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Městská galerie Zázvorka, 
Na Zadomí 1210, 
Nové Město nad Metují 
10. dubna – 12. června 2022 
Otevřeno: úterý až neděle 9–12 a 12.30–17 hodin, pondělí zavřeno

www.muzeum-nmnm.cz

Fanis Ainacidis • Pavla Aubrechtová • Vladimír Gebauer •  
Patrik Hábl • Vladana Hajnová • Pavel Hayek • Pavel Hora •  
Šárka Hrouzková • Said Ismail • Zbyněk Janáček • Ditta Jiřičková • 
 Jan Kocman • Martina Kopecká-Jurčeková • Kubo Novák • 
Eduard Ovčáček • Miloslav Polcar • Lubomír Přibyl •  
Michal Pšenička • Dana Puchnarová • Vladimíra Sedláková • 
Jaroslava Severová • Oldřich Schnabl • Aleš Svoboda •  
Lenka Vilhelmová

Symbióza / Konkretistické přístupy v současné grafice

Výstava k 55. výročí založení Klubu konkretistů a 105. výročí založení SČUG Hollar

Symbióza je vzájemně prospěšné soužití různých organismů a v názvu naší výstavy znamená podobně prospěšné prolínání umě-

leckých přístupů na jedné straně členů Klubu konkretistů 3, kteří se ve své tvorbě věnují i grafice a na druhé straně členů Sdružení 

českých umělců grafiků Hollar, kteří zase ve své tvorbě zapojují, ať už vědomě nebo bezděčně, postupy konkrétního umění. Ve vý-

běru se tak vedle sebe objevila právě polovina členů KK 3 a polovina členů SČUG Hollar ve víc než padesátiletém věkovém rozpětí 

a místem působení pokrývající celou Českou republiku. Výstava naplnila očekávání, že konkretismus je stále živým a inspirativním 

uměleckým stanoviskem, které přináší různorodá a inspirativní umělecká sdělení.                                                                 Aleš Svoboda



květen 2022 1
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V poslední době řeší česká republika po-
moc ukrajinským občanům prchajícím před 
dopady války. Jak řeší tuto situaci naše 
město?
Naše město společně s Královéhradeckým 
krajem poskytlo pro ubytování ukrajin-
ských občanů dvě budovy – bývalý internát 
v ulici na Hradčanech a bývalý hotel Me-
tuj. Na základě rozsáhlé materiální sbírky, 
které se zúčastnila celá řada našich občanů 
a dárců, se nám ve spolupráci s Čes-
kým červeným křížem, pracovníky úřadu 
a mnoha dobrovolnými brigádníky podaři-
lo vytvořit zázemí pro přibližně 150 osob. 
Proto bych velmi rád poděkoval všem, kteří 
se nějakou měrou podíleli na zprovoznění 
a vybavení těchto objektů. Děkuji také 
všem, kteří uprchlíkům poskytli ubyto-
vání ve svých domovech. Cílem našeho 
města není pouze poskytnout ubytová-
ní ukrajinským občanům, ale podpořit je 
i při hledání zaměstnání, zajistit vzdělává-
ní ukrajinských dětí ve školách a školkách 
a nabídnout jim možnost efektivního využi-
tí volného času s případnou možností výu-
ky českého jazyka.

Začátkem dubna se naše město připojilo 
ke každoroční celorepublikové akci „Ukliď-
me česko“. Jaká byla účast a kolik se nasbí-
ralo odpadu během této akce?
Naše město se již řadu let účastní této jarní 
úklidové akce. I přes nepřízeň počasí a tep-
loty kolem nuly se letos sešlo skoro 60 ma-
lých a velkých dobrovolníků z řad skautů, 

ale i jednotlivců, kteří se s velkým odhod-
láním vydali uklidit různá zákoutí našeho 
města. Úklid probíhal jak v centru města, 
tak i v areálu bývalých kasáren a především 
pak v povodí řeky Metuje směrem k Peklu.
Během sobotního dopoledne se nasbíraly 
přibližně 2 tuny různého směsného odpa-
du. Svoz tohoto odpadu pak zajistili pra-
covníci technických služeb. Všem zúčastně-
ným patří velké poděkování.

Po protikoronavirových opatřeních se do 
našeho města opět vrací kulturní život. 
Co můžeme nabídnout našim občanům 

a také návštěvníkům našeho města v ob-
lasti kultury?
První větší kulturní akce v tomto roce 
proběhla již v závěru dubna na Husově 
náměstí. Jedná se o každoroční jarní akci 
„Brány města dokořán“, kterou se zahajuje 
turistická sezóna v našem městě. V pátek 
6. května proběhne po dvouleté přestávce 
lampiónový průvod u příležitosti 77. výro-
čí ukončení druhé světové války, spojený 
s kladením věnců u jednotlivých památ-
níků. Začátkem června si přijdou na své 
milovníci hudby. Pro ně je připraven kon-
cert Novoměstské fi lharmonie. Sportovní 
fanoušky v červnu jistě potěší Velká cena 
Nového Města nad Metují v athénském špl-
hu a v červenci Velká cena Nového Města 
nad Metují v atletice. K letošním význam-
ným kulturním akcím budou také patřit 
„Dny evropského dědictví“, v rámci kterých 
dojde k obnově partnerské smlouvy s pol-
ským městem Duszniki-Zdrój po 25 letech 
partnerství a návštěvníci akce také budou 
moci navštívit toto partnerské město bez-
platnými autobusovými spoji. Pro milov-
níky české komedie je na září připraven již 
44. ročník Festivalu české fi lmové komedie. 
Na závěr roku jsou pak připraveny i další 
kulturní akce, o kterých vás budeme včas 
informovat. Velmi mě těší, že naše město 
opět ožilo společenským děním a bude mít 
co nabídnout nejen našim občanům, ale 
i návštěvníkům.

Děkuji za rozhovor.
Věra Prokýšková

i n f o r m a č n í  c e n t r u m

Petr Hable
starosta

Naučte se 
severskou chůzi
Pro všechny milovníky pěších výletů jsme si pro letošek připravili la-
hůdku. Kurz Nordic Walking (severské chůze) vás naučí, jak při turistice 
odlehčit nohy a posílit ruce. V plánu máme čtyři výlety se zkušeným 
instruktorem. V případě, že nemáte vlastní nordic walking hole, mů-
žete si je u nás zapůjčit. Na konci každého výletu vás čeká odměna. 
Pokud se zúčastníte kompletního kurzu, můžete se těšit na speciální 
dárek.

Jednotlivé vycházky se uskuteční vždy jednu sobotu v měsíci, a to 
konkrétně 21. května, 18. června, 23. července a 20. srpna 2022. Sraz je 
v 15 hodin v Městském informačním centru na Husově náměstí (dále 
jen IC). Kurz je ZDARMA, ale je nutné se na něj dopředu objednat na 
telefonu 491 427 119 nebo osobně v IC.
Tak hurá na výlet!

Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda
Ilustrace: archiv IC
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky květnového čísla Novoměst-
ského zpravodaje proběhla dvě zasedání 
Rady města Nové Město nad Metují (dále 
jen RM).

Rada města č. 88
Zasedání RM proběhlo dne 21. března 2022 
za účasti šesti radních. Program jednání 
obsahoval 58 bodů. Jednání trvalo od 13.00 
do 16.00 hodin. 

Školství, kultura a sport
» Rm vzala na vědomí Výroční zprávy za rok 
2021 těchto organizací: Městské knihovny 
Nové Město nad Metují, Městského muzea 
Nové Město nad Metují, Městského stře-
diska sociálních služeb Oáza Nové Město 
nad Metují a Zprávy o hospodaření za rok 
2021 organizací: Základní školy Nové Měs-
to nad Metují, Komenského 15, Základní 
školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, 
Základní školy a Mateřské školy Krčín, Ma-
teřské školy, Nové Město nad Metují, Raší-
nova 600, Mateřské školy, Nové Město nad 
Metují, Na Františku 845, Základní umělec-
ké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad 
Metují, Domu dětí a mládeže Stonožka.
» Rm souhlasila s bezplatným záborem ve-
řejného prostranství a s konáním tradiční 
akce pod názvem „Velká cena Nového Měs-
ta nad Metují v athénském šplhu“ na Hu-
sově náměstí v prostoru plochy před „vla-
štovkami“ dne 25.06.2022 od 10.00 hodin 
do 17.00 hodin. Veškeré podmínky záboru 
vychází z Obecných podmínek pro koná-
ní akcí na veřejných prostranstvích, které 
schválila RM dne 25.04.2016 a které budou 
společně se souhlasem předány žadateli.
» Rm souhlasila s bezplatným záborem 
veřejného prostranství při pořádání letních 
koncertů na části Husova náměstí v pro-
storu před „vlaštovkami“ ve dnech 03.07., 
10.07., 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08. 
a 28.08.2022 od 16.00 do 18.00 hodin.

majetkoprávní úkony 
» Rm souhlasila s kácením 2 ks topolů 
osika, rostoucích mimo zastavěné území, 
na hraně břehu vodního toku v ochran-
ném pásmu letiště, na pozemku města  
(p. p. č. 403, V k. ú. Vrchoviny) s tím, že káce-
ní i likvidaci dřeva si zajistí sám žadatel, tj.  
AEROKLUB. Zároveň žadatel splní povin-
nost vhodné náhradní výsadby, kterou ve 
svém rozhodnutí stanoví OŽP MěÚ Nové 
Město nad Metují, jako dotčený orgán stát-
ní správy, který vydává rozhodnutí o kácení 
a případné související náhradní výsadbě.
» Rm souhlasila s kácením 2 ks smrků 
pichlavého ve spodní části školní zahrady 
„MŠ Na Františku“, nacházejících se v linii 
podél oplocení s ul. Dukelská, s tím, že 
bude v místě provedena náhradní výsadba, 

tj. doplnění 3 ks jehličnanů - DOUGLASKA 
TISOLISTÁ - PSEUDOTSUGA MENZIESII, veli-
kost min. 125 cm.

Rozvoj 
» Rm souhlasila s využitím kvóty Progra-
mu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón 
pro rok 2022 na akci městské opevnění - 
část: hradba s jihozápadní baštou v ul. Na 
Zadomí. RM uložila Odboru majetku města  
v termínu stanoveném Ministerstvem kul-
tury ČR předložit žádost o příspěvek z Pro-
gramu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón 
pro rok 2022 ve výši přidělené kvóty 400 
tis. Kč na realizaci obnovy kulturní památky 
městské opevnění - část: hradba s jihozá-
padní baštou v ul. Na Zadomí.
» Rm schválila dodatek č. 1 ke smlouvě  
o dílo na realizaci akce „Demolice objektu 
čp. 142, v ul. Nerudova, Nové Město nad Me-
tují“ mezi městem Nové Město nad Metují  
a firmou ANTISTAV, s. r. o., Chebská 38/5, 
360 06 Karlovy Vary, který posouvá termín 
realizace na srpen - říjen 2022.
» Rm schválila nákup vitríny pro umístění 
smutečních oznámení s umístěním na sa-
mostatný stojan u přístupového chodníku 
před hřbitovem v ul. Sokolská dle výběru 
městského architekta.
» Rm vzala na vědomí Zápis z 8. zasedání 
Komise názvoslovné ze dne 08.03.2022 a RM 
doporučila ZM schválit pojmenování parku 
u MSSS OÁZA po novoměstském rodáku  
a čestném občanu prof. Janu Miliči Lochma-
novi u příležitosti 100. výročí jeho narození, 
tj. názvem „Park prof. J. M. Lochmana“.

Různé
» Rm vzala na vědomí Souhrnnou zprávu 
o realizovaných řídících kontrolách v roce 
2021 a o plánech kontrol na rok 2022 odbo-
rů a oddělení MěÚ pro finanční oblast.

Rada města č. 89
Zasedání RM proběhlo dne 4. dubna 2022 
za účasti šesti radních. Program jednání 
obsahoval 32 bodů. Jednání trvalo od 13.00 
do 16.45 hodin. 

Školství, kultura a sport
» Rm schválila bezplatné zapůjčení pódia 
na koncert Sedláčkova kvarteta, který se 
bude konat v sobotu 14.05.2022 od 19 hodin 
v novoměstské sokolovně.

Rozvoj
» Rm souhlasila s umístěním 3 ks pro-
pagačních bannerů TJ Sport pro všechny,  
z. s. na plot sokolovny u bočního vjezdu do 
sokolské zahrady v ul. Přibyslavské, další 
na plot sokolovny v křižovatce ulic Přiby-
slavské a Dukelské a další na plot sokolov-
ny v ul. Pekelské, a to na dobu určitou, na  
3 měsíce od vydání souhlasu, a to za před-
pokladu splnění následujících podmínek: 

před umístěním bannerů na plot si žadatel 
zajistí všechna potřebná povolení staveb-
ního úřadu.
» Rm byla seznámena s nabídkou společ-
nosti BEST SERIES, s. r. o., Ostrava 710 00, 
IČO: 05643724, ve věci umístění veřejného 
kiosku „Venkovní samoobslužné prádelny“. 
RM sděluje, že nemá pro tento druh zaříze-
ní vhodné městské pozemky.

Různé
» Rm vzala na vědomí Zprávu o auditu 
GDPR za rok 2021.
» Rm vzala na vědomí Zápis č. 1/2022 z jed-
nání Komise rozmisťovací ze dne 18.03.2022 
s návrhem na obsazení 1 místa v Domo-
vě pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424  
v Novém Městě nad Metují a Zápis č. 2/2022 
z jednání Komise rozmisťovací ze dne 
25.03.2022 s návrhem na obsazení 1 místa 
v Domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 
1424 v Novém Městě nad Metují.
» Rm schválila program řádného veřejné-
ho zasedání ZM 24 dne 28.04.2022 od 16.00 
hodin ve velkém sále Kina 70, Boženy Něm-
cové 720, Nové Město nad Metují.
» Rm byla seznámena, ve znění přílohy 
k tomuto bodu, s e-mailovým podnětem 
občana města p. [osobní údaj odstraněn], 
který se týkal jeho kritiky návazností stáva-
jící veřejné autobusové dopravy ve městě 
na konkrétní vlakové spoje. RM uložila OSÚ 
zaslat, ve spolupráci se starostou, kritické 
připomínky občana města p. [osobní údaj 
odstraněn] k návazností stávající veřejné 
autobusové dopravy ve městě na konkrétní 
vlakové spoje, a to organizátorovi doprav-
ní obslužnosti, tj. KÚ KHK, k vyjádření. RM 
uložila starostovi projednat s Odborem do-
pravy Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje dodržování zaručených návazností 
linkových autobusů na vlaky v železniční 
stanici Nové Město nad Metují.
» Rm schválila Smlouvu o zajištění ubyto-
vání mezi městem Nové Město nad Metují  
a Královéhradeckým krajem, jejímž před-
mětem je úprava vzájemných práv a po-
vinností souvisejících se zajištěním nouzo-
vého ubytování uprchlíků z Ukrajiny v býv. 
hotelu Metuj.

Podrobná znění zápisů a usnesení ze zase-
dání RM jsou pravidelně zveřejňována na 
internetových stránkách města, nebo jsou 
dispozici na MěÚ. Souhrny usnesení z jed-
notlivých zasedání jsou pak zveřejňovány  
v zákonných lhůtách na úřední desce MěÚ 
u Komerční banky a rovněž na elektronické 
úřední desce na www stránkách města. 

(EK)
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Neznámý pachatel ukradl lavičku
Celých pět měsíců mohly dělat radost návštěvníkům novoměstských lesů dřevěné sety 
laviček a stolů v kompletním stavu. Bohužel, ze soboty 2. dubna 2022 na neděli 3. dubna 
2022 někdo odcizil lavičku z odpočinkového místa umístěného u silnice na Slavoňov 
v lokalitě Ve Vilách, které nabízí krásný výhled směrem k historickému centru města. 
Správce Městských lesů vyčíslil způsobenou škodu minimálně na 3.000 Kč. Před blížící 
se turistickou sezónou je tento bezohledný incident nepříjemnou komplikací nejen pro 
město, ale také pro výletníky a turisty, kteří tudy procházejí.

Michaela Mináriková

Nové město nad metují poskytlo domov více než 
dvěma stovkám ukrajinských uprchlíků
Již od konce února, kdy byla agresivní invaze Ruska na Ukrajinu 
zahájena, vyjadřovalo Nové Město nad Metují jednoznačný nesou-
hlas s takovým chováním a podpořilo napadenou Ukrajinu. Nejpr-
ve solidárními gesty – vyjádřením Zastupitelstva města, vyvěšením 
ukrajinské vlajky a zasláním fi nančního daru na konto SOS Ukraji-
na. V okamžiku, kdy se však začaly objevovat první zprávy o prcha-
jících ukrajinských ženách s dětmi do bezpečí, přešlo naše město 
bez váhání od solidárních gest ke konkrétním činům. Vznikl tak 
první návrh možnosti ubytování těchto lidí, který byl bezodkladně 
zaevidován v databázi Ministerstva vnitra ČR. Prakticky současně 
se o možnost pomoci začali zajímat i obyvatelé Nového Města nad 
Metují. Vznikla první materiální sbírka na pomoc Ukrajině a Měst-
ský úřad přijímal nespočet telefonátů s nabídkou pomoci. A tyto 
nabídky nezůstaly bez využití – prakticky během jednoho a půl 
měsíce jsme mohli být svědky sledu událostí, díky kterým dnes 
má v našem městě kde složit hlavu více než 200 lidí z Ukrajiny 
a v obcích ORP Nové Město nad Metují dalších téměř 100. Svůj ne-
odmyslitelný podíl na tom mají právě dárci, dobrovolníci i ti, kteří 
poskytli své soukromé prostory k ubytování příchozích.
Od 24. února 2022, kdy se Zastupitelstvo města vyjádřilo k dění na 
Ukrajině a město následně zaregistrovalo prvních 50 míst k uby-
tování příchozích z Ukrajiny, se do pomoci rodinám postiženým 
válkou zapojilo opravdu mnoho lidí. Na výzvu se přihlásili lidé 
s nabídkou ubytování v soukromí i velké množství dobrovolníků 
tlumočníků, kteří nám byli ochotni pomoci s překlady prakticky 
v kteroukoliv denní i noční dobu. Po první dobrovolnické akci, 
v sobotu 5. března 2022, při které se vybavovalo a připravova-
lo ubytování na Hradčanech, bylo možné do zútulněných pro-
stor nastěhovat první obyvatelku. Během jednoho týdne, ke dni 
14. března 2022, byla ubytovna, kterou Královéhradecký kraj po-
skytl Červenému kříži jako kapacitu určenou k ubytování uprchlíků 
z Ukrajiny, zcela zaplněna. Proto padlo rozhodnutí o přípravě dal-
šího ubytování v bývalém hotelu Metuj, tentokrát v budově, která 
je přímo v majetku města. Město obratem vyhlásilo další dobro-
volnickou akci, při které už vedle občanů, zaměstnanců Městského 
úřadu a centra Mandl pomáhaly i ženy ubytované na Hradčanech. 
K 18. březnu 2022 tak bylo během jednoho dne připraveno dalších 
21 pokojů o 2-3 lůžkách. 22. března 2022 tak mohlo být v bývalém 
hotelu ubytováno prvních 41 hostů, kteří do Nového Města nad 
Metují přicestovali po komplikované cestě z Prahy. 31. března 2022 
připravili zaměstnanci města ve spolupráci s ubytovanými 3. patro 
hotelu. Celkem jsme tak získali 45 pokojů s 93 lůžky a v násle-
dujících dnech byl hotel dovybaven do plné kapacity 100 lůžek. 
K 11. dubnu 2022 byla kapacita hotelu zcela naplněna.
Se zajištěním potřebného vybavení ubytovacích kapacit výrazně 

pomohli občané Nového Města nad Metují i dárci z blízkého či 
vzdálenějšího okolí, kteří aktivně reagovali na výzvy s poptávkou 
po nejrůznějším nábytku a spotřebičích. Díky nim jsme mohli uby-
tovny vybavit vším potřebným – od kuchyňského vybavení, spo-
ráků, lednic, praček, hraček přes peřiny a polštáře až po postele, 
kterých se nám podařilo sehnat více než 150!
Velkou pomoc představuje také dovážka teplých obědů zdarma, 
z fi rmy Ammann Czech Republic, a. s., ubytovaným v Metuji, kteří 
nemají jinou možnost stravování. Do hotelu Metuj vozí obědy od 
23. března a od 28. března poskytuje obědy i dětem, které navště-
vují adaptační skupinu na Hradčanech. Firma Ammann zajistila 
také dodávku včetně posádky, která pomáhala při dovozu a stěho-
vání vybavení do hotelu Metuj.
Aby byla zajištěna koordinace všech činností v rámci města i kraje, 
konají se pravidelně schůzky. A to jak na krajské úrovni, tak interní, 
v rámci úseku krizového řízení. Od 24. února se uskutečnilo celkem 
8 koordinačních online schůzek starostů ORP Královéhradeckého 
kraje s hejtmanem a 20 interních schůzek na Městském úřadu.
K 26. dubnu 2022 je v ORP Nové Město nad Metují hlášeno 325 lidí 
z Ukrajiny, konkrétně v Novém Městě nad Metují bydlí 237 Ukra-
jinců. Na ubytovně Hradčany bydlí celkem 43 lidí, z toho je 24 dětí 
a jedna seniorka nad 70 let. V bývalém hotelu Metuj je ze 100 uby-
tovaných 43 dětí a 7 seniorů. Celkem jsou v Novém Městě nad Me-
tují ubytováni i 3 handicapovaní. Zbylí ukrajinští uprchlíci našli své 
zázemí v soukromí, v klášteře, v hotelu ANNO, případně přechod-
ně v Beluně. Vzhledem k povinnosti zajistit školní docházku dě-
tem školního věku a předškolákům, byly ukrajinské děti zařazeny 
do novoměstských škol. ZŠ Komenského v tuto chvíli navštěvuje 
49 dětí, kde je kapacita zcela naplněna. K 26. dubnu tedy bylo dal-
ších 19 dětí hlášeno v ZŠ Malecí a 1 v ZŠ Krčín. 4 studenti potom 
navštěvují průmyslovou školu. Do MŠ Na Františku chodí 9 dětí, 
do MŠ Rašínova 2 děti, stejně jako do MŠ Krčín. 12 dětí je zařazeno 
v adaptační skupině na Hradčanech.
S pomocí příchozím z Ukrajiny souvisí také fi nanční náklady na 
zajištění základních potřeb a důstojný život v našem městě. Proto 
RM 28. února 2022 schválila uvolnění částky 500 000 Kč, k pokrytí 
nezbytných potřeb rodin z Ukrajiny přicházejících do našeho měs-
ta a dále schválila poskytnutí fi nančního daru ve výši 20 000 Kč ve 
prospěch organizace Člověk v tísni na sbírku SOS Ukrajina. Vydané 
náklady spojené s ubytováním ukrajinských uprchlíků budou na 
základě smlouvy s Královéhradeckým krajem kompenzovány dle 
počtu ubytovaných v ubytovacích zařízeních zřízených městem, 
tedy v bývalém hotelu Metuj.

Michaela Mináriková
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Připravujeme: 
Zjednosměrnění ulice 
Na Výsluní 
V průběhu tohoto roku dojde ke změně provozu v ulici Na Výsluní. 
Provoz zde bude převeden do jednosměrného, a to z ulice Dru-
žební (Slunečná) do ulice Československé armády. Změna neplatí 
pro cyklisty.

Pro více informací sledujte úřední desku města.

Michaela Mináriková

Uzavírka silnice č. II/285

100. výročí narození prof. thdr. Jana miliče Lochmana

Od pondělí 25. dubna do 13. listopadu 2022 bude uzavřena silnice 
č. II/285 z Nahořan do Rychnovku. V tomto termínu bude v rámci 
uzavřeného úseku probíhat celková oprava silnice. Aby byla zajiš-
těna vyhovující nosnost a životnost vozovky, dojde k zesílení kon-
strukce vozovky navýšením její nivelety.
Objízdná trasa směrem na Jaroměř i Nové Město nad Metují bude 
vedena na Českou Skalici po silnici č. I/33.
V rámci veřejné autobusové dopravy nebudou dočasně obsluho-
vány zastávky:
• Velká Jesenice, Volovka
• Velká Jesenice, Volovka,Nový Dvůr
• Nahořany, od. Dolsko
Dočasně bude přemístěna zastávka Nahořany k pomníku obětem 
1. světové války (v době rekonstrukce úseku silnice směrem k No-
vému Městu nad Metují bude zastávka Nahořany umístěna na pů-
vodním místě a autobusy budou do obce k zastávce zajíždět).
Linkovým autobusům na trase Velká Jesenice – Slavětín nad Me-
tují bude v Městci umožněn průjezd stavbou. Bližší informace 
o provozu autobusové dopravy v tomto úseku naleznete na webo-
vých stránkách www.novemestonm.cz v sekci Aktuální omezení 
a výstrahy.

Michaela Mináriková

V neděli 3. dubna 2022 uběhlo právě 100 let od narození prof. ThDr. 
Jana Miliče Lochmana, mult. dr.h.c., D.D. – protestantského teologa 
a fi losofa, rektora basilejské univerzity, rodáka a čestného občana 
Nového Města nad Metují. U této příležitosti se v Husově sboru 
konalo setkání, na kterém na Lochmanův odkaz zavzpomínala ne-
jen rodina, ale také představitelé Církve československé husitské 
i Církve bratrské a zástupci akademické půdy v oboru teologie. 
Projekt pamětní desky Jana Miliče Lochmana představil akademic-
ký sochař mistr Petr Novák. Přítomné v Novém Městě nad Metují 
přivítal také starosta města pan Petr Hable. Příjemné odpolední 
setkání hrou na housle, violoncello a varhany doplnili Terézie Li-
chá a Petr Lichý.
Následně, v pondělí 4. dubna 2022, se sešla rodina prof. Lochmana 
s panem starostou přímo na radnici.

Michaela Mináriková
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Rozloučení s metodikem 
městské galerie Zázvorka
Na jednání Kulturní komise, které proběhlo 30. března 2022, se 
rozloučil dlouholetý metodik Městské galerie Zázvorka – pan Ing. 
Petr Suchánek. Pan Suchánek pracoval v galerii více než 12 let, za 
tu dobu připravil nespočet výstav a spolupracoval také s umělci, 
kteří za Nové Město nad Metují vystavovali v Hildenu.
Za jeho práci i osobní přínos kulturnímu životu města mu podě-
koval starosta města pan Petr Hable a předseda Kulturní komise 
Ing. Martin Prouza. Na pozici metodika galerie nově nastoupí paní 
Katrin Patriková, pan Suchánek je však připraven v galerii nabíd-
nout pomocnou ruku.

Michaela Mináriková

20. výročí existence mandlu

Kulaté výročí existence Mandlu je tu a my vám představíme další 
prostory Centra prevence Mandl v jeho současné podobě a záro-
veň vám ukážeme, jak zařízení vypadalo v dobách, kdy fungovalo 
jako klub pro děti a mládež. 
Tentokrát přinášíme pro srovnání fotografi e prostor „velkého 
Mandlu“. Dříve tuto část klubu využívali děti a dospívající primár-
ně ke společným aktivitám – hraní stolního fotbalu, deskových her, 
výtvarnému tvoření, ale i promítání fi lmů.
V současnosti využíváme velké prostory centra s dětským kout-
kem k individuálním konzultacím s klienty, kteří nemají možnost 
hlídání a mají s sebou děti převážně předškolního věku. Rodiče 
se mohou v klidu věnovat rozhovoru s pracovníkem a mít své ra-
tolesti pod dohledem. Děti mají zároveň dostatek prostoru k vyžití 
a nechají rodiče pracovat. 

Bc. Petra Pišlová, sociální pracovník Centra

Duszniki-Zdrój: 
Vstupní limity na Velkou Hejšovinu a do Bludných skal
25. dubna začíná turistická sezóna v Národním parku Stolové hory. 
Od tohoto dne budou moci turisté navštívit turistické trasy na Vel-
kou Hejšovinu a do Bludných skal. V letošní turistické sezóně bude 
zavedeno několik významných změn. Jednou z nich je zavedení li-
mitu vstupů na turistické trasy.
Vstupní limity se budou vztahovat pouze na turistické trasy se 
vstupenkami, tj. Bludné skály a Velkou Hejšovinu, a jsou násle-
dující:
» 400 vstupenek na každou hodinu, během provozu pokladny na 
Velké Hejšovině.
» 400 vstupenek na každou hodinu, během provozu pokladny 
v Bludných skalách.
Vstupenky lze zakoupit přímo v pokladnách na jednotlivých tra-
sách nebo rezervovat online na webových stránkách www.pngs.
com.pl. Omezení vstupů na nejnavštěvovanější trasy v Národním 
parku Stolové hory je způsobeno obrovským počtem turistů na-

vštěvujících Stolové hory, který každým rokem roste.
Jak vysvětluje vedení Národního parku Stolové hory: „Kdo nás na-
vštívil v posledních dvou turistických sezónách, ví, kolik turistů 
se může současně objevit na jednom místě, což způsobuje kromě 
všeobecného chaosu: dopravní zácpy provinčních, obecních a par-
kových cest, odhazování odpadků v oblasti Národního parku Sto-
lové hory, nervozitu čekajících ve frontě na vstupenku, nepohodlí 
během prohlídky, migraci fauny v důsledku extrémně intenzivního 
antropotlaku. Rozhodli jsme se, že má smysl zavést hodinové limi-
ty pro vstupy na placené turistické trasy.“
Kromě nejnavštěvovanějších tras na Velkou Hejšovinu a do Blud-
ných skal nabízí Národní park Stolové hory téměř 120 kilometrů 
turistických tras, které jsou stejně zajímavé a méně navštěvované. 
Jsou skvělou alternativou pro lidi, kteří oceňují komunikaci s pří-
rodou mimo dav.

Překlad: Věra Prokýšková

o k é n k o  d o  p a r t n e r s k Ý c H  m Ě s t
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Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí

Oddělení rozvoje města městského úřadu Nové město nad metují.

Předpokládaný termín nástupu: červen 2022 nebo dle dohody.
Přihlášky podávejte do 4. května 2022
Bližší informace podá Ing. Libor Pozděna, vedoucí Odboru majetku města, 
telefon: 491 419 691, mobil: 731 411 657, e-mail: pozdena@novemestonm.cz.
Více informací na www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/volna-mista/ 

m ě s t s k á  p o l i c i e  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í

žádala o spolupráci PČR, obě hlídky na místě situaci zklidnily. MP 
následně zraněnou ženu převezla do Oblastní nemocnice v Nácho-
dě k vyšetření. Událost je zatím kvalifi kována jako přestupek a MP 
násilníka oznámila správnímu orgánu.

Uplynulé období je bohužel plné lidských tragédií, které měly vět-
šinou špatný konec… Tentokrát zde nechci publikovat žádné fo-
tografi e z těchto těžkých událostí, ale zaujala mě pravděpodobně 
sýkorka, (ornitologové mě případně prosím opraví), která až stra-
šidelně navštívila naši fotopast, jež měla původně políčeno na ne-
známého muže, který bez dovolení používá vybavení lesní školky.
Na druhé fotografi i můžete spatřit strážníky při intenzivní výuce 
v poskytování první pomoci, která je u naší MP pravidelná. V době 
pořízení fotografi e naši strážníci ještě netušili, jak těžké a tragické 
události je v příštích dnech budou čekat. 

Miloš Kratěna, vrchní strážník

sledované období: 10.03.2022 – 10.04.2022
V tomto období MP řešila celkem 168 událostí. Dopravních pře-
stupků bylo řešeno 77, ostatní přestupky jsme zaznamenali v 7 pří-
padech.
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
19.03.2022 v 16:54 hodin přijala MP oznámení o rodinné hádce 
v jednom z bytových domů na ul. T. G. Masaryka. Hlídka MP na místě 
zklidnila situaci a agresora, který nadýchal 2,99 promile alkoholu 
v dechu, převezla na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Krá-
lové. 
21.03.2022 ve 14:15 hodin došlo k dopravní nehodě cyklisty, který 
narazil hlavou do mostního zábradlí v ul. 1. máje. Zraněnému cyk-
listovi již poskytoval první pomoc řidič převozního sanitního vozi-
dla. Následně byl cyklista předán do péče zdravotnické záchranné 
služby (dále jen ZZS). Hlídka MP ve spolupráci s PČR řídila v místě 
hodinu dopravu a následně z chodníku omyla krvavou skvrnu. Ne-
hoda je dále v šetření PČR. 
22.03.2022 v 06:12 hodin došlo k další těžké dopravní nehodě na 
nebezpečné křižovatce u obce Nahořany. Při této nehodě došlo ke 
zranění tří osob. MP ve spolupráci s PČR musela na více jak dvě 
hodiny provést úplnou uzavírku celé křižovatky.   
24.03.2022 v 08:49 hodin byla MP nahlášena závada – utržená 
vozovka před osadou Peklo. Hlídka místo označila a vyrozuměla 
správce komunikace.
28.03.2022 ve 21:18 hodin byla MP požádána PČR o pátrání po po-
hřešované seniorce, která předešlého dne odešla z domova v ul. 
Malecí. Hlídka MP zmapovala její trasu dle záznamů z kamer a byl 
předpoklad, že pohřešovaná odešla směr Peklo. Bohužel intenziv-
ní hledání v Pekelském údolí žádný výsledek nepřineslo. Pohřešo-
vaná byla nalezena hlídkou PČR až 30.03.2022 v katastru obce Nový 
Hrádek, a to bez známek života. 
29.03.2022 v 07:32 hodin došlo v ul. Československé armády k do-
pravní nehodě cyklistky a osobního auta. MP se namísto dostavila 
jako první ze záchranných složek a ihned započala s poskytováním 
první pomoci velmi vážně zraněné cyklistce. Ta byla následně le-
tecky transportována do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde 
bohužel svým zraněním podlehla. 
02.04.2022 ve 13:30 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do obce Na-
hořany, kde byla vykopána stará munice. Hlídky na místě lokalitu 
zajistily a munici si převzal specializovaný útvar PČR.
04.04.2022 ve 21:54 hodin MP vyjížděla na žádost ZZS do vesničky 
Dolsko, kde došlo u seniora k náhlé srdeční zástavě. MP se k posti-
ženému dostavila jako první ze záchranných složek a ihned zapo-
čala se srdeční masáží. Bohužel se seniora již zachránit nepodařilo 
a lékař konstatoval exitus.
09.04.2022 v 15:21 hodin MP přijala oznámení o domácím násilí, 
ke kterému docházelo v jednom z domů v Černčické ulici. MP po-

městská policie Nové město nad metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156 (dále mP)
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Březen 2022
3. 3. – 11.49 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného 
externího defi brilátoru, Nové Město n. Met., ul. Družstevní.
7. 3. – 11.55 h. - otevření dveří v bytě, Nové Město n. Met., 
ul. Nad Stadionem.
8. 3. – 07.23 h. - transport pacienta do vozu ZZS, Nové Město n. Met., 
ul. Komenského.
8. 3. – 11.44 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Sokolská.
9. 3. – 14.00 h. - požár suché trávy, Nové Město n. Met., ul. Javůrky.  
12. 3. – 11.08 h. - dohašení ohnisek po pálení, Blažkov (směr Libchyně).  
12. 3. – 15.52 h. - požár křoví a suché trávy, Vrchoviny.
15. 3. – 14.18 h. - požár lesní hrabanky, Nové Město n. Met., 
ul. Na Bačku.
21. 3. – 08.08 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. T. G. Masaryka.
21. 3. – 13.31 h. - požár suché trávy a stromu, Nové Město n. Met., 
ul. Nahořanská.
21. 3. – 18.47 h. - transport pacienta do vozu ZZS, Nové Město n. Met., 
ul. Malecí.
22. 3. – 06.12 h. - dopravní nehoda dvou os. automobilů, 
Nahořany (směr hráz přehrady Rozkoš).      
23. 3. – 09.07 h. - požár nízkého porostu, Jestřebí (směr Sendraž).      
24. 3. – 09.53 h. - otevření domu, Nové Město n. Met., ul. Přibyslavská.
24. 3. – 13.40 h. - požár suché trávy, Nové Město n. Met., ul. 1. máje.
24. 3. – 15.59 h. - požár lesa, Lipí      
24. 3. – 18.23 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., nám. Republiky.
29. 3. – 07.32 h. - dopravní nehoda os. automobilu a cyklisty, 
Nové Město n. Met., ul. ČSA.    
29. 3. – 16.25 h. - záloha na vlastní zbrojnici, Nové Město n. Met., 
ul. 28. října.

Výjezdy jednotky, tel.: 491 471 150 nebo tísňové volání 150

h a s i č i  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í

Požár lesa, Lipí - foto: Michal Fanta

P. Jaroslav Knittl a akademické týdny
Před 100 lety, 27. dubna 1922, se ve 
Vrchovinách narodil středoškolský 
pedagog a římskokatolický kněz 
Jaroslav Knittl. Do povědomí veřej-
nosti se zapsal jako zakladatel no-
vodobých Akademických týdnů (AT). 
Kořeny původních Akademických 
týdnů sahají do roku 1932, kdy u 
jejich zrodu stál významný český 
fi lozof a dominikánský teolog P. Me-
toděj Habán, OP. Tradice Akademic-
kých týdnů nebyla přerušena ani za 
nacismu, kdy se konaly v ilegalitě. 
Až komunistický režim jejich pokra-
čování znemožnil úplně. 

P. Knittl se jako pamětník původních AT rozhodl po pádu komuni-
stické totality na tradici navázat a v roce 1991 uspořádal na Pavlá-
tově louce v Novém Městě nad Metují první ročník obnovených AT. 
Do své smrti v roce 1994 uspořádal tři ročníky. Na jeho zakladatel-
skou práci plynule navázalo občanské sdružení, které v letošním 
roce připravuje 32. ročník AT.
Ačkoliv P. Jaroslav Knittl uspořádal tedy „pouhé“ tři ročníky, je 
i po téměř 30 letech od jeho smrti jeho rukopis na tváři Akademic-
kých týdnů patrný.  Zatímco prvorepublikové Akademické týdny 
se konaly v Praze v klášterních budovách, P. Knittl je umístil do 

přírodního prostředí a vznikl dnešními slovy „open air“ festival. 
Původními posluchači AT byli téměř výhradně vysokoškolští stu-
denti. Novodobé AT cílí na všechny věkové a vzdělanostní skupiny 
se zvláštním důrazem na rodiny. Program dominikánských AT se 
zaměřoval především na studium fi losofi e, teologie, historie umě-
ní a literatury. Přínos P. Knittla spočívá v rozšíření tematického zá-
běru na všechny možné obory vědění a lidské činnosti.
V základech ale P. Jaroslav Knittl navázal na P. Metoděje Habána, 
který měl za cíl obnovit zájem mladých intelektuálů o „společné 
a absolutní ideje a věčné a pevné životní hodnoty“. Již původní AT 
byly spojeny s hodnotným doprovodným kulturním programem. 
Také tato tradice díky vkladu P. Knittla stále pokračuje.
P. Jaroslav Knittl obnovil Akademické týdny jako setkání, které 
charakterizuje otevřenost i k protichůdným názorovým proudům 
s cílem umožnit tříbení názorů v argumentaci a diskusi. Akademic-
ké týdny jsou díky P. Knittlovi oslavou a připomínkou křesťanských 
základů, na kterých stojí  naše západní civilizace. Těch základů, 
díky kterým se učíme rozlišovat vědu od pavědy, víru od pověry, 
fi losofi i od ideologie, svobodu od svévole. Ale především pravdu 
od lži a dobro od zla. 

Za to mu patří náš dík!

Julius Kahanec
ředitel společnosti Akademické týdny, o. p. s.
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KULTURNÍ PŘEHLED [ KVĚTEN 2022 ]
Nové Město nad Metují

Připravilo Městské informační centrum Nové Město nad Metují.
Husovo náměstí 1225. Tel. 491 472 119. www.infocentrum-nmnm.cz

VÝSTAVY

CO NEPROPÁSNOUT?

LETNÍ KONCERTY

13. 4. – 18 hod. – Městská knihovna7. 11. – 18 hod. – Městská knihovna

Městské informační centrum
Nové Město nad Metují

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

2. ročník oslavy jídla spojeného s uměním na zámku
v Novém Městě nad Metují. Tentokrát mimořádně 
ve spojení s akcí ZUŠ Open na Husově náměstí.

www.foodartfestival.cz

1. 6. – zámek rod. Bartoň-Dobenín

FOOD ART FESTIVAL & ZUŠ OPEN

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Tradiční akce pro nejmenší v doprovodu rodičů. 
18:00  Veselé hry s pejskem a kočkou
19:00  Loutková pohádka, svatojánské ohně
Možnost opékání. Vstup je volný, konec akce ve 20 hod.

www.knihovnanm.cz

19. 6. – 18 hod. – zahrada Městské knihovny

SVATOJÁNSKÁ NOC

Na Husově náměstí vždy od 16 hod.

4. 8.   KOALA (hudba k tanci)
11. 8.   JIMMY BOZEMAN & THE LAZY PIGS (USA)
18. 8.   TOMY OPOČNO (country)
25. 8.   STAVOSTROJKA (dechová hudba)
1. 9.   JAROSLAV HUTKA (folk)

www.mestskyklub.cz

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Týdenní cyklus přednášek, divadel a koncertů.
www.akademicketydny.cz

do 5. 8. – chata Horalka, Sněžné v OH

AKADEMICKÉ TÝDNY

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Koncert vážné hudby v malém sále zámku.
www.zameknm.cz

5. 7. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín

LETNÍ INTERPRETAČNÍ KONCERTY

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY
Vystoupí Dětský pěvecký sbor Terénní berušky ZŠ Krčín
a smyčcový orchestr Archi con Brio ZUŠ Bedřicha Smetany 
Nové Město nad Metují. V průběhu koncertu proběhne vyhlášení 
fotosoutěže „Zámek okem fotografa”.

www.zameknm.cz

30. 11. – 17 hod. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín 

ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

ź Bohatý kulturní program na Husově náměstí
ź Přehlídka činnosti novoměstských spolků
ź Speciální kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu
ź Výstava Velikonoce v muzeu a Kam až... v Galerii Zázvorka

www.mestskyklub.cz

13. 4. – 10–17 hod. – Husovo náměstí

BRÁNY MĚSTA DOKOŘÁN 
+ ZÁMECKÉ TRHY S PŘEHLÍDKOU AUTO 
A MOTO VETERÁNŮ (KHV METUJE)

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY
36. ročník hudebního festivalu. Hlavní koncerty:
11. 5. – 18 hod. SEDLÁČKOVO KVARTETO na zámku
18. 5. – 19:30 hod. INFLAGRANTI v Kině 70
26. 5. – 18 hod. NOFI A KÁCOV v sokolovně

předprodej na www.mestskyklub.cz

11. 5. – 1. 6. – různá místa

SMETANOVSKÉ DNY

koncerty // divadla
muzikály // sport

www.infocentrum-nmnm.cz

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna12. 9. – 9:30 hod. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín

ZÁMECKÉ TRHY /
KASTELÁNSKÉ PROHLÍDKY /
PŘEHLÍDKA AUTO A MOTO VETERÁNŮ

Uměleckořemeslné trhy, kastelánské prohlídky zahrad 
a špýcharu, veteráni, vstup na věž Máselnici zdarma.

www.zameknm.cz

DO TANCE
1. 2. – 20 hod. – krčínská sokolovna
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES SDH KRČÍN

7. 2. – 20 hod. – hasičská zbrojnice České Meziříčí
HASIČSKÝ PLES

14. 2. – 20 hod. – Orelna Šonov
HASIČSKÝ PLES

15. 2. – 20 hod. – novoměstská sokolovna
HASIČSKÝ PLES (hraje skupina X-Band)

15. 2. – 14 hod. – KINO 70
TANEČNÍ ODPOLEDNE (hraje Honza Staněk)

15. 2.  – 20 hod. – krčínská sokolovna
3. KRČÍNSKÝ PLES (rezervace vstupenek na tel. 777 952 122)

21. 2. – 19 hod. – školní restaurant Pyramida
31. NOVOMĚSTSKÝ PLES

www.infocentrum-nmnm.cz

koncerty // divadla
muzikály // sport

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

27–31. 7. – Městská knihovna
LETNÍ ANTIKVARIÁT
Výprodej vyřazených publikací. Cena za knihu 5 Kč / kus.

září–listopad – KINO 70
DIVADELNÍ PODZIM
30. 9.  Půjčka za oplátku (NODIVSE)
19. 10. Enigmatické variace (Martin Stránský, Jan Maléř)
10. 11. Velké lásky v malém hotelu (agentura Háta)

Předprodej bude zahájen 1. 6. 2020 od 9 hod. v Městském klubu, 
IC a na www.mestskyklub.cz

Kultura Nové Město
nad Metují a okolí

2. 5. – 9 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNÍ ČTENÁŘSKÝ KLUB

3. 5. – 9 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ A JEJICH RODIČE

7. 5. – 7 hod. – sokolovna v Přibyslavské ulici
ŠMAJD NOVOMĚSTSKEM

14. 5. – 7 hod. – sokolovna Nový Hrádek
HRÁDOUSKÁ VAŘEČKA

18. 5. – 9–17 hod. – Městské muzeum a galerie Zázvorka
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ A GALERIÍ
(volný vstup do objektů zdarma)

28. 5. – 20 hod. – Pohoří, Přírodní kulturní areál
1. POHOŘSKÝ HUDEBNÍ VEČER
(hraje kapela SONG, vstup zdarma)

Konání akcí je závislé na příznivé 
epidemiologické situaci.
Prosím, ověřte si vše na webu pořadatelů, nebo 
kontaktujte IC na tel. 491 472 119.

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
listopad 2020 – leden 2021 Jaromír E. Brabenec / výběr z tvorby

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
4. – 31. 5.  Barvy v paličkované krajce
   (Klub přátel paličkované krajky při TJ Opočno)

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
9. 4. – 12. 6.  Klub konkretistů Hradec Králové

3. 3. 2021 – 19 hod. – KINO 70

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

BRATŘI EBENOVÉ

Nový termín. Vstupenky zůstávají v platnosti.
www.mestskyklub.cz

Chcete tento přehled
dostávat do e-mailu?

Kontaktujte nás na
info@muzeum-nmnm.cz

9. 9. – 17 hod. – Městská knihovna

MĚSTO NA SKÁLE

Křest nové fotografické knihy o Novém Městě nad Metují za 
účasti autorů (Radovan Krtička, MUDr. Petr Minařík, Petr Vlček) 
a zástupců města. Cena publikace 450 Kč. 

www.knihovnanm.cz

1. 3. – 9 hod. – Městská knihovna

DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
A JEJICH RODIČE

Setkání uprostřed inspirativních knížek. Budeme si povídat 
a hrát. Určeno pro děti od 1 do 4 let s doprovodem. Přijďte 
v úterý 1. 3. mezi 8:45 a 9:00, kdy pro vás knihovnu extra 
otevřeme. Plánovaný konec je v 10 hod. Vstup je volný.

www.knihovnanm.cz

20. 5. – 18 hod. – Městská knihovna

SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU
NAĎOU HORÁKOVOU
Představení novinky Čas primadon, ve které vstupují do děje 
i novoměstské náramkové hodinky PRIM.

www.knihovnanm.cz

koncerty // divadla
muzikály // sport

www.infocentrum-nmnm.cz
11. 5. – 18 hod. – Městská knihovna

NA CHARAKTERU ZÁLEŽÍ

To nejlepší z Komenského pro současné děti. Seminář pro učitele 
i veřejnost. Přednáší doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

www.knihovnanm.cz

22. 2. – 19 hod. – KINO 70

SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Martina Hudečková a Vladimír Kratina v divadelní komedii. 

www.mestskyklub.cz

26. 2. – 18 hod. – Městská knihovna

GENDER ISTANBULSKÁ ÚMLUVA
Přednáší JUDr. Daniel Bartoň, LL.M., Ph. D. 

www.knihovnanm.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM
1. 3. – 19. 6.  Staré Nové Město nad Metují   
   (výstava fotografií a pohlednic)

ZÁMEK RODINY BARTOŇ-DOBENÍN
květen  Výstava nápojových plechovek
15. 5. – 30. 10. Květinová krása perníčků

MĚSTSKÝ ÚŘAD – GALERIE NA SCHODECH
9. 5. – 30. 6.  Toulky městem
   (výstava fotokroužku ZŠ Malecí)

14. 5. – 19 hod. – sokolovna

SEDLÁČKOVO KVARTETO
Koncert vážné hudby.

www.mestskyklub.cz

18. 5. – 18 hod. – Městská knihovna

JOSEF II.
Největší reformátor mezi Habsburky.
Přednáší MUDr. Petr Minařík. Vstupné 50 Kč.

www.knihovnanm.cz

25.–28. 5. – KINO 70

DiFESTIVAL PRO MORAVU

Výtěžek z akce poputuje na jih Moravy
a pomůže v oblasti zasažené tornádem.

www.mestskyklub.cz



k u l t u r n í  a k c e

květen 2022 9

Barvy v paličkované krajce
Krása ruční práce členek Klubu přátel paličkované krajky při TJ Sokol Opočno.

Výstava ve společenském sále knihovny potrvá od 4. 5. do 31. 5. Vstup je volný.
 

Dopolední čtenářský klub
Další z řady setkání a povídání si o literatuře, kultuře a umění. Pojďme si společně

číst a povídat si o tom. V pondělí 2. 5. od 9 hodin dopoledne v klubovně.
 

Dopoledne pro nejmenší a jejich rodiče
Zveme vás na setkání uprostřed inspirativních knížek. Budeme si povídat a hrát.

Určeno pro děti od 1 do čtyř let s doprovodem.
Přijďte v úterý 3. 5. mezi 8.45 a 9.00, kdy pro vás knihovnu extra otevřeme.

Plánovaný konec je v 10.00. Vstup je volný, těšíme se na vás!
 

Na charakteru záleží
To nejlepší z Komenského pro současné děti. Seminář pro učitele i veřejnost.

Přednáší doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. ve společenském sále knihovny
ve středu 11. 5. od 18 hodin. Vstup je volný.

 
Josef II.

Největší reformátor mezi Habsburky. Přednáší MUDr. Petr MInařík. Zveme vás
ve středu 18. 5. od 18 hodin do společenského sálu. Vstupné 50 Kč.

 
Setkání se spisovatelkou Naďou Horákovou 

Zveme vás na setkání s autorkou detektivních a historických knížek. Její novinka
Čas primadon uvádí do děje i novoměstské náramkové hodinky!

Pořádáme ve spolupráci s ELTON hodinářská, a.s. v pátek 20. 5. od 18 hodin
ve společenském sále knihovny. Vstup je volný.

Květen 2022



Tipy ke čtení
Pro děti

Pro dospělé

HABSBURSKÝ ARCIDÓM
V NAŠÍ HISTORII

JOSEF II.
Nic jsem neudělal, jen jsem chtěl

K připomenutí největšího reformátora
mezi Habsburky

Z cyklu povídání o rakouském rodu a českém osudu.

Přednáší MUDr. Petr Minařík

18. 5. 2022 od 18 hodin
Vstupné 50 Kč

Krása ruční práce členek 
Klubu přátel paličkované krajky

při TJ Sokol Opočno. 
Výstava

ve společenském sále knihovny
potrvá

od 4. 5. 2022
do 31. 5. 2022.

Vstup je volný. 

Barvy
 v paličkované krajce
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KOMENSKÝ

Pořádá Městská knihovna v Novém Městě nad Metují
ve spolupráci s Centrem rozvoje charakteru

Středa 11. 5. 2022 od 18.00 hod.
Městská knihovna Nové Město nad Metují
Komenského 30, Nové Město nad Metují

Kdy:
Kde:
Adresa:

To nejlepší z Komenského  
pro současné děti /  
Seminář pro učitele i veřejnost

Na charakteru 
záleží

doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

vstup volný

O  C E S T Á C H  K  M Ě S T U

N A  P O Z A D Í

N A Š Í  H I S T O R I E

Uvedení nové publikace

2. června 2022 od 18 hodin, vstup volný

T U Tuctem směrů
do Nového Města nad Metují

Prezentace ve společenském sále Městské knihovny



Základní škola Malecí Nové Město nad Metují 
Klub fotografů Nové Město nad Metují spolku Poznávání 

Městský klub Nové Město nad Metují 
 

zvou na výstavu fotografií žáků fotokroužku ZŠ Malecí 
 

 

          Toulky městem 
 

 

 

 

 

 

Galerie Na schodech, Městský úřad Nové Město nad Metují 
9. 5. - 30. 6. 2022 

Otevřeno podle provozní doby úřadu. 
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hraje Antares

předtančení | tombola

předprodej a rezervace na www.mestskyklub.czwww.mestskyklub.cz
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Odlehčete nohám – posilujte ruce.
Kurz s instruktorem ZDARMA pro začátečníky i pokročilé.

Hůlky zapůjčíme. Odměna pro účastníky libovolné procházky
a speciální dárek pro ty, kdo absolvují kompletní kurz.
Nutná rezervace na tel. 491 472 119 a v IC.

Realizováno za nanční podpory
Královéhradeckého kraje. 

Nordic Walking
__________________________________________

Kurzy severské chůze 2022
21. 5. | 18. 6. | 23. 7. | 20. 8.

vždy v 15 hod.
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sobota 14. 5.  
15:20  Česko vs Velká Británie

úterý 17. 5.  
15:20   Česko vs Rakousko

sobota 21. 5.  
19:20   Norsko vs Česko

neděle 15. 5.  
19:20   Česko vs Švédsko

čtvrtek 19. 5.  
19:20  Česko vs Lotyšsko

úterý 24. 5.  
19:20   Finsko vs Česko 

pondělí 23. 5.  
15:20   USA vs Česko

HOKEJOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA

www.kino70.cz

na plátně | základní skupina

 pro členy Klubu hokejových
fanoušků při MK vstup ZDARMA

tipovací soutěže o ceny
       (podmínky na www.mestskyklub.cz)

točené pivo a malinovka
další utkání dle vývoje turnaje



k u l t u r n í  a k c e

květen 2022 15

Městský klub

v Novém Městě nad Metují
pořádá

Smíšeného pěveckého sboru Kácov
Hostem koncertu je Královéhradecký dětský sbor Jitro

Předprodej vstupenek od 1. května 2022

od 9:00 online na www.mestskyklub.cz nebo osobně v novoměstském

Informačním centru na Husově náměstí. Vstupné 150 Kč.

22. května 2022 * 18.00 hod.

Sokolovna v Novém Městě nad Metují

J A R N Í
K O N C E R T
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Květen na zámku rodiny Bartoň-dobenín 
Jsme velmi rádi, že po dvouleté „jarní covidové pauze“ jsme mohli 
brány našeho zámku tradičně otevřít do letošní turistické sezony 
již v sobotu 2. dubna. A zároveň nás těší neutuchající zájem našich 
návštěvníků, kteří se k nám dosud vydali.

V květnu k nám můžete zavítat od úterý do neděle od 9 do 16 hod. 
Nabízíme dva návštěvnické okruhy, „Zámecké interiéry“ a „Od 
půdy pro sklep“ (tento interaktivní okruh je v pracovních dnech 
pouze na objednávku pro skupinu min. 10 osob). 
NOVINKOU jsou u nás edukační prohlídky, které jsou určeny pro 
kolektivy dětí/studentů základních a středních škol. 
Od 15. května do konce října budete mít možnost v rámci běžné 
prohlídky interiérů obdivovat půvabnou krásu perníčků z dílny 
PhDr. Dany Holmanové, držitelky ocenění „Nositelka tradice“ do-
plněné o květinové dekorace Adriany Karasové.
Návštěvu zámku si můžete dále zpříjemnit zámeckými „kratochví-
lemi“. Věříme, že Vám nejen zkrátí čas při čekání na prohlídku, ale 
stanou se pro Vás také milou vzpomínkou na uskutečněnou ná-
vštěvu.

Zámek okem fotografa
Tento název nese již tradiční akce v podobě 9. ročníku zámecké fo-
tosoutěže, která potrvá od května do konce září 2022. Tímto si Vás 
zveme k účasti v soutěži o zajímavé ceny a těšíme se na originální 
postřehy Vašich fotoaparátů. 

Výstavy u nás na zámku 
Celý květen můžete navštívit výstavu s názvem „Plechovky“. Jed-
ná se o unikátní sbírku plechovek od pana Pavla Prokeše a pana 
Reného Herzána z Broumova. Výstava bude k vidění v Galerii Za 
Pokladnou. 

A přidáváme již nyní také kulturní ochutnávku na prázdniny, kdy se 
v Galerii Pod Žebrovkou „zabydlí“ půvabná výstava „Staré časy ko-
jenců a batolátek“, která představí exponáty z obsáhlé soukromé 
sbírky paní Jany Krásové. Dále se můžete těšit na výstavy obrazů, 
fotografi í a soch. 

Ubytování na zámku
A pokud byste u nás na zámku rádi přenocovali, i to je možné. Již 
více než 10 let poskytujeme celoroční ubytování ve třech stylových 
apartmá. Rádi Vám také připravíme dárkový poukaz. 
Více informací naleznete na našem webu www.zameknm.cz. O jed-
notlivých akcích či událostech Vás opět budeme průběžně infor-
movat zde ve zpravodaji a na našich sociálních sítích.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

A nezapomeňte, že máj je především také lásky čas…

Za rodinu Bartoň-Dobenín a Správu zámku 
Ondřej Daněk a Michaela Kratochvílová
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Začátek dubna na ZŠ Komenského 
» zlepšujeme organizaci výuky ukrajinských dětí, vzájemný 
 kontakt nás obohacuje
» proběhla první škola v přírodě
» úspěchy v celostátním kole fl orbalu a v místním kole 
 Zlatého listu
» školní družina v akvaparku, připravujeme další akce pro žáky 
 v době vyučování i o sobotách 
Nová úroveň vyučování ukrajinských dětí 
Již skoro dva měsíce mají naše děti nové, ukrajinské spolužáky. Jak 
jsme psali posledně, ze dne na den jsme se setkali s něčím, s čím 
se nikdo z nás nesetkal v průběhu celého života a prakticky nikdo 
si nepřipouštěl, že by se něco takového mohlo stát. Věděli jsme, že 
svět není dokonalý, bohužel se ale ukázalo, že je velmi nemocný…
A tak jsme jednali. Rychle, pružně. Začátek jsme zvládli na výbor-
nou, ale byla by určitě chyba spokojit se „jen“ s tím, že dětem je 
u nás dobře, i když to je, samozřejmě, to nejdůležitější. Jenomže 
i z té nejhorší situace si lze něco vzít. Zaprvé můžeme sobě i dětem 
ukázat, že slova jako solidarita a soucit nejsou pro nás prázdná. 
Že to není jen záležitost prvotního nadšení, protože je nám jasné, 
že budeme muset vytrvat. A také, že vždy je třeba nad svou prací 
přemýšlet a hledat zlepšení. 
Začátkem dubna k nám proto přišly nové asistentky, na kterých 
visí to nejpodstatnější – co nejrychleji děti naučit porozumět no-
vému jazyku. Takže v této době to jsou především Tereza Barto-
šová, Nataša Kalivodová, Markéta Lorencová a Audrone Švorcová 
/ v abecedním pořadí /, kterým připadl tento nelehký, ale nesmír-
ně záslužný úkol. Od chvíle, co se děvčata chopila práce, netráví 
ukrajinské děti celý den v našich kmenových třídách, ale cca půl 
dne mají svou výuku. Různými metodami / slabikáře, slovníky, pra-
covní listy, pohádky v ukrajinštině i češtině / je jejich nové učitelky 
seznamují s taji nového jazyka – a hlavně s nimi hodně mluví. Kro-
mě této klasické výuky probíhají ale i méně formální hodiny – ho-
diny různých her a dalších činností. Ty jsou minimálně stejně dů-
ležité – kromě jazyka tu jde i o zážitky a vzájemné poznávání. Sám 
jsem je viděl, jak zaujatě hrají Člověče, nezlob se a ze společných 
hodin vím, že piškvorky jsou na Ukrajině zřejmě velmi oblíbené. 
Nikdo nám nemusí říkat, zda je to úspěšné. Děti začínají rozumět, 
to je prostě fakt. Ty méně bojácné, a možná i jazykově talentova-
nější, se už nebojí zeptat v češtině. Je to jasné – zvládli jsme to. 
A zvládneme i více. 

Václav Nýč 
sportovní a přírodovědné úspěchy 
V minulém článku jsme psali o postupu našich mladých fl orbalis-
tů z krajského kola do celostátního fi nále. To proběhlo ve čtvrtek 

31. 3. a klukům, bohužel, jen o skóre utekl postup do semifi nále. 
I tak je to obrovský úspěch. Jde o kluky sice sportovně nadané, nic-
méně fl orbal pro ně není číslem jedna a hrají ho relativně krátce. 
Úspěch jsme zaznamenali i 8. dubna na místním kole přírodo-
vědné soutěže Zlatý list v Náchodě. V konkurenci dvaceti hlídek 
do krajského kola soutěže postoupilo družstvo páťáků a třeťáků. 
Zejména třeťáci příjemně překvapili, z postupujících družstev byli 
jasně nejmladší. Gratulujeme všem!  

Václav Nýč 
Škola v přírodě v Horním maršově
Třída 5. A odjela koncem března do Horního Maršova, kde na staré, 
ale krásně zrekonstruované faře, která patří středisku ekologické vý-
chovy SEVER Horní Maršov, strávila celý týden. Tentokrát ovšem pro-
gram nezajišťovali učitelé, ale lektoři střediska. Bezva na tom bylo, 
že děcka díky tomu zažila něco nového a učitelé mohli sledovat od-
lišný přístup k práci – a tím i získat nové podněty. Lektory musíme 
pochválit, mají to skvěle připravené a je tam zastoupeno úplně vše. 

Václav Nýč
družina v aquaparku
Dne 29. 3. jsme vyrazili s malými, vodními, družinovými živly do 
Aquaparku v nedalekém Rychnově nad Kněžnou. Kolem jedné ho-
diny odpolední jsme se naskládali do autobusu směr bazén. Po 
převléknutí se v bazénu „vyblbly” jak děti, tak vychovatelky. Jezdili 
jsme na tobogánu, vyhřívali se ve vířivce a v páře, řádili v divoké 
řece a nezapomněli jsme ani na hry v dětském brouzdališti. Jelikož 
nám po 2 hodinách cákání celkem vyhládlo, navštívili jsme místní 
bufet, kde někteří stáli kvůli párku v rohlíku klidně dvě fronty. Vý-
let do bazénu jsme si moc užili a už se těšíme na další akci.
Do konce roku nás čeká ve družině hledání „Čarodějnice”, navštíví 
nás kouzelník Reno, užijeme si Den dětí, opečeme vuřtíky, pojede-
me na tajný výlet a možná ještě něco navíc.

Soňa Novotná 

Zubní pohotovost - květen 2022

 Neděle 1. května
mUdr. Jolana Nezvalová

Velký Třebešov 118
Tel.: 491 453 272

sobota 7. května
Neděle 8. května

mUdr. Jiří sedláček
Kostelecká 1204

Náchod
Tel.: 491 426 926

mUdr. Petr Juran
Komenského 10

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 721

sobota 14. května
Neděle 15. května

mUdr. Lukáš Neoral
17. listopadu 291
Police nad Metují
Tel.: 602 333 427

mddr. anna Just
Komenského 72

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 946

sobota 21. května
Neděle 22. května

mUdr. Jana Šnajdrová
Náchodská 548, Velké Poříčí  

Tel.: 777 905 047
mUdr. Radmila sedláčková, msc.

Kostelecká 1204, Náchod
Tel.: 491 426 926

sobota 28. května 
Neděle 29. května

mUdr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov

Tel.: 603 479 132
mUdr. Petr Kalfus
Česká 50, Jaroměř
Tel.: 704 544 075

Zubní pohotovost je zajišťována v sobotu, v neděli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin. Po celý víkend jsou k dispozici dva lékaři.
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Letem světem jarními událostmi v naší škole

Vítaní jara
Jaro jsme sice přivítali o trochu dříve, již 
18. března v pátek, ale možná právě proto 
nás nezklamalo a v následujících dnech nám 

sluníčko ukázalo svoji sílu. Akce se chopil náš dětský parlament. 
Třídy na 2. stupni se rozhodly pro žlutou a modrou barvu. Zástupci 
parlamentu připravili na zahradě školy značky, které nasměrovaly 
jednotlivé třídy na správná místa. Výsledkem byla květina, která 
rozkvetla na naší zahradě a symbolicky tak přivítala nejen jaro. 
Co bylo ale nejdůležitější? Že jsme si po dvou letech, které nám 
nepřály, znovu zkusili, jak je skvělé sejít se celá škola na společné 
akci a co můžeme dokázat, když táhneme za jeden provaz.

Mgr. Romana Minaříková

Na lyžák se s ročním zpožděním vypravily osmičky!
Letos na lyžák odjely netradičně i 8. ročníky, protože loni zabránil 
uskutečnění Covid-19. Naštěstí jsme vyrazili do Sedmidolí v Krko-
noších, kde nás i přes teplé počasí v nížinách čekal sníh. Jako na 
každém lyžáku jsme střídali lyžování na sjezdovce a procházky na 
běžkách. Ve čtvrtek jsme šli na celodenní výlet, který měřil přes 
10 km a dostali jsme se až do výšky 1 325 m. Za celý lyžák jsme 
neviděli na obloze ani mráček, takže mazání proti slunci bylo nut-
ností a ti, kteří to podcenili, byli červení jak raci. Během večerního 
programu jsme hráli spoustu společenských her. Na závěr bych 
chtěl poděkovat paní učitelce Pavle Haláskové a Soně Paarové za 
to, že pro nás lyžák zorganizovaly, panu učiteli Martinu Volfovi a 
Liboru Drašnarovi a také paní zdravotnici Věře Řehákové. Bez nich 
by lyžák nebyl a my právě díky nim máme na co vzpomínat. 

Michal Novák, 8. A

POKOs
POKOS, to je zkratka pro přípravu občanů k obraně státu. Zástupci 
POKOS z Hradce Králové, zástupci Armády ČR,  v dubnu zavítali do 
naší školy. V učebně přírodopisu si pro nás připravili tři stanoviště 
a na každém z nich prezentaci k jinému tématu. Na prvním sta-
novišti nás čekala zdravověda, kde jsme se seznámili s různými 
způsoby zaškrcení krvácející rány. Na druhém stanovišti jsme se 
seznámili s chemickou ochranou, kde jsme si vyzkoušeli navlécise 
do protichemických obleků. Na třetím stanovišti nám byly před-
staveny některé zbraně, které Armáda České republiky používá. Na 
dvoře školy jsme také měli možnost prohlédnout si jejich auto, 
které používají převážně k přepravě materiálu. Všem zúčastněným 
se tato akce moc líbila a dozvěděli jsme se nové a zajímavé věci.

Štěpán Vondráček, 8. B

aprílování
Vyvést někoho aprílem je vždy velmi lákavé, o to více, když by to 
měl být právě učitel. Nestává se to pravidlem, proto myšlenka, při-
pravit pro mé kolegy aprílový žertík, se mi zdál jako dobrý nápad. 
Musím dodat, že nápad to byl mé třídy a já jsem v něm hrála pouze 
poradní roli a v daný den malou roli spikleneckou, když jsem ne-
nápadně měla dopomoci celkovému zdaru akce. Zdálo se, že vše 
běží jako na drátku, svoji roli jsem zahrála a byl čas věnovat se 
i učení. To jsem ale netušila, že podobný nápad budou mít i další 
třídy. A tak místo mé češtiny probíhala v 8. B angličtina, následně 
vypověděla službu počítačová myš, fi xy na tabuli se náhodně ztra-
tily… Zkrátka a dobře. Je dobré mít na paměti, že když se pustím 
s někým do aprílování, že to neznamená, že nebudu sama jeho obě-
tí. Musím ale uznat, že atmosféra byla úžasná, vtípky měly nápad 
a styl, a nakonec někteří kolegové litovali, že nebyli jejich součástí. 

Vždyť i legrace do školy patří a její účinky na vzájemné vztahy jsou 
jednoznačně kladné.  

Mgr. Romana Minaříková

Výpravy za kulturou
V dubnu se nám poštěstilo užít si trochu kultury. První stupeň vy-
razil na koncert pořádaný naší ZUŠ. Té patří velké poděkování, pro-
tože koncert pořádaný v novoměstské sokolovně si naši žáci užili. 
Představili se jim účinkující z jednotlivých oborů ZUŠ. Na jevišti 
se vystřídala jednotlivá čísla - taneční vystoupení, pěvecký sbor, 
kytarové seskupení, smyčcový orchestr a dechový orchestr. Zážitky 
byly umocněny i tím, že mezi vystupujícími byli spolužáci, známí 
a kamarádi. Jejich výkony, ale i odvaha vystupovat byly odměněny 
zaslouženým potleskem. Osmé ročníky zamířily do pardubického 
divadla. Ráno před školou nenechalo nikoho na pochybách, že se 
něco děje. Osmáci se nám proměnili na opravdové návštěvníky 
divadelního představení a své role se zhostili s grácií. Bláznivá 
komedie „Velká bankovní loupež” Východočeského divadla Pardu-
bice byla plná komických situací, slovních hříček, nedorozumění 
a také hitů rock’n’rollové éry minulého století a rozhodně nenu-
dila, ale bavila. 

Mgr. Romana Minaříková

Š k o l Y  a  Š k o l s k á  z a Ř í z e n í
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Březen v ZŠ malecí
Měsíc březen už spolu s postupným rozvolňováním mohl nabíd-
nout řadu akcí.
V úterý 1. 3. 2022 družina s dětmi ze 3. a 4. tříd vyjela na výlet do 
hvězdárny v Hradci Králové. První část programu probíhala v digi-
tálním planetáriu, kde děti získaly základní znalosti o pozorování 
noční i denní oblohy. Na závěr zhlédly animovaný fi lm Polaris. Na 
druhou část programu se žáci přesunuli do hvězdárny, a to ke ko-
puli s dalekohledem. 
Setkání s lektory Semiramis proběhlo například ve třídě 6. B, a to 
dne 3. 3. 2022. Název bloku zněl: Vyplouváme na 2. stupni. V rámci 
hlavní aktivity žáci společně pracovali na třídních pravidlech, která 
si hromadně odsouhlasili. Jinak si povídali o tom, jak zvládli pře-
chod na druhý stupeň. 
V pátek 4. 3. se žáci 5. - 9. tříd zúčastnili v Kině 70 poutavého pro-
gramu Madagaskar. Program uváděl sám cestovatel Adam Lelek. 
Jedná se o další část cestovatelských zážitků tohoto dobrodruha 
z projektu Planeta Země 3000. Žáci se mohli seznámit s tím, že 
magické a tajemné tradice jsou nedílnou součástí života obyvatel 
tohoto neobyčejného ostrova. 
1. až 4. 3. proběhla ve vestibulu školy ve spolupráci s novoměst-
skými dobrovolnými hasiči humanitární sbírka na pomoc Ukrajině, 
do které se zapojili rodiče, děti i pracovníci školy a která přinesla 
velké množství materiálu. 
Během měsíce března si třída 5. B v hodinách tělesné výchovy vy-

zkoušela netradiční nářadí a náčiní. V hodině českého jazyka děti 
navštívily knihovnu, kde se tentokrát věnovaly tématu detektivka. 
Odměnou za jejich práci byl bowling, kde si žáci vyzkoušeli házení 
koulí na kuželky.
Městskou knihovnu navštívila také třída 5. A. Tentokrát si paní 
knihovnice Eva Maurová pro třídu přichystala kvíz. Žáci potom mu-
seli také splnit úkol z vlastivědy - měli vyhledat, jak se jmenovaly 
manželky Karla IV.

Dne 16. 3. 2022 navštívily třídy 6. A, 6. B, 6. C, 7. A a 7. B Městské 
divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě, kde žáci zhlédli představení 
Návštěva z Broadwaye. Zazněly ukázky z muzikálů Vlasy, Kočky, 
Bídníci, Lví král, Pomáda, Mamma Mia nebo Hříšný tanec, a to za 
doprovodu fi lmových ukázek, tanečních kreací a průvodního slova. 
Vystoupení bylo zakončeno písněmi Freddieho Mercuryho. 
V pátek 18. 3. se účastnili žáci 2. - 5. tříd soutěže Matematický klo-
kan. V kategorii Cvrček (2. – 3. třída) nejlépe uspěli Petr Roháček 
z 2. B a Ondřej Pavlát ze 3. B, v kategorii Klokánek (4. – 5. třída) byli 
nejúspěšnějšími Josef Bartoš a David Štěpán ze 4. B.
Dnes ještě představíme další skupinku kroužků ŠD/ŠK naší školy: 
Fotodílny, to je kroužek, kde si zkusíte, jak a čím pořídit co nejlepší 
fotografi e. Děti se účastní soutěží, jejich práce můžete vidět na 
výstavách a v prostorách školy. Kroužek Kytary je určen převáž-
ně dětem II. stupně a nejedná se o výuku klasické kytary. Děti se 
učí základní akordy a rytmy populárních, folkových a trampských 
písniček. Dětská Jóga pomáhá otevřít dětem zcela nový pohled na 
pohyb, sport a vlastní prožitky. Je nesoutěživá, zábavná, vyrovnává 
a zlepšuje spánek, soustředění, kreativitu a učí děti spolupraco-
vat. V rámci Tenisového kroužku se děti učí všestrannému rozvoji 
pohybových dovedností a koordinaci oko-ruka. Hlavním cílem je 
osvojení si základů tenisové techniky a pravidel. 
Během praktického kroužku dílen vytvořili šikovní kutilové také 
dřevěné ptačí budky do školní zahrady. Po jejich vyrobení si každá 
skupinka žáků našla strom, kam budku pověsila. U ptačích budek 
si mohou děti na naučných listech prohlédnout nejznámější druhy 
ptáků a přečíst o nich zajímavé informace. 
A na závěr pozvánka: Po úspěšném Dni otevřených dveří pro bu-
doucí prvňáčky pokračují v následujícím období Dílničky pro tyto 
děti, a to ještě v termínech 19. 5. a 9. 6., vždy od 15.00 hodin.

Mgr. Ivana Rydlová

z á k l a d n í  š k o l a  p r o v o d o v - š o n o v

Velikonoční trhy v ZŠ Provodov - Šonov

Základní škola Provodov – Šonov pořádala ve dnech 6. – 8. dub-
na 2022 prodejní výstavu velikonočních výrobků. Děti ze ško-
ly a ze školní družiny kašírovaly misky s osením, pletly po-
mlázky,  lepily rámečky na fotografi e, vytlačovaly ze slaného 
těsta velikonoční tvary, z plata vajec barvily květy, vyráběly slepice 
a kohouty z polystyrenových vajíček, motaly vlnu do klubíček na 
kuřátka, prostě malovaly, lepily, stříhaly.
Na trzích se tak objevilo mnoho rozličných výrobků, které si pak 
rodiče s dětmi, včetně místních obyvatel, kupovali za symbolickou 
cenu.
Výtěžek z této akce se škola rozhodla věnovat na výukové mate-
riály pro děti z Ukrajiny v ZŠ Provodov – Šonov a ZŠ Komenského 
v Novém Městě nad Metují.

Jaroslava Přibylová
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sPŠ v celostátní soutěži Cad
Letos se konal již 21. ročník celostátní soutěže v CAD kreslení a mo-
delování pro žáky středních škol, kterou organizuje fi rma 3E Praha 
Engineering. My jsme se také zúčastnili.
Žáci dostali zadání, které museli v určeném čase 120 minut zpraco-
vat a poslat zpět organizátorům. Úkolem 3D části bylo samostatně 
vypracovat model elektrické kytary a k ní výrobní výkresovou do-
kumentaci. Hodnotilo se komplexní konstrukční provedení sesta-
vy, funkčnost dílů v sestavě, zpracovaná technická dokumentace 
a správné základní principy během celého modelování.
Úkolem 2D části bylo samostatně vypracovat komplexní výrob-
ní výkres s detaily přírubové tvarovky s odbočkami, který byl 
v zadávací dokumentaci zobrazen ve 3D zobrazení se slovním kon-
strukčním popisem. Důraz byl kladen nejen na správné zobrazo-
vání jednotlivých pohledů, řezů a detailů, ale i na správné použití 
čar v jednotlivých hladinách, kótování, tolerance a další strojařské 
chuťovky.
Velké uznání patří všem našim sedmi účastníkům ze 3. a 4. ročníku, 
kteří našli odvahu porovnat své nabyté dovednosti s ostatními 160 
žáky, kteří se do soutěže z různých škol přihlásili.

Ing. Jiří Jirman

sPŠ v Estonsku
Co stojí za skvělými výsledky Estonska v PISA testech?
PISA = Programme for International Student Assessment - Program 
pro mezinárodní hodnocení žáků. Testy spočívají v opakovaném 
zjišťování výsledků patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti čte-
nářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Hlavním zámě-
rem je poskytnout tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích 
informace o úspěšnosti a efektivitě jejich vzdělávacích systémů.
Odpověď na tuto otázku a mnoho dalších, které se týkaly orga-
nizace průběhu vzdělávání v Estonsku, jsme dostaly na březnové 
pracovní cestě do Tallinu. Akce se konala v rámci projektu Imple-
mentace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Králové-
hradeckém kraji. Naše hostitelská organizace Multilingua Keele-
keskus Roosikrantsi 11 nám zprostředkovala pracovní návštěvy 
škol různého stupně vzdělání, setkání s představiteli minister-
stva pro oblast školství a doprovodný program týkající se historie 
i současného života v Tallinu.
Motto z prezentace ředitele Tallin 21st School:
„Be the best student you can be! Learning does not have to be easy. 
It requires hard work, but offers self-realisation and satisfaction.“
„Buďte tím nejlepším studentem, jakým můžete být! Učení nemusí 
být snadné. Vyžaduje tvrdou práci, ale nabízí seberealizaci a uspo-
kojení.“

Mgr. Naděžda Bínová, Mgr. Radka Rudolfová

z á k l a d n í  u m ě l e c k á  š k o l a  b e d ř i c h a  s m e t a n y
Vážení čtenáři a přátelé,
májový měsíc už může předvídat blížící se konec školního roku. 
Nicméně pro naši školu je květen časem plným vzruchů a pilné 
práce. Pojďte opět nahlédnout do oken naší „ZUŠky“ a zjistěte, co 
je nového.
Oslavy už jsou opět součástí našeho dění
Již nyní bychom vás rádi nalákali na oslavy 75. výročí založení naší 
školy. 10. června 2022 bude v odpoledních hodinách probíhat na 
Husově náměstí vystoupení všech oborů naší školy a jejích hostů. 
O konkrétním programu vás budeme informovat, ale již nyní mů-
žeme slíbit, že se máme všichni na co těšit.
A rádi oslavujeme úspěchy našich žáků! Jedním z posledních úspě-
chů je 1. místo v krajském kole základních uměleckých škol ve hře 
na příčnou fl étnu. Toto krásné ocenění získala Katka Lukášková 
pod vedením paní učitelky Moniky Čermákové. Blahopřejeme!
Pravidelné a tradiční koncerty a akce si úplně nežádají oslavy, ale 
radost z jejich konání máme beze sporu všichni. V tomto pololetí 
školního roku probíhají všechny plánované koncerty, a jinak tomu 
není ani u tradičních koncertů pro mateřské a základní školy.
Chcete poznat školu?
Teď informace pro všechny, kteří se chtějí více dozvědět o dění 
a fungování v naší škole, a také pro ty, kteří uvažují o tom, že bu-

dou naší školu navštěvovat. 
Den otevřených dveří bude 17. - 18. května 2022. Škola bude otevře-
na od 13:00 do 16:30 h., a návštěvníci budou mít možnost, nahléd-
nout do všech oborů. Bližší informace se dočtete na webu školy. 

PŘIHLÁŠKY Na ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Zájemci o studium  na další školní rok mohou podávat přihlášky 
do 15. června. Přijímací řízení bude vyhlášeno v případě naplněné 
kapacity oborů v týdnu 20. – 24. června 2022. O přijetí, nebo o vy-
psání přijímacího řízení budou rodiče informováni. 

Zvýšení školného na rok 2022/2023
Pro školní rok 2022/2023 jsme po dlouhých letech nuceni, z důvo-
du zvyšování nákladů na chod školy (např. zvýšení cen za energie), 
přistoupit k navýšení školného. Podrobněji se o této změně dozví-
te na webových stránkách školy.
Na závěr ještě připomenu pozvánku na závěrečné vystoupení Ta-
nečního oboru, které se bude konat 20. května od 16:30 h.v Soko-
lovně. Těšíme se na viděnou! 
Pěkné dny vám všem!

Lucie Kotěrová
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m a t e ř s k é  c e n t r u m

 

POHÁDKOVÁ CESTA 
PLNÁ HER A SOUTĚŽÍ 

18. 6. 2022 
 

START:  NÁDRAŽÍ ČD VE STARKOČI 9:30 – 11:00 

CÍL:  KOUPALIŠTĚ STARKOČ 

TRASA: 7 km 

VSTUP:  DOSPĚLÍ: 30,- Kč 

DĚTI: 15,- Kč 

Pohádkové postavičky vyzkouší vaše ratolesti 
z dovedností  

 

www.tjsokol.starkoc.net 

TÁBOR
LETNÍ 
PŘÍMĚSTSKÝ 

FLORBALOVÝ

  ..czwww.mcnazamecku.cz
22. - 26. 8. 2022

ce
na 1000 Kč 
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Nové město nad metují na historických fotografiích
(V) Hurá na pivo!

1

3

5

2

4

6

Restaurace a hospody jsou oblíbeným místem setkávání od nepaměti. V Novém Městě nad Metují řada z nich nabízela pochopi-
telně i ubytování. S konkurencí bojovali majitelé mimo jiné také lákavými pohlednicemi, které nejčastěji tiskla tiskárna Theodo-
ra Böhma (stála na místě dnešního Hotelu Rajská zahrada). Hotel U Broučka patřil na začátku 20. století Bohumilu Syrovátkovi  
(foto 1). Dnes již zaniklá Restaurace U Kuřátky stávala v meziválečné době na náměstí Republiky (foto 2). Ve stejném období byla 
rovněž v provozu lesní restaurace V Leštinách (foto 3). Dnešní Merkur vystřídal řadu majitelů – na přelomu 19. a 20. století patřil 
Františku Vondráčkovi (foto 4). V Hotelu Na Rychtě býval divadelní sál, kino a scházeli se zde členové kuželkářského spolku Dobrá 
díra (foto 5). Své putování historií zakončíme pohledem z bývalé terasy Hotelu Rambousek (foto 6).

Text: Jiří Švanda
foto: archiv Městského muzea Nové Město nad Metují
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Libor Šnajdr a atletika v Novém městě nad metují

Jarní rostliny
Až budete tento článek číst / pokud se někdo takový najde /, bu-
dou už obě rostliny zřejmě odkvetlé. Dobře je známe, ale třeba  
o nich víme jen málo…
Jaterník trojlaločný / nebo také podléška, latinsky Hepatica nobi-
lis  / roste v dubnu a květnu v dubových a bukových lesích na vá-
penitých půdách. Je skvělým ukazatelem množství vápníku v půdě.  
Musí, podobně jako všechny jarní rostliny, pospíchat s květem  
a rozmnožením, protože až se stromy olistí, světla ubude.
Pořád nic zajímavého? Tak třeba toto: jaterník je hezkým příkla-
dem středověké nauky o signaturách. Krátce řečeno – čemu je 
rostlina podobná, to také léčí. Na to si někdy vzpomenu, když jím 
mozek připomínající vlašský ořech a doporučení lékařů, že ořechy 
jsou na mozek fakt dobré. U jaterníku je to podobné. Jeho listy 
připomínají játra a opravdu – bylinkáři ho už dlouho k léčení i zá-
važných jaterních chorob používají. 
S rozšiřováním semen jaterníku pomáhají mravenci, které láká 
olejnatý obal semen, tzv. masíčko, které rádi konzumují.
Sasanka hajní / Anemone nemorosa / není ani zdaleka tak nároč-
ná. Roste v lesích jehličnatých i listnatých, potřebuje jen nakypře-
nou půdu. Na té co nejrychleji / koncem května / vytvoří semena 
a pak se zase pomalu zatáhne. Roste ovšem velmi pomalu. Od se- Jaterník trojlaločný Sasanka hajní

V lednu letošního roku Libor Šnajdr slavil 70. narozeniny a při té 
příležitosti jsme se sjeli my, jeho bývalí svěřenci atleti, abychom 
jemu a paní Věře Šnajdrové poděkovali za všechno, co vykonali. Li-
bor Šnajdr začínal s atletikou ještě na ZŠ v 70. letech a záhy přidal 
trenérství a organizaci atletiky v Novém Městě nad Metují. Snadno 
kolem sebe dokázal vytvořit skupinu svěřenců a atletických nad-
šenců.
V 70. letech se L. Šnajdrovi podařilo obnovit atletiku v TJ Spartak 
Nové Město nad Metují a znovu se začal běhat závod Cena Me-
tuje. Přirozený trenérský talent potvrdil nejen složením trenér-

ských zkoušek, ale hlavně tím, že jeho svěřenci vyhrávali krajské, 
celostátní, evropské a později vozíčkáři dokonce světové soutěže.  
A přitom se pod jeho vedením cítili dobře i ti slabší, kteří nevyhrá-
vali. V roce 1982 získal jako trenér Cenu Fair Play Československé-
ho olympijského výboru. Zvláštní kapitolu v jeho životě znamená 
sport tělesně postižených. Poprvé viděl vozíčkáře soutěžit v roce 
1987 na atletickém MS v Římě a hned po návratu domů pátral po 
vozíčkářích, aby se díky 1. závodům pořádaným v Novém Městě 
nad Metují v roce 1988 začala psát historie atletiky tělesně posti-
žených Československa a později ČR. 
V roce 1991 L. Šnajdr založil Sportovní klub (SK) Nové Město nad 
Metují a týmu pod jeho vedením se podařilo vybudovat jedno  
z nejlépe vybavených a nejaktivnějších moderních paralympij-
ských center v ČR, které organizuje různé soutěže pro nepostižené 
a tělesně postižené včetně pravidelných světových  lukostřelec-
kých turnajů. Právě v tomto areálu L. Šnajdr spoluzakládal v pro-
sinci 1992  Český paralympijský výbor. 
Areál SK je celoročně otevřený pro veřejnost, malé děti sem rády 
chodí na hřiště a konaly se tu oblíbené koncerty místních kapel 
pod širým nebem. L. Šnajdr vedl buď jako vedoucí, nebo jako člen 
vedení, čtyři výpravy na paralympijské hry - v Barceloně (1992), 
Atlantě (1996), Sydney (2000) a v Pekingu (2008). Výprava v Sydney 
byla co do zisku medailí (43) i pořadí národů (11.) nejúspěšnější 
československou a českou výpravou vůbec. Sportu, zejména atleti-
ce, a stadionu gen. Klapálka LŠ zasvětil doslova celý svůj dosavad-
ní život. Vedle práce v SK a „bafuňaření“ ve sportovních funkcích 
se L. Šnajdr dlouhodobě angažuje také v komunální politice. Spolu 
se sportem organizoval ve městě dlouhé roky také např. sportovní 
plesy, vyhlašování krajských atletů, nejlepších handicapovaných 
sportovců a v posledních letech také výstavy obrazů.
V současnosti připravuje na zámku rodiny Bartoň-Dobenín v No-
vém Městě nad Metují výstavu 70 nejoblíbenějších obrazů ze svých 
bohatých sbírek. Chtěli bychom L. Šnajdrovi popřát hodně zdraví, 
aby mohl dál realizovat své vize a dělat lidem život zajímavější  
a krásnější.

J. Kalábová

mínka po první květ to trvá až 15 let. Ročně mladé rostlince přibu-
dou pouze jeden až dva lístky. Latinský název odkazuje na řecké 
slovo anemos, což znamená vítr. Sasanka má velmi slabé stonky, 
na kterých se květy v sebemenším větru pohybují, což ví každý, kdo 
se někdy pokusil sasanku vyfotit.
Zatímco předchozí údaje o sasance jsou ze seriózní botanické li-
teratury, závěrečná zajímavost je sice populární, nicméně těžko 
ověřitelná. Píše se totiž, že smrtelná dávka je u sasanky hajní sto 
zkonzumovaných rostlin. 

Vašek Nýč
Zdroj: botanická literatura všeho druhu, foto autor   

Na snímku Libor Šnajdr finišuje na stadionu gen. Klapálka před 
svým svěřencem Jindřichem Mimrou. Osobní rekordy L. Šnajdra 

3:57,2 min. (1500m), 8:41,2 min. (3000m) nebo 2:32:30 hod. 
(maraton) mají dodnes svou vysokou kvalitu.
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Připravujeme nový turistický časopis „Léto v Kladském pomezí“

Každoročně touto dobou se příznivci Kladského pomezí, místní oby-
vatelé i turisté těší na nové vydání letních novin Kladského pomezí.  
V letošním jubilejním roce, kdy naše organizace slaví již 25 let své exi-
stence, chystáme zásadní změnu. Po 13 letech se noviny promění v tu-
ristický časopis s názvem „Léto v Kladském pomezí“. Jaké tato změna 
přinese novinky a co zajímavého se v něm dočtete? 
Kompaktní formát A4, tisk na křídovém papíře, jiný vizuál a zcela nové 
logo Kladského pomezí - to vše vás upoutá hned při prvním pohle-
du na časopis. Jeho obsah bude nabitý turistickými novinkami a tipy 
na výlety po našem regionu, stejně jako tomu bylo v předchozích le-
tech. Rozdílem bude atraktivnější vzhled – kratší články budou dopl-
něny většími fotkami a přibude k nim také praktický informační box 
s kontakty. Dočtete se například o znovuotevření pevnosti Dobrošov 
po rozsáhlé rekonstrukci, o 160. výročí od úmrtí spisovatelky Boženy 
Němcové, o zpřístupnění a oživení „Čapkova mlýna“ v Hronově, o nej-
větším krajinném prvku našeho regionu, kterým je vodní nádrž Roz-
koš, a o mnohém dalším. 
Nově jsme se zeptali několika fotografů a influencerů, jaká místa 
Kladského pomezí doporučují navštívit. Nabídneme také dva zajímavé 
rozhovory. V prvním jsme vyzpovídali manžele Venclákovy z Nácho-
da, jejichž voňavá ručně vyráběná mýdla a koupelové soli se pyšní 
označením Regionální produkt Kladské pomezí. Druhý rozhovor před-
staví práci a poslání Pavla Rysa – ředitele Hotelu U Beránka, který 
je výkladní skříní města Náchod. Naprostou novinkou bude rubrika 

„Festival zážitků“ s tipy na letní zážitkové aktivity v Kladském pomezí. 
Nebude chybět tradiční přehled kulturních akcí, letních kin či praktic-
ká dvoustránková cyklomapa regionu umístěná uprostřed časopisu, 
aby si ji čtenáři mohli v případě potřeby snadno vytrhnout. 
Nový letní časopis vyjde na sklonku května a bude k dostání zdarma 
ve všech informačních centrech regionu, ale také v online podobě na 
našem webu  www.kladskepomezi.cz. Těšte se.

Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností

k l a d s k é  p o m e z í

Klub českých turistů Nové město nad metují / Program květen 2022

7. května 2022
21. ročník - Šmajd Novoměstskem 

Trasy pro pěší 10, 15, 25 a 35 km, pro cyklisty 35 a 60 km. 
Start od sokolovny mezi 7. a 10. hodinou, cíl na tábořišti U 

Rezku. Vedoucí: Luboš Hanuš + výbor. 
12. - 15. 5. 2022 

Šumava – Novohradské hory
4denní cykloturistický zájezd

Novohradské hory, prameny Lužnice, Blanský les, Šumava, 
Lipno, Český Krumlov. Ubytování – ve Velešíně. Vedoucí 

Luboš Hanuš a Hana Kalčíková. 

19. 5. 2022
Vízmburk a okolí

Vycházka na nově opravenou hradní zříceninu cca 15 km. 
Vedoucí: Jaromír Bajer.

28. 5. 2022
Kuks – bylinková zahrada

Cyklistická vyjížďka s prohlídkou hospitalu Kuks 
a jeho bylinkové zahrady cca 65 km. Vedoucí I. Hynková, 

M. Fajmanová.

1. 4. NOC s andersenem
I ve Vrchovinách děti spaly v knihovně. I letos to bylo po roční 
pauze opět nádherné. Do celé akce se zapojilo moc a moc obyvatel 
Vrchovin. 
Jako prvního určitě chci zmínit pana Konvalinu. Letos upekl 35 kg 
palačinek. Pekl celý den – 20 l mléka, 90 vajec, 10 kg mouky... Jako 
vždy byly palačinky výborné. 
Děti prošly pohádkovou cestou - Cestou kolem světa. Nechyběla 
zastávka u čarodějnice. Malé děti po palačince skočily do spacáků 
a poslouchaly pohádky. Starší čekala noční cesta - tam pomáhali 
dospělí převaděči přes křižovatku. A Noc pokračovala s Martinou  
a Johankou v hasičské zbrojnici.
Ráno se vstávalo brzy, neboť již v 9 hodin byl sraz rodičů i s dětmi 
nad vesnicí, kde se sázelo 40 stromů třešní.
Ke každé Noci patří sázení stromu, ale 40 stromů - to byla nádhera. 
Vše díky panu Línkovi z firmy DLNK, který celou akci zaštítil. Jed-
notlivé stromy mají rodiny pojmenované. Tichá třešeň, Třešeň tety 
Oly... Doufám, že se podaří každý strom označit.
A pokud chcete vidět, jak vše probíhalo, tak na stránkách Vrchovin 
je mnoho a mnoho fotografii od Matěje, Pavla a  Daniela.

Ludmila Horáková
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s p o r t

Zhodnocení sezóny očima kapitána týmu
davida Reichmanna

Nejsilnější pocit? Plná tribuna a domácí kotel...
davide, sezona nám skončila před pár dny. Co se ti na první dob-
rou vybaví, když se řekne ročník 2021-22?
„Upřímně se mi toho vybaví víc, ale nejsilnější je asi ten pocit, když 
jsem před domácím zápasem s Chocní přišel na zimák a tam byla 
plná tribuna a naproti domácí kotel jako to bývalo dříve.“

Letošní ročník se hrál po dlouhé době společně s Pardubickem. Jak 
se ti tento formát soutěže líbil a uvítal bys jej i v příští sezoně? 
„Já se přiznám, že před sezónou jsem byl spíše proti tomuto systé-
mu. Ovšem po zápasech, které jsme s jednotlivými týmy odehráli, 
musím uznat, že to jak pro nás hráče, tak věřím i pro fanoušky, 
bylo takové osvěžení. Zároveň musím dodat, že týmy z Pardubicka 
jsou opravdu kvalitními soupeři, snaží se hrát hokej a mají navíc 
i velkou návštěvnost. To cestování za to určitě stálo.“ 

Před začátkem soutěže se kádr vcelku obměnil, noví hráči, nový 
trenér. Oproti dřívějšku jsme se během sezóny pohybovali v po-
předí soutěže, což zde nebylo delší dobu zvykem... Co způsobilo tu 
změnu a posun ve výkonnosti?
„Částečně si myslím, že jste již odpověděl v otázce. Obměnili jsme 
kádr. Prakticky nám přišly posily na všechny pozice, a to nejen 
z hlediska sestavy, ale i z hlediska typologie hráčů. Ale určitě bych 
neopomenul to, že z celé organizace Spartaku byla cítit podpora, 
všichni táhli za jeden provaz a chtěli si tu sezonu společně užít.“

Než jsi se zranil, zastával jsi funkci kapitána týmu. Jak vlastně fun-
govala kabina v sezóně?
„Musím přiznat, že jsem z toho měl trošku strach. Jak jste již zmi-
ňoval, kabina se fakt hodně obměnila, a to nikdy nemůžete vědět, 
jak si všechno sedne. Nakonec myslím, že to bylo vidět i navenek, 
kabina opravdu žila a fungovala. Nemám pocit, že by tam byly ně-
jaké problémy. Navíc jsme začali trénovat poměrně brzy, měli jsme 
tam i krátké soustředění, po kterém bylo jasné, že si to sedlo dob-
ře, za což jsem opravdu rád.“  

Celkově jsme letos obsadili 5. místo, úspěch nebo neúspěch?
„Tak je to chvilku po konci sezóny, takže tam nějakou hořkost z vy-
řazení v play-off ještě máme, což je dobře a doufám, že si ji i udr-
žíme co nejdéle. Nicméně, pokud budu objektivní, po sezónách, 
kde jsme se pohybovali spíše na opačném konci tabulky, bych tuto 
vyhodnotil rozhodně pozitivně. Úspěšnou bych ji nazval, až jestli 
na ni plynule navážeme, poučíme se z nedostatků a v příští se po-
suneme opět výše.“

Jak jste vnímali jako manšaft stoupající zájem o hokej v Nm a vyšší 
návštěvy na zimáku?
„Opravdu hodně. Ten zájem a podpora lidí byly veliké. Když je vi-
dět, že to ty lidi baví, tak to prostě dává smysl. Mrzí mě jen, že jsme 
měli několik domácích zápasů, které nám vůbec nevyšly. To přesně 
souvisí s předchozí otázkou. Z toho se musíme nějakým stylem 
poučit a v budoucnu se toho vyvarovat.“  

Jaké budou cíle pro příští ročník soutěže?
„Trochu se vrátím k předešlé otázce. Nechci, aby to znělo jako ně-
jaké klišé, ale důležité bude poučit se z nedostatků, na které jsme 
v této sezoně narazili. Pokud bych měl být konkrétní, tak se třeba 
zaměřit na naši koncovku. Jinak – primárním cílem bude udržet 
tým, případně ho maličko doplnit.“

Úspěšnou sezonu ti přerušilo zranění, jak jsi na tom nyní?
„Já doufám, že už dobře. Nejdříve to vypadalo na operaci, ale té 
jsem se nakonec naštěstí vyhnul. Už jsem se byl i sklouznout na 
ledě, tak doufám, že přípravu na sezónu s klidem zvládnu.“

Chtěl bys na závěr našeho povídání ještě něco dodat?
„Rád bych ještě jednou poděkoval našim fanouškům. Opravdu 
si vážíme vaší podpory. V kabině jsme to opravdu hodně vnímali 
a všichni doufáme, že se v září opět v klidu všichni sejdeme na 
modré čáře.“  

Děkuji za rozhovor!
Petr Lukášek

Velikonoční stopovaná s Vo-Cečkem
Na velikonoční svátky uspořádalo Vo-Cečko stopovanou s úkoly a sladkým pokladem na konci, a to nejen pro „své“ klubové děti, ale i pro 
místní a ukrajinské děti, které jsou v našem městě ubytované. V pátek nám k naší radosti celou trasu i s úkoly a fáborkami zkropil „jarní“ 
deštík, ale děti to od cesty za pokladem neodradilo. Až k cíli se sladkou odměnou došlo cca 50 dětí. Bohužel někdo zřejmě nutně potře-
boval náš proutěný košík, ve kterém byl schovaný poklad, proto z něj v pondělí vyprázdnil obsah a košík si odnesl. Děkujeme, že na zemi 
ponechal pár kousků čokoládových kuliček z pokladu, aby nám obalily nervy při tomto zjištění. Nejspíše nějaká „rodinka kun“ potřebovala 
domeček pro mladé, a tak „jsme moc rádi“, že jim k tomu náš košík posloužil. Ukradli i polystyrenovou krabičkou, asi pro zateplení, aby 
malým kunám nebylo chladno, když je letos to jaro tak skoupé na teplé sluneční paprsky. Takovéto momenty „trochu“ kazí naši radost 
z příprav aktivit pro děti, a tak za to dotyčnému touto cestou ne-„děkujeme“.

Hanka Ptáčková
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Rozloučení se zesnulými
V březnu 2022 z našich řad odešli

Zdeňka Bendová, Jan Breitr, Jiřina Cohornová, Jan Čech, Miroslav Hrnčíř, Jaroslava Hudcovicová
Danuše Kulhavá, Václav Laur, Gertruda Maurová, Miloslava Rýdlová 

Helena Řízková, Josef Thér, Hedvika Tláskalová 
Čest jejich památce!

s p o l e č e n s k á  r u b r i k a

Oslavencům, novomanželům, rodičům dětí i novým malým občánkům našeho města hodně štěstí, 
pevné zdraví a vše nejlepší přeje redakce.

Dominik Hora, Nový Bydžov a Nikola Šiková, Nové Město nad Metují
Petr Vadroň, Nové Město nad Metují a Patricie Špryňarová, Nové Město nad Metují

Zdeněk Krčmarik, Nové Město nad Metují a Dana Zavoralová, Černčice

Sňatky uzavřené v Novém Městě nad Metují 
v měsíci březnu 2022

Michal Bureš, Matěj Zorvan, Viktorie Nováková
Valerie Nováková, Filip Kratochvíl
Daniel Rubín, Mikuláš Baudisch

K přivítání mezi občany našeho města 
byly se svými rodiči pozvány děti:

V březnu 2022 oslavili svá životní jubilea
70 let

Hana Jirásková
Jaroslav Bíma

70 let
Marie Hlávková

Viera Jankovičová

75 let
Jitka Kollertová
Hana Řeháková
Miluše Rýdlová

99 let
Ing. Josef Knoulich

Klub seniorů dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – květen 2022

Úterý 3. 5. 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Bude se promítat film „West Side Story“.     
 
čtvrtek 5. 5. 2022 – setkání ve 13.40 h. na autobusovém nádraží
Odjíždíme směr Náchod k odbočce na Přibyslav. Pokraču-
jeme kvetoucím třešňovým sadem do Šonova, cestou jsou 
krásné výhledy na Zvičinu, Krkonoše i do kraje k Opočnu  
a Hradci Králové. Občerstvení je zajištěno v restauraci Ve 
statku. Odjezd do Nového Města autobusem v 17.30 nebo 
18.30 hodin. Vycházku zajišťuje E. Balážová a I. Weberová.

čtvrtek 12. 5. 2022 – setkání v 11.00 h. na vlakovém nádraží
Připravili jsme pro vás cestu vlakem do Police – Žďár. Dále 
1,5 km pěšky k penzionu „Haniš“. Zde bude malé pohoštění. 
Zpět 3,5 km pěšky cyklostezkou do Police, dále autobusem 
do Nového Města. 

středa 18. 5. 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Bude se promítat film „Mimořádná událost“.

čtvrtek 19. 5. 2022 – setkání ve 14.30 v kině
Budeme vybírat peníze na autobusové zájezdy - Jeseníky  
a Slatiňany. Jinak bude volná zábava, stolové hry a paní Ale-
na Machatová vám přečte zajímavý článek.    

čtvrtek 26. 5. 2022 – setkání ve 13.40 h. na autobusovém nádraží
Odjíždíme do poutního místa Rokole. Projdeme si celé poutní 
místo. Možnost další vycházky, nebo návrat do Nového Města 
v 16 hodin ze zastávky z Propasti. Zajišťuje S. Langerová.

sobota 28. 5. 2022 – setkání v 7.00 h. u Kina 70 
Odjezd směr Jeseníky dle plánu.

Úterý 31. 5. 2022 – setkání ve 14.30 h. v Kině 70
Bude se promítat film „Poslední závod“.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE VÝVĚSKY A NOVO-
MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ.  

ZA KLUB SENIORŮ ZDRAVÍ VĚRA MIMROVÁ.
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PLACENÁ INZERCE

MIG 21
KOMUNÁL
TURBO

MALINA BROTHERS 

DIVOKEJ BILL revival

BENJAMING‘S CLAn
www.pivobrani.eu

Vstupenky v síti Kupvstupenku.cz 

www.kupvstupenku.cz

IC Hronov | CA Martincová Hronov | IC Broumov 

IC Česká Skalice | IC Červený Kostelec | IC Dobruška  

IC Hradec Králové | IC Náchod | IC Trutnov | IC Úpice 

Dohajan.cz Náchod | IC Nové Město nad Metují 

IC Police nad Metují | IC Teplice nad Metují

300 Kč / do 30. 4.

350 Kč / do 15. 7.

400 Kč / na místě

PŘEDPRODEJ  
VSTUPENEK  
ZAHÁJEN

generální partner

16.7.2022
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PLACENÁ INZERCE

Koupím jakékoliv
 mince a bankovky,

i celé sbírky. Zdarma ocením dle
aktuálních katalogů. Výkup platných

i neplatných peněz směnárnou.
Jsem členem České numismatické

společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229

(vedle kostela, v cestovní agentuře)
549 01 Nové Město nad Metují

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815

Měsíčník Novoměstský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávného celku
města Nové Město nad Metují

Příspěvky a korespondenci přijímá:
Redakce NZ, Městský úřad, náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876
tel.: 491 419 655; 733 535 337
e-mail: zpravodaj@novemestonm.cz

Odpovědný redaktor: Eva Kupková (EK)
Redakční rada: Jiří Hladík, Ing. Jan Kosek,
Mgr. Lucie Valterová Koudelková, Bc. Zdeněk Krákora,
Ing. Monika Lovětínská, Eva Maurová, Zdenka Pfeiferová,
Bc. Martina Tomášová

Jazyková úprava: Bc. Dita Kroupová
Grafi cká osnova: Martin Vávra, Petr Vlček

Grafi cká úprava: Tiskárna V&H Print Hlávko s. r. o.
Tisk: Tiskárna V&H Print Hlávko s. r. o.
Náklad: 1 200 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 11976

Nové číslo vychází k 1. dni v měsíci. Uzávěrka vydání
vždy 15. den v měsíci, kdy je poslední termín k doručení
textů do redakce, uzávěrka inzerce do 7. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy
článků bez konzultace s autory. Nevyžádané příspěvky
a fotografi e se nevracejí. Za změny v programech odpoví-
dají pořadatelé. Za obsahovou správnost příspěvků
odpovídají jejich autoři.

Cena 14 Kč, pro předplatitele 12 Kč.

Novoměstský zpravodaj si můžete předplatit
v pokladně Městského úřadu.

Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,

sdružením, fi rmám

Přeprava suti, odpadu, paliv,
stavebního materiálu apod.

Likvidace odpadu

Zajištění prodeje
palivového dřeva

Vrchoviny 142, Nové Město n. Met.
telefon 733 793 117
www.kontejnerydoprava.cz

Kontejnery.Vrchoviny@seznam.cz

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

Žaluzie vnitřní, venkovní, vertikální,
látkové roletky, venkovní rolety,

lamelové dveře, sítě proti hmyzu,
těsnění oken, dveří, markýzy, plisé,

japonské stěny

Vrchoviny 122
Nové město nad metují

tel.: 733 309 616
e-mail: mervart.ladislav@quick.cz

Protřepat, namíchat!
Novinka v Náchodě. Mícháme nejpoužívanější fasádní omítky, 
fasádní nátěry a mozaikové omítky výrobce CERESIT.
Omítku na celý dům vám namícháme do druhého dne.

800 404 010

NaBÍdKa PRÁCE
Úklidová fi rma se sídlem v Novém městě nad metují 

přijme pracovnice, důchodkyně, maminky na mateřské dovolené, studentky, které si chtějí přivydělat.
Jedná se o jednoduchou práci v Novém Městě a blízkém okolí.

Délka pracovní doby a místo práce je na dohodě s pracovníkem a na jeho možnostech.
Odměna za práci je 100 Kč až 150 Kč čistého podle charakteru práce.

Přijďte si vydělat pár korun na dárky, dovolenou. Na věci, které potřebujete i na věci jen tak pro radost.
Máte-li zájem a chcete se dozvědět víc, zavolejte na tel.: 602 959 893.



ZAHRADNÍ ÚDRŽBA
OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ

Z hejzlarova@vermag.cz

NAŠE SLUŽBY

www.vermag.cz

PO NÁS ČISTOTA

STAVEBNÍ PRÁCE

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
a 602 739 985

Přední výrobce kvalitních regálových systémů v Říkově u České 
Skalice přijme nové kolegy na pozici:

Operátor strojírenské výroby

www.gondella.com
Našim spolupracovníkům nabízíme:
• stabilní zázemí nadnárodní společnosti 
• příjemné pracovní prostředí s možností pracovního růstu
• pravidelnou valorizaci mezd

+420 491 401 211
• mzda 27.500,- až 37.900,- Kč
• 25 dní dovolené
• nástup možný ihned

jobs@gondella.cz

552 03 Česká Skalice 

Gondella CZ s.r.o.

Říkov 266








Otevřená nová GaLaNtERIE
Březinky 1521, Nové Město nad Metují

prodej galanterie, metráže látek a opravy oděvů.
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REŽIE, dramaturgie, scénografie, hudba: 

REŽIE, dramaturgie, scénografie, hudba: 

Grafika: 

Grafika: 

Technika: 

Technika: 

LUCIE KOTĚROVÁ

LUCIE KOTĚROVÁ

JAKUB CHRÁSKA

JAKUB CHRÁSKA

TOMÁŠ (horský vůdce, zaměstnanec CK)

TOMÁŠ (horský vůdce, zaměstnanec CK)

ATRIA (intelektuálka, profesorka geologie,

ATRIA (intelektuálka, profesorka geologie,

IZAR (tenistka)

IZAR (tenistka)

LUCIDA (krasobruslařka)

LUCIDA (krasobruslařka)

VLÁĎA (učitel tělocviku, tramp, horal)

VLÁĎA (učitel tělocviku, tramp, horal)

ŠERPA (zaměstnanec CK, hlas v telefonu)

ŠERPA (zaměstnanec CK, hlas v telefonu)

ELECTRA (herečka, sportovní redaktorka)

ELECTRA (herečka, sportovní redaktorka)

BETRIA (paní v domácnosti, gymnastka)

BETRIA (paní v domácnosti, gymnastka)

BELLATRIX (esoterička, jokejka)

BELLATRIX (esoterička, jokejka)

mistryně v ping-pongu)

mistryně v ping-pongu)

HVĚZDIČKY :

HVĚZDIČKY :

Vladimír Ježek

Vladimír Ježek

Lucie Vacková

Lucie Vacková

Lucie Hlošková

Lucie Hlošková

Martina Lomová

Martina Lomová

Marcela Prouzová

Marcela Prouzová

Renata Ševčíková

Renata Ševčíková

Irena Fišerová

Irena Fišerová

Václav Bříza

Václav Bříza

Jakub Chráska

Jakub Chráska

HORALKA  (vedoucí skupiny, učitelka) 

HORALKA  (vedoucí skupiny, učitelka) 

TATRANKA  Růža (zdravotní sestra)   

TATRANKA  Růža (zdravotní sestra)   

OTO (bohatý synáček)

OTO (bohatý synáček)

JOSEFÍNA (květinářka)

JOSEFÍNA (květinářka)

MILA  Míla  (fyzička)

MILA  Míla  (fyzička)

JESENKA Máňa (cukrářka)

JESENKA Máňa (cukrářka)

FIDORKA  Bóža (sestra Tatranky, kuchařka)

FIDORKA  Bóža (sestra Tatranky, kuchařka)

SOKOLNICE : 

SOKOLNICE : 

Lenka Házová

Lenka Házová

Alena Pluskalová

Alena Pluskalová

Jiřina Grimová

Jiřina Grimová

Jarmila Valterová

Jarmila Valterová

Věra Cejpková

Věra Cejpková

Markéta Lorencová

Markéta Lorencová

Radim

Radim

IRENA FIŠEROVÁ

IRENA FIŠEROVÁ

hǎp://www.facebook.com/divadlonome/ 
hǎp://www.facebook.com/divadlonome/ 
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Kolárovo divadlo - Police nad Metují
26. 11. 2021
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Předprodej IC Police nad Metují, Náchod, Hronov
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Tragikomedie, která je možná zkratkou vaší domácnos� a rodinných vztahů

Jednodenní divadelní festival Jednodenní divadelní festival Jednodenní divadelní festivalna podporu postižených tornádem na Moravě
na podporu postižených tornádem na Moravě na podporu postižených tornádem na Moravě

Velký sál 27. 11. 2021

Malý sál

Kino 70 Nové Město nad Metují 

9:30
Loutkové divadlo MAMINY Jaroměř:

A PRINCEZNIČKARUMPLCÁK
10:30 Loutkové divadlo MAMINY Jaroměř: 

NOE, JONÁŠ A TI DRUZÍ
15:30 OCHOS Smiřice: SETKÁNÍ
18:15 HRRR divadelní spolek:
ANI ZA MILION 

13:00

Náchodská divadelní scéna z. s. Náchod:
GENERÁLKA JEHO VELIČENSTVA

16:45 NOvoměstská DIVadelní Sebranka:
Nahoru - Na horu!

20:00 OCHOS Smiřice: PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ

27. 11. 27. 11. 2021Kino 70
Nové Město nad Metují 
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Kino 70 Nové Město nad Metují
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10. 11. 2021

představuje

kus
autorský

inspirováno vyprávěním
        vysokohorských 
           cestovatelů
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PODĚKOVÁNÍ:PODĚKOVÁNÍ:

V roce 1991 poznamenala jedna výprava
na Mont Blanc několik lidí. Dvě party, dva lidé
v nich a jedna čtyřtisícovková výzva. Nikdo 
z nich to nečekal, ale na hoře se něco změnilo. 
Která parta dorazí nahoru první? 
Dorazí na horu opravdu všichni? 
A co ten muž z jedné party a žena z druhé?
Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané!

Odhodlání, nadšení, výzva, soupeř.

Setkání dvou lidí, kteří se měli najít.
To vše cestou na horu.

Nenávist, láska, přátelství.
To vše cestou nahoru.
Setkání neznámých lidí i dobrých přátel.

Neumíte ani desatero horolezce!
Něco od plic Vám řeknu, ale až se vydejchám!
Já už jsem hotovson!
A tys myslela, že nahoře bude letiště?!
Já už jenom tápu!
Já se asi spustím!
Kdo vychlastal tu placatku!

Lehké těžkosti ze zkoušení:

Slovník horolezců

První autorská inscenace

CEPÍN je horolezecké náčiní určené k pohybu osob po ledovcích,

MAČKY neboli stoupací železa pro pohyb v ledovém a sněhovém 

ÚTULNA je chatka pouze o střeše a stěnách sloužící k odpočinku. 

MONT BLANC je na západ od Kavkazu nejvyšší hora Evropy, 
ležící ve francouzských Alpách. 

na vyvýšených místech (stožáry, stromy, hory) jako namodralý   
výboj doprovázený praskavým zvukem, často věšťí bouři.    

PŘÍHORNÍ TRHLINA vzniká v místech, kde se ledovec odtrhává 
od skály, nebo ledového svahu. 

terénu. Jsou tvořeny rámem se sadou hrotů připevněným na obuv.  

ledových plotnách, skalách ...

souboru Nodivse, která je 
inspirována skutečným 
vyprávěním skutečných lidí,
kteří byli nahoře na hoře.

ELIÁŠUV OHEŇ je meteorologický neškodný jev, projevuje se  

PRUKAZY HOROLEZECKÉ PŘIPRAVENOSTI jsou potvrzení
o účasti na základním horolezeckém výcviku.   

Komedie o tom, že dokonalá vražda neexistuje. 

Je divný Petr nebo všichni ostatní?
Jsou lidé, kteří ho obklopují, vyšinu� a šílení?
Nebo je šílený on sám?
Doporučená přístupnost od 15 let

Nahořklá komedie Petra Zelenky o Petrovi a panop�ku
okolo něho.

Venku je na nule a uvnitř občas také. 
Rodiče slaví své jubileum a syn přijede s přítelkyní
na víkend.

Tragikomedie, která je možná
zkratkou Vaší domácnos� 
a rodinných vztahů.

Historická hra o posledním období života císaře
Napoleona.

a Jose na Pon�ová si s ním jde vyřídit osobní účty.
Ustojí Napoleon toto zaje�?

Tře� repríza první autorské hry souboru NODIVSE.
Komedie o výstupu na Mont Blanc je inspirovaná
skutečným vyprávěním skutečných lidí,
kteří byli nahoře na hoře.

-

Napoleon vzdoruje zákonům anglické koruny

Celý výtěžek ze sbírky převezme rodina Tichých z Moravské Nové Vsi

Od 3 letEd McBainem a Fran�škem Hrubínem.

Kdo naučí Grétu, dcerku uhlířky, příst zlaté nitě?
A co za to bude ch�t? Uhodne někdo jeho jméno?
Klasická pohádka inspirovaná bratry Grimmovými,

známé i méně známé příběhy
ze starého zákona:
Jablko poznání, Noemova archa,
Král Šalamoun či Jonáš a velryba
určené divákům všech generací.

Nejstarší pohádky na světě,Vstupné dobrovolné 
NAHORU - NA HORU!

NAHORU - NA HORU!

11:00
NOvoměstská DIVadelní Sebranka:E

Vstupné dobrovolné 
Celý výtěžek ze sbírky převezme rodina Tichých z Moravské Nové Vsi

28. 5. 2022

15:30
NOvoměstská DIVadelní Sebranka:
NAHORU - NA HORU!

25. 5. 2022 19:15
Náchodská divadelní scéna:
GENERÁLKA JEHO
VELIČENSTVA

9:30
Loutkové divadlo MAMINY Jaroměř:
RUMPLCÁK A PRINCEZNIČKA

11:00
Loutkové divadlo MAMINY Jaroměř:
NOE, JONÁŠ A TI DRUZÍ

14:00
OCHOS Smiřice: SETKÁNÍ

19:15
OCHOS Smiřice:
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
ŠÍLENSTVÍ 17:15

HRRR divadelní spolek:
      ANI ZA MILION

Vstupné dobrovolné 
Celý výtěžek ze sbírky převezme rodina Tichých z Moravské Nové Vsi

NAHORU - NA HORU!
E 11:00

Více informací na:
www.mestskyklub.cz
Více informací na:
www.mestskyklub.cz

Vstupné dobrovolné 
Celý výtěžek ze sbírky převezme rodina Tichých z Moravské Nové Vsi

28. 5. 2022

15:30
NOvoměstská DIVadelní SEbranka:
NAHORU - NA HORU!

25. 5. 2022 19:15
Náchodská divadelní scéna:
GENERÁLKA JEHO
VELIČENSTVA

9:30
Loutkové divadlo MAMINY Jaroměř:
RUMPLCÁK A PRINCEZNIČKA

11:00
Loutkové divadlo MAMINY Jaroměř:
NOE, JONÁŠ A TI DRUZÍ

14:00
OCHOS Smiřice: SETKÁNÍ

19:45
OCHOS Smiřice:
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
ŠÍLENSTVÍ 18:15

HRRR divadelní spolek:
      ANI ZA MILION

Více informací na:
www.mestskyklub.cz

17:00
Nevídané a 

neslýchané překvapení

v sokolovně TJ Sokol Krčín
Spolek Krčín + NODIVSE + TJ Sokol Krčín pořádají

4. 12. 2021 od 15.00 do 17.00 h
Krátké představení.

Rozdávání mikulášské nadílky.
Rodiče připravte pro své děti balíčky s jmenovkou.

Adventní atmosféra, kavárnička otevřena.

Srdečně Vás zvou pořadatelé
Tel: 728 567 183


