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Do Luxoru zavítala finská velvysla-nkyně 
Ve středu 25. ledna obyvatelé Domova pro seniory přivítali finskou velvyslankyni Helenu Tuuri, která 

do Poděbrad přijela s doprovodem a překladatelkou. 

Text a foto: Kateřina Vaněčková

Nápis v zaplněné jídelně napo
vídal, že středeční dopoledne 
v Luxoru patří oslavě Dne 
Finska. Na velvyslankyni čekalo 
tradiční přivítání chlebem a solí. 
Nejprve došlo na představení 
severské země, jejího jazyka, 
kultury a historie - přítomní se 
dozvěděli mimo jiné skutečnost, 
že Finsko letos slaví 100 let své 
nezávislosti. Po přednášce došlo 
na přípitek červeným vínem, 
kdo měl chuť, mohl dát přednost 
finské vodce. Posledním bodem 
programu byla diskuze, při které 
padla zmínka o nádherné přírodě 
a rybaření v „zemi tisíců jezer", 
dále o Emilu Zátopkovi, který se 
proslavil na olympijských hrách 
v Helsinkách, nebo zajímavých 
zápasech mezi českými a finský
m i hokejisty. Velvyslankyně 
Helena Tuuri podotkla, že za dva 
a půl roku, co žije v Česku, se jí 
zdají země, jejichž hlavní města podle ní stejný smysl pro humor, s úsměvem odpověděla, že bez hrachová polévka, hovězí kostky 
Praha a Helsinky jsou vzdálená rádi poslouchají klasickou hudbu přehánění je to nejkrásnější v zelenině s bramborovou kaší, 
l 300 kilometrů, v mnohém a čtou podobnou literaturu. Na město na světě. V rámci slavnost- ovocný kysel a na závěr finský 
podobné. Jejich obyvatelé mají otázku, jak se jí líbí v Praze, ního dne se podával finský oběd: moučník. 

Jiří z Poděbrad byl bezvousý! 
Po staletí tradovaná podoba Jiřího z Poděbrad jako muže s hustým knírem vzala za své! 

Text: Ladislav Langr

Foto archiv
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člověk postavy krátké, těla čtver- obličej, to nevíme. Nejvěrohodnější 
branného, pleti bílé, očí jiskřivých. byla zřejmě jeho socha umístěná 
Charakteristikupakdoplnilantropo- v průčelí Týnského chrámu na 
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Lauren Groff: Osuc
Nikdy si nezačněte my 
znáte. I když s ním ž:
příběh má dvě strany. 
žet ze dvou různých l 
ukáže, že klíčem k dol
způsobilost říkat pravd 
tajemství. Ve svém
bohatém a mnohovrste
Groff příběh o jednon
zachyceném v průběhu 

a Mathilde bylo dvaadvacet, když se vzal 
zamilovaní a předurčeni k úspěchu. O de 
manželství ještě stále předmětem závisti př 
už s lehkým mrazením začíná cítit, že s 
složitější, problémy hlubší a minulost tem 
na první pohled zdát. 
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Ladislav Špaček: Dě 
do školy
Dědečku, už chodím do 
čováním oblíbené sé1
vyprávěj a Dědečku, je
dědeček si opět povídá i 
kou Viktorkou o světě k, 

je ovšem školačka, chodí do první třídy, a p  
nových podnětů a otázek ze školního pros 
rodičům v touze rozvíjet dobré vlastnosti 
jim mravní hodnoty současného světa, pěst 
vytvářet správné návyky chování mezi lidm 
které Viktorku potkávají. 

Dalš( novinky na WWl 

AKCE V MĚSTSKÉ K 

Text a foto Městská knihovna Poděbrady

Městská knihovna Poděbrady si vás 
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