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Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207

-

na přelomu března a dubna bude vyasfaltována objízdná
trasa z Horních Teplic „od stohu“ nad Řeháčkovými k
mlýnu do Bučnice

-

zpět pod správu města byl od společnosti Teplické skály
s.r.o. převeden městský web a Facebook
dne 22. února navštívilo vedení města spolu se starostkou
Adršpachu sousední Mieroszów, aby projednali možnosti
vzájemné spolupráce při organizování zvýšené dopravy do
našich skalních měst při polských svátcích
pracovníci technických služeb ve Zdoňově odchytili z
Polska zatoulaného psa a po několika dnech jej vrátili jeho
majiteli do Uniemyśle

-

-

díky vyjednávacím schopnostem trojkoalice SNK Změna
pro město, SNK Svornost a Sdružení KSČM a nezávislí
bylo dosaženo slevy 75.000 Kč pro plánovanou výstavbu
výtahu v budově místní základní školy

-

zastupitelstvem schválená a připravená k podpisu je
smlouva s p. Petrem Meislem o průchodu k hlavnímu
nádraží přes jeho pozemky

-

s ročním zpožděním bylo zahájeno stěhování zázemí
technických služeb do přestavěných prostor „pod
komínem“ v ulici Za školou
zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2019 s
plánovanými výdaji ve výši 59.990.952 Kč a příjmy ve
výši 52.000.549 Kč

-

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Skvělé výsledky Hanky Semerákové na Mistrovství
České republiky ve sjezdovém lyžování

Zprávy z radnice

-

číslo 3

Josef Bitnar, místostarosta

Vážení občané, oznamujeme Vám, že od 1. března 2019 na
místo tajemnice našeho městského úřadu nastoupila paní Mgr.
Markéta Machová. Jedná se o zkušenou úřednici, která danou
problematiku dobře zná ze svých předchozích pracovních
profesí. Přejeme jí, aby se jí na našem úřadu líbilo.
Tel. kontakt: 491 581 999 nebo 604 649 751.
E-mail: tajemnice@teplicenadmetuji.cz
Ing. Blanka Fichtnerová, starostka

Nabídka zaměstnání
Město Teplice nad Metují přijme od 1. 4. do 31. 12. 2019
pracovníky na zajištění provozu parkoviště u Teplických skal.
Informace podá tajemnice MěÚ Mgr. Machová Markéta., tel.
604 649 751.

Hana Semeráková, žákyně 8.
třídy, vybojovala na letošním
MČR ve sjezdovém lyžování
bronzovou medaili a upevnila
tak své místo v českém
reprezentačním výběru lyžařů.
Za základní školu v Teplicích
nad Metují Hance gratulujeme a
přejeme mnoho dalších úspěchů
v její začínající profesionální
kariéře.
Tomáš Hamberger

Inovační strategie České republiky 2019-2030
Vláda České republiky se
rozhodla, že podpora vědy,
výzkumu a inovací se stane
absolutní
prioritou.
Česká
republika má ambice stát se
inovačními lídry Evropy a dostat
se na úroveň států, které jsou
nám ekonomicky i geograficky
blízké (Finsko, Nizozemsko,
Dánsko). Z tohoto důvodu byl
sestaven pracovní tým, který byl
složený z vědců, akademiků,
pracovníků veřejné správy a pod
vedením
předsedy
vlády
Andreje Babiše a místopředsedy
Rady pro výzkum, vývoj a
inovace doc. Karla Havlíčka,
vytvořil odvážnou inovační strategii. Základní škola v
Teplicích nad Metují se stala jedinou základní školou v České
republice, která se mohla prostřednictvím svého pedagoga
Tomáše Hambergera na vzniku této inovační strategie podílet.
Náš pedagog připravil a prosadil několik návrhů do inovační
strategie, zejména v oblasti polytechnického vzdělávání, kde
mimo jiné navrhuje revizi RVP ZV s cílem realizace povinného
předmětu Technika na 2. stupni základních škol. Také navrhuje
aktualizaci současného pojetí digitálního vzdělávání nebo
vytvoření univerzitních center metodické podpory pro stávající
a budoucí pedagogy s cílem dostatečné přípravy na
implementaci nových technologií do vzdělávání na základních
a středních školách.
Inovační strategie České republiky byla oficiálně schválena
vládou ČR dne 4.2. 2019 a 18.2. 2019 byla za účasti všech
spoluautorů
slavnostně
představena
veřejnosti
v
Lichtenštejnském paláci v Praze.
Tomáš Hamberger

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Usnesení č. 4

Dne 29. 8. 2018 proběhlo na Správě CHKO v Polici nad Metují
jednání za účasti města a Ateliéru Hlaváček. Zástupci Správy
zde sdělili, že je projekt oslovil a budou jej podporovat. Ze
strany města zde měl být vysloven požadavek na spolupráci s
majitelem hotelu Orlík p. Školníkem a dohodnut způsob
stavební, architektonické a provozní vazby mezi oběma
objekty. Zastupitelé o obsahu této schůzky nevěděli a
pravděpodobně z ní ani nevznikl zápis. Dne 18. 9. 2018 byla
svolána architektonická rada v centrále AOPK v Praze na
Chodově. K tomuto jednání zaslal své nejednoznačné
stanovisko doc. Ing. arch. I.Vorel, CSc. Také závěr komise byl
nejednoznačný – 6 hlasů pro, 6 hlasů proti. Na veřejném jednání
zastupitelstva 24. 9. 2018 o tom informoval tehdejší starosta,
který také konstatoval, že nyní bude mít rozhodující hlas Správa
CHKO Broumovsko. Zastupitelé tedy na jednání schválili
podpis smlouvy s Ateliérem Hlaváček o zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení a rozpočtovým opatřením
9/2018 vyčlenili částku k její úhradě. Své rozhodnutí ale
podmínili získáním předchozího závazného souhlasného
stanoviska Správy CHKO. Toto stanovisko však nebylo dodnes
zpracováno. Fakturou z 25. 10. 2018 byla společností
Hlaváček-architekti, s.r.o. účtována částka 492.470 Kč vč.
DPH. Odkazuje se na nabídku ze dne 10. 7. 2018 s tím, že
„vykonané práce se skládají z přípravy projektu, přepracování
studie a dokumentace pro územní řízení, která v daném
okamžiku byla „rozpracována na 30 %“ “ Faktura byla městem
uhrazena. K dispozici máme ještě interní dopis Ing. P. Pešouta
(AOPK) z 8. 11. 2018 zaslaný na vědomí i městu. Zde
„doporučuje zvážit potřebnost takové kapacity a prověřit
možnosti horizontálního pojetí stavby, přizpůsobení
architektonické formy dosažitelnějšímu cíli a řešit tuto stavbu
v kontextu celého prostoru včetně parkoviště, tedy v subtilnější
a pokornější podobě, která by spíše doplnila, byť soudobými
výrazovými prostředky, stávající zástavbu“. Dne 20. 11. 2018
se starostka města Ing. B. Fichtnerová obrátila na Ateliér
Hlaváček s žádostí o zastavení prací na projektu. Dne 9. 12.
2018 zaslal arch. I. Vorel své druhé upravené vyhodnocení
záměru stavby, kde upřesnil své předchozí stanovisko a
„považuje v této lokalitě a pro tento – svou funkcí – výjimečný
záměr za vhodné řešení výrazně soudobý a architektonicky
jedinečný objekt (takový, který je určen pouze pro toto místo a
jinde by stát nemohl), který by se sice vymykal z nevýrazného
charakteru zástavby, ale který by zároveň nenarušil její
existující harmonické zapojení do krajinného rámce“. Dne 18.
12. 2018 proběhla na Správě CHKO Broumovsko schůzka s
prof. Ing. arch. M. Hlaváčkem a vedením města. Obšírná
diskuse se zabývala možnostmi dalšího postupu projektu.
Zastupitelstvo poté rozhodlo o potřebě veřejného projednání
projektu s občany města.
Josef Bitnar, místostarosta

z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 28. února 2019
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
zamítá
Usnesení č. 01/04/2019
Zastupitelstvo města zamítá uzavření smlouvy s firmou MSV
Výtahy a.s. s navýšením ceny za prosklenou šachtu ve výši 250
tis. bez DPH.
schvaluje
Usnesení č. 02/04/2019
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy s firmou
MSV Výtahy a.s. s navýšením ceny za prosklenou šachtu ve
výši 175 tis. bez DPH.
bere

na vědomí

Usnesení č. 03/04/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí termín uzavření mateřské
školy, a to 22.7.2019-18.8.2019 z důvodů čerpání dovolené.
Teplice nad Metují 4. března 2019
Ing. Blanka Fichtnerová, starostka
Josef Bitnar, místostarosta

Návštěvnické centrum Teplické skály
– stručná historie projektu
Ve středu 27. 3. 2019 se od 17 hodin v kině uskuteční veřejné
projednání záměru výstavby Návštěvnického centra u vstupu
do Teplických skal. Vzhledem k tomu, že celý projekt dosud
provázela celá řada ověřených i neověřených informací,
pokusím se shrnout základní fakta.
Myšlenka potřeby vybudování nového vstupního objektu do
Teplických skal vznikla již v průběhu roku 2016. Původní
nápad s umístěním v prostoru za penzionem „U Skalního
potoka“ vzal za své hned v úvodu, prý díky jasnému nesouhlasu
Správy CHKO. A tak bylo na stavební komisi dne 15. 3. 2017
navrženo umístění objektu do prostoru mezi budovy hotelu
Orlík a střední školy. Na pracovní poradě zastupitelstva 25. 7.
2017 bylo jednáno o zapojení firmy ALNIO Group s.r.o. jako
koordinátora projektu. Tato činnost byla poté 14. 11. 2017
starostou objednána s částkou oceněnou na 45.000 Kč bez
DPH. V průběhu roku se přípravou projektu ještě několikrát
zabývala stavební komise. Dne 12. 9. 2017 starosta informoval
o požadavku Správy CHKO na potřebu zpracování
projektového záměru. U Vzdělávacího a kulturního centra
Klášter Broumov bylo poté zadáno zpracování dokumentu
„Příběh vody“. Na říjnovém jednání byl starostou přednesen
požadavek na zapojení částky 250.000 Kč do rozpočtu města
2018 pro zpracování projektové dokumentace. Dne 6. 12. 2017
starosta informoval o vypsání „architektonické soutěže na
studii novostavby Informačního střediska Teplické skály“. S
obsahem této výzvy ani s textem projektového záměru tehdy
bohužel nebyli zastupitelé seznámeni. Do soutěže bylo výzvou
obesláno pět architektonických kanceláří, jedna z nich se z
účasti omluvila. K termínu uzávěrky byly městu dodány studie
architektů p. Šturmy a p. Hlaváčka. Zastupitelé si dne 14. 3.
2018 vybrali návrh p. Šturmy jako vítězný. Poté odborná
hodnotící komise ve složení p. Heinzlová, Arch. Prokop, Ing.
Myška, p. Brandejs však jako vítěznou vybrala studii p.
Hlaváčka. Zastupitelé rozhodnutí komise schválili na veřejném
jednání 23. 4. 2018, kde také uložili starostovi připravit s touto
firmou další stupeň projektové dokumentace pro územní řízení.

Rozpis lékařů na stomatologickou službu
Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hodin.
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cestovali MHD – metrem a tramvají – pro některé žáky to byl
první zážitek v novém prostředí. Tramvaj nás zavezla k
Pražskému hradu (Lví dvůr), kde proběhla bezpečnostní
kontrola (brány, detekce kovů a jiných předmětů), poté jsme
pokračovali na druhé hradní nádvoří, kde paní učitelka koupila
vstupenky do vnitřních prostorů Pražského hradu. Dále jsme
pokračovali ke Starému královskému paláci, kde jsme si
prohlédli Vladislavský sál a Sněmovní místnost s portréty
Habsburských panovníků. Do místnosti České kanceláře,
odkud byla provedena 2. pražská defenestrace, jsme se přes
velký nápor zahraničních turistů nedostali, ale došli jsme
alespoň 8 metrů k onomu významnému oknu. Po návštěvě
Vladislavského sálu jsme sešli do spodních pater Starého
královského paláce, kde na žáky čekala zážitková hra „Hra na
hrad“. V této hře byli žáci rozděleni do 4 skupin a společně
plnili úkoly do připraveného pracovního listu. Úkoly jsou
součástí expozice „Příběh Pražského hradu“, žáci tedy museli
projít celou expozicí a najít a splnit úkoly v jednotlivých
místnostech Starého královského paláce. Závěrem byli žáci
ohodnoceni a pochváleni panem průvodcem, který se nám
během hry věnoval. Ze studených sálů Starého královského
paláce jsme vyrazili na prohlídku katedrály svatého Víta –
žákům se katedrála moc líbila, byli nadšeni mohutností stavby,
krásnými barevnými okny, kaplí svatého Václava posetou
polodrahokamy. Poslední návštěvou Pražského hradu byla
známá Zlatá ulička – úzká ulička s malými domečky (původní
část opevnění Pražského hradu), které dnes slouží jako obchody
se suvenýry. Někteří zájemci se šli podívat do věže Daliborka
na malou sbírku mučicích nástrojů. Z Pražského hradu jsme
pokračovali pěšky po Nových zámeckých schodech na Malou
stranu, přes Mánesův most (odkud jsme si prohlédli nejstarší
pražský Karlův most) na Staré město. Cestou jsme viděli
Rudolfinum, Filozofickou fakultu Karlovy univerzity a
procházeli jsme částí židovského města. Další zastávkou bylo
Staroměstské náměstí, kde jsme ve 14 hodin viděli střídání
apoštolů na Staroměstské radnici. Ze Staroměstského náměstí
jsme pokračovali Celetnou ulicí na Náměstí Republiky.
Poslední zastávkou bylo obchodní centrum Palladium, kde si
žáci mohli koupit teplé jídlo a nápoje. Z Náměstí Republiky
jsme došli k hlavnímu nádraží a vraceli se spokojeni domů.
Počasí nám přálo, bylo sluníčko, 15 stupňů celsia (lépe než v
březnu nebo dubnu!) a hlavně menší množství turistů, než tomu
bývá během jara a léta. Doufám, že budeme na výlet společně
dlouho vzpomínat.

Venkovský lékař s.r.o.
Ve dnech 2./3./23. a 24. 5. 2019 nebudou v provozu naše
ordinace.
V případě akutního zdravotního problému navštivte
odpovídající ambulanci v nemocnici. Omezení ordinační doby
také naleznete na: www.venkovskylekar.cz
MUDr. Ladislav Záveský
Radvanice č.p.25, 54212
tel.: +420776008880

ZŠ a MŠ Teplice nad Metují

Šesté třídy objevují Prahu

V Teplicích nad Metují 12. 3.
Mgr. Kateřina Šrůtková

Lyžařský výcvik žáků 7. a 8. ročníku
V první polovině února (11. – 15. 2. 2019) se žáci sedmého a
osmého ročníku ZŠ a MŠ Teplice nad Metují zúčastnili
lyžařského výcviku pod vedením paní učitelky Kalašové, paní
učitelky Šrůtkové a paní Semerákové. Žáci byli rozděleni do tří
skupin – začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí. Skupina
pokročilých a mírně pokročilých, tzv. „jedniček“ a „dvojek“ se
věnovala zdokonalování jezdeckých stylů. Začátečníci „trojky“
se učili úplně od nuly – rovnováha na lyžích, sjezd z mírného
svahu, zastavení s bržděním a postupně zatáčení pomocí
obloučků. Během týdne se všem začátečníkům podařilo sjet z
celé sjezdovky bez pádu. Na konci týdne se konal pro všechny
družstva závod ve slalomu na čas. Všem žákům se sjezd
vydařil, žáci byli oceněni jednak celkově a dále v pořadí svých
jednotlivých družstev. Během celého týdne na svahu panovala
dobrá nálada, ke které přispívalo pěkné počasí. Doufejme, že
žáci nové dovednosti využijí ve svém volném čase a zároveň

27. února vyrazili žáci šestých tříd ZŠ a MŠ Teplice nad Metují
do hlavního města Prahy. Hlavním bodem programu byla
návštěva Pražského hradu, zároveň žáci viděli i jiná historická
místa Prahy. Exkurze se zúčastnilo celkem 28 žáků v
doprovodu tří paní učitelek. Cestu vlakem si žáci užívali
povídáním, hraním her, protahováním se, nákupem pamlsků v
rychlíku a jinými aktivitami. Po příjezdu do Prahy žáci
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děkujeme rodičům, že své děti podporují nebo budou dále
podporovat ve sportu, jenž je důležitou součástí vývoje
mladého jedince.

vznikla opravdu povedená díla. Pak přišla na řadu fantazie a
každý si našel v obrázku něco svého. Kromě kulturního zážitku
jsme si užili i výstup k zámku Náchod, kde jsme museli vyjít
téměř tři sta schodů.
Michaela Schejbalová

V Teplicích nad Metují 13. 3. 2019
Zapsala: Mgr. Kateřina Šrůtková

Exkurze Continental
V únoru jsme v rámci předmětu člověk a svět práce vyrazili na
návštěvu do firmy Continental Adršpach. Exkurze se zúčastnila
nejprve sedmá a v dalším termínu osmá třída. Žáci se dozvěděli,
co se ve firmě vyrábí, mohli vidět výrobní stroje i výrobu
komponentů do automobilů. Zajímavá byla prohlídka ve
zkušební a měrové laboratoři, kde děti viděly „v akci“ moderní
technologii za několik miliónů korun jako např. speciální
mikroskop, scanner apod. Sice jsme měli omezený čas na
exkurzi, ale náš čas byl maximálně využitý, jelikož se nám
věnovalo více průvodců, kteří svým výkladem děti plně zaujali.
Patří jim náš velký dík.
Moc děkujeme firmě Continental za možnost nahlédnout za
brány areálu.

Paní knihovnice
Veřejná knihovna je v okruhu svých čtenářů takový
terapeutický ostrůvek, často dokonce útočiště v nejrůznějších
situacích. Potřebujete chvíli oddychu? Ohřát se na těle i duši?
Chcete pár minut strávit v prostředí, kde je vzdělanost a kultura
vysokou hodnotou? Rádi byste se poučili nebo zasmáli?
Toužíte promluvit si s někým, kdo se vyzná v literatuře? Nebo
snad dokonce máte v úmyslu půjčit si knížku? Tohle všechno a
mnohem víc v knihovně najdete pokaždé a s trochou štěstí tam
na vás čeká člověk zvláštního druhu, zvaný knihovník. V našem
případě knihovnice. Žena, která regálům plným knih dala řád a
která zabydlela knihovnu nejen literaturou, ale také živoucími
lidmi a srdečným zájmem o jejich osud, ať už zpracovaný
literárně, nebo napsaný „jenom“ životem.
Knihovnice se pak stává Paní knihovnicí. A Hana Zápotočná,
která teplickou knihovnu dlouhá léta vedla, právě takovou Paní
knihovnicí byla. Dnes už Hanka radí andělům, co si přečíst
hezkého, a jistě to dělá stejně nenuceně a s humorem, jako to
dokázala v pozemských podmínkách. Snad i tam, kde teď je,
občas vyrazí třeba na koncert nebo do divadla – a podle svých
zkušeností počítám, že většinou s sebou ještě někoho vezme,
aby byla legrace, nebo aby svezla kamarádku, která nevlastní
řidičské oprávnění na nebeský obláček.
Možná knihovnictví není pro knihovníky a knihovnice pouze
profesí, možná je to životní náplň, která překračuje půjčovní
dobu. Možná trvalé soužití s tolika knihami způsobí po určité
době v povaze zaměstnanců nevratné pozitivní změny, které
jsou ku prospěchu mnoha lidem, ať už knihovnu navštěvují
pravidelně nebo jen občas, a třeba ani ne kvůli knížkám... A za
to dnes Hance děkuji a jistě nejen za sebe. Vím, že by mi
odpustila pravděpodobně příliš lehký tón, jakým o ní píšu,

Michaela Schejbalová

Program pro školy v GVUN

Několik tříd naší školy absolvovalo program pro školy s
názvem Vrásky a trhliny, rýhy a pukliny v Galerii výtvarného
umění v Náchodě. Tento program byl spojený s výstavou
informálního umění Tkáň. Nejdřív jsme se dozvěděli několik
informací o tomto uměleckém směru a období. Nejen, že jsme
si mohli prohlédnout výstavu, ale žáci si vyzkoušeli tvoření s
tiskařským lisem. Tvorbu jsme začali frotáží staré lepenky, ve
které se skrývala zajímavá struktura. Další úrovní bylo lepení
obyčejných kousků materiálu na podklad a po použití lisu

-4-

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY

FESTIVALOVÁ OCHUTNÁVKA

protože by rozuměla mé snaze, kterou jsme měly v každé
situaci společnou – raději se usmát než plakat, raději zažertovat
než naříkat! Dokud máme takové vzpomínky, je Hanka s námi.
Pokud by někdo ze čtenářů a čtenářek Teplických ozvěn měl
zájem zúčastnit neoficiálního vzpomínkového setkání na počest
paní Hany Zápotočné, kontaktujte mě prosím na e-mail
bo.karlikova@seznam.cz, nebo se obraťte na paní Věru
Prokopovou v knihovně. Setkání proběhne pravděpodobně v
dubnu, zájemce budeme informovat.

Mezinárodní horolezecký filmový festival 22. – 25. 8. 2019
Hosté: Martin Krejsa, Petr Piechowicz
Navždy první – představení knihy příběhů
legend československého horolezectví.
Autorem textu knihy je vysokoškolský
pedagog, publicista a fotograf Martin Krejsa,
který nám letos usedne i do festivalové
poroty. Fotograf a horolezec Petr Pichowicz
pak knihu obohatil o portréty popisovaných
postav.
O knize: V lednu 2019 vyšla v nakladatelství
JOTA kniha s názvem Navždy první, která zachycuje historii
československého horolezectví v období od druhé světové
války po první výpravy našich horolezců do nejvyšších hor v
sedmdesátých letech minulého století prostřednictvím jejich
autentického vyprávění. Kniha vznikala v průběhu dvou desítek
let a je spojena se spoustou zážitků a příhod.

Božena Karlíková
………………………………………………………………………………………...………………………………………………...

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SVATEBNÍ OBŘADY

Své „ANO“ si řekli
dne 23. února 2019 v obřadní síni
Michal Nikulin a Michala Peroutková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
J.Záleská, matrikářka
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adéla Hrdinová

Kultura v okolí
Brouk v hlavě – Studio DVA divadlo Praha

Broumov
Koncert Dasha & Epoque Quartet- 1. 5. 2019 od 18:00,
sál Dřevník broumovského kláštera. Koncert zahájí 14. ročník
letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska,
vstupné: 990 / 690 / 290 Kč

Město Teplice nad Metují pořádá zájezd na divadelní
představení do Kolárova divadla v Polici nad Metují, které se
bude konat 12. dubna 2019 od 19:00. Vstupenka stojí 490,Kč a autobus je zdarma.

Nové město nad Metují
Pohoda 2019 - Festival folk a country 6. 4. 2019 od 17:30
hodin, kino, vstupné 220 Kč

Odjezd na divadelní představení bude v 18:15 z autobusové
zastávky v Teplicích nad Metují a bude možno nastoupit
v Dědově a Žďáru nad Metují.

Trutnov
Pivofest 2019, 8. 6. 2019 od 12:00, Krakonošovo náměstí,
vystoupí zde Wohnout, Jakub Děkan a další. Vstupné je 200 Kč
a předprodej vstupenek bude zahájen 1. 4. na kupvstupenku.cz

Lístky jsou dostání v teplickém informačním centru, aktuálně
jich zbývá: 12
Hrají: Filip Blažek, Jitka Schneiderová, Roman Štabrňák,
Michal Slaný, Lukáš Král, Lucie Pernetová/ Anna Fixová, Petr
Pěknic, Štěpán Benoni, Berenika Kohoutová, Jiří Ployhar,
Kristýna Janáčková, Lukáš Kofroň / Václav Liška, Mojmír
Maděrič.

Náchod
Dáma na kolejích
5. 4. 2019 od 19:00, Městské divadlo J. Čížka – Beránek
(Divadlo A. Dvořáka Příbram)
Hrají: Lucie Pernetová, Jiří Vojta, Ivana Krmíčková, Vladimír
Senič aj. Předprodej od 21. února 2019, vstupné: 290 Kč, 270
Kč, 250 Kč

Nejhranější dílo francouzského dramatika s proslulou hlavní
dvojrolí, které patří mezi nejslavnější situační komedie všech
dob. Co mají společného téměř dokonalý manžel pan
Champboisy s poněkud slaboduchým hotelovým sluhou
Boutonem? Jak dopadnou záletníci a čím budou potrestáni? A
kdo vlastně nasadil paní Marcele brouka do hlavy?

Pink Floyd Revival
6. 4. 2019 od 19:00, sokolovna / prodej od 25. 1. 2019,
vstupné: 150 Kč
Lucie Bílá a Petr Malásek
9. 5. 2019 od 19:00
Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za
klavírního doprovodu Petra Maláska.
Předprodej již probíhá, vstupné: 890 Kč, 870 Kč, 850 Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Jakub Szántó – ZA OPONOU VÁLKY
Za oponou války je prvotina z pera válečného reportéra a
zpravodaje České televize na Blízkém východě. Jakub Szántó
v knize přibližuje své dramatické zážitky z frontových linií,
míst teroristických útoků i státních převratů a revolucí, které
během své kariéry televizního novináře v uplynulých dvou
dekádách natáčel. Barvitým jazykem zprostředkovává pozadí
dějinných událostí pohledem očitého svědka. Zároveň
poodhaluje práci žurnalistů uprostřed pohnutých situací a
nepředvídatelného vývoje. Vedle strhujícího vyprávění, které
jako vystudovaný historik zasazuje do širšího dějinného
kontextu, kniha dává nahlédnout i do niterných vztahů autora k
rodině, novinářským kolegům i přátelům napříč Orientem.

Vandráci Vagamundos
31. 5. 2019 ve 20:00
Herci Pavel Liška, Jan Révai a režisér Hynek Bernard
Beseda "VANDRÁCI" nejen o motorkách, ale také o tom, co
se do televize nevešlo. Předprodej již probíhá, vstupné: 300 Kč
Červený Kostelec
Sto zvířat
27. 4. 2019 od 19:00 Zahradní kavárna Trees / prodej od 4. 3.
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VŠICHNI ŽIJEM‘ V BLÁZINCI

zprostředkovat nejen vizální, ale především hluboké vnitřní
prožitky, takže má divák pocit, že místa skutečně navštívil.
Přednáška je zároveň relaxací. Návštěvníci odcházejí domů.

"Všichni žijem' v blázinci," tvrdí renomovaný psychiatr a
psychoterapeut Radkin Honzák, muž vzdělaný a také vtipný,
který už padesát let naslouchá lidským strastem. V rozhovorech
s novinářkou Renatou Červenkovou se zamýšlí nad způsobem
života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti, v níž
duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým. Co nám to
přinese? Opravdu nám psychofarmaka pomohou k pocitu
štěstí? Nejsou některé nové choroby spíš zlozvyky? Proč se
mlčí o odvrácené straně papírových plen? Je psychoterapie
léčba nebo ztracený čas? Je pravda, že u vesla jsou psychopati?
Proč umíráme v nemocnicích – tedy tam, kde nechceme?
Vlastimil Vondruška – HUSITSKÁ EPOPEJ VII.
Poslední díl ságy představuje léta, kdy se českým králem stal
Vladislav Jagellonský, jemuž se postupně podařilo otupit ostří
nepřátelské zahraniční politiky, zvláště té papežovy. Nakonec
byl z Čech sejmut cejch kacířství, neboť po desetiletích bojů
byl utrakvismus uznán všemi církevními autoritami. Husitská
epopej tak dospěla ke svému závěru. Jenže místo aby se domácí
poměry uklidnily, začaly doutnat nové politické i sociální
konflikty. Postupně umírají starší členové rodu Prokopů a na
jejich místo nastupují jejich potomci. Ti však o ideálech svých
rodičů vědí málo a hledají si svůj svět. Svět středověké víry
nahrazuje svobodomyslná renesance. Osudy husitských
generací rodu se uzavírají.
Joy Fieldingová – ŠPATNÁ DCERA
Po pěti letech mlčení zavolá Robin její sestra Melanie, aby jí
sdělila, že jejich otec, jeho druhá žena a dcerka byli postřeleni
a jsou v kritickém stavu. Robin se musí vrátit do nenáviděného
rodného města a postavit se nepříjemné pravdě...

Fotbal doma – rozpis
Muži
6.4.2019
20.4.2019

SO
SO

Teplice n. Met. - So Zábrodí
Teplice n. Met. - Ji Machov

16:30
17:00

SO
SO
SO
SO

Teplice n.
Teplice n.
Teplice n.
Teplice n.

M./Meziměstí – So Dohalice
M./Meziměstí – SK Třebechovice p.O.
M./Meziměstí - SK Kunčice/FC Kobylice
M./Meziměstí – SK Dobruška/TJ Opočno

12:00
13:30
14:00
13:00

SO
SO

Teplice n. Met. - FK Radvanice
Teplice n. Met. - SK Rozkoš Č.Skalice/Č. Kostelec

11:00
14:30

Dorost
23.3.2019
6.4.2019
13.4.2019
27.04.2019
Mladší žáci
6.4.2019
20.4.2019

Tajemná Bosna a Hercegovina
Bosenské údolí pyramid - zřejmě největší a nejstarší pyramidy
světa, megalitické stavby v Daorsonu, kamenné koule
v Zavidovičích a mnoho dalších nádherných míst.
Zámek Adršpach, sobota 6. 4. 18:00 hod, Výstupné dobrovolné
Přednáška Petra Kohla (www.magickyadrspach.cz)
O kvalitě Petrových přednášek jsme se mohli přesvědčit
několikrát v Teplicích, kde vyprávěl o svých zážitcích z
Kanady, Peru a Indie. Tentokrát s ním navštívíme především
bosenské údolí pyramid s pyramidou Slunce (Podle
radiouhlíkové analýzy se jedná až 34000 let starou stavbu
postavenou z nejpevnějšího betonu, jaký kdy v laboratořích
viděli.) a další nádherná místa. Dozvíme se více o zapomenuté
historii a o účelu pyramid a jejich, nejen ozdravných, účincích
na člověka a planetu. Jeho vyprávění spojené s nádhernými
fotografiemi je poutavé, vtipné, nabité informacemi a
nevšedními
zkušenostmi.
Dokáže
totiž
posluchači
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TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává město Teplice nad Metují,
Územní samosprávní celek (IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.
Kontakt: ozveny@teplicenadmetuji.cz
Vychází jako měsíčník. Odpovědná redaktorka Adéla Hrdinová.
Reg. č. MK ČR E 11959. Redakční uzávěrka je 15. každého měsíce.
Za obsah článku odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie
nevracíme. Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 22. 3. 2019.

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ
VÁS ZVE NA
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU
NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
U VSTUPU DO TEPLICKÝCH SKAL.
Projednání se koná ve středu 27.3.2019 od 17:00 hodin v kině.

ROZVOZ KUŘICE
Dovoz zdarma po celé ČR. www.kurice.cz tel: 737 736 775
Objednané kuřice Vám dovezeme přímo na Vaši adresu.
Doprava zdarma při počtu 10 a více kuřic, při nižším počtu
příplatek 200,- Kč. Nejmenší odběrní počet je 5 ks.
► Rozvozový turnus: 18. - 27. března 2019
Program HENDRIX GENETICS, stáří 18-19 týdnů, cena 195,Druhy: ISA Brown, Dekalb White, Bovans Sperwer, ISA
Sussex, Moravia BSL
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Prosíme rodiče i prarodiče, kteří by nám chtěli
pomoci s předčítáním, ozvěte se a domluvíme se na
podrobnostech. knihovna@teplicenadmetuji.cz,
telefon: 491 581 444

PRODANÁ NĚVĚSTA – DIVADLO ÚPICE
31. 5. Teplice nad Metují – v parku od 21:00
-venkovní představeníPředprodej vstupenek bude zahájen 1. 4. v Informačním
centru Teplice nad Metují
100 Kč/na místě 120 Kč
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