Hotel Albor pipravuje pro Vás:
- 31. prosince 2008

x
x
x

Silvestrovský veer
silvestrovské menu vetn hudby, cena za osobu
550,- K
zaátek v 1900 hod.
nutná rezervace na tel. 518 362 333 nebo v restauraci

- 14. února 2009

x
x

Již VI. roník Valentýnské degustace
archivních vín
zaátek ve 1300 hod., k poslechu a zpvu hraje
cimbálová muzika
prosíme vinae, kteí mají zájem o prezentaci svých
vín, aby své vzorky r. 2006 a níže, pinesli do
6.2.2009 do restaurace (jeden vzorek = jedna lahev)

- od 1.1.2009 se stáváme nekuáckou restaurací

Tšíme se na Vaši návštvu, a pejeme Vám v novém
roce hodn zdraví, štstí, osobních, pracovních a
podnikalelských úspch.

OBECNÍ KNIHOVNA EJKOVICE
poádá cestovatelskou pednášku

NOVÝ ZÉLAND
zem protinožc
píbh o splnní životního snu

V nedli 25. ledna v 16:00 v hotelu Zámek ejkovice
Poutavé i pouné vyprávní a promítání nádherných fotografií a videosekvencí pipravil:

Jií Mára
Seznámíte se s pekrásnou pírodou Nového Zélandu i zvyky domorodých obyvatel. Uvidíte tanit
Maory, vait bláto i tryskat gejzíry. Poznáte jak se na Novém Zélandu slaví vánoce i Silvestr.
Nahlédnete do zem Pána prsten. Souasn se dozvíte, že podobnou cestu je možné absolvovat i na
invalidním vozíku.
Syn autora cestopisné knihy a dokumentárního filmu Jirka je jediným eským obanem, který na
invalidním vozíku procestoval celý Nový Zéland, nejvzdálenjší zemi na svt.
Úspšné cestopisné knihy nebo dokumentární filmy na DVD nebo videokazet Nový Zéland – zem
protinožc si mžete i objednat na jirimara@seznam.cz nebo na www.jirkamara.cz

Texty Karla Hlineckého,
z roku 1970, k fotografiím
Jaroslava Skříteckého
č.680.
Tyto první dva domy, byl
dříve jeden dům a byl
tam hostinec Stanislava
Martince. Nyní jsou rozděleny. Ten první je Tomáše
Čermáka a druhý Boh.
Martince. Památka po
hostinci zůstala jen „trafika“
– prodej tabáku (vidíme
štítek u dveří). Další dům je
Vojtěcha Šťavíka
a Jindřicha Hřiby a pak
ulice K Větřáku.

Spodní část „Dolního
konce“ v roku 1943.
Silnice ještě stará, po obou
stranách škarpy s mostky
a mosty. Jak na pravé,
tak i na levé straně jsou
většinou nezastavěná humna. Celkově je to smutná
fotografie v době druhé
světové války.

Autor textů
pan Karel Hlinecký.
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