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Vážení spoluobčané,
v letošním roce se Vám dostává do rukou poslední číslo zpravodaje. Je konec roku, čas
bilancování a hodnocení. Akce, které jsem zmiňoval v minulých číslech, máme zdárně dokončené.
Rozpracovaná zůstává rekonstrukce a přístavba mateřské školy, práce probíhají podle harmonogramu a ke
konci příštího roku bychom měli kolaudovat. Vybudování nových studní a výstavba nové akumulační
nádrže započne dle předpokladu v měsíci únoru příštího roku. Jedná se o akci, která zajistí dostatečný
zdroj pitné vody pro občany našeho městyse i místní firmy. Smlouva o dílo byla podepsána dodavatelem akce bude dle výběrového řízení firma Vodak Humpolec s.r.o., která podala nejvýhodnější
nabídkovou cenu – cena díla bude 6,5 mil. Kč. Dokončení by mělo být v červenci příštího roku. Dále
zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání projednalo a odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na
stavební úpravy základní školy, včetně výstavby nových odborných učeben. Při této akci vznikne půdní
vestavba odborných tříd, bude vybudován výtah a nové únikové schodiště. Na tento projekt máme téměř
vše připravené a pokusíme se získat potřebné finanční prostředky. Žádat budeme o dotaci Ministerstvo
financí a IROP (za spoluúčasti Místní akční skupiny Blaník). Předpokládané náklady na tuto akci jsou asi
14 mil. Kč. Další akcí, která je připravená projektově, jsou již avizované nové chodníky. Projektovou
dokumentaci máme již schválenou SFDI Praha. Nyní budeme pracovat na stavebním povolení a podání
žádosti o dotaci. Cena tohoto díla bude asi 2,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že veškeré projekty je třeba
spolufinancovat, bylo zastupiteli projednáno a odsouhlaseno požádání o úvěr ve výši 5,5 mil. Kč. Taktéž
bychom chtěli pokročit s rekonstrukcí nádraží, které je v našem vlastnictví, ale bohužel i po dvou letech
nebyla naše žádost ve vládě na přímý odkup okolních pozemků projednána.
Další posun jsme zaznamenali u stavby rozhledny. Byl zpracován nový projekt a v současné době
je zadáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Počátkem roku 2018 bude znám nový dodavatel akce.
Předpokládané náklady činí 6 mil Kč. Financování akce bude zajištěno z dotací MAS Blaník,
sponzorským darem a finanční spoluúčastí mikroregionu Český smaragd. Pokud vše půjde podle
představy, tak s realizací rozhledny by se započalo ještě v roce 2018. Byl by to velký úspěch, protože
přípravy trvají bezmála 14 let.
Na závěr patří poděkování za práci pro náš městys všem zastupitelům, členům našich spolků, ale
i Vám všem, kteří jste se aktivně podíleli na rozvoji a fungování našeho městyse.
Vážení spoluobčané, chci Vám všem do nového roku popřát hodně zdraví, spokojenost a mnoho
úspěchů v pracovním i osobním životě.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Volba prezidenta České republiky
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR,
které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017
Sb., byla vyhlášena volba prezidenta na dny 12. a 13. ledna
2018.

Změna volební místnosti
pro volbu prezidenta ČR

Volba prezidenta se koná na území České republiky:

Případné II. kolo volby prezidenta se bude konat na území
České republiky:
2.00 hodin a
Právo volit má:
státní občan České republiky, který alespoň druhý den
volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let
státní občan České republiky,
který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna
2018, dosáhl věku 18 let.
Nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní
občan České republiky, který splňuje podmínky výše
uvedené.



Z důvodu usnadnění přístupu do volební místnosti
osobám s omezenou pohyblivostí, přistoupil úřad
městyse ke změně sídla volební místnosti.
V těchto volbách poprvé půjdeme všichni
z našeho volebního okrsku volit do budovy
Základní školy Zdislavice. Vstup do budovy
bude umožněn hlavním vchodem z městečka
a směrovkami bude volební místnost řádně
označena.


Lampiónový průvod
V pátek 27. října se u nás
uskutečnil další ročník lampiónového
průvodu. Letos již popatnácté se
sešli na městečku rodiče s dětmi,
prarodiče i další občané, kteří si
nenechali ujít procházku městysem
za doprovodu kapely Josefa Nerada.
Po 18. hodině jsme se vydali
v čele s kapelou a s rozzářenými
lampiónky ulicemi městyse po
známé trase ve směru z městečka
okolo obchodu na Kutál, zahnuli
jsme vpravo zpátky okolo nových
rodinných domů a vrátili se zpět ve
směru na Kutál a pokračovali ke
kostelu a zpět na městečko. Průvodu
se zúčastnilo asi přes padesát malých dětí, které byly na závěr odměněny sladkostí.
Děkujeme všem za účast, organizátorům za přípravu a těšíme se na další ročník.
Dana Volfová

Návštěva Mozartova města
Druhý adventní víkend pořádal Úřad
městyse Zdislavice zájezd na adventní
trhy do Salzburgu, a tak jsme v sobotu
9. 12. 2017 časně ráno vyrazili směr
Mozartovo město.
Okolo půl 11 jsme vysedali z autobusu
u zámku Mirabell, přes zámeckou
zahradu jsme se přesunuli k domu, ve
kterém žil a tvořil W. A. Mozart a odtud
přes řeku Salzach do Starého města.
Obilná ulička s půvabnými obchůdky
a rodným domem W. A. Mozarta nás
dovedla na Rezidenční náměstí a na
náměstí před Salcburským chrámem, na
kterém se koná jeden z nejkrásnějších a
nejstarší vánočních trhů v Evropě.
Posilněni výborným svařeným vínem a punčem jsme se vyšplhali na pevnost Hohensalzburg, ze které
jsme měli celé město jako na dlani. Vánočně vyzdobený Salzburg, padající sněhové vločky, vůně horkých
kaštanů a svařeného vína vyvolala jedinečnou atmosféru. Na trzích jsme ochutnali svařené víno, ovocné
punče, preclíky, pečené brambory, klobásky a další speciality. Nelze také zapomenout na pravé
Mozartovy koule z cukrárny pana Fürsta, kde je
ručně vyrábějí již od roku 1890.
Na své si však mezi těmi punči a svařáky přišli
také vášniví pivaři. Závěr výletu totiž mnoho
z nás věnovalo návštěvě Augustiniánského
kláštera, ve kterém se od roku 1621 vaří pivo.
Je libo tuplák piva nebo nějaká rakouská
specialita? Pak doporučujeme klášter při návštěvě
Salzburgu určitě navštívit!
Za účastníky zájezdu Iveta Němcová




Mikulášská besídka
V sobotu 2. prosince uspořádaly zdislavické ženy pro
naše nejmenší Mikulášskou besídku. Krátce po 15. hodině
se zaplnilo místo před hasičskou zbrojnicí malými dětmi
v doprovodu rodičů i ostatních dospělých. Čekání na
Mikuláše zpříjemnili dětem žáci základní školy pod vedením
paní učitelky Mgr. V. Pecháčkové. Díky jejich vystoupení
jsme se zaposlouchali do vánočních básniček a písní.
Poté mezi nás přišel Mikuláš a Anděl v doprovodu
čertů. Děti byly hodné nebo alespoň slibovaly, že se
polepší a každé Mikuláš obdaroval sladkou nadílkou.
V průběhu akce se mohli všichni občerstvit vlastnoručně
opečeným špekáčkem, lahodným svařákem a ochutnat
domácí moučník.

Po krátkém posezení
jsme kolem 16. hodiny
společně
přešli
ke
stromečku na městečku,
zapálili prskavky a postupně
se rozcházeli do svých
domovů.
Organizátorky děkují
našim hasičům za pomoc při
zajištění zázemí, městysi
Zdislavice i všem za účast.
Těšíme se za rok na
shledanou.
D. Volfová, foto V. Boučková

Ping pongový turnaj
Již šestnáctý ročník ping pongového turnaje uspořádala ve zdislavické tělocvičně Stará
garda Zdislavice. Předcházející turnaje se konaly mezi svátky, ale nyní pořadatelé z různých
důvodů zvolili termín 16. prosince 2017.
Každým rokem je očekávána účast kolem 30ti sportovců a i tentokráte nebyli pořadatelé
zklamáni.
V letošním roce byl turnaj ve znamení vyšší účasti mladších ročníků a naopak oproti
turnajům předešlých chyběli hráči
mezi 30ti až 40ti lety, kteří se turnaje
pravidelně zúčastňovali.
Jsme
rádi,
že
se
do
sportovního klání zapojila i jedna
žena. Poděkování patří i nejstaršímu
účastníkovi turnaje p. Antonínu
Sedláčkovi.
A jak turnaj dopadl?
Na pátém až osmém místě se umístili
(dle abecedního pořadí): Florián
Václav, Houdek Zdeněk, Kot Zdeněk
a Vošický Martin. Čtvrté místo si
vybojoval Strnad Jakub.
A na „ bednu“ vystoupili tito borci:




3. místo Janeba Jiří (Bolina)
2. místo Navrátil Radek (Chlum)
1. místo Kohout Jaroslav (Javorník).
Fotografie z turnaje budou k vidění na webových stránkách Městyse Zdislavice.
Pořadatelé děkují všem účastníkům ping pongového turnaje, děkují vedení Městyse Zdislavice
za zapůjčení tělocvičny a v roce 2018 na shledanou.
Přejeme všem hezké svátky a hodně zdraví do nového roku.
Antonín Žák

Vybráno z obecní kroniky
rok 1975
Počasí – Sníh napadl v polovině listopadu a na vánoce roztál. Teplota v lednu se pohybovala mezi
0° až -5°C. Silnější mrazy - 20°C byly ke konci února. Sněhu málo. Jaro mokré, které vyvrcholilo
velkými bouřkami s průtrží mračen. Voda udělala mnoho škod. Léto teplé, slunné, bez vodních srážek.
Oslavy – letošní jaro – jaro 30. výročí osvobození naší republiky, nezastihlo naše občany
v nečinnosti. Chtěli, aby naše obec přivítala slavné výročí pěkně upravená. Provedli úpravu parčíků.
Vysadili na nich nové keře růží. Někteří občané před svými domy zhotovili okrasné záhony a na nich
vysázeli keře růží, sedmikrásek, mečíků, skalniček a jiných květin. Žáci ZDŠ vyčistili obec i okolí od
papírů a všech nečistot. Byl též proveden sběr starého železa. Pro májové dny byly vyzdobeny okna
některých domů. Na veřejných místech a podél silnic byly postaveny májky a transparenty. Hesla hlásala:
„Proletáři všech zemí, spojte se“, „Se Sovětským svazem na věčné časy“. Dále byly vylepovány poutače
k 30. výročí osvobození Rudou armádou a k 30. výročí založení národních výborů.
Čarodějnice, ohně vítězství – v předvečer 1. máje zůstali naši občané věrní tradici a na třech
místech zapálili hranice podle starého zvyku pálení čarodějnic, pro mladou generaci, ohně vítězství.
Hranice plála „U malé lipky“, kde se shromáždilo asi 70 občanů starších i mladších, další byly
„U řimovského křížku“ a „U chlumského křížku“.
Stavění máje – bylo jen škoda, že pěkné počasí, které několik dní před 1. májem panovalo, se
30. dubna odpoledne velmi zhoršilo a během večera a noci vydatně pršelo. Ten však nezabránil, aby
mládež nepostavila do rána tři máje, u kostela, u bytovek pro učitele a v Rokličkách. Dlouho se z nich
neradovala, neboť během dvou dnů je mládež ze sousedních obcí porazila.
9. květen – rozmary počasí také ovlivnily zdárný průběh oslav 30. výročí osvobození, které se
měly uskutečnit na fotbalovém hřišti v Bolinsku. Bylo zrušeno cvičení požárníků, spartakiádní cvičení
žáků a žákyň ze Zdislavic a Trh. Štěpánova. Oslava začala ve 13 hodin koncertem Lidové školy umění
z Vlašimi, kterou řídil František Kmoch, před budovou ZDŠ. Odtud byl uspořádán průvod k pomníku
padlých, kde po zahrání naší a sovětské hymny, byl položen věnec k uctění jejich památky. Následovala
kulturní vložka a projev tajemníka MNV. Po Internacionále se odebral průvod do tělocvičny, kde
pokračoval slavnostní koncert. K ukončení oslav byl sehrán fotbalový zápas žáků ZDŠ Zdislavice – ZDŠ
Hulice. Domácí vysoko vyhráli 11 : 1.
Oslava VŘSR – v předvečer oslav 58. výročí VŘSR pod záštitou MNV, KSČ, MV NF byl
uspořádán 6. 11. lampiónový průvod. Průvod byl seřazen před budovou školy a za účasti kapely OB
Zdislavice procházel obcí. Oslava se konala u pomníku padlých, kde po zahrání státní hymny byla
kulturní vložka a slavnostní projev. Průvodu se zúčastnila předškolní i školní
mládež s místními občany v počtu kolem 140.
Výstavba – byla provedena úprava u požární zbrojnice. Začátkem
července bylo započato s bouráním hostince a hospodářských objektů u Tichů
č.p. 1. V prostorách bývalého hospodářství, kde stála stodola, nyní se
dobudovává mateřská školka. Do konce letošního roku byla provedena
demolice bývalé strojírny – kovárny Josefa Šustra č.p. 36. Dům koupilo JZD
Zdislavice, kde během několika let postaví kulturní dům. Svépomocí
spoluobčanů byla vybudovaná kanalizace od Mančalů na Kutál v délce 100m.




Základní devítiletá škola – ve školním roce 1974-75 navštěvovali zdejší školu 223 žáci. Na škole bylo
devět tříd a vyučovalo v nich třináct pedagogických pracovníků. Při zdejší škole pracovalo jedno
oddělení družiny a jedno oddělení školního klubu, ve kterých pracovaly dvě soudružky vychovatelky.
Dále při škole pracovalo dvanáct vesnických oddílů PO SSM a pět zájmových kroužků. Žáci byli
v průběhu roku zapojeni v olympiádách a v různých soutěžích ve škole i mimo školu. K 28. březnu 1975
byl udělen řediteli školy Josefu Starovi titul „Vzorný učitel“.
Kino - v letošním roce se promítalo 103 filmů a uskutečnilo se 123 představení. Promítalo se
v sobotu a v neděli. Mimo to se uskutečnilo školní představení u příležitosti oslav VŘSR a dětské
představení pořádané k Mezinárodnímu dni dětí.
Politické a společenské organizace - v naší obci jsou tyto: Vesnická organizace KSČ,
Československá strana lidová, Tělovýchovná jednota Sokol, Český svaz chovatelů drobného zvířectva,
Včelaři, Český svaz žen, Svazarm, Svaz socialistické mládeže, Myslivecké sdružení, Základní organizace
Československé požární ochrany.
…pokračování příště.
-dv-

Vážení přátelé,
blíží se konec roku a přípravy na Tříkrálovou sbírku 2018 jsou v plném proudu. Od roku 2000 pořádá
Tříkrálovou sbírku Charita Česká republika. Ve Vlašimi byla dlouholetou koordinátorkou sbírky paní
Miluše Slunečková, které patří velké poděkování. Ke konci roku 2016 své zkušenosti, rady a hlavně
vytvořenou síť dobrovolníků předala nové koordinátorce. Tříkrálovou sbírku by nebylo možné uspořádat
bez zapojení velkého počtu dobrovolníků a to z řad dospělých a dětí různého věku. I těm patří velké
poděkování za aktivní přístup. Na činnosti dobrovolníků - koledníků závisí úspěch celé sbírky.
Tradiční skupinka koledníků bývá složena ze Tří králů a jednoho vedoucího skupinky. Vedoucí musí být
starší 15 let a během koledování musí mít u sebe k dispozici vyplněný průkaz vedoucího skupiny a také
Osvědčení o oznámení sbírky. Některé skupinky bývají i tříčlenné a to tehdy, když vedoucí je zároveň
jedním z králů. V našem regionu známe i vícečetné skupinky, které se daří obsadit na některých okolních
vsích.
Sbírka se provádí do zapečetěných pokladniček s charitním logem, do jiných pokladniček nelze sbírku
provádět. Tříkrálová sbírka 2018 se v pražské arcidiecézi bude konat v termínu od 01.01.2018 do
14.01.2018. Koledovat se může každý den dle počtu koledníků, jejich sil a přízně počasí. Ve Vlašimi a
okolí se nejčastěji koleduje v sobotu. V roce 2018 vychází první sobota na 6. ledna 2018, tedy na Tři
krále, druhá sobota na 13. ledna 2018.
Každý rok se 65 % výtěžku sbírky vrací do Farní charity Vlašim, 15 % využívá na své projekty
diecézní Charita, 10 % je zasíláno na podporu projektů v zahraničí a 5 % pokrývá režii sbírky.
Z finančních prostředků získaných v TKS 2018 plánuje podpořit ADCH Praha tyto své projekty:
1.
Humanitární středisko ADCH Praha
2.
AD Brandýs na Labem pro pomoc matkám s dětmi
3.
Vybudování komunitního centra Farní charity Vlašim
4.
Podpora České nemocnice v Ugandě.
Při Tříkrálové sbírce 2017 se ve Vlašimi a okolí vybralo neuvěřitelných 448 529 Kč. Podaří se nám tuto
částku společně pokořit v Tříkrálové sbírce 2018? Svůj tip můžete vyplnit do jednoduchého formuláře na
webových stránkách FCH Vlašim. Ty z Vás, kdo odhadnou nejpřesnější tip FCH odmění na benefičním
koncertě „Děkujeme Vám! 2018“.
V závěru Vám všem přeji klidné a požehnané prožití svátků vánočních a v roce 2018 pevné zdraví, hodně
štěstí, lásky a životní pohody.



Jana Srbová, Koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Vlašim a okolí
trikralova.sbirka@charitavlasim.cz, 732 277 256


Výborné 2. místo starší přípravky Zdislavic
po podzimní části okresní soutěže
Okresní přebor starších přípravek Ferdináda 2017/2018
Po odchodu několika chlapců ročníku 2006 do kategorie mladší žáci se
soupiska starší přípravky zúžila na deset hráčů. V rámci tréninkové přípravy byl
upraven způsob vedení tréninků, častěji byly procvičovány herní situace
a složitější tréninkové sestavy, větší důraz byl dále kladen na práci s míčem, zlepšení pohybu,
důrazu a předvídavosti ve hře na všech postech. Přesto, že se hráči nevyvarovali chyb, došlo
v krátké době k výraznému zlepšení výkonnosti. K pohodové hře podtrhující odhodlanost týmu jít za
dobrými výsledky jistě přispěly dobré vztahy v týmu jak v tréninku, tak i při zápasech, nesobeckost
a schopnost klíčových hráčů strhnout svými výkony i hráče ostatní. Prostě dobrá parta.
Úspěchy v mistrovských zápasech přišly záhy. Za celou podzimní část tým vyhrál na naše
poměry nevídaných 9 z celkových 11 soutěžních utkání. Poraženi kluci odešli pouze po dlouho
vyrovnaných duelech s Vlašimí A (ročník 2007) a Vlašimí B (ročník 2008), kde úspěchu soupeřů
napomohla až širší a vyrovnanější hráčská základna a tedy větší fyzická síla, ale zároveň i více
štěstí v závěrech zápasů. Proti některým dalším soupeřům si nejednou kluci s chutí zastříleli
a herně i výsledkově je jasně přehráli.
Výsledné 2. místo z 12 týmů s celkovým skóre 130 : 31 dokresluje skvělou podzimní jízdu
a je velkou odměnou nejen pro hráče. Umístění posunulo tým starší přípravky Zdislavic do jarních
bojů hlavní skupiny o přeborníka okresu Benešov, kde se postupně střetnou s nejlepšími ze zbylých
dvou skupin Okresního přeboru Ferdináda starších přípravek. Je zřejmé, že nás na jaře budou
čekat už jen samé nelehké zápasy, které však bez ohledu na výsledky mohou po herní stránce
klukům jen prospět. Přeji všem hodně úspěchů a děkuji za předvedené vynikající sportovní výkony.
Sestava s převážně obsazovanými posty hráčů:
Brankář - Balek Vojtěch / Obránci a záložníci - Vošický Jan, Hůdek Filip, Čermák Jaroslav,
Růžička David(K), Klika Vít, Fiala Matěj / Útočníci - Kupsa Martin, Balek Matěj a Kupsa David
Branky: David Růžička – 72, Martin Kupsa – 17, Vít Klika – 13, Matěj Fiala – 8, Matěj Balek – 6,
David Kupsa – 6, Filip Hůdek – 5, Jan Vošický - 3
Krásné Vánoce a vše dobré v novém roce.

Hodnocení fotbalové
sezóny

#

Josef Růžička
Celková tabulka

1. FC Křivsoudov

V

R

P

Skóre

B

13 11

2

0

84:17

35

Z

13 9
2
2
53:29 29
Skončila nám sezona 2016/2017, 2. TJ Sokol Tichonice
v které jsme měli zastoupení ve dvou
3. TJ Jawa Divišov B
13 8
2
3
53:35 26
soutěžích.
„A“ mužstvo Okresní přebor – 4. TJ Jiskra Struhařov B
13 7
3
3
52:34 24
mělo pod taktovkou Dušana Krásy po
13 7
2
4
35:23 23
podzimu 17 bodů, ale vysoký počet 5. FK Bílkovice
zraněných hráčů a časté absence 6. TJ Sokol Kondrac B
13 7
1
5
37:36 22
dávaly tušit velký problém pro jarní část
13 6
3
4
32:23 21
soutěže. Na jaře se docházka 7. TJ Nesperská Lhota
nezlepšila a ani mohutné „posilování 8. Sokol Kamberk
13 6
0
7
31:53 18
důchodci“ z „B“ mužstva nezabránilo
9. Sokol Zdislavice
13 5
1
7
31:32 16
dalšímu sestupu do III. třídy.
„B“ mužstvo VI. třída – naše 10. TJ Sokol Trhový Štěpánov B 13 3 3 7 23:42 12
rezerva pod taktovkou Petra Váni i přes
13 3
2
8
23:43 11
časté oslabení z důvodu posílení „A“ 11. Sokol Čechtice
mužstva obsadila skvělé 2. místo, kdy 12. Blaník Načeradec
13 2
3
8
32:54
9
nás od vítězství v soutěži dělily pouhé 2
13. TJ Sokol Dolní Kralovice B
13 2
2
9
22:45
8
body.
Z důvodu
malého
množství
14. TJ Svoboda Ratměřice
13 1
2 10 18:60
5
hráčů
se
přihlásilo
do
sezony
2017/2018 pouze jedno družstvo do III. třídy. V této soutěži máme střídavé výkony a doufáme, že jaro se
nám podaří lépe.
Za všechny členy Sokola přejeme občanům Zdislavic krásné Vánoce a šťastný nový rok.













Životní jubilea ...

KNIHOVNA
ZDISLAVICE
KNIŽNÍ
NOVINKY

říjen, listopad a prosinec 2017 :
Eva Kořínková, Zdislavice 189
Bohuslav Hrdina, Zdislavice 210
Alena Boučková, Zdislavice 75
Jindřiška Strachotová, Zdislavice 167
Dagmar Mašková, Zdislavice 122
Vlasta Floriánová, Zdislavice 46
Helena Krejčová, Zdislavice 108
Bohuslav Váňa, Zdislavice 39
Eva Zvárová, Zdislavice 42

50
55
55
60
65
77
77
79
80

Dana Fliegerová, Zdislavice 171
Karel Jankovský, Zdislavice 181
Jiří Pecháček, Zdislavice 180
Blažena Šandová, Zdislavice 150
Josef Kůžel, Zdislavice 24

55
60
65
78
88

Josef Kotrč, Zdislavice 103
Květa Šrankotová, Zdislavice 61
Růžena Váňová, Zdislavice 39
Věra Houdková, Zdislavice 156
František Krejčí, Zdislavice 108
Josef Kotrč, Zdislavice 146
Antonín Veselý, Zdislavice 3

50
60
75
81
82
82
89

Všem srdečně blahopřejeme!

BRYNDZA ROBERT – TEMNÉ HLUBINY
Některá tajemství mají raději zůstat hluboko skryta…
Další případ inspektorky Eriky Fosterové.
KELEOVÁ-VASILKOVÁ TÁŇA – PŘÍTELKYNĚ
Román pro ženy od oblíbené autorky.
KUBÁTOVÁ TÁŇA – SÍŤOVKY
Co spojuje dvě mladé ženy z opačných konců
republiky? Komunikace po síti. Nahlížení do e-mailů
vyloudí čtenářům úsměv na tváři.
ROBERTSOVÁ NORA – STÁLE V TVÉM STÍNU
Naomi odhalí otřesné tajemství svého otce, začne pátrat
v minulosti a noční můry ji doženou.
SMITH WILBUR – ŘEKA BOHŮ – FARAON
Autor popisuje úsilí Taita zachránit Egypt z vlády
faraona Utterika, v tom mu pomáhá bratr faraona
Rameses.
VÁŇOVÁ MAGDA – JÁ HLUPÁK
Příběhy sochaře Vincenta a jeho ženy Evy kostýmní
výtvarnice líčí jejich úspěchy i pády.

Rozloučili jsme se …
16. 10. 2017

Vladimír Houdek, Zdislavice 159

(55)
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