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně bylo fakturováno 113 305
Kč.
Revize knižního fondu byla provedena v Obecní knihovně Pohořelice.
Akce
Na rok 2020 naplánovala knihovna 101 nejrůznějších kolektivních akcí. Vzhledem k uzavření
škol a kulturních zařízení se jich uskutečnilo pouze 21 a zúčastnilo se jich 622 účastníků.
Mimo jiné byl zrušen 17. ročník již tradiční burzy knih Březen – měsíc knihy 2020,
doprovodné besedy a akce k celostátnímu projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka
2019/2020 a podzimní přednáška Mgr. Evy Urbanové Tak co mám jíst.
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Výběr akcí
• Napajedelští a pohořeličtí žáci prvních tříd byli zapojeni do celostátního projektu Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka 2019/2020. Dětem byly předány knihy a průkazky do
knihovny.
• Odpoledne s pohádkovou knihou v rámci projektu Šablony II pro ŠD 2. ZŠ Napajedla.
Statistické údaje
Název akce knihovny
Křečci, morčata a zakrslí králíci
Křečci, morčata a zakrslí králíci
Ilustrátoři dětských knih
Ilustrátoři dětských knih
Zvířata v literatuře pro děti
Zvířata v literatuře pro děti
Literatura pro děti a sport
Literatura pro děti a sport
Březen - měsíc knihy
Březen - měsíc knihy
Březen - měsíc knihy
Knížka pro prvňáčka
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Už jsem čtenář
Projektový den 1
Projektový den 2
Projektový den 3
Projektový den 1
Projektrový den 2
Projektrový den 3
CELKEM AKCÍ

Datum
17. 01. 2020
17. 01. 2020
21. 02. 2020
21. 01. 2020
24. 01. 2020
24. 02. 2020
27. 02. 2020
27. 02. 2020
03. 03. 2020
05. 03. 2020
10. 03. 2020
17. 06. 2020
04. 09. 2020
04. 09. 2020
21. 09. 2020
22. 09. 2020
22. 09. 2020
22. 09. 2020
23. 09. 2020
23. 09. 2020
23. 09. 2020
21 akcí

Pro koho
3. A 2. ZŠ
3. B 2. ZŠ
2. A 2. ZŠ
2. B 2. ZŠ
2. A 2. ZŠ
2. B 2. ZŠ
3. A 2. ZŠ
3. B 2. ZŠ
veřejnost
veřejnost
veřejnost
ZŠ Poh.
2. A 2. ZŠ
2. B 2. ZŠ
2. tř. 1. ZŠ
ŠD 2. ZŠ
ŠD 2. ZŠ
ŠD 2. ZŠ
ŠD 2. ZŠ
ŠD 2. ZŠ
ŠD 2. ZŠ

počet účastníků
21
20
23
23
23
22
21
20
66
75
87
14
24
23
22
24
22
26
21
23
22
622

CELKEM
21
20
23
23
23
22
21
20
66
75
87
14
24
23
22
24
22
26
21
23
22
601

K 31. 12. 2020 měla knihovna 29 356 knih a 35 audioknih. V roce 2020 obohatila svůj fond o
910 nových knih a vyřadila 1 989 zastaralých, opotřebovaných a ztracených knih.
Knihovna vykázala 1 215 registrovaných čtenářů, z toho 486 dětí. Ti navštívili knihovnu 11
007x a půjčili si 62 610 knih, audioknih a časopisů.
On-line knihovnu navštívilo 21 490 uživatelů, připojení k internetu využilo 135 uživatelů a 31
čtenářů využilo meziknihovní výpůjční službu (MVS).
Počet To se mi líbí na facebookové stránce Knihovna Boženy Benešové Napajedla:
K 1. 1. 2020 K 31. 12. 2020 -
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KINO NAPAJEDLA

Rok 2020 a dopady pandemie byly pro kulturní svět velkou neznámou a současně zkušeností,
která nám otevřela nové možnosti. Důsledky epidemické situace se odrazily v následném
pojetí plánování, programování i celkové koncepci vedení kina.
Z celkových 365 dnů bylo kino kvůli pandemickým opatřením na základě rozhodnutí vlády ČR
uzavřeno 154 dnů (12. 3. – 24. 5. 2020 a následně 12. 10. -31. 12. 2020).
Kulturní život zaznamenal turbulentní proměnu. Část představení jsme museli zrušit, nebo
odložit případně jsme byli nuceni promítat s omezením kapacity, při zákazu prodeje
občerstvení, povinností dodržovat rozestupy či nosit roušky v prostorách kina aj. Diváci nám
ale zachovali svou přízeň a postupně se do svého oblíbeného kina vraceli, protože
prázdninové měsíce i měsíc září zaznamenaly vyšší návštěvnost.
Koronavirus neměl přímý dopad jen na kina, ale především na celý filmový průmysl, který
zasáhl plnou silou. Díky tomu se změnil nejen způsob natáčení filmů, práce filmových
distributorů, podmínky účasti na festivalech, ale především způsob sledování filmových
projekcí. Prakticky ihned po prvním uzavření kin 12. března 2020 došlo k vytvoření iniciativy
Moje kino LIVE, která zprostředkovávala zapojeným kinům a jejich divákům možnost
sledovat filmy ve virtuálním sále online kina přímo u nich doma. Moje kino LIVE začalo
promítat 18. března, Kino Napajedla se zapojilo mezi první desítkou kin dne 26. března.
Celkově bylo do této platformy zapojeno kolem 30 kin, především pak z Prahy, Brna či
větších měst. Následně vznikla další platforma, která fungovala jen na jaře, a to #vašekino.
Celkově virtuální sál napajedelského kina na obou představených platformách navštívilo 326
diváků při 120 projekcích.
Je potřeba zmínit, že rok 2020 byl i velkým přínosem, podařilo se nám dosáhnout na dotaci
fondu kinematografie, kterou jsme využili v rámci propagace a identifikace foyer kina. Velkou
změnou bylo plánování a uveřejňování programu na 14denní oproti dřívějšímu 1měsíčnímu.
Tato skutečnost vedla k tomu, že dokážeme daleko pružněji reagovat na možné přesuny
filmových premiér u distributorů. Další z věcí, kterou jsme realizovali, bylo zrušení dárkových
poukazů a vytvoření Dárkové karty Klubu kultury Napajedla. Ke konci roku 2020 jsme
odstartovali práce na nových webových stránek.
Kino Napajedla mělo pro rok 2020 velmi dobře otevřené dveře jak z hlediska projektů, které
se nepodařilo uskutečnit (zrušené festivaly, posunuté premiéry, zrušené školní projekce aj.),
ale i z pohledu neustále stoupající návštěvnosti. Obnovit „život“ napříč všemi částmi kultury
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nebude jednoduchá cesta, nicméně věříme, že naše předchozí práce s divákem a
programovou nabídkou se odrazí i v časech, kdy bude možné opět otevřít sál kina.
Týdenní promítací rozvrh
Pondělní dopoledne (sudé) – Mama Kino; tlumený zvuk, orientační světla, dětský koutek
Pondělní dopoledne a odpoledne (liché) – Kino Senior; káva, čaj a sušenky zdarma; úvodní
slovo před projekcí
Pondělí – večerní promítání divácky navštěvovaných filmů, prostor pro projekce filmového
klubu nebo speciální projekce s hosty
Čtvrtek – Filmový klub; projekce zpravidla 2x do měsíce, některé více navštěvované tituly
zařazujeme i v pondělí nebo v neděli tzv., „nevšední neděle“
Pátek – 1x podvečerní, 1x večerní projekce
Sobota – 1x Bijásek – projekce pro děti, odpolední a večerní projekce
Neděle – 1x Bijásek – projekce pro děti, odpolední a večerní projekce
Speciální filmové projekce probíhající mimo klasické promítání
Projekce filmu 1917 + úvod hosta Evžena Petříčka / 28. 2. - K připomínce událostí první
světové války jsme uvedli jedinečný epický příběh 1917, který získal několik ocenění. Ve
spolupráci s Muzeem Napajedla se úvodního slova chopil odborník na vojenskou historii
Evžen Petříček.
Projekce filmu V síti + host Tereza Těžká a Michal Marek / 12. 3. přesunuto na 10. 6. Dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka vypráví strhující drama tří hrdinek,
které ztvárňují „dvanáctileté dívky“. Vznikl tak experiment, který naléhavým způsobem
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Tento nejočekávanější dokument roku 2020 jsme naplánovali a připravovali i ve spolupráci
s pedagogem a metodikem prevence Michalem Markem a distribuční společnosti Aerofilms.
V avizovaném prvním termínu se vyprodal sál kina, bohužel jsme museli projekci zrušit a
následně jsme rušili i objednané školní projekce, které se doposud nepodařilo uskutečnit.
V druhém termínu jsme v jeden den uskutečnili dvě projekce pro veřejnost, které byly
omezeny na cca 40 % kapacity sálu s rozestupy mezi sedačkami, co se odrazilo i na
návštěvnosti. Projekce byla i tak velmi vydařená a jsme rádi, že se nám ji aspoň v omezené
verzi podařilo uskutečnit.
Expediční kamera / 21. 3. a Snow film fest / 7. 11. - Našim oblíbeným festivalům rok 2020
nepřál a museli jsme je zrušit. V minimalistické verzi jsme 10. 10. uvedli Ozvěny expediční
kamery, kdy jsme promítli všechny filmy z původní jarní nabídky i s povídáním v úvodu filmu.
Pozvání výjimečného hosta, Richarda Štěpánka, je odloženo na rok 2021.
Projekce dokumentu 11 barev ptáčete + host Vojtěch Kopecký / 6. 4. přesunuto na 17. 6. Dalším dokumentem, který jsme museli uskutečnit v novém termínu bylo11 barev ptáčete,
se kterým jsme se vydali do zákulisí úspěšného filmu Nabarvené ptáče. Unikátní dokument
nabídl pohled za oponu tohoto výjimečného díla, které zanechalo stopu nejen na evropských
a světových festivalech, ale hlavně v srdci diváků, kteří již film zhlédli. V prvním termínu jsme
měli už po druhé hostovat Václava Marhoula, který už zasáhl svým osobitým charizma diváky
ve vyprodaném sále na projekci Nabarveného ptáčete na podzim 2019. Nakonec se projekce
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nezúčastnil a poslal virtuální pozdrav, kdy potvrdil, že jeho účast není nezbytná a že Vojtěch
Kopecký obsáhne úvod i diskuzi dostatečně. Naše setkání s Vojtěchem bylo
nezapomenutelné a jeho skromnost a vyprávění neskutečně obohacující.
Projekce dokumentu Země medu + host Ladislav Žaludek / 25. 6.
Jednou z velmi vydařených akcí bylo promítání mezinárodně oceňovaného snímku o divoké
včelařce Atidže, který nabídl nejen pohled na mizející řemeslo v dechberoucích sceneriích
hornaté oblasti Severní Makedonie, ale i silné svědectví o stavu naší civilizace. Celý večer
podtrhl svým povídáním náš host, Ladislav Žaludek z Napajedel, předseda včelařského svazu.
Festival TADY VARY / 3. – 11. 7. - Světlým momentem při omezování kulturních akcí byla
možnost zažít atmosféru jednoho z nejprestižnějších festivalů v České republice, MFF Karlovy
Vary. Ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto, že 55. ročník MFF Karlovy Vary v roce 2020
neproběhne, mělo programové oddělení MFF KV již vybranou řadu zajímavých titulů do
festivalového programu. Vznikla tedy myšlenka rozšířit tradiční pofestivalovou přehlídku
Vary ve vašem kině a nabídnout ji jako ucelený programový blok kinům po celé České
republice v termínu, kdy měl původně probíhat festival.
Kino Napajedla se tak stalo součástí unikátní přehlídky TADY VARY ve vašem kině, kdy bylo
v bezmála stovce kin promítnuto 16 filmů. Celkovou atmosféru dotvářely jednotné vizuální
prvky šité na míru každého kina, dále přímé přenosy úvodů k jednotlivým filmům a hlavně
premiérové tituly, které by jinak diváci neměli možnost zhlédnout.
Projekce filmu Havel + host Slávek Horák / 1. 8. - Slávek Horák, rodák z Napajedel, režisér a
scénárista Domácí péče se tentokrát chopil příběhu prvního polistopadového prezidenta
Václava Havla ve snímku Havel. Premiéru tohoto celovečerního filmu osobně uvedl a čelil
také dotazům po projekci v rámci diskuze s diváky. Na promítání nechyběl ani dramaturg Jan
Gogola st..
Projekce dokumentu K2 vlastní cestou + hosté Jana Počtová a Klára Kolouchová / 30. 9. Divácky očekávanou projekci o první české horolezkyni Kláře Kolouchové, která dosáhla
vrcholu K2, ovlivnila účast obou aktérek na festivale Finále Plzeň, kde přišly do kontaktu
kolegou, který byl pozitivní na Covid – 19. Do poslední minuty jsme tedy netušili, jestli budou
moci obě hostky přijet. Nakonec jsme se rozhodli, že v rámci bezpečí diváků se s námi spojí
skrze plátno. Samozřejmě že by bylo autentičtější vidět osobně Kláru a zaposlouchat se jak
přežila svojí napínavou cestu, nicméně i spojení na dálku byla nová a zajímavá zkušenost a
kvalitě projekce to určitě neubralo.

Kino Naslepo
Již známý formát, kdy divák neví, co se bude hrát a zná jen místo, čas a datum je už
v programové nabídce Kina Napajedla známý. V loňském roce jsme již tradičně promítli
utajený titul v rámci letního kina a přidali jsme také dětské letní kino naslepo. V kamenné
budově kina se nám nepodařilo uvést žádný titul, naopak jsme kino naslepo uvedli v našem
virtuálním kině díky platformě Moje kino LIVE.
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Alternativní obsah
Opery a balety
Rok 2020 jsme odstartovali Belliniho nejznámějším dílem, operou Norma, která získala
proslulost díky mimořádně vysoké kvalitě hudby a pěveckých výkonů. Na jaro bylo plánováno
uvedení klenotu z repertoáru Bolšoj balet, Korzár v podání tvůrčího tandemu Alexeje
Ratmanského, fenomenálního choreografického génia a Jurije Burlaky, specialisty na
historické taneční rekonstrukce.
Koncerty na plátně
Koncerty na plátně, které byly velmi oblíbené v minulých rocích se v roku 2020 nepodařilo
realizovat. Plánovaných bylo hned několik. Snad nejzajímavější měl být sólo koncert Nicka
Cave, který vznikl jako reakce na karanténní opatření a s nimi související omezení pohybu
a izolaci. Tento dechberoucí koncert uvedeme hned, jakmile to situace dovolí.
Film naživo
Nový projekt Film Naživo, který byl také reakcí na uzavření kin během loňského léta, přinesl
do kin sérii jedinečných divadelních představení zasazených do unikátních prostředí mimo
tradiční jeviště. My jsme uvedli dvě inscenace - první od souboru Divadla Vosto5: Pérák – Na
jméně nezáleží. Rozhodují činy!, která přinesla překvapivý alternativní výklad našich dějin a
druhou inscenaci Davida Jařaba z od Divadla na zábradlí: Tajný agent vychází ze slavné
britské předlohy Josepha Conrada, situované do Londýna přelomu 19. a 20. století.
Další využití prostoru kina pro akce Klubu kultury
Cestovatelský mišmaš / 18. 1. - 10. ročník cestovatelského festivalu se opět nesl v duchu
dobrodružství dalekých cest, které divákům přednesli velmi zajímaví hosté. Kromě skvělého
programu v kinosále mohli diváci ochutnat kulinářské speciality Jaroslava Bonna, který svoje
umění v oblasti gastronomie okořenil večerní kuchařskou show doprovázenou beatboxem,
rapem a zpěvem v kombinaci se zaznamenávanými instrumentálními zvuky do loopstationu.
Na závěr večera předvedl unikátní vystoupení Ondřej Smejkal, český profesionální hráč na
didgeridoo.
Divadlo žije! / 19. 7. - Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka připravil v rámci jednoho
odpoledne happening Divadlo žije! jako reakci na omezení kulturního provozu. Na nádvoří
Nového kláštera uvedli v odpoledních hodinách divadlo pro děti – Jak mámin mazánek
přemohl draka a ve večerních hodinách se divadelníci přesunuli do kina s divadelní hrou
Lumpáci a vagabundi.
Pjér la Šé‘z: Projekce ve vztazích / 1. 9. - Téměř vyprodaný sál kina přivítal Pjér la Šé‘za,
(vlastním jménem Petr Knotek) klinického psychologa, který provozuje soukromou
psychoterapeutickou praxi. Dlouhodobě spolupracuje s Jaroslavem Duškem, je autorem čtyř
publikací a účinkuje v různých divadelních představeních. Výtěžek z přednášky byl věnován
občanskému sdružení ZA SKLEM o.s.
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Další využití prostoru kina
Přednášky
Vlajka pro Tibet: Jiřího Sázel – Brontosauři v Himalájích aneb 10 let pomoci a dobrého
cestování v Malém Tibetu. / 10. 3. - Každoročně se 10. března město Napajedla, stejně tak
stovky dalších měst u nás i ve světě, připojilo k iniciativě "Vlajka pro Tibet". Jejím vyvěšením
si připomínáme výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci v roce 1959, při němž a také
následně poté zemřely desetitisíce Tibeťanů. Cítili jsme potřebu být součástí této iniciativy,
proto jsme si pro diváky připravili přednášku Jiřího Sázela.
Poprvé do těchto míst vyrazil v roce 2008 a jako dobrovolník vyučoval děti a pomáhal na
stavbě. Mezitím založil neziskovku Brontosauři v Himálajích, která bere do Malého Tibetu
každý rok 60 lidí, kteří zde chtějí cestovat a také pomáhat místním lidem.
Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a západní Kanady / 6. 5. přeloženo na 23. 9. - Oblíbený
cestovatel už po druhé navštívil Kino Napajedla, kde představil své putování po
severozápadě USA a Kanady, nevynechal ani svou cestu parníkem nebo vrtulníkem. Na
podzim byla plánovaná i další přednáška Jiřího Kolbaby s tématem Ukradená země – cesta
napříč USA, která byla přeložena na 26. 5. 2021.
Letní kino
Letní kino opět promítalo na nádvoří Nového Kláštera ve formátu e-cinema (filmy z DVD,
blue-ray, mp4.) Po jarním lockdownu jsme vkládali větší naděje do venkovní alternativy kina.
Pomalý návrat diváků ale ukázal, že pro letní kino byl loňský rok nepříliš šťastný, atmosféře
letního kina nepřidalo ani špatné počasí a přesouvání nebo rušení termínů. Programovou
nabídku tvořilo celkem 15 titulů, nechyběly projekce pro děti, kino naslepo nebo dokumenty
zdarma v rámci projektu Promítej i ty!
Filmový klub
Filmový klub (dále jen FK) člen Asociace českých filmových klubů dále (AČFK) se v roku 2020
na základě výsledků a aktivit z roku 2019 posunul z kategorie C na kategorii A. Na valné
hromadě v Boskovicích, kde byli voleni noví členové Rady AČFK, se zástupkyně FK Napajedla
Zuzana Némethová stala jednou z nich na období 4 let.
Pod hlavičkou FK byly uvedeny i některé dokumenty jako 11 barev ptáčete nebo Země medu
a, festival Tady Vary. Cyklus Český lev se nepodařilo uskutečnit a také plánovaná podzimní
sezóna, která slibovala skvělý výběr titulů. Některé z nich se podařilo uvést v online podobě.
Školní projekce a projekce pro letní tábory
V úvodu roku 2020 se uskutečnily dvě školní projekce. Očekávaný hlad po školních projekcích
se měl znásobit díky dokumentu V síti, na jehož uvedení jsme vzhledem k citlivosti tématu
pečlivě pracovali několik měsíců. Osloveny a potvrzeny byly školy i mimo Napajedla, pozvána
byla také hlavní aktérka filmu Tereza Těžká.
Zrealizovaly se tedy jen 2 školní projekce a nespočet bylo zrušeno. V roku 2020 tedy naše
kino navštívilo jen zlomek dětí, celkem 199 v rámci školních projekcí. Ve spolupráci s DDM
Matýsek a DDM Sluníčko Tlumačov se nám podařilo 6 táborových projekcí s celkovým
počtem 159 dětí v kamenném kině a také jsme zaznamenali úspěch v rámci projekce pro
tábor Radovánek, kde jsme představili projekt CinEd a film Modrý tygr, kdy byl pro děti
realizován workshop animace. Na podzim byl opět naplánován dětský filmový festival Malé
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oči pro družiny, který jsme uvedli online a díky této změně se tým Kina vydal na „cestu
časem“ a natočil poutavou pozvánku a krátkou prezentaci kina.
Kinobar
Po úspěšném nastartování provozu kinobaru a rozšíření sortimentu se v roce 2020 odrazily
na tržbách opatření a omezení. Nicméně jsme našim divákům poskytli potřebný komfort a
péči, jenž si daná situace vyžadovala a vytvořili prostor pro to, aby se diváci u nás cítili
příjemně a mohli si občerstvení v pohodlí vychutnat.
Projekt Nové kino
Už od roku 2017 jsme součástí vzdělávacího projektu Nové kino, který nejen inspiruje, ale
také řeší aktuální témata a problémy z filmového a kinařského světa. V roce 2020 měla naše
účast na projektu velký přínos pro Kino Napajedla - kromě různých inovací jsme odstartovali
práce na novém webu kina. Znovu jsme obhájili a obdrželi certifikát Dobré kino a v rámci
účasti na filmových festivalech prezentovali naše kino a práci s filmem i diváky.
Reklama v kině
Uvádění reklamních spotů na filmovém plátně ve spolupráci s Visia Cinema.
Pronájem budovy kina
Kino Napajedla poskytlo své prostory několika firmám a městským organizacím pro účely
školení, soukromých projekcí apod. V loňském roce se podařilo uskutečnit jen dva pronájmy
- soukromé fotografování v prostorách kina a volby do krajského zastupitelstva.
Statistické údaje
Filmové projekce včetně letního kina, alternativního obsahu a akcí pro školy a tábory /
bez ONLINE kina
Měsíc
Počet diváků
Počet projekcí
Leden
1 283
43
Únor
1 166
46
Březen
426
25
Duben
0
0
Květen
35
8
Červen
377
37
Červenec
748
50
Srpen
983
54
Září
776
43
Říjen
155
16
Listopad
0
0
Prosinec
0
0
CELKEM
5 949
322
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ONLINE kino / placené projekce přes streamovací platformy Moje kino LIVE (117 projekcí),
vaše kino (13 projekcí)
Měsíc
Počet diváků
Počet projekcí
Březen
48
8
Duben
122
27
Květen
16
8
Říjen
69
16
Listopad
53
31
Prosinec
18
30
CELKEM
326
120
Letní kino včetně neplacených projekcí
Měsíc
Počet projekcí
Červen
2
Červenec
10
Srpen
3
CELKEM
15

Počet diváků
37
162
185
384

Tržba vstupné v Kč
2960
11040
12815
26 815

Nejvíce navštěvované filmy v průběhu roku bez školních projekcí a bez ONLINE kina
Název filmu
Počet diváků
Příliš osobní známost
516
Šarlatán
337
3Bobule
282
Šťastný Nový rok
265
Havel
230
V síti
228
Vlastníci
150
Ježek Sonic
122
Tlapková patrola: Vždy ve střehu
116
Meky
114
Bábovky
111
Scoob!
80
Případ mrtvého nebožtíka
78
Zakleté pírko
57
Můj příběh
56
Ledová sezóna: Ztracený ráj
52
Využití budovy kina
Účel
Kino
Pjer la Šéz
Divadlo
Cestovatelský mišmaš
CELKEM

Počet návštěvníků
5565
171
26
193
5 955
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Alternativní obsah / speciální projekce
Název akce

Datum

Norma | Opéra Royal de Wallonie-Liege
Sněžná mela / školní projekce
Píseň moře / školní projekce
1917 + úvod hosta Evžen Petříček
Vlajka pro Tibet - přednáška Brontosauři v Himalájích
V síti + host Tereza Těžká a Michael Marek / 2 projekce v 1 den
Projekce 11 barev ptáčete + host Vojtěch Kopecký
Země medu + host Ladislav Žaludek
Leo Da Vinci: Mise Mona Lisa / táborová projekce
Frčíme / táborová projekce
festival Tady Vary / 16 projekcí + úvody
Trollové a kouzelný čas / táborová projekce
Havel + host Slávek Horák
Modrý tygr Letní kino a spolupráce CinEd + workshop s dětmi
Princ Krasoň / táborová projekce
Píseň moře / táborová projekce
Vzhůru za sny / táborová projekce
Vosto5: Pérák / Film naživo
Divadlo na zábradlí: Tajný agent / Film naživo
Jiří Kolbaba - Poklady Aljašky a západní Kanady
K2 vlastní cestou + hosté Jana Počtová, Klára Kolouchová
Ozvěny expediční kamery 2020
Online festival Malé oči
CELKEM
4 akce přesunuty a uskutečněny v náhradním termínu
6 akcí zrušeno bez náhrady v roce 2020
23 speciálních akcí kina
* v součtu 5 949 diváků je počítáno jako součást letního kina

Kino Napajedla bylo pro veřejnost otevřeno 141 dní.
Počet To se mi líbí na facebookových stránkách Kino Napajedla:
K 1. 1. 2020 – 1090
K 31. 12. 2020 – 1200
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1. 2.
24. 1.
30. 1.
28. 2.
10. 3.
10. 6.
17. 6.
25. 6.
7. 7.
9. 7.
3. - 11. 7.
14. 7.
1. 8.
12. 8.
14. 8.
21. 8.
28. 8.
29. 8.
12. 9.
23. 9.
30. 9.
10. 10.
14. - 18. 12.

Počet
návštěvníků
18
96
103
44
30
75
10
44
30
28
175
28
148
44*
21
25
27
1
5
170
50
14
6
1 192

KAVÁRNA 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 pocházející z českých pražíren. 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 vnitřní
prostory kavárny ale i venkovní posezení v obklopení bylinkové zahrádky a květin. Letošní
rok nebyl pro provoz kavárny příznivý, přesto si našla cestu ke svým zákazníkům formou
výdejního okénka.
Výstavy
Michal Bauer: česání času /4. 2. – 26. 4.
Renata Cziroková: Živá hmota / 11. 8. – 1. 11.
Akce
(Za)milovaná kavárna CAFÉ Klášter / 14. 2. - Valentýnská akce pro všechny milované i
zamilované.
6. narozeniny Café Klášter / 22. 2. - Oslava narozenin kavárny ve sportovním duchu – na
programu bylo párování rumů s pochutinami a jejich popíjení z nakouřených sklenic.
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Otevření zahrádky CAFÉ Klášter / 29. 5. - Zahájení letní sezóny kavárny s opékáním
špekáčků.
Brunch v CAFÉ Klášter/ 2. 8. - Nedělní dopoledne na zahrádce se snídaňovým menu v podání
kavárny.
Týden kávy a kávový happening / 1. 10. – 7. 10. - Mezinárodní celotýdenní festival pořádaný
k oslavě Dne kávy – po celý týden zvýhodněná nabídka káv, zakončený romantickým
posezením v klášterní kapli.
Adventní kalendář / 1. 12. – 23. 12. - Adventní čas se speciálními akcemi.

Zajištění občerstvení na dalších kulturních akcích pořádaných městem Napajedla, Klubem
kultury nebo jinými subjekty
Cestovatelský mišmaš / 18. 1.
Vepřofest /8. 2.
Setkání s hudbou KlariVeroni / 9. 2.
Khoiba / 6. 3.
Napajedelský Burger fest /4. 7.
Přednáška o bylinkách a mastičkách / 28. 7.
Thom Artway solo / 31. 7.
20. Moravské chodníčky / 7. 8.
Rabbit Slow / 21. 8.
Dny evropského dědictví /26. 9.
Události
• Jarní a vánoční výzdoba
• Renovace a zútulnění zahrádky, dětské pískoviště
• Výmalba kavárny

Café Klášter bylo pro veřejnost otevřeno 238 dní. Z toho v běžném provozu 197 dní a
v režimu výdejního okénka 41 dní.
Počet To se mi líbí na facebookových stránkách Café Klášter:
K 1. 1. 2020 – 1 039
K 31. 12. 2020 – 1 097
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FOLKLORNÍ SOUBORY
RADOVAN

Rok 2020 se pro soubor Radovan z počátku jevil velmi slibně. Již koncem ledna jsme měli
domluvených 14 vystoupení v průběhu celého roku, mimo jiné na krásné akce Jízdy králů ve
Vlčnově či Hluku, nebo tři mezinárodní folklorní festivaly. Bohužel, s nástupem pandemie
koronaviru jsme o většinu těchto akcí přišli. Epidemiologická situace nám naštěstí umožnila
v plném rozsahu uspořádat jubilejní XX. Moravské chodníčky obohacené o výstavu mapující
uplynulých dvacet let festivalu. Dále byli členové souboru aktivně zapojeni do tanečního
soustředění Radovánku, které se již tradičně konalo právě po skončení Moravských
chodníčků. Koncem letních prázdnin jsme obdrželi pozvání na Mezinárodní folklorní festival
Liptálské slavnosti. Poté jsme však kvůli nepříznivé epidemiologické situaci nemohli
realizovat žádná další vystoupení ani soustředění.
Události
• Vedoucím souboru byl Jakub Tesař, počet členů činil 30 osob ve věku 16 – 55 let.
• Soubor doprovázela CM Rováš s primášem Antonínem Bradáčem a Muzika pod vedením
Lexy Gazdoše.
• Nově nastudovaná pásma: Klbový, Šotyška - Častkov, Šmirgl.
• Vystoupení v Napajedlích: 1, vystoupení mimo Napajedla: 3.
Akce
Valašský bál, Zlín / 25. 1. – Na pozvání Bartošova souboru ze Zlína jsme zatančili
v Kongresovém centru ve Zlíně za doprovodu CM Rováš oprášený a s novými prvky nacvičený
slovenský tanec Klbový.
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76. Valašský bál, Liptál / 8. 2. – Za doprovodu CM Rováš jsme absolvovali vystoupení
v Liptále, kde jsme zatančili divácky oblíbený tanec Klbový, doplněný o pásmo Sedláčka a
kmenových bílovských.
Kácení máje, Komárov /30. 5. – Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci nebylo možné
realizovat vystoupení ke kácení máje s diváky, proto jsme se rozhodli sejít individuálně a tuto
tradici udržet aspoň v kruhu souboru.
7. – 8.8.2020 – XX. Moravské chodníčky, Napajedla / 7. – 8. 8. - Moravské chodníčky byly
v letošním roce netradičně zahájeny vernisáží u příležitosti dvacátého výročí našeho
folklorního festivalu ve výstavní síni Muzea Napajedla. Na výstavě si návštěvníci mohli
připomenout všechny účinkující soubory a důležité milníky z historie. Dále se mohli pokochat
kroji z oblasti Hané, Valašska a Slovácka. Součástí výstavby byl i sestřih videí z uplynulých
ročníků a oblíbený fotokoutek. Hlavními autory výstavy byli Jitka Šohajková a Pavel Holub,
souborové kroje na výstavu připravila Lucie Dvorská.
V programu pěveckých sborů, který se poprvé díky dobré předpovědi počasí konal na
klášterním dvoře, vystoupili Chlapčiska ze Spytihněvi, Dcérky z Tečovic, Ženský sbor
Hroznová Lhota, Mužský sbor Boršičané, Ženský sbor Nivnička, CM Rováš, CM Lexy Gazdoše,
Sem Tam sbor a v neposlední řadě i napajedelské soubory Pozdní sběr a Radovan. Tématem
letošních zpěvů byla řemesla. Děvčata z Radovanu se představila s pásmem o pasení krav,
které s nimi nastudovala Jana Hrubá a Kristýna Galatíková za doprovodu CM Lexy Gazdoše.
Sobotní program byl již tradičně věnován tanečním představením souborů z oblasti Valašska,
Slovácka a Hané. Program byl zahájen živým obrazem inspirovaným výjevem z foyer bývalé
budovy Klubu kultury v zámeckém parku. Slovácko reprezentovaly domácí soubory
Radovánek, Radovan a Pozdní sběr společně s FS Olšava z Uherského Brodu a Folklorním
studiem Buchlovice. Valašsko reprezentoval Bartošův soubor ze Zlína, Lipta a Malí ogaři z
Liptálu. Za Hanou se zúčastnili Hulínští Hanáci a soubor Haná Velká Bystřice. FS Radovan
zatančil kmenové pásmo bílovských sedlckých v devíti párech. Dále jsme představili nové
taneční pásmo Šmirgl. Závěrem jsme zatančili pásmo slovenského tance Klbový doplněný
čardášem. K tanci nás doprovodila CM Rováš s primášem Antonínem Bradáčem, která se
postarala i o večerní besedu u cimbálu.
Pro letošní i nadcházející ročníky byla vytvořená nová grafika, promo videa a propagační
předměty, za což děkujeme Klubu kultury Napajedla.
Taneční soustředění Radovánku, Napajedla / 10. – 14. 8. – organizaci zajišťují členové
Radovanu
Hody, Jankovice / 15. – 16. 8. – V roce 2020 se stárkem v obci Jankovice stal náš tanečník
Robert Samsonek a podstárkem Jiří Šohajek. Společně s částí souboru jsme je jeli
podpořit.51. MFF Liptálské slavnosti, Liptál / 22. 8. – Předposlední srpnovou sobotu jsme
společně s Radovánkem strávili na Mezinárodním folklorním festivalu Liptálské slavnosti.
Oba soubory doprovodila Cimbálová muzika Lexy Gazdoše. Radovan se představil
s úspěšným tancem s koněm, tzv. Koniny doplněné o pásmo Sedláček. Za bouřlivých ovací
jsme zatančili slovenský tanec Klbový s čardášem.
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Regionální kolo soutěže O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, Staré Město / 28. 8.
– Za FS Radovan reprezentoval Robert Samsonek, kterému se podařilo společně s deseti
dalšími tanečníky z Uherskohradišťska postoupit do finále soutěže o nejlepšího tanečníka
verbuňku do Strážnice.
Finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, Strážnice / 5. 9.– Po 26 letech
se soubor dočkal svého zástupce ve finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku, které se tradičně koná při MFF Strážnice. V roce 2020 byl sice festival kvůli
epidemii zrušen, finále soutěže se však jen přesunulo. Se širokou fanouškovskou základnou
jsme hlasitě podpořili Roberta a za jeho výkon mu patří velká gratulace.
Workshop modrotisku, Strážnice /6. 9. – V rámci dalšího vzdělávání jsme si zajeli na
workshop modrotisku do strážnické dílny rodiny Jochových, ve které jsme se seznámili
s procesem vzniku modrotiskových látek, a dokonce jsme si vyrobili kus plátna, které
využijeme ke kroji i k běžnému nošení.
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RADOVÁNEK

Události
• Soubor Radovánek navštěvovalo 47 dětí ve dvou skupinách, které často propojujeme a
snažíme se je aktivně zapojovat do akcí dospělého souboru. Vedoucí se ve své práci
zaměřují na upevňování vztahů dětí mezi sebou i mezi dětmi a dospělými. Snaží se jim
vštěpovat lásku k lidové kultuře, písničkám, tancům, nářečí a připomínají jim naše tradice
a zvyky. V roce 2020 jsme byli o tuto činnost velmi ochuzeni, ale věříme, že si děti všechny
zvyky a tradice připomněly doma s rodiči, k čemuž jsme je alespoň virtuálně nabádali.
• Od 11. 3. byly z důvodu pandemie Covid 19 uzavřeny školy a tím přerušena i naše činnost.
Až 12. 5. jsme se potkali se staršími dětmi na klášterním dvoře, kde jsme si v rouškách
pověděli o dalších plánech. Paní Anthová nám našila slušivé roušky, aby bylo na první
pohled vidět, že jsme folkloristé v každé době. Od 26. 5. jsme oficiálně zase mohli zkoušet
a pokud to šlo, zkoušky Radovánku se konaly venku na klášterním dvoře.
• Dne 30. 6. jsme symbolicky zakončili školní rok, jak už je naším zvykem, opékáním
špekáčků, tancováním a zpíváním. Rozhodli jsme se, že pokud to půjde, budeme zkoušet i
o prázdninách, abychom se připravili na vystoupení na jubilejním 20. ročníku Moravských
Chodníčků. Zkoušky probíhaly pravidelně a většina dětí je také pravidelně navštěvovala.
Vzhledem k epidemické situaci se necestovalo a setkání s kamarády bylo vítaným
zpestřením prázdninového programu. Dokonce jsme s oběma skupinami nacvičili nová
pásma, která jsme rozpracovali počátkem roku.
• Nový školní rok jsme zahájili náborem do našich řad, byli jsme moc rádi, že se k nám
přidalo okolo 10 dětí. Škoda jen, že od 6. 10. byl znovu vyhlášen nouzový stav a tím
ukončena naše společná činnost. Podzim jsme využili k významnému obnovení
chlapeckých i dívčích krojů, pořízení chybějících součástek a úklidu v naší souborové
krojárně.
• Na všech akcích souboru se podíleli vedoucí Jitka Šohajková, Lenka Pavelčíková, Gabriela
Matějová, Pavel Holub a Jana Hrubá. Stále nám velmi vydatně pomáhají Věra Holubová a
Cyril Bureš. Jsme také velmi rádi za občasné pomocníky z řad tanečníků Radovanu a
především velkou podporu rodičů. Velký dík za finanční i organizační pomoc patří Klubu
kultury a Městu Napajedla, které dlouhodobě podporuje naši činnost.
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Akce
Soutěž ve zpěvu, Napajedla / 21. 1. – Místního radovánkového kola se zúčastnila většina
dětí.
Zazpívej, slavíčku, Uherské Hradiště / 18. 2. - Do soutěže jsme přihlásili celkem10 dětí,
z nichž se nakonec zúčastnilo 7: Daniel Horka, Karolína Sukupová, Dan Otradovec, Pavel
Růžička, Anna a Amálie Hrubé, Marie Vavřínková. Všem se jejich vystoupení povedla a Dan
Otradovec postoupil do regionálního kola v Uherském Hradišti, což nám udělalo velkou
radost.
20. Moravské Chodníčky, Napajedla / 7. – 8. 8. – V pátek se starší děti zúčastnily vernisáže
výstavy o Moravských Chodníčcích v Muzeu Napajedla a poté navštívily program mužských a
ženských sborů na klášterním dvoře. V sobotu jsme vystupovali – mladší skupina tancovala
starší pásmo Ptáci a nové pásmo Pojedem do mlýna, starší děti si zatancovaly Školáckou,
Boršické sedlcké a nové pásmo O chlebě. Doprovázela nás hudecká muzika Maliny
s primáškou Kačkou Galatíkovou. Užili jsme si hezký společný víkend v areálu kláštera. Starší
děti si s dovolením rodičů zatancovaly i večer u muziky.
Taneční soustředění, Nový Klášter Napajedla / 10. – 14. 8. - Také naše tradiční prázdninové
soustředění nemálo poznamenal koronavirus, přesto jsme prožili v zázemí na klášteře moc
hezké a zábavné dny. Kromě tancování na klášterním dvoře jsme program zaměřili na
obsáhlejší hry v areálu kláštera, v Muzeu Napajedla a také v našem městě, kde pro nás
zajímavou hru zorganizovali zaměstnanci Fatry, a.s. Nemohla chybět stezka odvahy, kterou
jsme tentokrát měli na Kalvárii. Moc hezký sportovní den nám připravili Gabka a Vilda
Matějovi, kteří zajistili zázemí na fotbalovém hřišti ve Spytihněvi, kam jsme přišli pěšky,
poobědvali, zasportovali, velmi jsme se vyhráli díky zavlažovacímu zařízení na hřišti a
vycházkou jsme se vrátili „domů“. Tam na nás čekalo promítání v Kině Napajedla, k němuž
jsme měli druhý den dopoledne hezký filmový workshop s děvčaty z Klubu kultury. Folklórní
olympiáda nám připravila hodně veselých chvilek a vyzkoušela naši zručnost i znalosti. Za
vydatné pomoci šikovných švadlenek babičky Anthové a Ivanky Foltýnové jsme si ušili krásné
modrotiskové sukně a kraťasy. Tancování a zpívání jsme věnovali každou volnou chvilku.
Výborným počinem byla účast Jany Hrubé, která nám hrála a radila jak na hlasitý a hezký
zpěv. Taky nám řadu nástrojů půjčila a jeden jsme si taky vyrobili. Tradičně jsme pro chlapce
a chlapy uspořádali kurz tancování Verbuňku s Erikem Feldvabelem. Celý týden panovalo
krásné letní počasí, pár malých bouřek nám přišlo vhod.
51. MFF Liptálské slavnosti, Liptál / 22. 8. – Na tento krásný festival jsme dostali pozvání
společně s dospělým souborem. Zájezdu se zúčastnily pouze starší děti. Zažili jsme krásný
folklórní výlet, moc dobře jsme reprezentovali naše město i soubor. Zatancovali jsme
Hluckou sedlckou, Školáckou a Boršickou sedlckou. Hráli nám Lexa Gazdoš a Ondra Hobza.
Beseda u cimbálu pro teenagery, Veletiny / 31. 8. - V loňském roce jsme se zapojili do
projektu „Besedy u cimbálu pro teenagery“, kde se starší děti učily tance a písničky ze
Slovácka, ale také nepsaným zákonům chování před cimbálovou muzikou. Díky těmto
setkáním jsme také poznali řadu dětí, které mají stejný zájem. V roce 2020 se bohužel
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uskutečnilo pouze jediné setkání, které skvělí organizátoři stihli zorganizovat na úplný závěr
prázdnin ve Veletinách na hřišti. Moc jsme si to společně užili.
Zazpívej, slavíčku, Uherské Hradiště / 6. 9. – V regionálním kole soutěže zpěváků lidových
písní pro Uherskohradišťsko nás skvěle reprezentoval Dan Otradovec, který se probojoval do
dalšího kola Slovácka, které se už bohužel neuskutečnilo. Jsme na Dana moc pyšní.
Vystoupení pro seniory a vánoční koledování, Napajedla / 18. 12. - Po dlouhém zvažování
bezpečnostní situace jsme se rozhodli potěšit obyvatele a zaměstnance domovů
s pečovatelskou službou v Napajedlích. Sešli jsme se u kina a společně jsme vycházkou
navštívili DPS Sadová, DPS Husova a DPS Kalvárie, kde jsme pod okny domovů zazpívali
několik koled pro radost jejich obyvatelům, zaměstnancům, ale i sobě samým. Byli jsme
velmi potěšeni jejich milým přivítáním a sladkostmi, kterými děti obdarovali. Naši vycházku
jsme zakončili zpíváním pod okny paní Věry Holubové a na náměstí u městského vánočního
stromu. Bylo moc hezké, že jsme si mohli alespoň takto popřát pokojné Vánoce. Babička
Anthová nám zase pomohla ušitím hezkých plátěných pytlíků, které si děti odnesly naplněné
dobrotami a perníčky, které jim upekly vedoucí Jitka, Lenka a Gábinka. Hezké pytlíky mohou
použít na cvičky nebo drobnosti, které s sebou potřebují na vystoupení.
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POZDNÍ SBĚR

Události
• vzhledem k věkové skladbě souboru jsme kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím
omezením museli razantně omezit naši činnost i vystupování na jedinou akci
• vedoucím souboru byl Roman Oharek
• počet členů 15 ve věku 48+ let a 2 členové 65+ let
• začali jsme nacvičovat nové pásmo Kyjovské skočné
Akce
20. ročník Moravských chodníčků, Napajedla / 7. – 8. 8.
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DIVADELNÍ SOUBOR ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA

Pandemická situace způsobená šířením koronaviru se velmi dotkla činnosti Divadelního
souboru Zdeňka Štěpánka Napajedla. Se zákazem shromažďování a konání kulturních akcí
přišlo zásadní přerušení činnosti, a to nejen v oblasti vystupování pro diváky, ale také v
oblasti konání zkoušek.
Po rozvolnění v letních měsících jsme se snažili odehrát co nejvíce představení, a také jsme
uspořádali brigády ve zkušebně, kulisárně, kostymérně a archivu. Mnoho akcí se z jara
přesunulo na podzim, ale nakonec přišla druhá vlna pandemie a vše se opět zrušilo.
Události
•
•
•
•

vedoucí souboru byla Miroslava Havalová
počet členů 35, z toho dospělí 16, mládež 6, děti 13
podařilo se odehrát 5 divadelních představení, z toho 3 pro děti
nacvičili jsme karnevalové scénky a zhostili se moderování karnevalů i smutečního
rozloučení s E. Kolomazníkovou
• vzhledem k protiepidemickým opatřením se nedozkoušely 3 hry: O líných strašidlech –
pohádka, Koráb Racek – hra pro děti a mládež, Hrobka s vyhlídkou – hra pro dospělé
Divadelní představení a akce
Karneval „Vodní svět“, Kudlovice / 1. 2.
Karneval „Vodní svět“, Huštěnovice / 2. 2.
Zvířátka a loupežnice, Loukov / 22. 2.
Rozloučení s paní Evou Kolomazníkovou, Napajedla / 17. 7.
Jak mámin mazánek přemohl draka, Napajedla / 19. 7.
Lumpáci a vagabundi, Napajedla / 19. 7.
Zvířátka a loupežnice, Fryšták / 22. 8.
Dovolená s rizikem, Hustopeče / 29.8.
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LOUTKOVÝ SOUBOR KLUBÍČKO

Rok 2020 měl být pro loutkový soubor Klubíčko plný skvělých změn. Nakonec však všechno
dopadlo jinak, než jsme si plánovali. Začalo období velké nejistoty a postupné zákazy
scházení nám znemožnily zkoušet další pohádky pro naše nejmenší. Jsme vděční za to, co se
podařilo, a těšíme se na následující rok.
Události
• vedoucí souboru - Hana Klhůfková
• počet členů 20, z toho 4 pasivní
• V únoru, na začátku roku 2020 u nás proběhlo částečné stěhování. Uvolňovali jsme
prostory našeho loutkového sálu v zámeckém parku kvůli plánované rekonstrukci
elektroinstalace a nové výmalbě. Na pár měsíců jsme tedy naše zkoušky přesunuli do
náhradních prostorů bývalé knihovny a stavebního úřadu. Vzhledem k tomu, že jsme
neměli k dispozici mosty, ze kterých se vodí loutky na dlouhých nitích, rozhodli jsme se
nacvičit pohádku Sněhurka. Scéna této pohádky má totiž velkou výhodu v tom, že je
skladná a dá se s ní dobře cestovat. Sněhurku jsme zdárně secvičili, domluvili termín
představení 15. 3. 2020, které mělo proběhnout v napajedelském kině (jelikož loutkový
sál ještě nebyl opraven), kvůli pandemii už nebylo umožněno představení odehrát.
• Dalším velkým plánem na tento rok byla oslava 115. výročí od založení loutkového
souboru, která měla proběhnout o adventu. Klub kultury měl v plánu vytvořit výstavu
v Muzeu Napajedla, ve spolupráci s ateliérem Prostorová tvorba UTB ve Zlíně. Kvůli
pandemii byla výstava přesunuta, ale realizoval se alespoň krásný interaktivní prvek na
Masarykově náměstí v Napajedlích. Loutka draka v životní velikosti a možnost si s ní
zahrát divadlo potěšila snad všechna srdce malých i velkých diváků. A když ji pak vystřídal
Brouček a Kašpárek, bylo na světě, i v takovém těžkém období, hned veseleji.
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Děkujeme Městu Napajedla za podporu v roce 2020.
V Napajedlích, dne 15. 6. 2021
Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace
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