květen 2020
Ročník XVIII.

VANDALISMUS

Bohužel, lidská hloupost nezná mezí ani v této složité době. Upřímně,
vůbec nechápu důvod a smysl těchto malůvek, kterým se ničí jak městský, tak i soukromý majetek. Vše jsme ihned nahlásili na policii ČR, ale
jak všichni víte, těžko se bude dokazovat, kdo toto způsobil. Za jakoukoli pomoc a informaci budeme rádi. Toto si nechceme nechat líbit. Více
fotografií je na městském webu a facebooku.
Robert Holec, starosta města

VELIKONOCE, ČARODĚJNICE
A STAVĚNÍ MÁJKY

Každým rokem 30. dubna se v podvečerních hodinách scházíme,
abychom společně zapálili hranici a rozloučili se se zimním obdobím
a přivítali jaro. Vůně grilovaných dobrůtek, dobré pití, nálada a příjemná muzika. O to jsme letos bohužel přišli, ale v současné „koronavirové“ situaci nebylo jiného řešení. Alespoň trochu jsme se pokusili tento
svátek připomenout výstavou čarodějnic v našem parku u I. stupně základní školy, a také u městského úřadu, kde jedna „fešanda“ rovněž sedí.
Taktéž i ozdobení velikonočního stromu připomínáme alespoň jednou
fotografií. Vše ve fotogalerii na zadní straně Poustevníka. Pevně věřím,
že se současná situace brzy zlepší a uklidní. Třeba bychom mohli poté
čarodějnice upálit, sice v netradičním termínu, ale proč ne. Mohli bychom se společně sejít a pobavit se. Myslím, že každému z nás toto chybí. Osobně se na kulturní akce, kde se budeme setkávat a povídat si jako
dřív, moc těším.
Robert Holec, starosta města

COVID 19

Vážení spoluobčané, situace ohledně koronavirové krize se v České
republice vyvíjí „relativně“ dobře, v porovnání s okolními státy. Touto
cestou bych vám všem, kteří vládní nařízení dodržujete, chtěl poděkovat. Je to jediná cesta, díky které se budeme moci vrátit zpět do normálního života, života bez omezení. Jen bych rád upozornil, nechť všechna
doporučení a nařízení dodržujeme i nadále. Vím, je to již dlouhé a všem
nám chybí všechno to, na co jsme byli všichni zvyklí. Ale buďme trpěliví.
Po jednání vlády a ústředního krizového štábu, a také krizového štábu
města (po uzávěrce Poustevníka) vás budeme informovat o dalších důležitých krocích v postupném rozvolňování nařízení, například otevření
mateřské školy. Buďte na sebe a své okolí opatrní a zůstaňte zdraví.
Poděkování
V tomto měsíci se na mě obrátil náš bývalý dlouholetý občan Miroslav
Galbavý. Díky svým pracovním možnostem mi poskytnul nano filtry,
které jsme díky pomoci kolektivu okolo paní Štěpánky Zelinkové nastříhali a rozdali nejpotřebnějším. Senioři, lékaři a sestry, školy a školky obdrželi tyto filtry, které po vložení do roušek zvyšují ochranu před
možnou nákazou. Několik filtrů máme na městském úřadu. Pokud budete mít kdokoli zájem, neváhejte. Rádi filtry poskytneme i vám. Touto
cestou bych chtěl Mírovi moc poděkovat za nás za všechny, posíláme
pozdravy do Liberce. Další poděkování patří vám všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáháte svému okolí. Společně COVID 19 překonáme.
Děkuji vám.
Robert Holec, starosta města

PODĚKOVÁNÍ
Policie ČR děkuje obchodu Zelenina u parku za každodenní
snídaně a všem občanům, kteří na přechod nosí občerstvení.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel./fax: 412 397 203
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář –
M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

DĚTSKÝ LÉKAŘ

STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL
K 1. 1. 2020: Občané ČR s trvalým pobytem 1595, počet cizinců s trvalým pobytem 143, s přechodným pobytem 45. V roce 2019 se odstěhovalo 47 občanů, přistěhovalo se 46 občanů, narodilo se 14 občanů
a zemřelo 20 občanů.
Statistka k 29. 4. 2020: Počet občanů ČR: 1592, 790 mužů, 802 žen,
dospělých 1272. Věkový průměr obyvatel je 40 let.
RP
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ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek 08:00 – 11:30
Ordinujeme dle ordinačních
hodin po předchozí telefonické
domluvě.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Matej Tvorík
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286

ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 07:00 – 12:00
Úterý 12:00 – 17:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 12:00 – 17:00
Pátek 07:00 – 10:00

Odběry krve (pondělí, středa,
pátek) 06:30 – 07:00

Lékař MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra - Jitka Nedvědová

Ordinujeme již v normálním
režimu dle daných ordinačních
hodin.

Dětský lékař již běžně ordinuje
dle ordinační doby.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Dolní Poustevna
PO – 11:00 – 15:00 sestra
ÚT – 07:00 -12.30 sestra
08.00 - 10.00 lékař
ČT – 07:00 – 13:00 sestra
10:00 – 12:00 lékař
PÁ – 07:00 - 13.30 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223, 412 397 197

Vilémov

PO - 07:00 – 10:30 sestra
08:30 – 09:30 lékař
ÚT – 13:00 – 15:00 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223

158 – Policie České republiky
155 – Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Jednotné evropské číslo
tísňového volání

MÍSTNÍ HASIČI
JSDH Dolní Poustevna
412 397 222
velitel JSDH Dolní Poustevna
725 066 526

BEZPLATNÁ LINKA
ČEZ
800 850 860
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SBĚRNÉ MÍSTO
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Sběrné místo Dolní Poustevna je opět v provozu. Lichý týden ve čtvrtek 14.30-16.30 hodin, sudý týden v sobotu 10.00-12.00 hodin.

května by mělo proběhnout vyhodnocení nabídek. V dalším Poustevníku vám, pevně věřím, sdělím dlouho žádanou zprávu. A to, že nemocnice a její chod bude zachován.
Robert Holec, starosta města

PRODEJ ZNÁMEK

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ŠKOL

Od středy 22. 4. 2020 je v pokladně MěÚ zahájen prodej známek na
svoz SKO. Známky je možné zakoupit v úřední dny v pokladně MěÚ.
Ceny známek na dané pololetí jsou pevné a při pozdním zakoupení
známky nebude odečítán již provedený svoz! Zároveň je možné uhradit
poplatek za svoz bioodpadu.
Zuzana Bednářová

SPOLEČNĚ DODAT ŽIVOTU BARVU

Euroregion Labe schválil realizaci projektu „Společně dodat životu
barvu!“ a poskytl Městu Dolní Poustevna dotaci ve výši 9 871,08 Eur.
Cílem akce je přeměnit stávající kašnu v centrálním parku v umělecké dílo, které vzbudí pozornost návštěvníků a obyvatel města Dolní Poustevna a bude jim tak ještě dlouho přinášet radost. Kašny již
odedávna vzbuzovaly v lidech fantazii a jsou především centrálním
místem setkávání ve městech. Tento projekt spojí umělecky nadané
osoby, vč. mládeže z obou stran hranice. Ti společně vytvoří návrhy
nové podoby kašny, které bude následně posuzovat a schvalovat odborná komise.
Iveta Malá

Organizace „Seniorem s radostí z.s.“
– nabídka pomoci seniorům
Našim cílem je v tuto chvíli maximálně pomoci seniorům, aby si
i v době zdravotní krize uchovali fyzickou a duševní kondici. Ve spolupráci s erecept.cz distribuujeme skrze síť našich 12 000 dobrovolníků
léky, zajišťujeme seniorům pochůzky, poštu, bezplatnou dopravu k lékaři, zdravotníka domů, sezení s psychology, terapeuty nebo povídání s dobrovolníky po telefonu. Po telefonu jsme potom schopni zajistit
právní, finanční nebo lékařskou poradnu. Po republice provozujeme ve
spolupráci s restauracemi a jídelnami projekt „Obědy seniorům“, kdy
za zvýhodněnou cenu restaurace poskytují obědy a naši dobrovolníci
jídlo zdarma a za dodržení přísných hygienických podmínek rozvážejí.
Ve spolupráci s „Nesnezeno.cz“ nabízíme seniorům, kteří jsou na tom
v době krize finančně špatně, jídlo zcela zdarma. Díky našim aktivním
seniorům máme k dispozici tisíce roušek a několik set respirátorů, které
můžeme dopravit i k Vám. Pro domácí aktivizaci zase stabilně nabízíme
i mimo krizi cvičení těla a hlavy s profesionálními instruktory, lékaři,
fyzioterapeuty, učiteli jazyků a psychology online nebo na televizních
obrazovkách. Mimo krizi školíme sociální pracovníky, fyzioterapeuty
a další odborníky na práci se seniory. Tyto kurzy momentálně poskytujeme subjektům, které pomáhají starším dospělým zcela zdarma. Na
stránkách https://senioremsradosti.cz najde vše o naší organizaci. Pokud máte zájem o spolupráci, ozvěte se nám na mail či telefonicky na:
+420 792 308 798.

LUŽICKÁ NEMOCNICE RUMBURK
V otázce nemocnice Rumburk jsme v tomto měsíci zaznamenali veliký posun. Ústecký kraj na svém zasedání schválil podání nabídky na
koupi nemocnice. Možnost podání nabídky byla do 30. dubna. Během

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla
o tom, že od 11. května 2020 bude ve škole možná osobní přítomnost žáků a studentů posledních ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na
maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci
docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací
zkoušky na střední školy. Od 25. května 2020 bude následně také
umožněna přítomnost žáků 1. stupně. Docházka u výše uvedených
nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu
15 žáků a za předem stanovených hygienických a provozních podmínek. Bližší a aktuální informace jsou zveřejněny na webu školy:
www.zsdpou.cz. Zde najdou zákonní zástupci konkrétní podmínky
týkající se jejich dětí při pobytu ve škole, stanovené termíny pro
vyjádření zájmu o účast žáků na vzdělávacích aktivitách či přípravě
a čestné prohlášení, které bude v den nástupu dítěte podepsáno.
O otevření mateřské školy rozhodne zřizovatel po dohodě s ředitelkou školy.
Mgr. Olga Diessnerová, ředitelka školy

FERDINANDOVA ROZHLEDNA
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 21. 4. 2020
odkup bývalého vodojemu pod Ferdinandovou výšinou. Tento čin
není řešen pouze za účelem záchrany této technické památky, ale i za
účelem vybudování další městské atrakce, a to rozhledny. Tzv. „Ferdinandova rozhledna“ by měla být umístěna na stavbě vodojemu,
a bude dalším podpůrným bodem pro Ferdinandovu cyklostezku
spojující Centrum setkávání, Čtverec a Horní Poustevnu. Odbor
správy majetku by rád zapojil do projektu rozhledny i místní
veřejnost, a to vyhlášením soutěže o návrh „Ferdinandovy rozhledny“. Soutěž je určena pro všechny obyvatele obce Dolní Poustevna,
vyjma zaměstnanců Městského úřadu Dolní Poustevna. V rámci
návrhu postačí výkres s jednoduchým popisem stavby (např. materiál, vybavení apod.). V případě zájmu je možné stáhnout mapku/
ortofoto lokality na webových stránkách města/ sekce soutěž „Ferdinandova rozhledna“. Návrhy mohou občané odevzdávat do podatelny MěÚ Dolní Poustevna v uzavřené obálce s nápisem „Soutěž
– návrh Ferdinandovy rozhledny“, a to do 30. 6. 2020. Vyhodnocení
provede určená komise a první tři místa budou oceněna hodnotnými cenami (2 500,- Kč, 1 500,- Kč, 1 000,- Kč). Vítězný návrh bude
podkladem pro vypracování projektové dokumentace rozhledny
oprávněnou projekční kanceláří.
Iveta Malá

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTŘINY
12. 05. 2020 (07:30 - 16:30) - plánovaná odstávka č. 110060707924
Dolní Poustevna - Dolní Poustevna, okres Děčín
Akátová 359, 405, 414, parc. č. 441/2, Dolní Poustevna 5, 6, 10, 75,
137, 240, 359/U, 365, 413/u, 421, 429, parc. č. 440/2, č. 434/1, Karlínská
56, 57, 59, 210, 212, 216, 254, Komenského 265, 409, 410, 411, 412, 413,
Lobendavská 14, 15, 61, 101, 116, 218, Medová 256, 257, 275, Na Kopci
41, 88, 311, 355, 356, 370, 445, parc. č. 430/70, Nádražní 232, 233, 234,
243, 245, 293, 301, 304, 420, 245U, Potoční 8, 9, 201, 214, 227, 422, Příčná 358, 372, Tyršova 136, 299, 302, 318, 322, 349, 373, 434, U Kostelíka
252, U Letadla 264, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 404, parc. č. 147/4, Za
Dráhou 141, 268, 269, 270, 271, 272, 278, 280, 281, 290, 337, 344, 357,
371, 424
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ZMĚNY OZNÁMENÉ VLÁDOU
Ve čtvrtek 30. 4. vláda oznámila změny, které plánuje od 11. května.
A v pátek svolala další tiskovou konferenci, aby vysvětlila, jak vlastně
budou fungovat. Co nás tedy od 11. května čeká? Budeme moci více
a pohodlněji nakupovat. A na některých místech se také zbavíme roušek. Nouzový stav je prodloužen do 17. 5. 2020.
Kdo nemusí od 1. května mít roušku
• Děti od dvou do sedmi let v mateřské školce či dětské skupině
(pro děti do dvou let už platí výjimka, že ji nemusí nosit vůbec).
• Umělci provádějící autorské dílo, musejí ovšem mít negativní test
na koronavirus ne starší 4 dní. Týká se jak divadelních představení, tak koncertů. Pokud provádění díla trvá déle, např. natáčení
filmu, musejí mít test jednou za 14 dní.
• Moderátoři a redaktoři televizního a rozhlasového vysílání, pokud jsou ve studiu sami.
• Osoby s duševními poruchami.
Dále od 1. května
• Pendleři nemusí mít negativní test na koronavirus každých
14 dní, stačí jednou do měsíce.
Nově také od 11. května vláda umožnila žákům 9. tříd či vysokoškolákům jít do školy, platí ovšem omezení na 15 osob ve třídě či skupině.
Mohou se také konat sportovní, kulturní a společenské akce za účasti
maximálně 100 osob.
Co je dovoleno od 11. května
• Konat se mohou sportovní, kulturní a společenské akce s účastí
do 100 osob. Mohou se tak konat divadelní představení, otevřou
se kina a cirkusy. V zázemí bude možné využit toalety. Musí se
dodržet povinný rozestup mezi lidmi.
• Svatby do maximálního počtu 100 osob.
• Otevřou se vnitřní prostory pro trénink sportovců.
• Do škol mohou žáci devátých tříd ve skupinách maximálně 15
osob.
• Obnoví se činnost zájmových kroužků a výuka základních uměleckých škol.
• Do škol mohou vysokoškoláci ve skupinách do 15 lidí, nyní platí
omezení na 5 lidí.
• Lidé mohou v obchodech zkoušet oděvy.
Dále budou od 11. května platit už dříve schválené změny, kdy se
otevírají:
• Všechny provozovny v obchodních centrech.
• Provozovny nad 2500 m², které nejsou v nákupních centrech.
• Zahrádky v restauracích, hospodách, bufetech, kavárnách, vinotékách, pivotékách (zároveň stále platí prodej přes výdejové okénko).
• Holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária.
• Kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.
• Muzea, galerie.
• Hrady, zámky, skanzeny (venkovní prostory).
Kadeřnice za dvojitou hradbou
Otevřou se kadeřnictví, holičství, manikúry, pedikúry a další kosmetické služby. Kadeřnice budou muset mít dvojitou ochranu - tedy roušku
i obličejový štít. Manikérky a pedikérky budou muset mít nasazené rukavice a měnit je po každém zákazníkovi.
Zkoušení oblečení
Zatím je zkoušení oblečení v obchodech zakázané, od 11. května už to
ale půjde. Stejně jako u zkoušení bot si budou muset zákazníci vydezinfikovat ruce. A vrácené oblečení poputuje na den do karantény.
Přísná opatření v nákupních centrech
Až se 11. května otevřou obchodní centra, bude v nich muset být vyčleněný zaměstnanec zodpovědný za dodržování všech pravidel. Například to, jestli se od sebe lidé drží na dva metry a neshlukují se například
před výtahy nebo ve frontách. U vstupu do obchodních center před
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jednotlivými obchody bude zajištěna dezinfekce. Lidé se nebudou moci
shlukovat a bude nutné dodržovat dvoumetrový odstup zákazníků. Dětské koutky nebudou v centrech provozovány.
Sportování bez roušek
Od 11. května umožní vláda sportování až 100 lidí současně včetně
závodů a tréninků. Nadále nebudou otevřené kabiny kromě záchodů,
řekl šéf Národní sportovní agentury Hnilička. Sportovci nebudou muset
mít nasazenou roušku. Sportovcům se otevřou vedle venkovních i vnitřní sportoviště. Opět maximálně pro 100 osob s tím, že sprchy a šatny
budou i nadále uzavřeny. Sportovci nemusí mít roušky, ostatní ano.
Na zahrádce bez roušky
Až se otevřou zahrádky restaurací, lidé na nich si budou smět sundat
roušky, aby se mohli napít či najíst. Obsluha bude možná, lidé ale budou
muset sedět alespoň 1,5 metru od sebe. Restaurace může zákazníky pustit na toalety, rozestupy se ale budou muset dodržovat i ve frontě na ně.
Stoly se budou dezinfikovat po každé skupině.
V kinech diváky rozsadí
Otevřeno budou moci mít kina nebo divadla. Přijít může maximálně
100 diváků a kino je bude muset rozsadit. „Budou sedět jen v každé druhé řadě. Mohou sedět maximálně dva lidé vedle sebe a vedle nich musí
být alespoň jedno sedadlo volné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch. Popcorn ani pití si v kině nekoupíte.
Od 25. května by se měly otevírat
• Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky (vnitřní
prostory).
• Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich
restaurací a kaváren).
• Taxislužby (dosud nepovolené).
• Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing).
• Zámky, hrady za přesně definovaných podmínek.
• Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku.
• Další včetně opatření v cestovním ruchu.
• Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních
prostor).
zdroj: Internet
Upozorňujeme naše čtenáře, že vzhledem k dalšímu vývoji koronavirové krize, např. dalšímu výraznému zvýšení počtu nakažených, může
dojít i k úpravě těchto změn. Proto doporučujeme i nadále sledovat televizní zpravodajství, webové i facebookové stránky města Dolní Poustevna či hlášení městského rozhlasu.

„DOTAČNÍ PROGRAM na zmírnění
následků koronaviru pro OSVČ“
Oprávněný žadatel, tj. Osoba samostatně výdělečně činná
(OSVČ), živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec,
znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče,
architekt, daňový poradce apod.), který splnil podmínky čerpání kompenzačního bonusu pro OSVČ dle podmínek Zákona
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV – 2 a kompenzační bonus mu byl poskytnut, si může od 11. 05. 2020 zažádat
u Ústeckého kraje o 100 % dotaci (v max. výši 25 000,- Kč) na
úhradu provozních nákladů žadatele, bezprostředně související
se zajištěním podmínek pro výkon podnikatelské činnosti, které
žadatel prokazatelně hradí, a to i v době, kdy nemůže z důvodu
mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirovou
pandemií provádět aktivity k naplnění podnikatelské činnosti.
Bližší informace najdete na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje – sekce „Dotace a granty“.
Iveta Malá
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Když jsi odešel
Brooke Harris
Když Holly jednoho krásného dne zjistila, že je těhotná,
byla štěstím bez sebe. Její sen
se splnil. Netrvalo však dlouho
a krásný sen se změnil v noční
můru – miminko se nevyvíjelo dobře. Holly je na pokraji
zhroucení a obrovskou emocionální zátěž nevydrží ani její
vztah. A aby toho nebylo málo,
její nejmilovanější babička
Annie umírá. Před svou smrtí
má jen jediné přání: Chce, aby
Holly našla na půdě krabici
s jejími ručně psanými poznámkami a aby si je přečetla.
Holly pročítá zažloutlé stránky
vzpomínek a před jejíma očima se odvíjí dojemný příběh
Annie a její první a poslední
velké lásky Arthura „Sketche“
Talbota, který se doslova obětoval, aby ona mohla žít v bezpečí. Jak se dojemný příběh
pomalu chýlí ke konci, Holly
díky němu nachází v sobě sílu
čelit budoucnosti. Annie tak
před svou smrtí předává Holly
ten nejvzácnější odkaz: Nezáleží na tom, jak dlouho někoho
milujete, ale jak moc.

Eliza a její nestvůrky
Zappia Francesca
Eliza je stydlivá a trochu divná holka, ale na internetu se
z ní stává anonymní tvůrkyně
populárního komiksu Nestvůrné moře. Vůbec si neumí
představit, že by se jí ve skutečném světě mohlo líbit tolik jako
ve virtuálním. Tedy do chvíle,

Poustevník
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna je opět v provozu dle běžných úředních hodin.
Knihovna upozorňuje na tato pravidla návštěvy:
Vstup do knihovny je povolen pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál.
Před vstupem do knihovny je nutné použít desinfekci, která je
u vstupu do knihovny.
Každý návštěvník knihovny je povinen použít při výběru dokumentů z knihovního fondu a při manipulaci s nimi jednorázové rukavice, které jsou v knihovně k dispozici.
Do knihovny je možné vstupovat pouze v omezeném počtu, tedy
maximálně 2 osoby.
Pobyt uživatelů knihovny je omezen na nezbytně nutnou dobu –
nezdržujte se, prosím, v knihovně déle, než je nezbytně nutné.
Děkuji za pochopení.
Lucie Englerová
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než do školy nastoupí fanoušek
její tvorby Wallace. Rozumí si
a Eliza začne přemýšlet, jestli
by život offline nestál za zkoušku. Jenže pak vyjde její identita
najevo a všechno, co vybudovala, se začne rozpadat.

ZPESTŘENÍ ČASU
V dubnovém čísle novin se objevila příloha, kterou když vyplníte, a vše
bude správně, budete moci vyhrát zajímavé ceny. Znovu připomínáme,
že vyplněné listy budeme vybírat do konce června a následně provedeme vyhodnocení a losování. Šťastní vítězové budou následně oceněni.

OZNámení

Devadesátky!
Roky nespoutané svobody
Fundová Johana
Pamatujete si na dobu, kdy
jste každou sobotu obědvali u Volejte řediteli, v neděli
nakupovali nanuky u Family
Frostu a odpoledne koukali na
nové díly Beverly Hills 90210?
Pak je tato unikátní publikace
právě pro vás. Těšit se můžete
nejen na mimořádně pestré
vzpomínky osobností, ale také
na charakteristiku různých oblastí devadesátkové éry – od
gastronomie, módy nebo erotiky až po nezapomenutelné
sportovní a hudební události.

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách města v sekci Volný
čas – Knihovna.
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