DOLNÍ PODLUŽÍ – HORNÍ PODLUŽÍ – JIŘETÍN POD JEDLOVOU

PODTOLŠTEJNSKÝ
OBŠŤASTNÍK
PROGRAMOVÝ PŘEHLED na ČERVEN 2021
Když lípy květem létu už platí, kovid hned otočí a rychle se ztratí!
(Z novokovidových pranostik 2021)

NA STEZKY TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ VÁS
ZNOVU ZVE LOUPEŽNÍK VILDA!

Foto Jiří Stejskal

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
V OBCÍCH PODTOLŠTEJNSKA.

Úterý 1. 6. – středa 30. 6.
STEZKA SKŘÍTKA PODLUŽÁNKA
Další dobrodružné putování okolím Dolního Podluží pro děti a všechny
zájemce. Na trasu vycházejí soutěžící samostatně a v termínu, který jim
vyhovuje. Mapka trasy a další instrukce budou k dispozici na webu
a facebooku obce Dolní Podluží.
Dolní Podluží
Sobota 5. 6. od 14:00 h.
DEN DĚTÍ
Milá zábava s balónkovým baronem a při soutěžích, dílničkách
s Jindřiškou i při opékání buřtíků. Těšíme se na děti i jejich rodiče!
Dolní Podluží – občerstvení Na koupališti
Sobota 5. 6. od 18:00 h.
Vážení návštěvníci, po více jak 7 měsících pro vás opět otevíráme
biograf. Respektujte, prosím, opatření proti covidu,
která nařídí vláda!
FILM (ČV): DUŠE
USA – Animovaný rodinný hudební film – všichni máme duši
Joe Gardener chce najít tu svou.
Mládeži přístupno – vstupné 110 Kč – 115 minut
Dolní Podluží – Bio Luž
Sobota 12. 6. od 18:00 h.
FILM (ČV): SMEČKA
CZ – Holky, právo silnějšího a hokejse vším všudy.
Mládeži přístupno – vstupné 110 Kč – 90 minut.
Dolní Podluží – Bio Luž

Sobota 19. 6. od 18:00 h.
FILM (ČV): TOM A JERRY
USA – Animovaný film – hon kocoura a myši skoro zničí kariéru
organizátorky svatby, ale i celý hotel.
Mládeži přístupno – vstupné 100 Kč \– 100 minut.
Dolní Podluží – Bio Luž
Sobota 26. 6. od 18:00 h.
FILM (Tit): GODZILLA VS. KONG
USA – Vědeckofantastický akční film o střetu dvou titánů.
Mládeži přístupno – vstupné 120 Kč, děti a důchodci 100 Kč – 110 minut.
Dolní Podluží – Bio Luž

Vážení pořadatelé sportovních, kulturních a společenských akcí pro
veřejnost! Působíte v oblasti Dolního Podluží, Horního Podluží či Jiřetína
pod Jedlovou a máte zájem o publikování vaší prázdninové (červenec –
srpen) pozvánky v Permoníku a také v Podtolštejnském obšťastníku, který
rozesíláme četným zájemcům, informačním střediskům, tisku i
regionálním rozhlasovým stanicím? Rádi zveřejníme vaše informace, které
zašlete do neděle 4. července 2021 na adresu martin.louka@seznam.cz .
Na stejné adrese si každý zájemce může také objednat pravidelné
bezplatné zasílání programového přehledu „Podtolštejnský obšťastník“ na
svou domácí elektronickou adresu.

