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. vÁs ZVE DO .PŘíJEMNÉHO
, PROSTŘEDí NÓVÉ PIZZERIE

OTEvŘENO DENNĚ od11.00 do 23.00 HOD.
ICHUTNEJTEŠiROKÝVÝBĚRITALSKÉKUCHYNĚ
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VELKÝ SORTIMENT PIV:
< Svijany -10°,11°,13° Gambrinus-1
. Zlatopramen - 11o. Březno~·10°

MOŽNOSTUBYTOVÁNíod 110 Kč
TĚšíME SENAVAŠi NÁVŠTĚVU!!!·

dpora m~lléh(}a středního poduikňni
'tázi.y zaIH:~:ničnípolitiky

osti rozvoje regionu

hospodářské soutěže již roz-
. hodl, čerpací. stanice Aral se
co nevidět změní na OMV.
Přeměna· vzhledu čerpacích
stanic je jen otázkou času,
. služby zákazníkům se prý
zlepší. Mají se pracovníci obá-
vat komplikací? A co záka-'
zník - budou služby pro něj ,
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zy," ujistil nás Jan Hrabovský
z Ewing Public Relations.Sa-
motní prodejci na čerpací sta-
nici Aral, která se má na OMV
změnit do června, strach ne-
mají. "Nebojím se, vím, že o
místo nepřijdu, ff sdělila nám
obsluhující Zuzka..·

V UILU L.C;:HUJH.,l ua~c:L..UVU

komfort a široký sortiment
produktů ..
Samotní zástupci Aralu o

změně nechtějí mluvit. "Mám
to od vedení zakázané, nic
vám říct nesmím," přiznal ve-
doucí Aralu v Liberci.
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Podle policejní mluvčí OŘ PČR
v Liberci Vlasty· Suchánkové,
ani při této nehodě nedošlo
ke zranění, ale hmotné škody
dosáhly 80 tisíc korun. Řidička
za způsobenl nehody zaplatila
blokovou pokutu, (lan)

zvanou Kouzlo Českého ráje můžete
zhlédnout v Turistickém informačním
centru Ještěd na konečné tramvaje v

, Horním Hanychověv Liberci.
Podle šéfa. TIC Ještěd Milana Turka je

místo konání výstavy Via sacra vybráno
přímo skvěle.

"Ve zmíněné turínské katedrále je to-
. tiž uchovávána nejvzácnější relikvie
křesťanské církve - Mandilion. Jde o plát-
no, na němž se Údajně zachoval otisk
zmučeného těla JeŽÍŠe Krista," vysvětlil
Milan Turek.

"Návštěvnost výstavy je tedy zaručena
a Euroregion. Nisa tak má velkou šanci

. .

Hana Paleěková se, prosadila v Turfně i pod' Ještědem

e

JIŘÍ LANGER

Liberec - Minulý pátek zahájil ředitel
žitavského muzea Volker Dudeck v ka-
tedrále sv. Plátna v Turíně expozici Via
sacra, jejíž součástí je i výstava fotografií
sakrálních staveb Euroregionu Nisa. Au-
torkou snímků české části svaté cesty je
liberecká fotografka Hana Palečková.

"Velice si toho vážím; vystavuji kolem
25 fotografií, které jsem vybírala zmno-

. ha témat - hrady, zámky, hřbitovní ka-
~ meny, kostely a podobně. Návštěvníci
však uvidí i obdobné fotografie z polské
a německé části Trojzemí," uvedla Hana
Palečková, jejíž, jinou fotovýstavu na-

dostat se do povědomí diváků, kteří mož-
na zatouží navštívit i naše sakrální stav-
by zachycené Hanou Palečkovou," do-
plnil s tím, že výstava v. Turíně potrvá
db 6. května. .

P.S.: Na domácí výstavě v Turistickém
. informačním centru Ještěd nazvané
Kouzlo Českého ráje představuje autorka
31 fotografií. Snímky zachycují přírodu .
i památky Českého ráje na jaře, v létě a
na podzim. "Chtěla jsem tak konečně
po tak dlouhé zimě přivítat jaro, proto
jsem sněhové scenérie tentokrát vyne-
chala,". prozradila s úsměvem Hana Pa-
lečková.
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Na dvou židlích. Hana Paleěková vystavuje své fotografie
v Itálii i pod Ještědem, ~de krásy Českého ráje. Foto Jiří tanger.. .
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