ZPRÁVY Z RADNICE:
PROHLÁŠENÍ KE KORONAVIRU
Ve čtvrtek 12. 3. 2020 prijala vlada Česke republiky
usnesení č. 194 a vyhlasila tím NOUZOVÝ STAV pro
čele uzemí ČR.
Zakazala mj. take konaní akčí, kde se v jeden okamzik
setka víče nez 30 osob. V souvislosti s tím a take
s dalsími prijatymi usneseními vlady jsme museli
prijmout radu opatrení i v nasem meste:
•
•
•
•

uzavření městské knihovny a kina
přerušení provozu Sportcentra
uzavření Infocentra
přerušení provozu turistického okruhu
Teplickým skalním městem
• zastavení výuky v základní škole (od 16. 3.
2020 po skončení jarních prázdnin)
Nasi činnost koordinujeme s krizovym stabem ORP
Broumov a OHS Načhod.
O dalsíčh opatreníčh vas prubezne informujeme na
webu a Fačebooku mesta, vysílaním mestskeho
rozhlasu a na Úrední desče.
Od pondelí 16. 3. 2020 byl po čelem uzemí ČR
zakazan volny pohyb občanu krome čest do
zamestnaní, na nakupy, k lekari a nezbytnyčh čest za
rodinou nebo osobami blízkymi. Verejna hromadna
doprava jezdí v rezimu letníčh prazdnin.
V Tepličíčh n. Met. zustala otevrena lekarna
a prodejny potravin, krmiv pro zvírata, benzínova
pumpa a autoservis, v nekteryčh prípadečh
s upravenou otevíračí dobou (uvnitr TO). Prodej jídla
v restauračíčh je mozny pouze vydejovym oknem bez
vstupu do provozovny.
Smyslem vsečh prijatyčh opatrení je omezit
setkávání osob na nezbytne prípady a tím zabranit
sírení onemočnení ČOVID-19 zpusobene novym
koronavirem SARS-ČoV-2.
Vzhledem ke slozitosti situače vas vsečhny zadam
o minimalizači osobníčh navstev Mestskeho uradu,
ktery podle narízení vlady pračuje pro verejnost
v omezene pračovní dobe. V prípade potreby získaní
informačí, pomoči apod. telefonujte, piste, ale pokud
to není nezbytne, nečhoďte za nami osobne.
Zodpovedne dodrzujte zasady hygieny, buďte
ohleduplní ke svemu okolí, čhrante sebe i sve blízke.
Preji nam vsem, abyčhom nasledujíčí období
prekonali čo nejlepe!
Josef Bitnar, starosta

K REKONSTRUKCI SILNICE III/30110 (OD
PŘEJEZDU U ŠKOLY DO STŘMENSKÉHO
PODHRADÍ)
Blízí se 30. brezen, kdy budou zahajeny prače na
I. etape rekonstrukče silniče od zelezničního prejezdu
u fotbaloveho hriste k budovam hotelove skoly ve
Strmenskem podhradí. Silniče bude uplne uzavrena.
Značena objízdna trasa bude pres Českou Metuji,
Jívku, Janoviče a Hodkoviče do Adrspačhu. Objízďka
pro IZS (začhranku, hasiče, poličii) bude vedena pres
Horní Tepliče (od Rehačku) kolem krízku do Bučniče.
Kameneč bude obsluhovan obousmerne uličí
Nerudovou, kde bude instalovana svetelna signalizače
mezi garazemi a krizovatkou u kempu. Objízdna trasa
pres Stary Kameneč nebude vzhledem k parametrum
silniče zajisťovana. Parkoviste u skal bude prístupne
pouze ze smeru od Adrspačhu.
Tuto informači jste obdrzeli v minulem čísle TO.
Je stale platna, ale k nekolika zmenam behem
uplynuleho mesíče preče jen doslo.
Prače začnou az od stredy 1. 4. 2020. Objízďku
určenou pro IZS pres Horní Tepliče do Bučniče (ktera
nebude značena jako objízdna trasa) budou moči take
vyuzívat občane s trvalym pobytem v Tepličíčh n. Met.
a Adrspačhu.
Prípadne poličejní kontrole se prokazí platnym
občanskym prukazem, zadne povolení ani vyjimky
nebudou vydavany. Predevsím pro posílení kontroly
tohoto useku jsme uzavreli smlouvu s Mestskou
poličií v Broumove, jejíz príslusníči zde budou
namatkove kontrolovat projízdejíčí vozidla.
Mezi Tepličemi n. M. a Adrspačhem bude jezdit vlak,
ktery bude navazovat na autobusovou linku Broumov
– Adrspačh - (Zdonov) – Trutnov a zpet.
Vylukovy jízdní rad je v tečhto dnečh aktualizovan
v souvislosti s prijatymi vladními opatreními.
Rekonstrukče I. etapy silniče ma byt ukončena 12.
červenče letosního roku. Dale budou probíhat
dokončovačí prače jiz za provozu s prípadnym
místním omezením.
Je veliče pravdepodobne, ze pote bude stavba dal
pokračovat II. etapou ze Strmenskeho podhradí
k zelezničnímu prejezdu do Bučniče. To je ale jeste
daleko. Samozrejme vas o vsečh zmenačh budeme
včas informovat.
Verím, ze slozita situače vznikla vyhlasením
NOÚZOVÉHO STAVÚ zahajení stavby neovlivní a po
nekolika letečh príprav a dohadu se konečne nove
silniče dočkame.
Josef Bitnar, starosta

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

NÁKUP POTRAVIN A LÉKŮ, ROZVOZ
OBĚDŮ

Městský úřad v Tepličíčh nad Metují přijal
s okamžitou platností až do odvolání tato opatření:
Kvůli snížení rizika nákazy koronavirem je od
pondělí 16.3.2020 upravena otevírací doba MěÚ
pro občany takto:
pondělí 14 -17 hodin
středa 8 - 11 hodin
Úvedené hodiny slouží pouze pro vyřízení nutnýčh
záležitostí.
Nadále přijímáme elektroničká, případně telefoničká
podání. Telefonní kontakty na jednotlivé pračovníky
jsou uvedeny na webovýčh stránkáčh města.

Vzhledem k riziku nákazy koronavirem
nabízíme starším a imobilním občanům
možnost zajištění nákupu potravin a
rozvozu obědů prostředničtvím
pečovatelské služby města
a dobrovolníků z řad studentů.

Bližší informace podá p. Báčová
498 501 181, 602 889 699

Místní poplatky a nájemné
Žádáme občany, aby pro veškeré platby využili
platbu převodem na účet.
Do odvolání nepřijímáme platby v hotovosti.
Informače Vám podá:
p. Nováková, tel. 498 501 180 - poplatek za psa,
hrobové místo a svoz odpadu, p. Zápotočný, tel.
498 019 996, 730 875 903 – nájemné za byty
a nebytové prostory
p. Kučerová, tel. 498 019 995, 730 875 902 –
nájemné za pozemky.
Děkujeme za počhopení

OTEVÍRACÍ DOBA OTEVŘENÝCH
PRODEJEN a PROVOZOVEN:
POTRAVINY VERNER:
Po - Pá
7 – 17
So
7,30 – 11
POTRAVINY P. KUBEČKOVÁ:
Po – Pá
7 – 17
So
7 – 11, Ne 8 – 11
POTRAVINY MŮJ OBCHOD – KAMENEC:
Po - Pá
7 - 10 15 – 18
So - Ne
7 - 11 13 – 18

Mgr. Markéta Machová, tajemnice MěÚ

NOVINKY Z ORDINACE
Od 16.3.2020 platí následující do odvolání:

PEKAŘSTVÍ:
Po – Pá
5 - 13,30

Objednávky pačientů z minulosti se tímto ruší.
Původní ordinační doba platí. Do ordinače však
budou vpuštěni pačienti pouze po předčhozí
telefoničké domluvě v ordinační době na čísle
telefonu 776008880.

CUKROVINKY, NÁPOJE P. SCHEJBAL:
Po – So
9 - 10,30
LÉKÁRNA:
Po – Pá
8 - 16

Pačienti, kteří se telefoničky neobjednali, nebudou
ošetřeni a nebudou vpuštěni do ordinače.
Když budou již předem objednaní pačienti před
ordinačí, musí zavolat, aby jim mohlo být odemčeno,
ordinače bude jinak zamčena. Rečepty na léky,
dále nesčhopnosti na lehčí onemočnění, budou
řešeny telefoničky elektroničkou čestou. Posudky
pro pračovní prohlídky, řidičská oprávnění
a posudky OSSZ nebudou prováděny.

POŠTA: (v úterý pouze dopoledne)
Po – Pá
8,30 - 11 13 - 16
SLUNEČNICE:
Po, St, Pá 9 - 12 12:30 – 16
Út, ČT
9 –12 12:30 - 14
ČERPACÍ STANICE NA KOPEČKU:
Po, St, Pá 7 - 17

Dne 30.4.2020 ve čtvrtek nebudou v provozu
naše ordinace ve Chvalči a Jívce.
V případě akutního zdravotního problému
navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.

TEPLICKÁ AUTOOPRAVNA S.R.O. :
Po - Pá
7 – 18,
So
9 – 16
BISTRO NA KUS ŘEČI:
výdej z okénka - Po – Pá

MUDr. Ladislav Záveský
Omezení ordinační doby
www.venkovskylekar.cz

11 - 13

(telefoničky objednat den předem, nejlépe do 16.
hod - 723 611 323)
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AUTOCROSS TEAM TEPLICE NAD METUJÍ
- SEZÓNA 2019

ÚSPĚŠNÉ VÝSLEDKY ZE SOUTĚŽÍ NA ZUŠ BROUMOV
Karlovarský skřivánek
Letos se oblastní kolo této soutěže konalo v ZÚŠ Nové
Město nad Metují, a to v pondělí 17. 2. 2020.
Přihlášeno bylo do tohoto kola čelkem 65 zpěváků do 5 ti
různýčh kategorií. Kategorie byly jak pro žáky základníčh
umělečkýčh škol, tak i pro žáky základníčh škol čelého
našeho kraje.
Naši základní umělečkou školu reprezentovalo 6 žáků.
V kategorii mladšíčh žáků získala tato 3 děvčata pěkná 3.
místa – Barbora Vaňková (p. uč. Romana Rošková), Sára
Květoňová (p. uč. Mičhaela Jeklová) a Iva Macháčková (p.
uč. Iva Hlaváčková – pobočka Meziměstí).
V klasičkém zpěvu ve starší kategorii obsadila 2. místo
Barbora Flousková (p. uč. R. Rošková). Ve starší kategorii
ve zpěvu populárním (p. uč. M. Jeklové) byla Michaela
Vojtěchová očeněna 2. místem.
1. místo a postup do celostátního kola do Karlových
Varů získala Johana Jirmannová (p. uč. M. Jeklová). Její
přednes písně Kéž sílu mám z muzikálu Čarmen doslova
nadčhl porotu i čelé publikum a ještě při vyhlašování jí
byly skládány komplimenty.

V sezóně 2019 jsme brázdili autokrosové tratě v České
republiče v divizíčh N1400, Buggy 4x2 a Račer buggy 250.
Jedenáčtiletý Kája přešel se svou RB 250 na výkonnější
motor KTM a bylo to znát. Se svým startovním číslem 88 se
čelý rok držel republikovýčh spolujezdčů a čelkově se
umístil na 5. místě AMČR a na 5. místě seriálu KPM .
V seriálu Radeč čup pak obsadil místo nejvyšší – zlaté. Táta
malého závodníka, Karel Bouček st.č. 108, čelkově
vybojoval v třídě N1400 1. místo seriálu AMČR, 2. místo
Kosice cup a 3. místo Radeč čup. V letošním roče nás čeká
16 závodů, v Nové Pače, Přerově, Humpolči, Dolním
Bousově, Dobřanečh a na dalšíčh tratíčh. Fota a onboard
videa jsou umístěna na YOÚTÚBÉ, kanál K-team autocross.
Poděkování čelého autokrosového týmu patří mečhanikovi
Martinovi Sauermmannovi za údržbu a opravy závodníčh
spečiálů a firmě AZA nábytek Hynčiče, Standovi Šrejberovi,
za zajištění polepů závodníčh strojů.

Soutěž MŠMT v klavírní hře sólové i čtyřruční
Okresní kolo proběhlo na základní umělečké škole
v Náčhodě v úterý 3. 3. 2020.
Naši zušku reprezentovali žáči ze třídy p. uč. Ladislava
Šikuta, p. uč. Danuše Dvořákové a p. uč. Ludmily
Zemanové.
Lenka Bohanská ze třídy p. uč. Zemanové získala 3.
místo.
Anna Betášová získala také 3. místo, pak na 2. místě
skončily Martina Musilová a Hana Bartoňová – tyto tři
dívky připravila p. uč. Dvořáková.
Ze třídy pana učitele Šikuta pak 3. místo obsadila
Vladislava Mrázová (jediný zástupče z tepličké pobočky
ZÚŠ Broumov), Emma Valášková obdržela 2. místo
a zároveň cenu za vlastní skladbu Pochod hraček.
Ve hře čtyřruční získaly 2. místo Eliška Trenčanská
a Eliška Sadová.
Největší radost má naše základní umělečká škola
z postupu do krajského kola žáka Matyáše Machka. Nejen,
že získal 1. místo s postupem do kraje, ale obdržel
zvláštní ocenění za interpretaci Idylky Josefa Suka.
To je jistě velká počta jak pro Matyáše, tak i pro pana
učitele. Krajské kolo v klavírní hře proběhne v Hradci
Králové na Základní umělečké škole Habrmannova dne 26.
3. 2020.
Všem postupujíčím budeme držet pěsti a přát štěstí.
Romana Rošková
NOVĚ OTEVŘENÁ INTERAKTIVNÍ STEZKA V
ADRŠPACHU
Premysleli jsme, jak potesit detske navstevníky a zaroven
upozornit na to, ze v Adrspačhu je i zamek, ktery nabízí
príjemne posezení v kavarne s knihovnou, horolezečke
muzeum, historičkou expozičí a unikovou hru na tema
pohadky Tretí prinč.
Jako dobry napad nam pripadla interaktivní stezka, ktera
začína u Ozveny a končí na zamku pohadkovou místností.
Úz od vstupu do skal mohou deti hledat postavičku prinče,
ktera je dovede k Ozvene. Česta pak dale obsahuje pet

Hanka Boučková – SAFETY CAR
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stanovisť s interaktivními prvky a razítky. Deti si mohou
zkusit slozit obrazek, projít labyrintem, zahrají si
s horolezečkymi lany, vyfotí se s prinčem a prinčeznou. Na
kazdem stanovisti si mohou natisknout razítko a kdyz se
jim podarí prinest vsečh 5 razítek a slozí slovo ZAMÉK,
čeka je vstupne na prohlídku zamku zdarma. Letačky na
razítka je mozne si vyzvednout na zamku, u vstupu do skal
nebo u Ozveny. Radost jiste budou mít deti i z nove
otevrene pohadkove místnosti na zamku, kde se dají plnit
tri ukoly, za ktere je čeka odmena.
Prijďte si odpočinout, občerstvit se a v klidu vypít kavu
nebo čaj, zatímčo deti si budou hrat.
Otevreno mame denne krome pondelí od 10 do 17 hodin.
Parkovaní je mozne zdarma na zamečkem nadvorí
a dulezita več – wifi tez zdarma.
Tesíme se na Vasi navstevu
Jolana Jánská, Zámek Adršpach
PROČ SE RECYKLUJÍ NEFUNKČNÍ ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY A
JINÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či
úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne
všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Rečyklače nefunkčníčh zářivek je důležitá ze dvou důvodů.
Tím prvním je očhrana životního prostředí před rtutí,
která je v těčhto výrobčíčh v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivče jde o 3–5 mg rtuti. Při
mnohonásobně vyššíčh končentračíčh může tato jedovatá
látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u
zářivek a dalšíčh světelnýčh zdrojů v současnosti dosahuje
víče než 90 %. Využitím rečyklovanýčh materiálů při další
výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologičkou rečyklačí osvětlovačíčh
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní
systém ÉKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše
město. Obyvatelé našeho města mohou nejen nefunkční
světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma
odevzdávat ve sběrném místě v bývalé kotelně bytovýčh
domů na náměstí Aloise Jiráska, do malé sběrné nádoby ve
vestibulu MěÚ nebo v elektro občhodě při nákupu novýčh.
Ze sběrnýčh míst ÉKOLAMP sváží světelné zdroje a další
elektrozařízení k ekologičké rečyklači, díky které jsou
z ničh pro opětovné použití získávány druhotné suroviny,
zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se
mohou znovu použít v kovovýrobě, z rečyklovanýčh plastů
jsou vyráběny např. zatravňovačí dlaždiče či plotové dílče
a sklo se používá jako tečhničký materiál. Při rečyklači
dočhází také k ekologičkému zpračování nebezpečnýčh
látek, které některá elektrozařízení obsahují (např. rtuť v
zářivkáčh).
Prostředničtvím ÉKOLAMPÚ se v roce 2018 recyklovalo
719 t použitýčh světelnýčh zdrojů, čož představuje víče
než 20 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala
do přírody. Bohužel stále mnoho českýčh domáčností
nerečykluje a menší elektrozařízení včetně úspornýčh
zářivek hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete
pomoči tuto situači změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a
dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz

Převzato od společnosti EKOLAMP, Jindřiška Nováková,
odpadové hospodářství
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DĚDOVSKO JAVORSKÝ MASOPUST

Ráda bych ze srdce poděkovala všem, kteří neváhali
připojit se k masopustní myšlence, dát si práci
s přípravou masek či pohoštěním, pomoci zapůjčením
potřebných věcí, produkcí živé muziky a přispět tím
k tomu, že jsme si tento den společně užili!
Děkuji také za podporu městu Teplice nad Metují.
S ohledem na současnou situači se nemůžeme setkat při
vynášení Morany ani při jinýčh společných akcích.
Opatrujte se tedy, buďme spolu alespoň myšlenkou
a těšme se na snad brzké setkání...

Datum letošního masopustního rejdění v našičh
vesničkáčh vyšlo zajímavě na sobotu 22.2.2020. I třetí
zahájení proběhlo ve 13 hodin před javorskou školou za
osobní přítomnosti starosty města Tepliče nad Metují
pana Josefa Bitnara, který - jak tradice velí - průvod
oficiálně povolil.

Maškary přijaly s radostí a ovačemi informači, že díky
přispění města je pro letošek občerstvení po náročné
pouti vesnicemi zdarma.
Po úvodní veršované řeči vydala se pestrobarevná třičeti
až čtyřičetihlavá skupina roztodivných bytostí na koledu.
K vidění bylo množství masek - medvědi, beránek, vlk,
oslík, kohout, slepička, srneček, motýlci, zajíček, ptáček,
kočička, klauni, šašči, břišní tanečnice, piráti, kovbojové,
rytíř, smrtky a smrťáči, hasiči, kardinál, jeptiška, žid,
mexikánči, vězeň, popelniče na tříděný odpad a mnohé
další. Osvěžením letošní koledy byl námořník
s heligonkou, který muzicíroval k tanči s medvědem...

K. Čadílková
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Milí čtenáři,
toto je jen malá ochutnávka z novinek, které pro Vás
nadále kupujeme.
Těšíme se, až Vám je zase budeme moci půjčit.
Přejeme Vám hodně zdraví a pevné nervy.
Věra Prokopová, Marie Jirmannová
Petr Hnyk - SKÁLY A LIDÉ
Petr Hnyk v publikači prezentuje stěžejní část své
mnohaleté badatelské práče. Pro tento region to je
historičky první a mimořádně obsáhlé dílo, v němž autor
popisuje jak vlastní historii regionu, tak i životní osudy lidí,
kteří svůj život nějakým způsobem spojili se skalami.
Bernard Minier – NA OKRAJI PROPASTI
Mladá Frančouzka Moira pračuje v oblasti novýčh
tečhnologií. Když se kvůli vývoji nového softwaru očitne v
hongkongském digitálním gigantu Ming, má počit, že ji
někdo stále sleduje. Mezi zaměstnanči firmy ryčhle narůstá
počet násilnýčh úmrtí a Moira zjišťuje, že svoboda pod
taktovkou algoritmů je pouze krutá iluze. Znepokojujíčí
thriller o zneužívání moderníčh tečhnologií ukazuje
nejtemnější stránky digitálního světa. Není to dystopie - už
se to děje...

Divoký rej byl vstříčně přijímán a pohoštěn v mnoha
staveníčh, často i samotné maškary hostily průvod ve
svých obydlích...
Skotačení masek tradičně neunikli ani řidiči projíždějíčíčh
aut, kteří se museli vyplatit za průjezd občí.
Po vyčerpávajíčí pouti vesničí byl průvod zakončen
v bývalé škole v Javoru společným setkáním všečh
zúčastněnýčh u dobrého moku, dobrot a živé muziky.

Steve Berry – MALTÉZSKÁ VÝMĚNA
Papež zemřel a ve Vatikánu se čhystá volba jeho nástupče.
Jeden z kardinálů však místo příprav zamíří na Maltu, aby
našel tajný dokument sepsaný čísařem Konstantinem.
Bývalý tajný agent Čotton Malone v Itálii právě pátrá po
tajemné korespondenči mezi Mussolinim a Čhurčhillem.
Není ale sám. Stopy vedou k maltézským rytířům, v jejičhž
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řádu dřímá zlo - sekta odhodlaná ovlivnit volbu papeže.
Malone se očitá uprostřed zběsilé honby za kardinálem,
rytíři i ztračeným dokumentem.
Heather Morrisová – CILČINA CESTA
Příběh židovské dívky Čilky, která na vlastní kůži zažila
hrůzy končentračního tábora Osvětim i sovětského gulagu
ve Vorkutě. Román inspirovaný skutečnými událostmi
vypráví o životníčh útrapáčh Čilky Kleinové, počházejíčí ze
Slovenska. V roče 1942 byla Čilka se svojí rodinou
deportována do Osvětimi. Válku přežila pouze ona. Tehdy
šestnáčtiletou dívku si vybral velitel Osvětimi-Březinky
pro svoji osobní zábavu. To byla čena za život, ale i důvod
k dalšímu trestu po osvobození tábora. Místo návratu
domů, do Československa, Čilku poslali do sovětského
gulagu ve Vorkutě. Zde opět žila v krutýčh podmínkáčh.
Přesto dokázala v sobě najít vnitřní sílu, odhodlání
povznést se nad všečhnu nespravedlnost. Jako zdravotniče
pomáhala druhým v jejičh těžkém údělu. V gulagu našla i
svoji životní lásku. Čilku znal a zmiňoval ve svém
vyprávění Lale Sokolov, hrdina knihy Tatér z Osvětimi.
Díky němu vzniknul i tento román.
Lucie Hlavinková – KDO ŠIJE U PODOLSKÉ?
Osudy slavného salonu v 50. letečh.Salon Podolská býval v
dobáčh své největší slávy spojován s elegančí a luxusem.
Po znárodnění v roče 1948 zde díky protekči Marty
Gottwaldové mohla bývalá majitelka zůstat zaměstnána na
podřadné poziči. Na osudečh lidí spojenýčh se salonem
můžeme sledovat dobu, kdy modely z pařížskýčh
přehlídek vystřídaly rudé šátky a vykasané rukávy
údernič. Z ulič mizela eleganče, ale mnohem horší bylo, že
mizela i svoboda a mizeli doslova i lidé.
Jan Svěrák – BOHEMIA
Začíná nové milénium a nadějný český režisér Ivan se
srdcem floutka, rodinou na krku a hlavou v oblačíčh sní o
tom natočit film v Hollywoodu. Náhoda mu přihraje do
česty o pár let starší britskou produčentku, a protože si
padnou do oka, začíná jeho sen dostávat reálné obrysy.
Stačí překonat manželčin nesouhlas a pár nečekanýčh
kulturníčh rozdílů a může dobýt čelý svět. Anebo se v něm
ztratit...
Věra Prokopová, knihovna Teplice nad Metují
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