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NÁKUPNÍ KOŠÍK
Albert
Trutnov
banány 1kg 29,90
třešně 1 kg 49,90
meloun 1 kg 14,90
hrušky 1 kg 37,90
broskve 1kg 29,90
jablka 12.90
CELKEM 175,40

POZVÁNKY
Trutnov
Série koncertů Trutnovského hudebního
léta pokračuje na Krakonošově náměstí
středečním vystoupením skupiny PPP.
Kapela zahraje od 16 do 17 hodin.

Koncert komorního smyčcového souboru
Musica Antiqua Trutnov se koná ve čtvr-
tek od 19.30 hodin v Koncertní síni Bo-
huslava Martinů.

Úpice
Pozorovací víkend pro mládež do 15 let

pořádá ve dnech 26. – 28. června
hvězdárna v Úpici. Účastníky čeká pozoro-
vání, přednáška a doprovodný program.

Turnov
Zábavný večer s Jaroslavem Duškem a
klavíristou Martinem Hyblerem se koná v
Městském divadle dnes od 19.30 hodin.

Funkin´Turnov 5 – festival funkové huby.
Vystoupí zde, mimo jiné, kapely Funk Cor-
poration, Prague Ska Conspiracy a vrcho-
lem večera bude vystoupení Dana Bárty. V

Atriu Muzea Českého ráje 26. června od
19 hodin.

Lomnice nad Popelkou
Záviš – koncert se uskuteční v pátek od 20
hodin v Aion Music Clubu.

KINO
Trutnov
Odpor – drama USA, dobrodružství tří
bratrů z období II. světové války. 19.00

Dvůr Králové
Kurýr 3 – akční francouzský film. 17.30

Vrchlabí
Předčítač – americký psychologický film
oceněný Oscarem a Zlatým glóbem. 19.30

Úpice
Strážci – Watchmen – filmová adaptace

slavného komiksu. 20.00

Janské Lázně
Gran Torino – film USA, v režii i hlavní roli
s C. Eastwoodem. 19.30

Lomnice nad Popelkou
Báječný svět shopaholiků – americká ro-
mantická komedie. 17.30
Krvavý Valentýn – horor USA. 20.00

Turnov
Pátek třináctého – americký horor. 20.00

KONTAKT
Oznámení o pořádání kulturních a spole-
čenských akcí posílejte do Krkonošského
deníku na adresu:
ales.vanicek@denik.cz.

SVÁTEK MÁ JAN
V občanském kalendáři má dnes svátek
Jan. Je totiž výročí narození Jana Křtitele.
Svátek se slaví již od 5. století. Jan Křtitel
byl podle Ježíše největším ze všech proro-
ků. Podle Nového zákona se narodil kolem
roku jedna n. l. Alžbětě, sestřenici Panny
Marie, a chrámovému knězi Zachariášovi,
jemuž narození syna předpověděl anděl.
V 27 letech Jan Křtitel odešel do judské
pustiny kázat. Své následovníky včetně
Ježíše křtil v řece Jordán. Jeho hlavu si vy-
žádala Salomé a král Herodes musel splnit
svůj slib. Jan byl kolem roku 30 n. l. sťat.

Kaufland
Trutnov
banány 1kg 26,90
třešně 1 kg 49,90
meloun 1 kg 7,90
hrušky 1 kg 34,90
broskve 1kg 22,90
jablka 14.90
CELKEM 157,40

Tesco
Dvůr Králové
banány 1kg 26,90
třešně 1 kg 25
meloun 1 kg 12,90
hrušky 1 kg 39,90
broskve 1kg 46,90
jablka 14.90
CELKEM 186,50

Billa
Dvůr Králové
banány 1kg 34,90
třešně 1 kg –
meloun 1 kg 14,90
hrušky 1 kg 44,90
broskve 1kg 29,90
jablka 14.90
CELKEM 139,50

Veřejnost: Prezentaci studie
R 35 zástupci kraje odbyli
Hejtman nepřijel. Martin Bursík, František Pelc a občané návrh dálnice ostře kritizovali
OTAKAR GRUND

Kozákov/ Více než pět set lidí z
širokéhookolísinašlovneděli
krátce po poledni čas, aby si na
nejvyšším vrcholu krajiny
vyslechlo prezentaci tří vari-
ant navrhované dálniční ko-
munikace R 35. Nejvíce prosa-
zovaná varianta má totiž vést
od krajského města poblíž
nejkrásnějších míst Českého
ráje do Jičína a pak dále na
HradecKrálovéaBrno.

Zástupci kraje se hned v za-
čátku netajili tím, že taková
účast veřejnosti je přímo šo-
kovala, protože v nedělním
odpoledni zdaleka tolik lidí
nečekali. Vzápětí nahodilí
mluvčí zúčastněné veřejnosti
dali rovněž najevo své pře-
kvapení nad špatně zvolenou
formou prezentace tak závaž-
néhozáměru.

V třicetimetrovém stanu byl
sice na několika obrazovkách
k dispozici vizuální model
všech tří variant chystané
dálnice, umístěné do krajiny,
avšak celé jeho verbální před-
stavení se jinak doslova
„smrsklo“ do dvouminutové-
ho uvítání moderátora a stej-
ně tak dlouhého pozdravu
hejtmanova náměstka pro do-
pravu Martina Seppa. Nebylo
divu, že evidentně nespokoje-
ní lidé oba aktéry odměnili
pískotem a nadávkami, takže
se okamžitě schylovalo k zá-
věru. V krajně napjaté situaci
Markéta Kovaříková z Roven-
ska pod Troskami zástupcům
kraje vytkla absolutní nepři-
pravenostceléakce.

„Prezentace má své zákoni-
tosti. Zhotovitel představí a
popíše záměr, pak vysvětlí ne-
jasnosti a zodpoví dotazy. Nic
takového tu není,“ řekla. Na-
víc ve studii, kterou si opatři-
la, našla chybné popisy, výpo-
čty,dokonceizávažnérozpory
mezi textem, výkresy a reál-
nousituací.

Rozdíl miliard
korun a chyby
„Našla jsem například rozdíly
ve výpočtech v hodnotě více
než miliardy korun, takže celá
práce libereckého Valbeku je
spíš fantasmagorií než stu-
dií,“ řekla v závěru svého vy-
stoupení.

Exministr Martin Bursík

uvedl, že spatřuje v prosazo-
vání podobných staveb v re-
publice korupci a lobbing.
„Podařilo se nám s doktorem
Pelcem ve sněmovně dvakrát
stáhnout návrh zákona o tom,
že stavba R 35 se stane veřej-
ným zájmem, což by ulehčilo
její prosazování. Avšak teď je
podobný návrh znovu na sto-
le,“upozornil.

Náměstek ministra země-
dělství František Pelc konsta-
toval, že ze všeho dosud nemá
pocit, že by chtěli představite-
lé kraje něco s veřejností pro-
jednávat:„Míttotižprezentaci
tak závažné stavby v době ne-
dělního oběda, to jste to mohli
udělat už rovnou v pondělí ve
dvěráno,“řeklposměšně.

„Nová dálnice má nahradit

D jedničku, to je velmi důleži-
tá stavba. Kamionová dopra-
va se bude stahovat tam, kde jí
vytvoříme cestu. Jiné trasy
jsou ale ke krajině mnohem
šetrnější. Myslím, že turnov-
ští zastupitelé budou mít ro-
zum,“ uvedl Pelc těsně před
bouřlivýmpotleskem.

Kovaříková v závěru spo-
lečně s přítomnými přinutila
zástupce Libereckého kraje
ke slibu, že pro plánovanou
prezentaci v sále turnovské
Střelnice 30. června zajistí au-
tora studie, příslušné úřední-
ky a hlavně dají prostor dota-
zům veřejnosti. Teprve po pá-
té hodině odpolední se lidé s
transparenty s nápisy „R-35 z
ráje peklo“ a podobnými, ro-
zešli.

Čistečtí hasiči oslaví 130. výročí
Čistá u Horek/ Sbor dobrovolných hasičů čistá u Horek
existuje už 130 let. Své jubileum oslaví v sobotu 27. čer-
vence na různých místech obce. Zajímavostí je, že se
oslav zúčastní i jiné dobrovolné sbory hasičů, a to z
ostatních českých obcí se slovem Čistá v názvu. Pro-
gram oslav naleznete v infobloku. Od 14. hodin bude
probíhat výstava techniky, motoveteránů, strojů Jawa
50, ukázka hasičských činností i výstava o historii
SHD v budově a areálu u hasičské zbrojnice. (zuz)

TJ zajišťuje sportovní aktivity

Benešov u Semil/ Dlouholetá tradice a zapuštěné koře-
ny. To jsou podle předsedy TJ Jiřího Lukeše dva zá-
kladní pilíře pro obec, ve které se stále něco děje. V Be-
nešově vedle sebe působí několik spolků, jejichž čin-
nost je velmi bohatá. Patří mezi ně i Tělovýchovná jed-
nota Benešov u Semil, která pořádá mnoho sportovních
závodů a aktivit, například Benešovský duatlon, Po-
slední mazání nebo Sáňkařské závody. TJ také pravi-
delně upravuje běžecké tratě, na které si v loňské roce
pořídili repasovaný sněžný skútr. Díky němu je v zim-
ních měsících upravená trať až do Vysokého nad Jize-
rou a také do Semil a okolí. Za to všechno Benešov vděčí
aktivitě zdejších lidí, jejich ochotě pro místní něco udě-
lat a také vedení obce za modernizaci sportovního zá-
zemí. (zuz, Jiří Lukeš)

Penny
Turnov
banány 1kg 29,90
třešně 1 kg –
meloun 1 kg 17,90
hrušky 1 kg 34,90
broskve 1kg 34,90
jablka 29,90
CELKEM 147,50

Lidl
Turnov
banány 1kg 29,90
třešně 1 kg 149
meloun 1 kg 9,90
hrušky 1 kg 34,90
broskve 1kg 34,90
jablka 15,90
CELKEM 274,50

Podle účastníků zástupci Liberecého kraje prezentaci dálnice zanedbali. Foto: Deník/ Libor Jakubec

U VÁS NA NÁVŠTĚVĚ – BENEŠOV U SEMIL
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Za aktivity vděčí Benešováci sami sobě. Foto: archiv OÚ Benešov

10.00 – bohoslužba padlým hasičům – kostel sv. Prokopa a ná-
sledné žehnání technice pod kostelem
11.00 – průvod od kostela k sokolovně
11.30 – slavnostní shromáždění, zdravice – sokolovna
14.00 – koncert Krkonošské dechovky z Jablonečku – sokolovna
16.00 – projekce fotografií a filmů hasičů i obce
19.30 – koncert kapely Sklepmasters – sokolovna
21.30 – koncert kapely SwitchOff – sokolovna

INZERCE

1. kolo soutěže probíhá od 22. 6. do 10. 7. 2009

Pravidla a výherce 
najdete na 
www.denik.cz/souteze.
Technicky zajišťuje Erika a.s., 
Na Příkopě 9-11, 110 00 Praha 1. 
Cena za odeslanou soutěžní SMS je 50 Kč včetně DPH. Soutěžící obdrží po odeslání soutěžní SMS zpětnou SMS zprávu.

Karel Gott - Mé písně
Zlatá albová kolekce (36 CD box)
Jde o luxusní CD kolekci supraphonských alb z let 1965 až 1992 – 33 CD 
a k tomu 3 bonusové CD s písněmi z TV pořadu Karel Gott ve Slaném 
a dále největšími hity v angličtině a italštině. Každé CD je v originálním 
a samostatném obalu. Tato zlatá kolekce bude v prodeji 
od 14. srpna a pokud vyplníte kupon z pátečního vydání 
Deníku, získáte slevu 300 Kč.

Soutěžní otázka pro 1. kolo:
Jak se jmenovala úplně první píseň, 

kterou zpíval K. Gott před publikem?
A)  Žalu dřív jsem se smál
B)  Žalu dříve jsem se bál

C)  Žalu jsem se smál
První 100. správná odpověď získává luxusní CD box Karla Gotta! 

Své odpovědi zasílejte pomocí SMS ve tvaru GOTT mezera DENIK mezera 
ODPOVED (a, b nebo c) na tel. č. 900 06 50 v termínu 22. 6. - 27. 6. do 24.00 hod. 

v hodnotě 3 000 Kč
Velká soutěž o luxusní CD box Karla Gotta
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