
Vaříme napříč generacemi
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdě-
lávání II v území dopadu ORP Nové Město na Mo-
ravě vás srdečně zveme na odpolední akci Vaříme 
napříč generacemi, která se koná v neděli 26. led-
na 2020 od 14:00 v Kulturním domě v NMnM. 
Tématem prvního vaření jsou brambory,  které 
během odpoledne budete moci poznat i ochutnat 
v mnoha souvislostech.

Milá dvojice Bára a Roman z novoměstské-
ho kávaření NA PATŘE vám dovolí nahlédnout 
pod pokličku jejich moderní gastronomie z regi-
onálních surovin, nejen brambor. Etnografka 
PhDr. Jana Beránková při své přednášce s ná-

zvem Erteple, zemčátka, brambory v kuchyni pro-
zradí,  odkud se k nám brambory dostaly a jak se 
nejčastěji zpracovávaly. Zcela jistě dojde i na jejich 
názvosloví a typické místní recepty. S dětmi se také 
budete moci vydat do Bramborového království 
divadla Loutky bez hranic nebo si vytvořit ekopyt-
lík s originálním potiskem. Zapojit se můžete i vy 
osobně bez rozdílu věku. Máte rodinný recept z 
brambor, se kterým se při této příležitosti chcete 
pochlubit a podělit se o něj? Napište nám na ad-
resu: k.kondyskova@nmnm.cz do 19. ledna 2020.

Chcete-li  poznat erteple, krumple, kobzole 
jinak, než jste zvyklí, určitě si datum poznačte do 

kalendáře,  vezměte rodinné příslušníky a přijďte, 
akce je zdarma.
PROGRAM:
14:00–17:00 prezentace a ochutnávka přihlá-
šených receptů / přísálí
14:00–18:00 dílna ekopytlíků s potiskem / přísálí
14:00 workshop kávaření  NA PATŘE / Gobelín
15:00 Erteple, zemčátka, brambory v kuchyni, 
přednáška PhDr. Jany Beránkové / K Club
16:00 workshop kávaření NA PATŘE / Gobelín
17:00  Loutky bez hranic: Bramborové království  
v  K Clubu

 -kb-

Pozvánka na besedu
Mateřská škola Nové Město na Moravě
 pořádá besedu Školní zralost a připravenost 
dítěte pro vstup do školy a primární prevence 
odkladů školní docházky.

21. 1. 2020 v 15.30 hodin, Kulturní dům 
Nové Město na Moravě, konferenční sál č. 1

Informace ze školství v Novém Městě nalez-
nete také na stránkách nmnm.cz v rubrice 
školství.

Tři králové mají letos kulaté výročí 
V letošním roce slaví celorepubliková Tříkrálová 
sbírka své dvacáté výročí. 

První Tříkrálová sbírka na Žďársku proběhla 
v roce 2001, při sbírce byly použity 4 kasičky a 
výtěžek činil 12 471 Kč. O rok později se výtěžek 
vyšplhal na krásných 681 000 Kč a v roce 2019 
do 533 kasiček koledníci vykoledovali neuvěři-
telných 3 576 429 Kč. V čele tří králů se vystřídalo 
během dvaceti let několik koordinátorů, kteří 
se snažili získat finanční prostředky prioritně 
na zajištění činnosti Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou a mezinárodní pomoci. Nedílnou sou-
částí jejich práce byla také podpora tradice, která 
se odráží v činnostech spojených s koledováním. 
Postupem let nechali ušít tři krásná zvířata z be-
tléma, která putují během sbírky po vesnicích, 
v charitním zařízení Klub v 9 pak královské oble-
ky, které zapůjčovali nejen studentům ve městech 
při koledování, snažili se informovat veřejnost o 
smyslu a kořenech sbírky aj. A v posledních letech 
hledali cesty, jak koledníkům poděkovat, a to za 
pomoci doprovodných akcí. 

 V současné době spolupracuje s koordináto-
rem základních 75 asistentů, kteří se snaží vytvo-
řit přes 546 skupinek králů, což je přibližně 2 184 

koledníků. Často je práce asistentů neviditelná. 
Jsou to ti, kdo vyrazí na obce úředně zapečetit 
sbírku, povolávají krále do služby, připravují krá-
lům zázemí a pohoštění, počítají výtěžky a hlavně 
věnují svému poslání někdy i desítky hodin. 

A co nás čeká v letošním roce? Pro koledníky 
máme přichystané různé děkovné doprovodné 
akce. Mezi ty nejzajímavější patří Tříkrálový 

koncert v Novém Městě na Moravě, požehnání 
koledníků v Brně, Tříkrálový koncert v Brně vy-
sílaný ČT, kina a volné vstupy do zařízení pod-
porující naše koledníky. O všech akcích budeme 
koledníky informovat, a to nejen za pomoci in-
ternetových stránek Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou. 

  Mgr. Michaela Kuchtová

Dny otevřených dveří gymnázia
Gymnázium v  Novém Městě na Moravě zve 
všechny zájemce na prohlídku školy, ukázky 
aktivit a získání informací o gymnáziu. Dny 
otevřených dveří se konají v pátek 10. ledna 2020 
od 14.00 do 18.00 hodin a v sobotu 11. ledna 
2020 od 9.00 do 12.00 hodin. 
Dále zveme žáky 5. a 9. tříd na PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY NANEČISTO, které se konají  
5. února 2020 od 15.00 do 18.00 hodin. Zájemci 
si vyzkouší atmosféru přijímacích zkoušek, ob-
sahově podobné složení úloh i prostředí. Přijít 
můžete bez nutnosti předchozího přihlášení a vše 

je zcela anonymní. Zasednout do lavic v budově 
gymnázia je vhodné 20 minut před zahájením 
zadávání. 
Podrobné informace na místě nebo na stránkách 
www.gynome.cz. gynome
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