kniha Evy Malé

život na cibulkách
V předvánočním čase vychází volné pokračování knihy „Tenis na Cibulkách“, tentokrát se přesunem z tenisu do
cibuleckých kopců a hlavně do cibuleckého parku, posléze do statku, a budeme mapovat dějiny Košíř, Cibulek
z dostupných zdrojů. Kniha se jmenuje „Život na Cibulkách“, má 127 stran a vychází v omezeném nákladu. Doprovází
ji život L. L. Thuna v souvislostech té doby — sochy, stavby, výzdoba a hlavně fotografie, které mluví samy za sebe.
Historie cibulecké zástavby — hospoda, škola, kostel i cibulecké pověsti Vás provedou touto jedinečnou lokalitou
a dozvíte se jak se žilo na Cibulkách a najdete mnoho jiných cenných informací o místě, kde žijete.

Kniha stojí 300,— Kč a je možné ji koupit: Eva Malá — Nad zámečkem 40 — dle dohody (tel. 775 280 945),
Tenis Cibulka, po—ne 10.00—20.00 h, Trafika u fabriky, ul. Naskové, po—pá 7.00—17.30 h,
Hájovna — Dagmar Šormová (tel. 604 131 110), Koloniál Buďánka — Martin Dvořák (tel. 602 684 577)
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