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Prostory Klubu kultury
Nový Klášter
Komenského 304 – sídlo KKN, Knihovna Boženy Benešové Napajedla, Informační centrum,
Muzeum Napajedla.
Komenského 305 – Klášterní kaple - koncertní síň Rudolfa Firkušného, kavárna Café Klášter,
zrcadlový sál, šatny, zázemí pro soubory Radovan, Radovánek, Pozdní sběr.
Budovy v zámeckém parku
Divadlo – od února 2014 uzavřeno z důvodu havarijního stavu elektroinstalace.
Loutkové divadlo – v provozu, zázemí pro Loutkový soubor Klubíčko a provizorně i pro
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka.
Kino
Ve výpůjčce zpět po rekonstrukci od listopadu 2014.

Personální zajištění, organizační struktura
ředitelka organizace
Mgr. Kristina Frascaová
zaměstnanci hlavní pracovní poměr k 31.12.2014
Mgr. Barbora Košutová – vedoucí muzea a informačního centra
Kateřina Barešová – program a propagace
Růžena Čevorová – administrativa a provoz
Mgr. Ivan Bergmann – pracovník muzea
Mgr. Iva Dupalová – pracovnice muzea
Svatava Ondrášová – vedoucí knihovny
Martina Hrančíková – pracovnice knihovny
Martina Trávníčková – pracovnice knihovny
Libuše Hlívová – úklidové práce
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Nejdůležitější přehled událostí roku 2014
-

Rozšíření portfolia akcí - Ples města, akce v Café Klášter, Dny řeckého folklóru, Divadelní léto,
Minifestival multimediální scénické tvorby, prezentace současné hudební alternativní scény.
Inovativní multimediální projekty ve spolupráci s různými subjekty (vysoké školy, občanská
sdružení).
Navýšení návštěvnosti kulturních akcí, muzea i Informačního centra.
Otevření kavárny Café Klášter.
Rozšíření otevírací doby v Informačním centru a v knihovně.
Prodejní sortiment v Informačním centru zásadním způsobem rozšířen, velký nárůst tržeb ze
zboží.
Otevření stálých expozic Příběh města a Slavia, příběh továrny.
Na základě grafického auditu byla vytvořena nová vizuální identita Klubu kultury.
Získání pracovníka na edukační činnost v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let
Zlínského kraje.
Uzavření budovy divadla v zámeckém parku v důsledku havarijního stavu elektroinstalace.
Převzetí zrekonstruovaného kina.
Pořízení vstupenkového a rezervačního systému Colosseum.

MUZEUM NAPAJEDLA
Poslání
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 výstavách, tak především v podpoře
současného multimediálního umění.

Výstavy a expozice 2014
Muzeum Napajedla vstoupilo do roku 2014 otevřením dvou nových stálých expozic 16. ledna 2014.
Příběh města je umístěn ve vstupní části výstavního sálu a dokončuje vizuální úpravu tohoto prostoru.
Jde o úvodní edici skutečností a výjimečností z dějin Napajedel. Ty by se měli postupně i s pomocí
veřejnosti rozšiřovat.
V expozici nazvané Slavia, příběh továrny v letech 1902 – 2000, muzeum představuje další významný
průmyslový podnik na území města. Více než stoletá historie firmy založené v roce 1902 bratry
Jaroslavem a Oldřichem Paříkovými je mapována prostřednictvím textů a originálních historických
dokumentů. Součástí expozice je řada 10 repasovaných motorů řazených ve vývojové řadě od
nejstaršího modelu Original vyráběného v letech 1920-32 až po moderní 2S90A z let 1980-2000.

Zajímavostí je i renovovaný originální neonový nápis Slavia. Expozice vznikla díky podpoře ing.
Miroslava Vycudilíka a zejména Jaroslava Michaela Paříka.
Současně s expozicemi byla představena i první výstava roku Slavné stavby zlínského architekta
Miroslava Lorence (16. 1. - 13. 2.) v audiovizuálním sále. Výstava produkována firmou Foibos pod
hlavičkou Slavné vily ukázala život a dílo architekta Miroslava Lorence, který je v Napajedlích mimo jiné
autorem dvou vil bří. Paříků, budovy školy či spořitelny. Výstava byla pořádána k výročí založení
Československé republiky pod záštitou starostky města Ing. Ireny Brabcové a byla doplněna
přednáškou Mgr. Ladislavy Horňákové z Krajské galerie výtvarného umění Zlín. Na výstavě se autorsky
podílel i pracovník muzea Mgr. Ivan Bergmann. Celý večer se setkal s velkým zájmem veřejnosti i médií.
Přítomni byli i potomci zakladatelů firmy Slavia.
Čeští egyptologové dosahují v posledních letech významných vědeckých výsledků. Jejich činnost
představila výstava Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze (6. 3. – 10. 4.), která
byla uspořádána ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Na velkoformátových barevných fotografiích mohli návštěvníci zhlédnout, nejen jak z písku
povstávají některé mnoha tisíce let staré památky, ale hlavně práci celého týmu lidí, kteří v Abúsíru
skládají z mnoha drobných destiček mozaiku poznání dávné civilizace. Výstava v Napajedlích byla
doplněna o velký soubor dalších digitálních fotografií a jiného digitálního materiálu, sádrové otisky částí
reliéfní výzdoby Meriherišefovy hrobky či běžné pracovní pomůcky egyptského kopáče. Mgr. Veronika
Dulíková, která se expedic do pyramidového komplexu v Abúsíru pravidelně účastní, připravila pro žáky
základních škol i pro veřejnost trojici přednášek s názvem Čeští egyptologové v Abúsíru – Princezna
Šeretnebtej a nejnovější objevy.
Protože muzeum disponuje moderně vybaveným audiovizuálním sálem, uspořádalo výstavu
současného videoartu Opuka: Opojení (17. 4. – 18. 5.), neboť tento druh umění je již dnes běžnou
náplní galerií. Za celým projektem využívajícím vícekanálový zvuk s řadou projektorů stálo zlínské
sdružení Opuka, které se už od počátku tisíciletí věnuje experimentům na poli hudby, videa a
performance. Uznání si toto sdružení v minulých letech získalo na festivalech a mezinárodních akcích
jako například Lunchmeat a Sperm festival v Praze, PAF v Olomouci či Next Life Visual v bratislavském
prostoru A4. Ve zlínském regionu účinkovala Opuka v rámci trienále Prostor Zlín a vytvořila také
videomappingovou animaci ANS SET při příležitosti výročí 60. let existence Krajské galerie výtvarného
umění ve Zlíně.
Další výstavou se muzeum vrátilo tématicky do Napajedel. Bohatou historii napajedelských skautů
představila výstava 90 let skautingu v Napajedlích (22. 5. – 29. 6.). O činnosti i nečinnosti skautů v
uplynulých desetiletích mnohé prozradilo množství historických fotografií a dokumentů, obrazových i
pohybových projekcí, kronik, pozoruhodných lidských osudů, upomínkových a uměleckých předmětů,
zajímavých textů či osobních vzpomínek. Nechyběly ani interaktivní úkoly pro děti, které ověřovaly
jejich všímavost a šikovnost. Skauti se také postarali o bohatý doprovodný program - táborové
odpoledne s možností vyzkoušet si na vlastní kůži aktivity skautského ražení od sekání třísek a
rozdělávání ohně přes uvázání šátku po šněrování stanu či lasování a promítání historických nahrávek
z období od roku 1990.
V měsíci červenci se v muzeu představila, jak už název Saletová/Hanke (3. 7. – 2. 8.) napovídá, dvojice
sochařů Zdeňka Saletová a Radim Hanke. Klasik české výtvarné scény Radim Hanke se představil
v jedné z poloh, která k němu, možná nečekaně, ale přesto bytostně patří. A tím je jeho práce, v níž se
odráží minimalismus. Návštěvníci mohli zhlédnout objekty ze svařovaného železa či z bronzu z
posledních 10 let autorovy tvorby. Zdeňka Saletová, která patří k mladší umělecké generaci, svůj zájem
upřela na jiný prastarý materiál – na papír. Z něj autorka vytvořila nejrůznější objekty či slepotisky.
Tématem svého díla se Saletová vrátila do svého rodného kraje a jeho tradic – nejvíce zde rezonovalo
její oblíbené Horňácko s jeho lidmi, zvyky a písněmi. V Napajedlích představila své nejnovější práce,
doplněné výběrem děl od roku 2011. Návštěvník tak byl účasten konfrontaci dvou přátel, dvou generací

výtvarníků, které spojuje láska k sochařině a zdejšímu kraji. Výstavu doplnila komentovaná prohlídka
s autory.
Výročí 110 let od postavení radnice si muzeum připomnělo další výstavou Radnice ve Vašich obrazech
(7. 8. – 19. 8.). Téma radnice bylo zobrazeno z mnoha různých úhlů a pohledů i výtvarných technik. Tak,
jak ji v průběhu více než sta let viděli profesionální i amatérští umělci. Zajímavými byly zejména
originální kresby autora radnice D. Feye a Jano Köhlera zapůjčené z galerie Slováckého muzeu v Uh.
Hradišti či virtuální 3D model radnice. Na zapůjčení exponátů se ve velké míře podílel Městský úřad
Napajedla i široká veřejnost. Výstavu doplnila přednáška Mgr. Ivana Bergmanna o architektu a staviteli
Dominku Feyovi a jeho díle.
Symbolicky ve čtvrtek 21. srpna byla otevřena v muzeu výstava Jaroslav Novák/srpen 1968 (21. 8. –
28. 9.), která připomněla život a tragickou smrt napajedelského rodáka Jaroslava Nováka, který byl
jednou z prvních obětí vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Základem výstavy byla
pozůstalost po Jaroslavu Novákovi a textové panely s popisem událostí z 21. srpna 1968. Překvapivou
složkou výstavy bylo umístění 108 modelů tanků se jmény všech obětí srpnových dnů. Výstavu doplnila
projekce fotografií ze sbírek Národního muzea v Praze a Jitky Kovandové, která zachytila srpnovou
atmosféru ve Zlíně a dále unikátní dobové filmové a zvukové záznamy z archivu České televize,
Krátkého filmu Praha, Českého rozhlasu a Ústavu pro studium totalitních režimů. Autory výtvarného
řešení výstavy byl ing. arch Michael Klang a Karin Kopecká z ateliéru prostorové tvorby UTB ve Zlíně.
Podklady připravilo Muzeum Napajedla.
Další výstavou vzešlou z této spolupráce byl Konec letu bombardéru B-17G (4. 10. – 4. 11.), kde bylo
připomenuto nouzové přistání bombardéru B-17G 14. října 1944 v Prusinkách u Napajedel i osudy jeho
letců, z nichž dva byli po havárii zastřeleni. V lokalitě Amerika v blízkosti Prusinek byl odhalen pomník
věnovaný této události. Na návrhu pomníku i výstavy v muzeu spolupracoval atelier prostorové tvorby
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Generálním sponzorem akce byla firma Cemex a.s.
Závěr roku patřil pro změnu výtvarným výstavám. První z nich se jmenovala Pavel Preisner: Schovaný
(13. 11. – 7. 12.), v níž se v Napajedlích poprvé představil zlínský malíř, pedagog a básník Pavel
Preisner. Při koncepci výstavy jsme záměrně pracovali s motivem odhalení skrytého, jak k tomu
odkazuje i název výstavy „Schovaný“. Výstava byla jednak postavená na malbách, uschovaných v
autorově ateliéru, z nichž některé byly jen krátce k vidění ve zlínském fotoateliéru TOAST. Další skupinu
obrazů se podařilo zapůjčit od soukromých sběratelů. Návštěvníci tak měli možnost seznámit se s
obrazy, které mnohdy nebyly nikdy prezentovány. Vystavené Preisnerovy malby byly sice z poměrně
širokého časového období - z let 2005 až 2014, ale nešlo o klasickou retrospektivu.
Vánoční duchovní náladu si mohli návštěvníci užít na výstavě Daniel Reynek: Fotografie (11. 12. 2014
– 4. 1. 2015). Tvorbu osobitého fotografa a významné osobnosti českého kulturního prostředí Daniela
Reynka představil její kurátor ing. arch Michael Klang. Vystaveny byly Reynkovy zvětšené diapozitivy,
jejichž téma bylo ovlivněné rodinným silně duchovním a kulturním prostředím. Výsledný obraz byl
vytvořený ze dvou snímků, které se ve výsledku prolínají.
Koncepcí výstavního plánu bylo reflektovat cíle výstavní činnosti muzea tak, jak stojí v jeho poslání.
Kromě témat, představujících historii i současnost Napajedel (Skaut, Radnice v obrazech, Srpen 68,
Bombardér), se v muzeu prezentovalo současné výtvarné umění, které přesahovalo zdejší širší region
(Hanke/Saletová, Opuka, Preisner) nebo bylo celorepublikového významu (D. Reynek).

Edukační programy pro mateřské, základní a střední školy
V rámci projektu s názvem Odborná praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji financovaného
z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl muzeu
1. 5. 2014 přidělen nový pracovník – Mgr. Iva Dupalová, na plný úvazek a to na dobu 1 roku. Náplní její
práce se stalo hlavně vytváření edukačních programů. Ty zpracovala pro všechny stálé expozice a

muzeum je tak od září mohlo nabídnout veřejnosti. Kromě toho připravila i pracovní listy pro
krátkodobé výstavy.

Události, akce
Kromě výstav se muzeum podílelo na pořádání dalších akcí.
-

-

-

Poprvé jsme si připomněli Den narozenin Libuše Niklové (1. 4.), kdy byl vstup do muzea
zdarma a v 17h se uskutečnila komentovaná prohlídka expozice Hřiště hraček.
Premiéru měl i úspěšný Minifestival multimediální tvorby, který se konal ve dnech 6. 11.
- 8. 11. V prostorách Nového Kláštera v Napajedlích se uskutečnil multimediální workshop
pro studenty pohybové performance z ateliéru Klaunské scénické a filmové tvorby JAMU
v Brně a studenty z ateliéru Vizuální komunikace FMK UTB ve Zlíně. Workshop kombinující
především fyzickou akci a videoprojekce vedli umělci z multimediální skupiny Opuka a
pedagogové z obou uměleckých škol (MgA. Tomáš Hubáček, doc. MgA. Pierre Nadaud,
MgA. Bohuslav Stránský). Základem tvůrčího procesu bylo využití unikátního technického
vybavení Muzea Napajedla. Výstupem workshopu se staly tři multimediální scénická
mikropředstavení, která byli prezentovány veřejnosti v rámci závěrečného
komponovaného večera. Ten byl doplněn o multimediální vystoupení skupin Opuka a
Journeys to Fungalvaz v Klášterní kapli.
Dále se muzeum zapojilo do již tradičních akcí Brány památek dokořán (26. 4.), Dny
evropského dědictví (13. 9.) a Svatováclavské slavnosti (27. 9.). Ve výstavním sále se rovněž
uskutečnily dvě besedy se spisovateli Jiřím Jilíkem (9. 10.) a Věrou Řeháčkovou (11. 11.)
pořádané Knihovnou Boženy Benešové Napajedla.
V rámci Festivalu vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému měl v audiovizuálním sále muzea
premiéru další díl filmového dokumentu o Veronice Firkušné.

Odborná činnost a spolupráce s ostatními muzei
Pracovník muzea Mgr. Ivan Bergmann se účastnil třech zasedání Komise regionálních historiků Moravy
a Slezska. Na zasedání v Novém Jičíně (1. 10.) v rámci semináře o digitalizaci v muzeích si připravil
prezentaci o pojetí Muzea Napajedla. Rovněž byl pozván do debaty ČRo Brno o dopadech nového
občanského zákoníku na poskytování darů muzeím (27. 5). Za muzeum se pak zúčastnil pietního aktu
u pomníku padlých v 1. sv. válce a hrobu generála Šnejdárka (24. 10.).
Muzeum Napajedla v roce 2014 spolupracovalo i s některými muzei. Na výstavu Historie ne tak stará –
gumová a plastová v Muzeu Podhradí v Buchlovicích (7. 3. – 27. 5.) zapůjčilo trojici hraček od Libuše
Niklové a na výstavu V zákopech a v zázemí (18. 9. – 23. 11.) v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně
zapůjčilo fotografii generála Šnejdárka.

Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvorná činnost muzea, která je odkázána hlavně na zisky od dárců, byla v roce 2014
zkomplikována novým občanským zákoníkem, který uložil zdaňování darů do muzeí. Z tohoto důvodu
muzeum upustilo od přijímání nových sbírkových předmětů. Za rok 2014 bylo do evidence muzea
zapsáno 37 nových předmětů, které získalo darem v předchozím roce nebo zakoupilo. Většinou se
jedná o hračky z Fatry Napajedla, vybavení domácnosti a devocionálie.

Dotazy a rešerše
Muzeum vyřídilo šest dotazů, třem badatelům byl zpřístupněn sbírkový fond muzea.

Provozní a technické vybavení muzea
Muzeum nadále prochází postupnou rekonstrukcí. Byly zprovozněny toalety pro návštěvníky v 3. NP.
V souvislosti s výstavní činností byl rozšířen potřebný výstavní fundus. Ing. arch. Michael Klang navrhl
pro muzeum atypický modulový systém vitrín a výškově nastavitelné stojany. Ve dvou etapách byl
dokončen výstavní závěsný systém po obvodu audiovizuálního sálu. V říjnu proběhlo zastínění sálu,
depozitáře a chodeb s novými expozicemi tak, aby se předešlo degradaci sbírkových předmětů a
exponátů vlivem světelného a částečně i tepelného působení.
Na konci června muzeum předalo starou budovu na Palackého 95 a definitivně tak uzavřelo jednu
etapu své existence.

Návštěvnost
Návštěvnost i díky dokončení dalších stálých expozic a aktivity muzea se za rok 2014 zvýšila na 3302
evidovaných návštěvníků.

INFORMAČNÍ CENTRUM
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.
Návštěvníkům poskytuje například důležité kontakty či informace o kulturních akcích v Napajedlích i
okolí. Informační centrum funguje zároveň jako pokladna Muzea Napajedla a Klubu kultury
(předprodej vstupenek) a zabezpečuje také prezentaci města na veletrzích a setkáních měst a
informačních center. Dále má na starosti propagaci subjektu na webových stránkách
www.ic.napajedla.cz a na Facebooku www.facebook.com/icnapajedla a přípravu Napajedelských
novin.

IC zdarma poskytuje:
-

informace a kontakty
propagační materiály o našem městě a okolí (tipy na výlety)
mapy a tištěné průvodce
úschovnu zavazadel
wifi připojení
služby Cyklisté vítáni

IC prodává:
-

vstupné do Muzea Napajedla
předplatné na kulturní akce Klubu kultury
pohledy, mapy
suvenýry Muzea Napajedla - nafukovací hračky, odznáčky, magnetky, tašky a další
turistické známky, vizitky a odznaky, suvenýry města Napajedla a další turistické suvenýry
suvenýry Tradiční výrobek Slovácka (tupeská keramika, strážnický modrotisk, výrobky ze
šustí)
knihy a publikace

-

suvenýry ke krátkodobým výstavám Muzea Napajedla (kalendáře, knihy atp.)
nabízí kopírování, tisk a skenování dokumentů

Účast a prezentace města na veletrzích, konferencích
-

-

Veletrh cestovního ruchu RegionTour Brno, výstaviště (prezentace města Napajedla), 16/1
Výroční konference 20 let od založení A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních
center), Hlavní téma: Turistická informační centra v České republice a jejich přínos pro
rozvoj cestovního ruchu, Ostrava, Výstaviště Černá louka, 7/3
Setkání účastníků projektu Region Slovácko Pas, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Felixův sál, 19/3
Miniveletrh cestovního ruchu Slovácko, Uherské Hradiště, Reduta, 26/3
Setkání informačních center Zlínského kraje – Beseda Otrokovice, 9/4
Kongresové centrum REC Group, Staré Město u Uherského Hradiště, Cyrilometodějská
kulturní stezka jako příležitost pro samosprávy, církve a cestovní ruch, 26/6
Mezinárodní rozvoj Cyrilometodějské kulturní stezky, Staré Město u Uherského Hradiště,
15/10

Události 2014
-

Účast na zahájení stavby cyklostezky, 2/4
Odemykání Baťova kanálu, 1/5
Účast na projektu Region Slovácko Pas
Nové webové stránky IC www.ic.napajedla.cz
Spolupráce s Hamboat – lodí Morava – „Plavba do světa hraček“
Nový propagační materiál Informačního centra
Navigace – nová cedule v Centru U Přístavu, nová směrovka na IC u kina, na autobusové
zastávce na náměstí, na náměstí pod kostelem

-

Nové turistické vizitky Muzeum Napajedla.

-

Propagace IC a města Napajedla v rámci inzerce v cykloatlasu 2015 Shocart, v obrazovém
atlasu KČT.

Hodnocení, úspěchy
V soutěži o nejoblíbenější IC s Deníkem – IC Napajedla skončilo na 4. místě ve Zlínském kraji
Kontrola z Asociace turistických informačních center „mystery shopping“ - hodnocení 94%
Klasifikace ATIC – z kategorie C jsme postoupili do kategorie B

Statistika návštěvnosti
V roce 2014 - celkem 5486 návštěvníků (z toho 26 cizinci)
Celkem tržby za rok 2014
69 159,- Kč

KNIHOVNA BOŽENY BENEŠOVÉ
Knihovna Boženy Benešové Napajedla je jediné kulturní zařízení ve městě, které slouží čtenářům a
ostatním uživatelům každý všední den. V roce 2014 rozšířila půjčovní dobu na 30,5 hodin týdně.
K dispozici čtenářům je denně od 13.00 do 17.30 hod. a v úterý a čtvrtek i dopoledne od 8.00 do 12.00
hodin.
Knihovna zajišťuje přístup k informačním zdrojům tak, aby uspokojila potřeby všech návštěvníků bez
rozdílu. Jejich služeb využívají obyvatelé Napajedel a blízkého okolí. Pro mnohé uživatele se stala
důležitou součástí života, kam chodí nejen pro informace, ale i za pobavením.
Knihovna Boženy Benešové Napajedla poskytuje metodickou pomoc knihovnám v okolních obcích.
Obecním knihovnám v Halenkovicích, Karlovicích, Komárově, Lhotě u Malenovic, Oldřichovicích,
Pohořelicích, Spytihněvi a Žlutavě pomáhá s nákupem a evidencí nových knih, retro zápisem starších
knih do PC, revizí knihovního fondu, aktualizací knihovního fondu atd. Tuto pomoc poskytuje na
základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí,
uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Klubem kultury Napajedla. V roce 2014
bylo na výkon regionálních knihovnických služeb čerpáno 84 825,- Kč. Pro potřeby obecních knihoven
bylo odpracováno 585 hodin.
Tradičně pokračuje velmi dobrá spolupráce je s oběma napajedelskými školami, s mateřskou školou a
se všemi kluby seniorů. Nově došlo k navázání spolupráce s Domem dětí a mládeže Matýsek.

Události 2014
Nová služba knihovny – balení knih a učebnic všem zájemcům – obaleno 600 ks.
V červenci byla provedena revize knižního fondu – dle Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. je nutné ji
dělat 1x za 5 let, 30 000 ks knih.
Od září byla rozšířena provozní doba knihovny na 30,5 hodin týdně, čímž knihovna splnila knihovnický
standard a otevřela tak čtenářům denně do 17.30 hod.
Internetová pracoviště pro veřejnost byla vybavena pěti novými počítači.

Akce knihovny
V roce 2014 bylo uspořádáno celkem 109 kolektivních akcí pro MŠ, ZŠ, kluby důchodců a širokou
veřejnost, což je mimořádné.
O poklad černého korzára - dlouhodobá čtenářská soutěž pro děti o hrnec zlaťáků, děti plnily
nejrůznější úkoly a za splnění úkolu a půjčené knihy se posunovali na soutěžní dráze, zapojila se stovka
dětí, 9 nejrychlejších získalo odměnu, vítězové byli vyhlášeni v obou školách.
Svět kolem nás - dramatická hodinka pro MŠ, děti odpovídaly na všetečné otázky, hrály Člověče, nezlob
se, soutěžily v navlékání korálků a skládání obrázků, za úkol dostaly vymalovat velikonoční vajíčka,
všechna pak visela v knihovně na výstavce.
O Červené karkulce – součástí listopadové dramatické hodinky pro MŠ bylo cvičení podle krátkých
říkadel, hádání hádanek, poznávání barev, odpovídání na nejrůznější otázky a samozřejmě pohádka,
kterou si děti tradičně samy zahrály, nyní se jednalo o Červenou karkulku, a bavily se nejen děti, ale i
paní učitelky a knihovnice - dramatických hodinek se zúčastnily děti z MŠ Napajedla, MŠ Žlutava, MŠ
Pohořelice, MŠ Huštěnovice a MŠ Kunovice.

Žítková a její bohyně – beseda s PaeDr. Jiřím Jilíkem, pan Jilík přivezl krátký film Horenka Chabová,
který dokreslil život na Kopanicích v Bílých Karpatech, téma žítkovských bohyní je stále živé a pro lidi
velmi zajímavé, s poutavým vyprávěním Jiřího Jilíka jsme strávili příjemný podvečer.
Beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou – paní Řeháčková se na pozvání knihovny setkala
v multimediálním sále klubu kultury se žáky sedmých tříd 1. ZŠ Napajedla a ZŠ Halenkovice a odpoledne
pobesedovala se seniory v Domě s pečovatelskou službou Sadová, všichni zúčastnění se dozvěděli
spoustu zajímavých věcí, paní Řeháčková je autorkou 130 knih, knihovna jich má ve svém fondu 73, a
ty pro dospělé jsou neustále půjčené, píše pro dospělé čtenáře, hlavně pro ženy, o současných
problémech a mezilidských vztazích, pro děti napsala dívčí romány, dobrodružné romány a také
příběhy s prvky fantasy, v Napajedlích se jí velmi líbilo a uvažuje o tom, že by sem umístila děj svého
dalšího románu.
S tvojí dcerou ne – divadelní představení Amatérského sdružení profesionálních knihovníků (ASPIK),
jehož členové jsou naši kolegové z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, k nám poprvé zavítal
před dvěma lety, v březnu roku 2012 nám zahrál detektivku Past na osamělého muže, nyní měl na
repertoáru hru českého dramatika a herce Antonína Procházky S tvojí dcerou ne, komedii o tom, jak je
snadné spadnout do manželské krize, a jak těžké je dostat se z ní ven.

Statistické údaje
1 496 registrovaných čtenářů, z toho 545 dětí - navštívili knihovnu 21 212x a půjčily si 87 063 knih,
audioknih a časopisů.
Knihovna disponuje počtem 29 902 knih a 26 audioknih.
Za rok 2014 obohatila svůj fond o 924 nových knih a 8 audioknih
2 634 návštěvníků se zúčastnilo kolektivních akcí
1 478 uživatelů využilo v knihovně připojení k internetu.
30 čtenářů využilo MVS – meziknihovní výpůjční službu.

KINO NAPAJEDLA
V listopadu byla budova kina po rozsáhlé rekonstrukci předána do výpůjčky zpět do užívání KKN.
Výčet uskutečněných prací:
-

střecha – výměna střešních latí, podstřešní folie, očištění stávající krytiny, zpětná montáž,
zateplení stropu minerální vatou,
rekonstrukce soc. zařízení (vybourání příček, nová dispozice, WC invalidů, výměna všech
rozvodů, nové zařizovací předměty, nový interiér),
výměna všech oken a dveří,
oprava fasády, očištění, nový nátěr dle původního vzhledu,
výměna všech klempířských prvků,
demontáž zastaralé vzduchotechniky, dodávka a montáž nové vzduchotechniky včetně topení
a klimatizace,
kompletní výměna ústředního topení,
kompletní výměna zdravotechniky,

-

výměna všech světelných zdrojů,
výměna podlahy ve foyeru a sále,
výměna sedadel,
položení koberce v sále,
nové jeviště,
repase všech dřevěných interiérových prvků,
kompletní výmalba dle dostupných informací o původní podobě + repase linkrusty,
akustický obklad jeviště,
vybudování nového zázemí – bufetu.

KAVÁRNA CAFÉ KLÁŠTER
Myšlenkou vytvoření příjemného kavárenského prostředí bylo především poskytnout možnost
občanům prostor pro setkávání v místě, kde je nadosah základní umělecká škola, obě dvě základní
školy, dům dětí, muzeum, knihovna. 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
vážné hudby, jazzu, elektronické či alternativní hudby, přednášky, kreativní kurzy, literární večery,
vernisáže. Samotná kavárna pak umožňuje především mladým a začínajícím umělcům vystavit svá díla.
Její útulné prostředí je ale využíváno občany všeho věku, rodinami s dětmi. Nekuřácká kavárna
s dětským koutkem se sortimentem zaměřeným na domácí a lokální suroviny
Hudební a literární kavárna Café Klášter byla po výraznějších úpravách prostoru uvedena do provozu
23. 2. 2014. Café Klášter se nachází v budově Klášterní kaple, Komenského 305. Bylo zde nutné provést
několik základních úprav původních prostor – renovace podlahy, malování, závěsný systém na obrazy,
nové osvětlení.
V kavárně bylo za rok 2014 uspořádáno 6 výstav a 12 akcí, které se vymykaly zažité koncepci akcí KKN,
(tematické party, workshopy, kurzy, literární večer).

FOLKLÓRNÍ SOUBORY RADOVAN, RADOVÁNEK, POZDNÍ SBĚR
Radovan
Rok 2014 byl pro Radovan ve znamení menších akcí regionálního charakteru a tradičních akcí
pořádaných v Napajedlích. Velký důraz klademe na práci s dětmi v dětském souboru Radovánek.
Dobrá spolupráce s CM Rováš se v průběhu roku zkomplikovala odchodem primáše od této muziky.
Velkou pomocí je také účast muzikantky Kateřiny Galatíkové na zkouškách souboru. Kolektiv souboru,
má asi 20 členů.

Vystoupení v roce 2014
18.1.

1. Reprezentační ples, předtančení

Sokolovna Napajedla

15.2.

Oslava 70. narozenin pana Cyrila Bureše

Sokolovna Žlutava

29.3.

Košt slivovice Halenkovice s CM Rováš

Halenkovice

20.4.

Velikonoční beseda u cimbálu s CM Hora

Spytihněv

17.5.

Dny řeckého folkóru s CM Rováš

Sokolovna Napajedla

7.6.

Folklórní odpoledne Jankovice

Jankovice

8.- 9.8.

14. Moravské Chodníčky

Napajedla

pátek – Zpívání o vojně

klášterní kaple

sobota – Vystoupení souborů Slovácka, Valašska a Hané
11.-15.8.

Taneční soustředění Radovánku

klášter Napajedla

24.8.

Trnkobraní Vizovice s CM Rováš

Vizovice

13.9.

Slavnosti vína UH

Uherské Hradiště

27.9.

Svatováclavské slavnosti Napajedla

Napajedla

pořadatelská služba
8.11.

10. výročí CM Linda

Zlín

28.11.

Koledování u vánočního stromečku Napajedla

náměstí

5.12.

Mikulášská obchůzka

9.12.

Koledování v klášterní kapli

Napajedla

10.12.

Česko zpívá koledy

Sokolovna Napajedla

Členové souboru
Holub Pavel, Škára Petr, Holub Jiří, Valer Tomáš, Tesař Jakub, Šácha Zbyněk, Kraváček Václav, Strčálek
Petr, Vavřínek Josef
Šohajková Jitka, Janošková Lucie, Foltýnová Ivana, Pešlová Lucie, Pavelčíková Lenka, Babáčková
Gabriela, Jochýmková Helena, Stýčková Veronika, Otradovcová Jiřina, Seitlová Natálie, Lysoňková
Dominika, Štefková Eva

Radovánek
Radovánek v roce 2014 navštěvuje okolo 40 dětí ve dvou skupinách. Skupinu mladších dětí vedou Ivana
Foltýnová a Lucie Pešlová, skupinu starších dětí vedou Lenka Pavelčíková a Jitka Šohajková. Přípravu
materiálů a odborné vedení zajišťuje paní Věra Holubová.

Vystoupení v roce 2014
25.2.

Trnečka Zlín – regionální soutěž zpěváků

Zlín

Adéla Pavelčíková – kategorie starší – 2. místo
Ondřej Šamša – kategorie starší
22.3.

Taneční přehlídka DDM Matýsek

Napajedla

velká skupina
29.4.

Vystoupení pro rodiče Napajedla

klášterní kaple

17.5.

Řecké dny

Sokolovna Napajedla

obě skupiny
7.6.

Folklórní odpoledne Jankovice

Jankovice

společný zájezd Radovanu a obou skupin Radovánku
8.- 9.8.

14. Moravské Chodníčky

Napajedla

dopoledne vystoupení na Farmářském trhu na náměstí
odpoledne vystoupení v hlavním programu
s CM Kopretiny
11.-15.8.

Taneční soustředění Radovánku

klášter Napajedla

rekordní účast dětí 25, chladné počasí, vydařený program
spousta tancování, hraní, návštěva hradu Malenovice, hodina zpěvu, stezka odvahy,
zumba, malování triček – ornamenty, pečení preclíků, beseda u cimbálu ve spolupráci
s Café klášter
28.11.

Koledování u vánočního stromečku

Napajedla náměstí

9.12.

Koledování v klášterní kapli

Napajedla

společné vystoupení Radovanu, Radovánku a Pozdního sběru s CM Kopretiny

Členové souboru
velké děti
Šohajek Jiří, Holubová Kateřina, Samsonek Robert, Vavrušová Anna, Pavlík Matěj, Prokopová Tereza,
Janošek Vít, Hastíková Radka, Holub Václav, Sukupová Vendula, Pavelčíková Adéla, Možnárová Tereza,
Jadrníčková Amélie, Šulová Renáta, Klhůfková Martina, Čellarová Kateřina, Viceníková Barbora,
Kulíšková Michaela, Kulíšková Nikola, Vavřínková Rozálie
malé děti
Šohajek Ondřej, Foltýnová Lucie, Pavlík Mikuláš, Pešlová Anna, Otradovec Dan, Hastíková Klára
Šincl Josef, Chytilová Justýna, Mikulík Tomáš, Cingelová Johana, Vavřínková Marie, Foltýnová Barbora,
Svobodová Lucie

Pozdní sběr
Pozdní sběr je folklórní soubor písní a tanců z Napajedel. Taneční mládí prožili v souboru Radovan.

Vystoupení v roce 2014
17.5.

Dny řeckého folkloru

Napajedla Sokolovna

31.5.

Senioři 2014
setkání seniorských souborů

Petrov - vinařský areál Plže

8 - 10.8.

Moravské chodníčky

Napajedla

28.11.

Rozsvěcování vánočního stromu

Napajedla

9.12.

Koledování

Klášterní kaple Napajedla

13.12.

Vánoce v kostele
Halenkovice
ve spolupráci s dětským folklorním souborem
Pláňata z Halenkovic

Členové souboru
Miloš Sudolský, Jana Tesařová, Karel Tesař, Jana Šišperová, Jiří Nevařil, Josef Sukup, Karel Zavadil,
Renata Nádeníčková, Roman Oharek, Pavla Jamborová, Simona Harníková, Irena Desenská, František
Nepor, Kašná Alena, Kašný Zdenek

DIVADELNÍ SOUBOR ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA
Události roku 2014






stěhování zkušebny z divadelního sálu do místností ve druhé budově Klubu kultury
odchod 3 členů, příchod 3 nových členů
zisk 2 ocenění z přehlídky v Němčicích nad Hanou
první ročník Napajedelského divadelního léta
uvedení 2 premiér

Hry v repertoáru v roce 2014:
1. Zvířátka a loupežnice – pohádka (režie: Miroslava Havalová, odborná spolupráce: Tomáš
Stolařík)
2. Kolombína kořenářkou – pohádka (režie: Miroslava Havalová)
3. Strašidlo Cantervillské – komedie (odborná režie: Michaela Doleželová)
4. Uděláte mně to znova? – komedie (odborná režie: Michaela Doleželová)
5. Cesta do pohádky a zpátky – pohádka (režie: Radim Černoch, asistent: Martina Suchánková)
6. O princezně Čárypíše – pohádka (režie: Miroslava Havalová)
7. Mandarinkový pokoj – 4 aktovky (odborná režie: Hana Mrázková)
8. Jak mámin mazánek přemohl draka – pouliční pohádka – premiéra 2014 (režie: Miroslava
Havalová)
9. Pašijové hry – pouliční dramatická koláž – premiéra 2014 (režie: Miroslava Havalová)

Příprava nových her pro rok 2015
Dámský gambit – detektivka (režie: Miroslava Havalová, asistent: Eliška Skácelová)
O včelce Lindě – pohádka (režie: Miroslava Havalová)
Kmotřičky vypravují… - soubor pohádek (režie: Miroslava Havalová)

Umístění a ocenění
Hanácký divadelní máj – Němčice nad Hanou
Čestné uznání Miroslavě Havalové a Heleně Medkové za výpravu a kostýmy
v pohádce „O princezně Čárypíše“
Cena Evě Kolomazníkové za roli chůvy v pohádce „O princezně Čárypíše“

Seznam akcí v roce 2014
18.1.

I. reprezentační ples – taneční vystoupení

Napajedla – Sokolovna

18.1.

I. reprezentační ples – konferování

Napajedla – Sokolovna

1.3.

Ples tří farností – taneční vystoupení

Spytihněv – Kulturní dům

8.4.

Filipojakubská noc – beseda pro důchodce

Napajedla – DPS Sadová

12.4.

Cesta do pohádky a zpátky

Sazovice – Kulturní dům

13.4.

Pašijové hry

Napajedla – kostelní schody

26.4.

Jak mámin mazánek přemohl draka (premiéra)

(premiéra)

Jarní Slavnosti

Napajedla – kostelní schody

29.4.

O princezně Čárypíše – Hanácký divadelní máj

Němčice nad Hanou

18.5.

Kolombína kořenářkou – derniéra

Napajedla – klášterní kaple

2.7. – 5.7.

Noc na Karlštejně (4 představení)

9.7.

spolupráce s Hoffanovým divadlem

Hrad Buchlov

Jak mámin mazánek přemohl draka

Žlutava – dětský tábor

Napajedelské divadelní léto
2.8.

Cesta do pohádky a zpátky

Napajedla – za klášterem

2.8.

Uděláte mně to znova?

Napajedla – za klášterem

16.8.

Zvířátka a loupežnice

Napajedla – za klášterem

30.8.

O princezně Čárypíše

Napajedla – za klášterem

30.8.

Mandarínkový pokoj

Napajedla – za klášterem

9.9.

Oslava napajedelské radnice

Napajedla – radnice

21.9.

Cesta do pohádky a zpátky

Otrokovice – Beseda

27.9.

Svatováclavské slavnosti

Napajedla – město

31.10.

O princezně Čárypíše

Kurovice – tvrz

23.11.

O princezně Čárypíše

Boleradice – kulturní dům

28.11.

Rozsvěcování vánočního stromu
vánoční pásmo + konferování

Napajedla – kostelní schody

Seznam členů, hostů a pomocníků v roce 2014:
(počet rolí, ve kterých byli obsazeni)
Zletilí:
Anna Karasová (3), Eliška Skácelová (5), Eva Kolomazníková (2), Martina Jirásková (4), Martina
Suchánková (6), Mikuláš Švehla (8), Miroslava Havlová (6), Pavel Hána (3) + pomoc se zvukem
Petr Kadleček (7), Petra Barcuchová (3) + pomoc se zvukem, Tomáš Hána (1), Věra Simkovičová
(nápověda), Vlasta Čechová (2), Zbyněk Strašák (2), Zdena Lidincová (2), Alena Bednaříková-Judasová
(5), Hana Sokolová (3), Jakub Tesař (1), Lukáš Juřena (3), Dominika Lysoňková (3), Milada Pauzová (2),
Petr Novotný (1)

Nezletilí:
Daniela Zdráhalová (4), Jana Palová (6), Patrik Potěšil (3), Tereza Šimčáková (6), Matěj Pešina – příchod
2014 (2), Klára Neubergová – příchod 2014 (zatím jen doprovodné akce), Alžběta Zdráhalová – příchod
2014 (zatím jen doprovodné akce), Simona Lysoňková, Tereza Slačáková (3)
Technické zázemí: Svatopluk Medek, Magda Medková
Hosté a pomocníci:
Hana Mrázková – režisérka (Scéna Zlín), Helena Medková – kostýmy, Miroslav Medek – technická
podpora, Aleš Holeček – SAM Napajedla, další rodinní příslušníci, děti členů, bývalí režiséři a přátelé
dle potřeby pomoci

Statistika:
Počet evidovaných členů: 31
Počet aktivních členů: 26
-

nezletilých: 7

-

nových od roku 2014: 3

-

nad 50 let: 4

Počet aktivit souboru: 26
-

představení venku: 11

-

představení doma: 15 (1x premiéra)

-

představení ve spolupráci: 5 (1x premiéra)

-

pořadatelská činnost a konferování: 3

LOUTKOVÝ SOUBOR KLUBÍČKO
V roce 2014 měl soubor úspěšnou sezónu, odehrál 11 představení, z toho 6 dopoledních představení
pro mateřské školy a nižší ročníky základních škol.
Začátkem roku to byla pohádka Broučci na motivy knihy Jana Karafiáta. Tato pohádka je živě mluvená
a loutky jsou navázány na krátkých nitích. Přijely i mateřské školy z Malenovic a Kojetína. Pohádka měla
velký úspěch, proto paní učitelky napsaly článek do Zlínského deníku. Dalším příjemným překvapením
byly obrázky, které zaslaly děti z MŠ Kojetín.
Další
byla
pohádka
Kaimovo
dobrodružství.
Tato
pohádka
je
nahraná
na pásku a loutky navázány na dlouhých nitích, proto je nutné sundat mosty, ze kterých se takto
navázané loutky vodí. Kaimovo dobrodružství se hrálo 5x, z toho 3x pro veřejnost
a 2x pro mateřské školy.
V listopadu soubor nacvičil pohádku Psaníčko pro svatého Mikuláše, kterou hrál 3x. Jednou
s Mikulášskou nadílkou pro veřejnost a 2x pro děti z MŠ (Žlutava, Komárov, Malenovice)

Představení 2014
19. ledna

Broučci

109 diváků

21. ledna

Broučci nonstop 2x

214 diváků

27. dubna

Kaimovo dobrodružství neděle 82 diváků

25. května

Kaimovo dobrodružství neděle 19 diváků

3. června

Kaimovo dobrodružství

142 diváků

21. září

Kaimovo dobrodružství

34 diváků

30. listopadu

Psaníčko pro sv. Mikuláše

165 diváků

4. prosince

Psaníčko pro sv. Mikuláše

189 diváků

Seznam členů
Bačíková Kateřina, Blahušová Pavla, Harník Tomáš, Holeček Josef, Janošková Alena , Klhůfková Hana,
Klhůfková Kateřina, Kouřilová Dagmar, Kouřil Daniel, Kubíček Ondřej, Kubíčková Jana, Michal Marek,
Růžková Helena, Tesařová Miroslava, Trkalová Jitka, Verbíková Andrea
Děti : Harníková Eliška, Harník Jonáš, Harník Vít, Klhůfková Martina, Holečková Jana, Holečková
Veronika, Růžek Martin, Tesařová Tereza

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ AKCE VE MĚSTĚ
Klub kultury Napajedla zajištuje velké množství nejrůznějších kulturních nebo společenských akcí.
Vytváří program pro uspokojení všech cílových skupin. Jedná se o akce komorní i velké, kde je účast
několik tisíc lidí. Program je zajišťován dodavatelsky nebo prostřednictvím souborů, které patří do
organizační struktury organizace.
Celkem KKN v roce 2014 uspořádal 123 akcí, kulturně společenských událostí, výstav, programů pro
různé cílové skupiny. Přílohou je statistika návštěvnosti akcí.
V kavárně Café Klášter jsme za rok 2014 uspořádali 6 výstav a 12 akcí, které se vymykaly zažité
koncepci akcí KKN, (tematické party, workshopy, kurzy, literární večer).

Propagace
-

Nové webové stránky KKN.

-

Nová vizuální identita + grafika tiskové a webové prezentace akcí, nová loga KKN a všech
podřízených organizací, charakterizují nový proud, který je z práce KKN patrný.

-

Vytvořena nová koncepce grafiky jen pro kavárnu Café Klášter

-

V listopadu vychází první dvouměsíčník Kam za kulturou. Distribuujeme do: IC, knihovna, Café
Klášter, ZŠ, DDM, MŠ, ZUŠ, zdravotní středisko, radnice, Fatra (odbory, informace), DOK13,
domovy pro seniory, místní podniky (13), Zlín – UTB, čajovny, kavárny aj., UH – IC, Café Portál.

-

Navázání spolupráce s nízkoprahovým centrem DOK13 (dobrovolnické práce, vzájemná
propagace akcí) a webovým kalendářem akcí Co ve Zlíně?! (propagace akcí, soutěže).

-

Oslovení potenciálních návštěvníků ve Zlíně, Uherském Hradišti a Otrokovicích (Co ve Zlíně?!,
InZlin, Kam za kulturou, tiskové zprávy, výlep plakátů) s cílem zvýšení počtu návštěvníků, což
se úspěšně daří.

-

Navázání spolupráce s fotografy Pavlem Ligrem a Marianem Vaňáčem.

Externí komunikace
Vlastní: Napajedelské noviny, dvouměsíčník Kam za kulturou
Tisk: Zlínský deník - širší spolupráce na některých akcích (volné vstupenky pro předplatitele ZD,
mediální partnerství – Svatováclavské slavnosti, Festival malých pivovarů), MF Dnes, 5+2, Právo
Rozhlas: Rádio Zlín, Český rozhlas Brno (mediální partnerství – Svatováclavské slavnosti), Impuls, Radio
Beat (mediální partnerství – Festival malých pivovarů)
Televize: NTV Cable, Tv Slovácko, ČT, Nova
Internet: Regiony 24, Centrum, Seznam, Volný, Ihned, Zlin.cz, Infocentra okolních měst
Plnění webových stránek
Vlastní: kknapajedla.cz, muzeum.napajedla.cz, ic.napajedla.cz, divadlo.napajedla.cz,
loutkovedivadlo.napajedla.cz, knihovna.napajedla.cz, folklor.napajedla.cz
Facebook – Klub kultury Napajedla, Informační centrum Napajedla, Café Klášter
Twitter – Klub kultury Napajedla, Informační centrum Napajedla
Cestovní ruch (+ kulturní akce): Region Slovácko, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Kudy z
nudy, Turistický atlas, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Průvodce krajem,
Cykloturistika, Facebook: Region Slovácko
Kulturní akce: Co ve Zlíně?!, Bandzone, Kam dnes vyrazíme Facebook: Co ve Zlíně?!, Valašská cooltura,
Koncerty v Napajedlích
Kulturní magazíny
InZlin, Štamgast a Gurmán (mediální partnerství – Dny řeckého folklóru, Festival malých pivovarů,
Týden kávy).

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014
Příspěvek zřizovatele

7.890.000,00 Kč

Dotace ÚP

224.378,00 Kč

Náklady HČ

8691.066,94 Kč

Výnosy HČ

9.446.966,15 Kč

Hospodářský výsledek

755.899,21 Kč

Mzdové náklady
Zaměstnanci HPP
DPP

2.396.387,00 Kč
450.346,00 Kč

Tržby z HČ
Vstupné/dobrovolné vstupné

376.413,00 Kč

Knihovna

151.350,00 Kč

Ostatní

46.002,00 Kč

Tržby střediska
Café Klášter

385.105,00 Kč

Informační centrum

68.437,00 Kč

Spotřeba
El. Energie

149.622,00 Kč

Voda a teplo

611.077,00 Kč

Hospodaření s fondy příspěvkové organizace
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
Stav 1. 1. 2014

25.703,84 Kč

Tvorba 1% z HM

23.963,00 Kč

Čerpání stravné

25.704,00 Kč

Stav k 31. 12. 2014

23.962,84 Kč

Rezervní fond (RF)
Stav 1. 1. 2014

95.779,69 Kč

Tvorba - převod

538.811,67 Kč

Čerpání

320.000,00 Kč

převod do IF

250.228,00 Kč

Stav k 31. 12. 2014

64.363,36 Kč

Investiční fond (IF)
Stav 1. 1. 2014

287.307,51 Kč

Tvorba odpisy

459.461,51 Kč

Tvorba převody RF

320.000,00 Kč

Čerpání

471.082,90 Kč

Stav k 31. 12. 2014

595.686,12 Kč

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
Nový Klášter

Informační centrum Napajedla

Knihovna Boženy Benešové Napajedla

Muzeum Napajedla / stálá expozice Hřiště hraček

Muzeum Napajedla / stálá expozice Slavia, příběh továrny

Muzeum Napajedla / stálá expozice Příběh města

Muzeum Napajedla / audiovizuální sál

Klášterní kaple

Café Klášter

Soubory Klubu kultury

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka / Divadelní léto

Loutkový soubor Klubíčko / Kaimovo dobrodružství

Folklórní soubor Radovan / Moravské chodníčky

Folklórní soubor Pozdní sběr / Moravské chodníčky

Dětský folklórní soubor Radovánek / Farmářský trh

AKCE KLUBU KULTURY 2014
Reprezentační ples, 18. 1.

Divadelní představení 3 strážníci, 19. 1.

Loutkové představení Broučci, 19. 1., 21. 1.

Promítání dokumentů Jeden svět, 14. 1., 28. 1., 4. 2., 25. 2.

Markéta Burešová, 24. 1.

Tenzin Tsedup, 7. 2.

Setkání s hudbou, 11. 2.

Březen měsíc knihy

Načeva, 1. 3.

Ek Balam Swing Manouche, 14. 3.

Fiordmoss, 29. 3.

Jarní slavnosti, Brány památek dokořán, 26. 4.

Radovánek rodičům, 29. 4.

Loutkové představení Kaimovo dobrodružství, 27. 4., 25. 5., 3. 6., 21. 9.

Den Země, 10. 5.

Dny řeckého folklóru, 15. – 16. 5.

Kolombína kořenářkou, 18. 5.

Promenádní koncert ZUŠ, 1. 6.

Promenádní koncert Dechové hudby Fryštácká Javořina, 8. 6.

Promenádní koncert Boyband, 15. 6.

Promenádní koncert Květy, 22. 6.

Festival malých pivovarů, 28. 6.

Letní kino, 16., 17., 18. 7., 19., 20., 21. 8.

Divadelní léto, 2., 16., 30. 8.

Setkání 2014, 5. 8.

Dny evropského dědictví, 13. 9.

Svatováclavské slavnosti, 27. 9.

Žítková a její bohyně, 9. 10.

J & The Cold Cold Nights, 11. 10.

S tvojí dcerou ne, 15. 10.

Soundtraps, 24. 10.

Minifestival multimediální scénické tvorby, 8. 11.

Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému, 14. – 16. 11.

Dva, 22. 11.

Rozsvěcování vánočního stromu, 28. 11.

Loutkové představení Psaníčko pro svatého Mikuláše, 30. 11., 4. 12.

Promítání a diskuse s režiséry, 6. 12.

Vánoční koledování Radovánku, Radovanu a Pozdního sběru, 9. 12.

Voila!, 13. 12.

Sváteční koncert, 27. 12.

MUZEUM NAPAJEDLA
Příběh továrny, Příběh města / vernisáž 23. 1.

Slavné stavby zlínského architekta Miroslava Lorence / 16. 1. – 13. 2.

Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze. / 6. 3. – 10. 4.

Opuka: Opojení / 17. 4. – 18. 5.

90 let skautingu v Napajedlích / 22. 5. – 29. 6.

Saletová/Hanke / 3. 7. – 2. 8.

110 let radnice v Napajedlích / Radnice ve Vašich obrazech / 7. 8. – 19. 8.

Jaroslav Novák/srpen 1968 / 21. 8. – 28. 9.

Konec letu bombardéru B17-G / 4. 10. – 4. 11.

Pavel Preisner: Schovaný / 13. 11. – 7. 12.

Daniel Reynek: Fotografie / 11. 12. – 4. 1.

CAFÉ KLÁŠTER
Slavnostní otevření, vernisáž výstavy Bořuta/Ševčík / 21. 2.

Výstava Lenky Dohnalové / vernisáž 21. 3.

Přednáška Mgr. Evy Urbanové – Výživa pro děti / 13. 5.

Výstava Sofie Prusali – Světlo Pravé / vernisáž 16. 5.

Koktejl party / 23. 5.

Výstava JSF ABB / vernisáž 12. 6.

Japonská zahradní party / 12. 7.

Malý spisovatel / 24. 7. / 28. 8.

Indická zahradní party / 22. 8.

Výstava Pavlíny Janákové: Z mapy / vernisáž 12. 9.

Španělská flamenco párty / 20. 9.

Týden kávy / 3. 10. – 7. 10.

Výstava Kamila Koláčka: Svět v obrazech / vernisáž 17. 10.

Kurz výroby plstěné brože / 26. 10.

Literární večer s Jakubem Chrobákem / 30. 10.

Kurz výroby adventního věnce / 30. 11.

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI AKCÍ
KKN - Název akce
Promítání Jeden svět (Ilegální máma)
Reprezentační ples
Divadelní představení 3 strážníci
Loutkové představení Broučci (derniéra)
Broučci Nonstop pro školky
Markéta Burešová - koncert, šanson
Promítání Jeden svět (Film jak Brno)
Promítání Jeden svět (Krev v mobilech)
Tenzin Tsedup - koncert, tibetské umění
Setkání s hudbou
Promítání Jeden svět (Šitkredit)
Březen měsíc knihy
Načeva
Ek Balam Swing Manouche
Den učitelů
Fiordmoss - koncert
Divadelní představení Pašijové hry (kostelní schody)
Jarní slavnosti
Loutkové představení Kaimovo dobrodružství
Radovánek rodičům
Den Země
Dny řeckého folklóru
Dny řeckého folklóru
Divadelní představení Kolombína kořenářkou
Loutkové představení Kaimovo dobrodružství
Promenádní koncert ZUŠ
Promenádní koncert - Dechová hudba Fryštácká Javořina
Boyband
Květy
Festival malých pivovarů
Letní kino - Anna Karenina
Letní kino - Avengers
Letní kino - Ptačí úlet
Divadelní léto - Cesta do pohádky a zpátky / Uděláte mně to znova?
Setkání 2014
Moravské chodníčky
Moravské chodníčky
Divadelní léto - Zvířátka a loupežnice
Letní kino - Rivalové
Letní kino - Okresní přebor
Divadelní léto - O princezně Čárypíše / Mandarínkový pokoj
Dny evropského dědictví

Datum
14. 1.
18. 1.
19. 1.
19. 1.
21. 1.
24. 1.
28. 1.
4. 2.
7. 2.
11. 2.
25. 2.
březen
1. 3.
14. 3.
26. 3.
29. 3.
13. 4.
26. 4.
27. 4.
29. 4.
10. 5.
15. 5.
16. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
15. 6.
22. 6.
28. 6.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
2. 8.
5. 8.
8. 8.
9. 8.
16. 8.
19. 8.
20. 8.
30. 8.
13. 9.

Počet návštěvníků
15
130
85
109
214
50
23
17
63
56
14
785
109
37
70
36
100
500
82
70
500
50
209
41
19
100
30
100
50
2000
120
80
120
85
90
45
267
66
45
26
61

Kaimovo dobrodružství
Svatováclavské slavnosti
Žítková a její bohyně - přednáška Knihovna
J & The Cold Cold Nights
S tvojí dcerou ne - Aspik
Soundtraps
Minifestival multimediální scénické tvorby
Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému
Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému
Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému
Dva - koncert
Rozsvěcování vánočního stromu
Loutkové představení Psaníčko pro svatého Mikuláše
Loutkové představení Psaníčko pro svatého Mikuláše / školky
Promítání a diskuse s režiséry
Vánoční koledování Radovánku, Radovanu a P.S.
Voila! - koncert
Sváteční koncert - Capella Ornamentata

MUZEUM - Název akce
Vernisáž výstav Příběh továrny, Příběh města, M. Lorenc
Přednáška Miroslav Lorenc
Statistika návštěvnosti
Statistika návštěvnosti
Vernisáž výstavy Egyptologie
Přednáška Egyptologie ZŠ Napajedla
Přednáška Egyptologie
Statistika návštěvnosti
Exkurze ZŠ + MŠ Pohořelice
Exkurze škola Suchá Loz
Vernisáž Opuka Opojení
Exkurze ZŠ + MŠ Pohořelice
Brány památek dokořán
Statistika návštěvnosti
Vernisáž 90. let skautingu v Napajedlích
Exkurze ZŠ Vysoké pole
Exkurze mezinárodního táboru Comenius
Statistika návštěvnosti
Statistika návštěvnosti
Vernisáž výstavy Saletová / Hanke
Komentovaná prohlídka Saletová / Hanke
Exkurze Luhanka Luhačovice
Statistika návštěvnosti
Vernisáž 110 let radnice

21. 9.
27. 9.
9. 10.
11. 10.
15. 10.
24. 10.
8. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
22. 11.
28. 11.
30. 11.
4. 12.
6. 12.
9. 12.
13. 12.
27. 12.

Datum
Počet návštěvníků
23. 1.
80
30. 1.
25
LEDEN
85
ÚNOR
77
6. 3.
36
27. 3.
92
23. 3.
24
BŘEZEN
119
9. 4.
70
15. 4.
53
17. 4.
90
24. 4.
90
26. 4.
74
DUBEN
193
22. 5.
80
23. 5.
40
29. 5.
70
KVĚTEN
101
ČERVEN
195
3. 7.
100
10. 7.
25
17. 7.
30
ČERVENEC
144
7. 8.
40

34
8000
120
28
70
36
140
120
80
130
80
2000
165
189
25
84
109
90
18174

Exkurze Luhanka Luhačovice
Vernisáž Jaroslav Novák/srpen 1968
Statistika návštěvnosti
Exkurze 1. ZŠ Napajedla
Exkurze 1. ZŠ Napajedla
Statistika návštěvnosti
Vernisáž Konec letu bombardéru B17-G
Exkurze MŠ Kunovice
Exkurze MŠ Kunovice
Exkurze MŠ Kunovice
Exkurze MŠ Napajedla
Statistika návštěvnosti
Exkurze MŠ Napajedla
Exkurze ZŠ Halenkovice
Vernisáž výstavy Pavel Preisner: Schovaný
Statistika návštěvnosti
Exkurze ZUŠ Rudolfa Firkušného
Exkurze ZUŠ Rudolfa Firkušného
Exkurze MŠ a ZŠ Huštěnovice
Vernisáž výstavy Daniel Reynek
Exkurze Luhanka Luhačovice
Statistika návštěvnosti

CAFÉ KLÁŠTER - Název akce
Otevření Café Klášter+ vernisáž fotografií Bořuta, Ševčík
Vernisáž výstavy Lenky Dohnalové
Přednáška Výživa pro děti - Mgr. Eva Urbancová
Vernisáž výstavy Světlo Pravé - Sofie Prusali
Koktejl party
Vernisáž výstavy JSF ABB
Japonská zahradní party
Malý spisovatel
Indická zahradní party
Ukončení výstavy JSF ABB
Vernisáž výstavy Pavlíny Janákové - Z mapy
Španělská flamenco party
Týden kávy
Vernisáž výstavy Kamila Koláčka - Svět v obrazech
Kurz výroby plstěné brože
Literární večer - Jakub Chrobák
Kurz výroby adventního věnce

19. 8.
21. 8.
SRPEN
8. 9.
9. 9.
ZÁŘÍ
4. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
22. 10.
ŘÍJEN
13. 11.
11. 11.
13. 11.
LISTOPAD
1. 12.
3. 12.
10. 12.
11. 12.
29. 12.
PROSINEC

Datum
21. 2.
21. 3.
13. 5.
16. 5.
23. 5.
12. 6.
12. 7.
24. 7.
22. 8.
4. 9.
12. 9.
20. 9.
3. 10.
17. 10.
26. 10.
30. 10.
30. 11.

14
60
270
22
23
236
70
38
47
43
25
97
22
18
45
51
11
7
43
40
11
36
3162

Počet návštěvníků
55
13
8
30
50
30
50
8
40
8
15
40
15
40
11
6
15
434

