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O úspěších našich mladých lyžařů se dočtete na str. 9 
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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
v lednu jsem vás na tomto místě informoval o 
přípravách a přibližných termínech 
rekonstrukce konverze parovodu a s tím 
spojených oprav ulic Lázeňské a Černohorské, 
kdy první proběhne v roce letošním a druhá v 
roce příštím.  
Dne 19.3.2019 se konalo veřejné jednání na 
městském úřadě, kde byli zájemci informováni 
jednotlivými investory a dodavateli o 
předpokládaných rozsazích, termínech a 
dopadech celé stavby na chod jednotlivých 
objektů a nemovitostí. Jistě jste zaregistrovali, 
že investor konverze, resp. dodavatel, dostál 
slovu i harmonogramu a s odtáním posledního 
zbytku sněhu začal s opravou. Je to patrné v 
Lesní ulici směrem od kotelny, kde se započalo 
se zemními pracemi v trase parovodu, ale též v 
Lázeňské ulici, která byla 29. března uzavřena. 
Zde byly odfrézovány části asfaltových povrchů 
komunikace, která je součástí první fáze oprav 
vodovodu a kanalizace. Tuto stavbu zajišťuje 
investorsky VaK Trutnov, a. s. a provádí Z&D, s. 
r. o. Trutnov.  
Provozovatelé objektů byli v uzavřeném úseku 
obeznámeni se zahájením prací a vyzváni k 
předání svých kontaktů pro poskytování 
bližších informací. Celé znění dopisu je 
k nahlédnutí na městských webových 
stránkách, přesto uvádím kontakty: ve všední 
dny je to koordinátor stavby pan Pavel Vlček na 
tel. 731 134 041 a v ostatních časech 
pohotovost tel. 737 237 353, obojí VaK a. s.. 
K ukončení fáze oprav vodovodu a kanalizace 
by mělo dojít do konce srpna. Mezitím 
nastoupí další dodavatelé, především pak 
firma ENESA, zajišťující konverzi parovodu. Její 
harmonogram a další informace naleznete 
v brzké době na samostatných webových 
stránkách, které budou dostupné i z našeho 

webu. Posledním, kdo stavbu završí, bude 
dodavatel opravy komunikace a chodníků. 
Obracím se na všechny majitele a uživatele 
dotčených objektů, aby pomohli k zdárnému 
průběhu celé stavby tím, že se obrní trpělivostí 
a pochopením, protože takto rozsáhlá 
rekonstrukce není možná bez větších či 
menších omezení a komplikací. 
Ještě se vrátím k právě skončené zimě a s ní 
souvisejícím sněhem, což je každoroční zásadní 
téma. Protože jsme jedním z největších 
lyžařských areálů u nás, je ho z pohledu jeho 
návštěvníků téměř vždy málo, jsme též 
lázeňským místem a z tohoto pohledu ho je 
vždy moc, neboť údržba chodníků a 
komunikací není nikdy dostatečná. 
V neposlední řadě jsme též místem s trvalými 
obyvateli, kteří vyžadují včasnou a pravidelnou 
údržbu komunikací pro dostupnost 
jednotlivých objektů a též chodníků pro 
schůdnost při docházce do škol, zaměstnání či 
k autobusovým spojům. K zajištění údržby je 
každoročně vydáváno nařízení k odstraňování 
závad ve schůdnosti chodníků a komunikací a 
prováděcí předpis pro zimní údržbu. Ne vždy se 
podaří postupovat podle daných dokumentů. 
Přírodě se nedá poručit a tak se stane, že sněhu 
je víc a jeho odklizení zabere více času a někdy 
nelze pro poruchy či absenci zaměstnanců 
nasadit všechny stroje. Shodou okolností nás 
takto postihla poslední velká sněhová nadílku 
ze čtvrtka na pátek 15.3. Některé stroje byly 
z důvodu minulých stížností na pozdní úklid 
štěrku a prašnosti v přípravě na jarní zametání 
již bez řetězů a do toho napadlo opravdu 
hodně těžkého a mokrého sněhu. Navíc k tomu 
dva z pěti zaměstnanců měli dlouhodobě 
domluvené volno k lékařům, a tak stroje nebyly 
nasazeny se stabilními posádkami. Město tedy 
bylo uklizeno později než obvykle a pokud tím 
někomu nastaly komplikace, dodatečně se 
omlouváme.  
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V této souvislosti chci připomenout, že nelze 
vyhrnovat sníh z vlastních pozemků na již 
uklizené komunikace, stroje jedou podle 
harmonogramu a zpět se již nevracejí. Vrstvu, 
která následně vznikne uježděním, pak 
technicky nelze ani strhnout a z komunikací se 
stávají tankodromy až do jara a do asfaltu se 
vyjíždějí protluky. Apeluji na vás, abyste sníh ze 
svých pozemků uklízeli mimo chodníky a 
komunikace, neboť pokud by to dělali všichni, 
je zbytečné je uklízet.  
Závěrem připomínám ubytovatelům, že je 
potřeba do 10.4.2019 si nechat  
překontrolovat ubytovací knihy a odevzdat 
vybrané poplatky z ubytování! Cizinecká 
policie ČR spolu s městem bude ve zvýšených 
kontrolách pokračovat. 
Přeji pěkné slunečné jarní dny. 
 

Jiří Hradecký, starosta 
. 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
20. března 2019 
Rada města schválila:  
• zveřejnění záměru města propachtovat 
pozemky p.p.č. 123/21 o výměře 1 205 m² a 
123/22 o výměře 610 m² v k.ú. J.L. za účelem 
zřízení zahrádky pro pěstování zeleniny, květin 
a drobného ovoce 

 zveřejnění záměru města prodat část 
pozemku p.p.č. 278/18 v k.ú. J.L. o výměře 4 m² 

 pacht pozemků p.p.č. 307 v k.ú. J.L. o 
výměře 5 096  m² za cenu 450 Kč/rok a p.p.č. 
302/1 v k.ú. J.L. o výměře 11 061 m² za cenu 
1.650 Kč/rok za účelem pasení ovcí a sušení 
sena na 2 roky s uhrazením nákladů za cenový 
odhad 

 Zadávací dokumentaci akce „III/2961 
Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – 
rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“, 

zadavatelé, na základě článku 3.2 Smlouvy o 
spolupráci mezi městem Janské Lázně a 
Královehradeckým krajem, jejímž předmětem 
je výběr zhotovitele díla III/2961 Svoboda nad 
Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce 
komunikace – úsek č. 3 

 zveřejnění záměru města prodat sněhovou 
frézu Westa za minimální cenu 120.000 Kč 

 program 4. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 
konalo v pondělí dne 01.04.2019 
Rada města vzala na vědomí: 

 informace ohledně organizace dopravy pro 
plánované parkoviště u Quisisany a souhlasila s 
technickým opatřením, které zamezí 
nežádoucímu vícedennímu parkování 

 návrh na výměnu pozemků mezi městem 
Janské Lázně a Správou KRNAP a uložila 
starostovi města dále o výměně jednat 

 výběr zhotovitele prováděcí dokumentace 
na akci: „SNÍŽENÍ SVĚTELNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ VO 
JANSKÉ LÁZNĚ, I. ETAPA“ 
Rada města odložila: 
• rozhodnutí o pronajmu pozemků p.p.č. 
301/13 a 305/1 v k.ú. J.L. o výměře 2 981 m² a 
části p.p.č. 170/1 v k.ú. J.L. o výměře cca 580 
m² za účelem mezideponie (potrubí, stavební 
materiál, hlína) 
Rada města souhlasila: 
• s vyhrazením parkovacího místa držiteli 
průkazu ZTP na pozemku p.p.č. 105/2 v k.ú. J.L. 
za podmínky uhrazení poplatku (před vydáním 
povolení) ve výši 2.000 Kč za vyznačení místa  

 s vyhrazením parkovacího místa držiteli 
průkazu ZTP na části pozemků p.p.č. 92/4 a 211 
v k.ú. Janské Lázně (prodloužení stávajícího) 

 s objízdnými trasami na pozemcích města 
Janské Lázně v rámci rekonstrukce vodovodu, 
parovodu, kanalizace a silnice 

 s věcným břemenem pro plynovou přípojku 
k čp. 346 na pozemku p.p.č. 85/4 v k.ú. J.L. za 
jednorázovou částku dle znaleckého posouzení 
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Rada města nevyhověla: 

 žádosti o využití Dolní promenády pro 
provoz vozidel s vyšší tonáží než je stanoveno z 
důvodu provádění prací na stavbě „Vodovod a 
kanalizace Janské Lázně“ v ulici Lázeňská 
Rada města trvala:  
• na zamítavém stanovisku ke stavbě „Janské 
Lázně – přeložka knn p.č. 161/3 Pexidr“ s tím, 
že zašle rozbor zastavěnosti plochy BH 
oddělení územního plánování MěÚ Trutnov 
Rada města předkládá:  
• žádost o změnu Územního plánu Janské 
Lázně na pozemcích p.p.č. 123/55 a 123/56 v 
katastrálním území Janské Lázně Městskému 
úřadu v Trutnově, oddělení územního 
plánování. 

 (MV) 

Informace pro každého 
 

Přemístění kontejnerů z Lázeňské ulice 
Kontejnery na sklo, papír a plast z Lázeňské 
ulice budou přechodně do 31.10.2019 
přemístěny do Dolní promenády na parkoviště 
k Betlému. Důvodem je probíhající 
rekonstrukce silnice, vodovodu, kanalizace a 
parovodu v Lázeňské ulici. Děkujeme za 
pochopení. 

(MV) 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Březen v základní škole 
V pondělí 4. března ovládl školní družinu 
dětský karneval. Masek a nejrůznějších 
převleků se sešlo požehnaně. Dvě hodiny, 
které děti společně prožily ve světě pohádek, 
fantazie, her, soutěží a bezva muziky, byly fajn. 
6. března se zástupci z řad nejlepších lyžařů 
naší školy zúčastnili závodu „Škol úpského 
údolí“ ve sjezdovém lyžování, tentokrát 
organizovaného základní školou v Peci pod 
Sněžkou. Celé dopoledne si všichni báječně 

užili a dokonce jsme získali i krásné umístění 
v kategorii chlapců 2 a 3. ročníku. Adam 
Richter - žák 3. ročníku, vybojoval krásnou 
bronzovou medaili. Všem našim závodníkům 
děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a 
Adamovi ještě jednou gratulujeme.  
 

 
 
Pro usnadnění vstupu předškolních dětí do 
první třídy jsme připravili dvě tematicky laděná 
setkání. Při prvním 19. března jsme rozvíjeli 
matematické představy na narozeninové 
oslavě opičáka Goga. V druhém 26. března 
jsme zase putovali za písmenky do pohádky O 
Koblížkovi. Velikými pomocníky byli dětem 
žáčci z prvního a druhého ročníku. 
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Ve čtvrtek 28. 3. navštívil děti z mateřské 
školy a z odpolední družiny známý divadelní 
režisér, herec a malíř Jiří Schmiedt.  
(Nejvýznamnějšího úspěchu dosáhl roku 2003 
jako režisér premiérové inscenace dramatizace 
knihy Ireny Douskové Hrdý Budžes s Barborou 
Hrzánovou v hlavní roli.)  Společně s dětmi 
vytvořil obraz „Dívky“, kdy sám namaloval 
pouze kontury a děti střídavě části obrazu 
vymalovávaly.  
 

 
 
Společně si i popovídali a zazpívali. Za 
organizaci tohoto setkání a občerstvení 
děkujeme panu Mgr. Dobiášovi. Společně 
stráveným odpolednem jsme zároveň oslavili 
narozeniny pana režiséra. Ještě jednou 
děkujeme a přejeme panu režisérovi vše 
nejlepší a hodně dalších úspěchů nejen 
v práci.  
Ze Základní školy zdraví  
 

Mgr. A. Moštěková a Mgr. Z. Hrnčířová   

Zprávičky z naší školičky 
V letošním roce jsme opět využili nabídky 
lyžařské školy K+K a uskutečnili týden v lednu a 
týden v březnu lyžařský výcvik dětí mateřské 
školy. Lyžovalo 15 dětí ve věku od 3 – 6 let. 
V lednovém týdnu polovina dětí začínala 
s lyžováním, poslední den všechny děti – 
včetně tříletých – lyžovaly na vleku Formánek 
díky milým a ochotným instruktorům.  
V březnovém týdnu už zdatnější lyžaři úspěšně 
zdolávali náročnější terén na vleku Idyla.  Na 
závěr výcviku nám lyžařská škola uspořádala 
závody. Děti spokojeně odcházely s diplomem, 
medailí, fotografií a spoustou zážitků.  Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat lyžařské škole 
K+K a společnosti Mega plus za sponzorování 
lyžování. 
Velmi si vážíme všech sponzorů a přátel 
mateřské školy a těšíme se na další spolupráci. 
 

 
 

Za MŠ Hana Stránská 
 

 
 
 
 
Měsíčně vydává Město Janské Lázně, IČO 00277967, nám. 
Svobody 273, 542 25 Janské Lázně, č.reg. MKČR E 12900. 
Redakční rada: Dr.A.Hrabě, E.Hronešová, D.Lorenc, Mgr. K.Stejskalová. Text 
nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor 
příspěvku. Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě,  písemně 
poštou, elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny 
abecedně podle příjmení autora. Zasláním příspěvku autor souhlasí s  jeho 
zveřejněním a šířením v tištěné i elektronické podobě. Tiskne MěÚ. Fotografie na 

titulní straně: Lyžařský oddíl SK JL   Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Irena_Douskov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrd%C3%BD_Bud%C5%BEes
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora_Hrz%C3%A1nov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora_Hrz%C3%A1nov%C3%A1


 

6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klub důchodců 

Záliba paní Marie Bořilové 
Maruška je členkou Klubu důchodců v Janských 
Lázních. Její velkou zálibou je pletení a 
háčkování. Ve volných chvílích vytváří tyto 
nádherné postavičky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za klub důchodců Jan Hainiš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společenská kronika 
 

V této rubrice uveřejňujeme jména 
janskolázeňských občanů, kteří slaví svá 
významná životní jubilea: 70, 75 a 80 let, nad 
80 let pak i každý rok.   
V měsíci DUBNU 2019 oslavují: 
pan HARTMAN Pavel, paní VEJBĚROVÁ Věra, 
pan FORMÁNEK Zdeněk, paní ADAMOVÁ 
Jaroslava. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Informace pro každého 
 

Výzva 

k podání žádosti o poskytnutí příspěvku 

na obnovu hospodaření na vybraných 
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lučních enklávách evropsky významné 

lokality Krkonoše  
Evropská komise v rámci Evropských fondů pro 

regionální rozvoj, který spravuje Státní fond 

životního prostředí ČR, podporuje obnovu 

vybraných krkonošských lučních enkláv. 

Podpora bude zajištěna formou příspěvku 

Správy KRNAP z projektu OPŽP: Obnovný 

management Krkonošských luk 2018 - 2023.  

 

1. Příspěvek  

Příspěvek slouží jako kompenzace za zvýšené 

náklady při obnově hospodaření na vybraných 

lučních porostech. Obnovou hospodaření je 

míněno pravidelné provádění zemědělských 

prací s cílem zachovat či zlepšit kvalitu lučních 

biotopů. Po obnově hospodaření bude další 

činnost hrazena zprostředků společné 

zemědělské politiky Evropské unie. Pro každou 

lokalitu je připraven rámcový managementový 

plán (Příloha č. 3). Tento soupis žádaných 

zemědělských prací a termínů, slouží jako 

podklad pro diskusi s žadatelem/hospodářem 

při sestavování managementového plánu po 

celou dobu projektu a po dohodě s 

hospodářem se stává součástí Dohody o 

poskytnutí příspěvku (dále jen Dohoda), vzor 

viz Příloha č. 6. Objem podporovaných 

opatření se mezi jednotlivými roky realizace 

managementového plánu může měnit, 

případná změna bude ošetřena dodatkem k 

Dohodě odsouhlaseným oběma stranami.  

Výši příspěvku lze orientačně odhadnout z 

předpokládaných objemů a typů prací 

uvedených v rámcových managementových 

plánech (Příloha č. 3) a ceníku prací, který je 

uveden v Příloze č. 5.  

Ceník prací podléhá každoroční aktualizaci v 

návaznosti na aktualizaci nákladů obvyklých 

opatření Mžp. Aktualizace ceníku pro sezónu 

2019 proběhne do 30. 4. 2019. Následně bude 

aktualizace probíhat vždy do 30. 4. daného 

kalendářního roku.  

 

2. Příjemce příspěvku  

O příspěvek může žádat vlastník/vlastníci 

pozemku nebo nájemce/pachtýř s plným 

právem užívání pozemku k zemědělské 

činnosti pro vegetační sezóny (1. 4. - 30. 10. 

2019 až 2023) na níže uvedených lokalitách v 

hranicích vymezených mapovými zákresy 

(Příloha č. 2).  

 

3. Postup pro získání příspěvku na obnovu 

hospodaření  

Žadatel podá žádost na řádně vyplněném 

formuláři (Příloha č. 1). Žádosti o poskytnutí 

příspěvku budou přijímány podatelnou Správy 

KRNAP v termínu:  

od 19. 3. do 15. 4. 2019 pro lokality s počátkem 

obnovy v roce 2019.  

 

Při splnění všech požadovaných podmínek 

bude žádost schválena do 15 dnů od ukončení 

příjmu žádostí.  

Dohoda může být s hospodářem uzavřena do 

15. 7. 2019 na období let 2019 až 2023.  

Správa KRNAP předpokládá uzavření Dohody 

na celé období, ale přesná délka platnosti 

dohod bude sjednávána vždy individuálně.  

 

Podrobné informace:  

https://www.krnap.cz/uredni-deska/  

https://life.krnap.cz/index.php 

 

Program kina 
 

Duben 2019 

https://www.krnap.cz/uredni-deska/
https://life.krnap.cz/index.php
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Tel.: 499875121 E-mail: kino@janske-lazne.cz 

Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně 
se uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU 
KINEMATOGRAFIE 
 
1. 4. pondělí v 19:30 ZELENÁ KNIHA  
Originální road movie inspirovaná příběhem 
skutečného přátelství mezi černošským 
klavírním virtuosem a jeho bělošským řidičem 
a zároveň bodyguardem.  USA  2019  130‘. tit. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
  
3. 4. středa v 19:30 VŠICHNI TO VĚDÍ    
Psychologický film, v němž excelují Penélope 
Cruz a Javier Bardem v hlavních rolích dávných 
milenců, mezi kterými to nikdy nepřestalo 
jiskřit.  Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
Španělsko  2019  132‘  tit.  
 
4. 4. čtvrtek v 19:30 SKLENĚNÝ POKOJ 
Pilíři historického dramatu jsou reálná vila 
Tugendhat a román Simona Mawera sledující 
dějiny Československa na osudech jejích 
obyvatel, které poznamenaly vzájemné vášně i 
druhá světová válka.   
ČR  2019  104‘  
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 
8. 4. pondělí v 19:30 MRAZIVÁ POMSTA 
Ve strhujícím akčním thrilleru plném černého 
humoru, hraje Liam Neeson Nelse Coxmana, 
muže od rodiny, jehož klidný život s manželkou 
je obrácen vzhůru nohama, když jim za 
podivných okolností zemře syn.  
Vstupné 100,-  do 15  let nepřístupný 
 USA  2019  118‘  tit.  
 
10. 4. středa v 19:30 LOVEní  
Romantická komedie o tom, že lásky je někdy 
málo a někdy zase moc. Když Elišce 
v rozhodující chvíli uteče ženich, vrhne se do 
randění naslepo, aby mezi řadou 

katastrofických schůzek a sérií trapasů zkusila 
najít nový vztah.   
ČR  2019  106‘  
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
  
11. 4. čtvrtekv 18:00 DUMBO        
Rodinný fantasy film, ve kterém majitel cirkusu 
Max pověří bývalou hvězdu Holta Farriera 
a jeho děti, aby se starali o novorozeného 
slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu 
publiku ve slávě upadajícím cirkuse.  
Vstupné 100,-  přístupný 
USA  2019  112‘  dabing 
 
15. 4. pondělí v 19:30  ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO 
Strhující dramatický příběh boje o přežití, ve 
kterém muž havaruje s letadlem uprostřed 
nedozírné ledové pustiny a má jen dvě 
možnosti: zůstat ve vraku a připravovat se na 
jistou smrt, nebo se vydat na stovky kilometrů 
dlouhou pouť s nejistým koncem.  
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
Island  2019  97‘  tit.  
 
17. 4. středa v 19:30  
WESTWOOD: Punk, Icon, Activist 
Dokumentární film mísí archivní záběry, 
rekonstruované sekvence a všeodhalující 
rozhovory s fascinující sítí spolupracovníků 
Vivenne Westwoodové. VB  2018  83‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 
18. 4. čtvrtek v 19:30 ZRANĚNÁ SRDCE  
Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném 
městě. Dramatický film podle bestseleru 
spisovatele Rhidiana Brooka.   
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
USA, VB, Německo  2019  109‘  tit. 
 
 24. 4. středa v 19:30 PAŠERÁK  
V kriminálním dramatu je Earl Stone ve svých 
osmdesáti letech zlomený, opuštěný muž, 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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který přijme místo řidiče, aniž by věděl, že se 
upsal jako kurýr drogovému Mexickému 
kartelu…  Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2019  116‘  tit.    
  
25. 4. čtvrtek v 18:00  
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU  
Čtyřlístek slaví 50. výročí. Fifinka, Pinďa, Bobík 
a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na 
dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. 
Čí příběh bude nejkrásnější? ČR  2019  75‘ 
Vstupné 120,- děti do 15 let 100,-   přístupný 
 
29. 4. pondělí v 19:30 TERORISTKA  
Hlavní hrdinkou černé komedie je Marie, 
učitelka na penzi, která si proti arogantnímu 
strůjci lokálního zla jednoho dne sežene zbraň 
a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas 
napadne….  Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
ČR, SR 2019  95‘    
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
  

Pozvánka 

 

Čarodějnice 

Tradiční pálení ohňů 30.4.2018 
v 15 - 18 hod. na náměstí,  
od 18 hod. - fotbalové hřiště SK Janské Lázně 
 
Poslední duben patří pálení čarodějnic. I letos 
proběhne na dvou místech. Začne na kolonádě 
– náměstí, kde bude hrát hudba, připravené je 
malování na obličej a opékání buřtů až do 
osmnácti hodin. Navazovat bude tradiční 
zapálení velké vatry na fotbalovém stadionu, 
kde nebude chybět občerstvení, hudba a 
zábava pro malé i velké účastníky. 
 

Sportovní klub JL 
 

Zprávy z Lyžařského oddílu SK J. Lázně 
Letošní zimní sezóna, která byla pro nás lyžaře 
výborná na sněhové podmínky, byla výborná i 
na úspěchy v lyžařských závodech.  
Závěrečný březnový víkend zakončil finálovým 
závodem na Stohu závody žactva a výběr 11 
dětí ve věku sedmi do čtrnácti let absolvoval 
mezinárodní závody v rakouském Zauchensee. 
Tady náš klub, město Janské Janské Lázně a 
celou Českou republiku opět vynikajícím 
způsobem reprezentoval Jan Kolb, který v 
kategorii U11 (11 let) zvítězil a obhájil dres 
Kidstrophy šampion. Na slavnostním vyhlášení 
závodu, kterého se účastní 1000 závodníků z 
celého světa, tak zazněla česká hymna.  
Při celkovém hodnocení zimní sezóny tradičně 
začínáme od nejstarších závodnic, které za náš 
klub závodí už více než 13 let!  
Juniorky Viktorie Vydrová se v Českém poháru 
umístila na 3. místě a Aneta Fleischerová na 8. 
místě. Viktorka díky vynikajícím úspěchům 
dostala nominaci na předjezd na světovém 
poháru ve Špindlerově Mlýně. 
V žactvu (ročníky 2003 až 2006) si na 
republikové úrovni nejlépe vedli: Karolína 
Černá, Laura Kočí (Vojtěchová), Veronika 
Drahníková, Olda Čámský, Martin Antoš, 
Kateřina Matasová a další závodníci. K. Černá 
byla celkově 4. v Královehradeckém kraji. 
V předžactvu (2007-2011) nás skvělým 
způsobem reprezentuje výše uvedený Honza 
Kolb. V poháru Head Cup se celkově umístil na 
2. místě a v Leki Cupu na 3. místě. Dalšími 
úspěšnými závodníky, kteří stojí na stupních 
vítězů nebo v první desítce jsou Tibor 
Tschoche, Ema Kolbová, Teodor Tschoche, Jan 
Pour. 
Celkem ve všech kategoriích za náš klub závodí 
50 závodníků. Klub zároveň poskytuje zázemí a 
servis i všestrannostně zaměřeným 
sportovcům. Máme nezávodní sekci, kde se 
děti z regionu učí správné lyžařské technice a 
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také snowboardový oddíl. Ten má pravidelné 
tréninky a nejlepší snowboarďáci jezdí na 
závody ve snowboardkrosu. Celkem evidujeme 
91 aktivních členů (děti a junioři). 
Další činností lyžařského oddílu je organizace a 
podpora významných sportovních akcí, které 
již tradičně po několik let pořádáme. V zimě 
jsou to lyžařské závody v Černém Dole Head 
Cup (2 závody v sérii pro děti do 12 let), 
Fashion Store Cup (územní kvalifikační závod 
Svazu lyžařů ČR a Mistrovství 
Královéhradeckého kraje ve slalomu). Velký dík 
patří Skiresortu Černá Hora – Pec a všem 
dobrovolníkům, bez kterých by organizace 
těchto akcí nebyla možná. 
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nám 
pomáhali a podporovali naši činnost: 
trenérům, organizátorům závodů, sponzorům, 
městům a všem ostatním příznivcům lyžování 
v Janských Lázních. Více na 
http://www.skjanskelazne.cz/lyzari. 
Za lyžařský oddíl zapsal Pavel Šedivý, trenér 
 

Pozvánka 

 

MALÝ VELIKONOČNÍ TRH 
19. 4. 2019 v 10 - 18 hod.  
Kolonáda Janské Lázně 
- bytové doplňky, šperky, velikonoční výzdoby,  
dámský textil a DÍLNIČKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
 
V Kolonádě Janských Lázní po celou dobu 
Velikonoc čeká na návštěvníky bohatý 
program, určený pro všechny věkové 
kategorie.  
 

Velikonoční kulturní program v Kolonádě 
19. – 22. 4. 2019 vždy od 14 hod.  
Sobota 20.4. ve 14:00 – 19:00 h. 
DÍLNIČKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ  
 

Sobota 20.4. v 15:00 – 17:00 h. 
Koncert studentského orchestru REGIOBAND 
 

Neděle 21.4. ve 14:00  – 19:00 h.  
DÍLNIČKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
 

Neděle 21.4. ve 14:00 h. 
loutkové pohádky pro děti a diskotéka 
 

Pondělí 22.4. ve 14:30 h. 
koncert kapely MIRROR 
 

Dílničky jsou výtvarné, různá řemesla, vinuté 
perle, šperky, malování na sklo, na keramické 
hrnky, hmota Fimo, enkaustika…. 
VSTUP NA AKCE ZDARMA 
 

Inzerce 
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