
MALUJE I AKRYLEM NA PLÁTNO
KULTURNÍ a informační
středisko v Lomnici nad Po-
pelkou pořádá výstavu obra-
zů Ladislava Kratochvíla z
Chrastavy. V Zámecké mini-
galerii lomnického zámku
představí své grafiky vytvo-
řené technikou akrylu na
plátně, vyšívané obrazy a svá
další zajímavá díla. Tato vý-
stava navazuje na úspěšnou
výstavu v roce 2013 v
Chrastavě a potrvá do 4.
března.
Malíř se narodil roku 1967 v
Roudnici nad Labem. Od dět-
ství se zajímal o výtvarnou
tvorbu. Kreslil a maloval vše,
co ho v jeho okolí zaujalo. Sáhl
téměř po všech technikách
výtvarnictví. Jeho talentu si
všiml učitel výtvarné výcho-
vy již na základní škole. Proto
v letech 1978 – 1982 navště-
voval s výborným prospě-
chem výtvarnou školu umění
v Litoměřicích. Zdárně složil
talentové zkoušky na Střed-
ním odborném učilišti v Ka-
menickém Šenově, obor malíř
skla a porcelánu, ale bohužel
nebyl přijat. Na malování ne-
zanevřel a věnuje se mu i na-
dále. Spolupracoval s grafic-
kým studiem, kde v roce 1993
vydal kompletní sadu omalo-
vánek pro děti. (jm)

Starostové mají brzy rokovat
o trasování silnice R-35
Řešení mnozí vítají. Odvede nákladní a tranzitní dopravu z center jejich vesnic

Turnov – Starosta města To-
máš Hocke se chystá v polovi-
ně měsíce hovořit se starosty
obcí kolem Turnova o kon-
krétních podmínkách chysta-
né původní komunikace R-35,
dnes S-5.

Změny nastaly
v mnoha ohledech
Její návrh v průběhu více než
desetiletého projednávání do-
znal zásadních změn v poloze
ve vymezeném koridoru, cha-
rakteristice a nakonec i v její
výsledné šíři. „Dovedu si
představit nově navržený tří-
pruh, ale dopravní komise i
další odborníci v její části tr-
vají na čtyřpruhu. Podle mě by
stavba čtyřpruhu každopádně
poznamenala město,“ řekl v
pondělí na besedě s novináři
starosta Hocke.

U investorů chce také pro-
sadit prodloužení tunelu o 400
metrů u Pelešan i protihluko-
vé řešení u sídliště na Přepeř-
ské ulici. Obě opatření by prý
snížila hluk i množství emisí
u stávajících obytných zón. Se
starosty Ohrazenic, Mírové
pod Kozákovem, Tatobit i Ro-
venska pod Troskami se prý
kvůli řešení nové silnice v mi-
nulosti sešli už dvakrát. Tato-
bitští údajně nesouhlasí s již-

ním obchvatem obce, právě
jako Rovenští, kteří chtějí na-
víc prověřit i trasu ve směru
na Holenice, což bude podle
Tomáše Hockeho problém.
Řada ostatních starostů nové
řešení vítá, protože odvede
tranzitní dopravu ze středů
jejich obcí. „Je legitimní, že
každý starosta hájí své území.
Stát by ale měl při řešení ta-
kových důležitých staveb je-
jich požadavky respektovat a
nabídnout jim různé kom-
penzace,“ podotkl Hocke.

Novináři upozornili nejen
na dlouhé roky plánování, ale
i na vypracování řady růz-
ných návrhů, plánů a studií,
které už stály veřejnost mno-
ho milionů korun. Přesto, jak

je vidět, obce ani veřejnost,
kterých se stavba i budoucí
provoz dotkne nejvíce, na její
řešení nemají žádný vliv,
shodně soudili zástupci mé-
dií. „Takovou stavbu mohou
při nepřekročitelných pod-
mínkách zástupci veřejnosti
výrazně zpomalit až zastavit,
a to ve chvíli, kdy dojde k
omezování životních podmí-
nek či omezování svobody ob-
čanů,“ řekl Hocke.

Současně vysvětlil i návrh
opačného postupu investorů
při plánování komunikace,
tedy ne předem výkupu po-
zemků a schvalování kon-
krétního projektu stavby, jak
je jindy běžné, ale nejprve
rozhodnutí o umístění kori-

doru a pak o postupné výstav-
bě jednotlivých úseků.

Tomáš Hocke věří
v možnou dohodu
Jiný postup u tak důležitých
staveb prý podle starosty
Hockeho ministerstvo nevolí.
Sám očekává, že nové řešení
odvede především dopravu
nákladních vozidel z Nádraž-
ní ulice a středu Turnova, kde
je už situace neúnosná. „Do-
předu vidím možnou dohodu
se starosty okolních obcí a ve-
dením Libereckého kraje,“
komentoval chystanou
schůzku. Realizaci konfliktní
stavby vidí nejdříve v příštím
desetiletí. Otakar Grund

Beatě Bocek bude
dnes večer patřit
Café Loggie
Jičín – Přijměte pozvání na
koncert všestranné hudebni-
ce a písničkářky Beaty Bocek
včetně křtu jejího alba s ná-
zvem O Tobje. Koncert začíná
dnes ve 20 hodin v Café Loggii.

Slezská písničkářka Beata
Bocek vydává čtvrté řadové
album, které vibruje pozitivní
energií nových písní, vypad-
lých z tajemné skříně pana
Klose – z szafy pana Klosa.

S albem „O Tobje“ vyráží
Beatanasvéúnorovéturné,na
kterém ji bude doprovázet
švédský hudebník Christoffer
Strandh. Duo, využívající při
koncertě střídavě akordeon,
kytaru, ukulele, koncovku,
mbiru, baskytaru, trubku a
další nástroje, bude k slyšení v
Cafe Loggie v Jičíně. (bn)

Pavel Kosatík: Naše historie je dynamit
Do tradičního Křesla pro hosta usedne významný spisovatel a literární historik
Libáň – Ve čtvrtek 11.února v
17 hodin v obřadní síni města
Libáně čeká návštěvníky
opravdový literární prožitek.
Na tradiční Křeslo pro hosta
usedne významný spisovatel a
literární historik, zkušený
scénárista Pavel Kosatík.

Svoje jméno propůjčil svým
většinou životopisným kni-
hám. Z nich jsou nejznámější
Jan Masaryk, Olga Havlová,
dvoudílná biografie Ferdi-
nanda Peroutky, Fenomén
Kohout, Život na Olympu s Vě-
rou Čáslavskou nebo Manžel-
ky prezidentů.K tomu řada
rozhlasových pořadů, úspěš-

ný televizní seriál České sto-
letí.

Jeho poslední kniha mapu-
je umělecký příběh velké pě-
vecké osobnosti Metropolitní

opery Jarmily Novotné v
krásně vybavené knize Ba-
ronka v opeře.

„ Těším se na dotazy poslu-
chačů, protože otázky jsou
vždycky zajímavější než od-
povědi, udrží vás v pohybu,“
říká historik Pavel Kosatík. Z
velkých postav dostane v de-
batě prostor Jan Masaryk ja-
ko pravdivý příběh prvního
muže zahraniční politiky ,
rovněž středem pozornosti
bude Olga Havlová u příleži-
tosti 20 výročí úmrtí první dá-
my prezidenta Václava Hav-
la,klidná,vyrovnaná a no-
blesní osobnost. Bude zmínka

i o Devíti ženách z Hradu a při-
rozeně ze spisovatelova no-
vějšího počinu Baronka v ope-
ře, který bilancuje život velké
umělkyněJarmilyNovotnéna
světových operních jevištích,
rovněž přátelské vztahy s Ja-
nem Masarykem, s nímž na-
točila krásné národní písně.

S Pavlem Kosatíkem a jeho
knihami se můžete setkat
osobně na libáňském Křesle,
po jehož skončení bude auto-
gramiáda. Pospěšte si s rezer-
vací vstupenek v městské
knihovně u paní Hlaváčkové
724 772 104.

Zdeněk Vokurka

Pozvání

Jsme i na internetu!
Najdete nás na stránkách:

www.jicinsky.denik.cz

Jsme i na Facebooku!

Staňte se našimi fanoušky a nic
vám neuteče. Stačí zadat do vy-
hledávače Jičínský deník a jsme

hned s Vámi.

Hbité prsty povedené zákaznice
Jičín – V pátek krátce před patnáctou hodinu vstoupili do ben-
zínové čerpací stanice v ulici M. Koněva dva muži, kteří si od ob-
sluhy půjčili klíč od toalety. Poté co odešli, vstoupily do prodej-
ny dvě ženy tmavé pleti, evidentně jejich společnice. Starší z
nich požádala o cigarety, které chtěla zaplatit pětitisícovou ban-
kovkou. V okamžiku, kdy jí obsluha vrátila peníze nazpět, po-
žádala ji o vrácení částky v „eurech“.

Vzhledem k tomu, že to nebylo možné, vrátila obsluze cigare-
ty a peníze s tím, že chce nazpět svoji pětitisícovku. Prodavačka
neměla důvod jí nevyhovět. Než si stačila vrácené peníze pře-
počítat, vešla drze za pult druhá z žen, která si zde vybírala al-
kohol. Když ji obsluha upozornila, že tam nemá co dělat, odešla.
Do toho všeho se vrátil muž s klíčem od WC, který zase předstí-
ral zájem o čokoládu.

Nakonec si nic nekoupili a odešli. Venku pak nasedli do vo-
zidla Volkswagen Golf s cizí poznávací značkou a odjeli. Až po je-
jich odchodu žena zjistila, že jí chybí v pokladně dva tisíce ko-
run. Naštěstí jednání celé skupiny zachytil vnitřní kamerový
systém, z jehož záznamu je zřejmé, jak ke krádeži peněz došlo.
V okamžiku, kdy je žena spolu s cigaretami vracela obsluze, tak
z nich nenápadně odpočítala dva tisíce, které si schovala v dla-
ni. Vzhledem k tomu, že se všichni chovali velmi sebejistě, není
vyloučeno, že mají na svědomí více obdobných krádeží.

Z tohoto důvodu žádají policisté obchodníky, kteří se případ-
ně s povedenou čtveřicí setkali, aby se obrátili na linku tísňo-
vého volání 158. Případ šetří jičínští policisté jako přestupek
proti majetku. (kle)

Podvodníky najdete na videu na našich webových stránkách
www.jicinsky.denik.cz.

Jak žít zdravě

Čtenářům radí Aneta Polívková
Jak se vyhnout lepku.

Už jste jistě slyšeli o bezlepko-
vé mánii. Ale myslíte, že se vás to
netýká? Trpíte kožními pro-
blémy, plynatostí, trávicími po-
tížemi, únavou, jste bez energie?
Na vině může být pšenice! Více
jak dvacet procent populace trpí
lepkovou intolerancí a mnozí z
nás to ani netuší.Lepek ve vel-
kém množství obsahuje přede-
vším bílá pšeničná mouka. Mou-
ka a výrobky z ní jsou díky pře-
šlechtění a nešetrnému zpraco-
vání ochuzeny o minerály, vitaminy, enzymy a vlákninu. Zů-
stává jen lepek, což je pšeničná bílkovina, a škrob. Lepek se v ža-
ludku není schopen spolu se škrobem rozložit, poškozuje střev-
ní stěnu, proniká do krve a vyvolává imunitní reakci. Dále také
zahleňuje organismus a narušuje acidobazickou rovnováhu tě-
la. A že vy tak moc lepku nesníte? K snídani si dáte chléb s dže-
mem, k obědu těstoviny, odpoledne koláč ke kávě a večer si sko-
číte na pizzu a případně ještě vedle do hospody na jedno, či dvě.
Ano, to vše opravdu obsahuje lepek. A jaká je moje rada? Zkuste
nahradit pšeničné potraviny přirozeně bezlepkovými. Vy-
zkoušejte například pohanku, jáhly, amarant, quinou, sóju a
mouky z nich. V pořádku jsou také další obiloviny, které sice le-
pek přirozeně obsahují, ale neublíží nám, například žito, ječ-
men a oves. Už jen těmito jednoduchými kroky si vylepšíte zdra-
ví a vaše střeva vám budou opravdu vděčná. Mějte se fajn a ne-
buďte moc zalepení!

Své dotazy ohledně zdravé výživy můžete zaslat na
zdravinamiru@seznam.cz. Odpovědi zveřejníme.

Linka 112


