
PERSONÁLNí INZERCE
M.""""

PRODEJCi:
HÓTO\IOSTNíCH ÚVĚRŮ li S námi, '

, .•.. o': ",,0,,', .;:::.:,:i:\".:':'-':' .': ;:' .,:::,:o"j;>-'):::::

_ MLADOBOLESLAVSKV .' 1dosáhnete \ '
A LIBERECKÝ KRAJ', '~, ! výš, '
Jsme největší a nejsilnější společností 11~ l~~"'o'"',, ,.
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přidat se k nám. Bližšíinformace najde na .: , '
www.gemoney.cz - K~riéra v GEMoney- volné pozice. ,

Charakteristika pozice:
• Prodejce hotovostních úvěrů pracuje na
přímých prodejců.

Pracovní poměr:
• živnostenský list

Hlavní cíle:
• plnit osobní plány prodeje• Prodávat hotovostní úvěry GEMoney Multiservis - přímý prodej
• přímo zastupovat GEMoney Multiservis

Zajímavé proviznímožnosti v závislosti na dosažených výsledcích

Pokud Vós naše nabídka zaujala. prosím. zašlete svůj životopis
na níže uvedený kontakt. . ,

Kontakt: ,
GEMoney Multiservis.o.s.
E-mail:prodejci.nabor@ge.com
Adresa: Dr.MiladyHorákové 391/1.460 01 Liberec
Tel.:737 379 297
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ré zmenšily svět, se uskuteční
dnes v 16 hodin v Severočes-
kéni muzeu v Liberci. Autor
namísto obvyklých ceremonií
provede účastníky po právě
'probíhající výstavě Zlatý věk
libereckých pohlednic spolu
s její autorkou Markétou Lho-
tovou. "Věřím, že se záiemci
o sběratelství pohlednic pod-
iskutujeme a pobavíme se o
krásných příbězích, které se
sběratelstvím souvisejí, "řekl
Roman Karpaš.

nicové tvorby. Autor vybral
na 500 nejzajímavějších po-
hlednic do nové knihy, která
navíc přináší mnoho dosud
nepublikovaných faktů, me-
daílony producentů.klíč k ur-
. čování "grafických technik a
mnoho dalších užitečných in-
formací." "V knize samozřejmě

. nemůže chybět nejstaršíčeská
pohlednicez roku 1873zobc
tazuiici vrchol Sněžky, která
navíc není česká, ale němec-
ká, anení to pohlednice, spíše

c --

lik: příběhů, které psal sám
život, třeba o pašování po-
hlednic do Frýdlantu ze sou-
sedního Saska, nebo o téměř
špionážní akci Dalibora Ko-
sáka z Fototypie Vyškov, který

'přivezl z vybombardovaných
Drážďan plány stroje na hro-
madnou výrobu pohlednic,"
doplnil.
Publikace vydaná v malém

nákladu sena dnešní verni-
sáži bude prodávat za akční
cenu 792 Kč. (lan)
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psy lze přihlásit na místě od'
13 hodin do kategorií Liberec-
ký vořech, Psí sympaťák, Psí
krasavec a Dítě a pes. Proběh-
ne také ukázka výcviku sle-
peckých a canisterapeutických
psů, prodávat se budou origi-
nální keramiky z chráněné díl-
ny Mozaika se psí tematikou
a lze si i vybrat z nabídky
opuštěných psů z psích útulků
v Chrastavě, Krásném Lese' a
Lučan nad Nisou. Vstupné i
startovné je dobrovolné. (lan)

Fotografka Hana Palečková vystavuje v Žitave
Žitava/Liberec - Téměř tři

niěsíce budou mít návštěvníci
žitavského muzea příležitost
seznámit se s fotografiemi Ha:
ny Palečkové, liberecké členky

"Pomaklubu. Svou výstavu
"Impressionenentlang der Via
Sacra" zde zahájila společně s
otevřením. nové expozice ma-
lého postního plátna v kláš-
terním kostele první listopa-
dovou neděli. "Vystavuji še-
stadvacet fotografií s architek-
tonickými, sakrálními a pří-
rodními kulturními zajíma-
vostmi českéhoúzemí Eurore-
giotui Nisa, například zámky,
hrady, kostely," uvedla Hana
Palečková s tím, že vystavené
fotografie nejenže poskytují
nevšední pohledy, ale jSOlJ i
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pozváním k návštěvě za krá-
. sami našeho kraje.

ristickém informačním centru
v Horním Hanychově. Podílela

Hana Palečková již připra-
vila v Liberci samostatné vý-
stavy v Lidových sadech a Tu-

s~ i na společných výstavách
Fomaklubu, V samotné Žitavě
vystavovala již na jaře, společ-

ně S Mirkou Růžičkovou a Ja-
nou Zahurancovou. Její foto-
grafie bychom našli také v ex-
kluzivnímčasopise Ski.

- Nyní proněmecké partnery
připravila cyklus fotografií v
projektu Via Sacra drážďanské
společnosti, která ji také in-
spirovala k samostatné výsta-
vě vŽitavě. Ta bude přístupna
do konce ledna 2006 každý
den kromě pondělí od 10-12,
is-iz v městském muzeu, jež
s Klosterkirche bezprostředně
sousedí. S předpokládanou
zvýšenou návštěvností žitav-
ských postních pláten o .vá-
nočních svátcích může i vý-
stava Hany Palečkové výrazně
mezi německými turisty a
poutníky přispět popularizaci
Liberecka. (neli)
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