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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
ani ne za měsíc se rok zlomí do druhé poloviny 
a stavební ruch je vidět všude kolem nás. 
Finišuje se i na některých akcích města a další 
jsou v plném proudu. Všichni se těšíme na 
zasloužené dovolené či prázdniny.  
Tečka za minulým rokem se provádí až po 
skončení auditu a schválení závěrečného účtu, 
což se děje vždy právě v tomto období. Audit 
hospodaření našeho města již pravidelně 
provádí krajský úřad a přes některé potíže před 
lety je nyní vše v pořádku a zprávy auditora 
říkají, že naše účetnictví je zdravé, přehledné a 
dobře vedené. Stejně tomu bylo i letos. Za to 
patří poděkování všem úředníkům, kteří 
pracují s rozpočtem města, zvláště pak 
ekonomicko-správnímu odboru.  
Třešničkou na dortu jsou pak výsledky 
hospodaření. Již čtvrtým rokem končí náš 
rozpočet přebytkem. Letos jsme pracovali 
s příjmy 30,09 mil. Kč a výdaji 26,59 mil. Kč. 
Skončili jsme s přebytkem 3,5 mil. Kč a za celé 
minulé volební období, tedy za roky 2015-2018 
se nám podařilo ušetřit 6,75 mil. Kč. To nám 
umožňuje více investovat v tomto volebním 
období. Je to vidno již z letošního rozpočtu, 
zastupitelé naplánovali a schválili investiční 
akce a opravy, jejichž dopad na letošní 
rozpočet je záporný. Hospodaříme s mínusem 
ve výši 4,1 mil. Kč.  
O jednotlivých projektech jsem vás na tomto 
místě informoval v lednu a únoru. I tak však 
nejsou postihnuty veškeré případné a 
očekávané akce. Dosud nevíme, jak se nás 
finančně dotkne oprava naší páteřní 
komunikace III/2961, tedy naše spoluúčast na 
jejím odvodnění, resp. úhrada za napojení 
městské kanalizace a vyvolané náklady na 
opravy chodníků. Na to nyní probíhá výběrové 
řízení, které organizuje Královéhradecký kraj.  

Stejně tak ještě není jasné, kolik nás bude stát 
zprovoznění dotčeného úseku veřejného 
osvětlení. Nicméně mnozí z vás jistě 
zaregistrovali, že máme některé akce již 
hotové, nebo se dokončují. Opravené je 
schodiště pod dolní budovou školy a finišuje se 
na novém sportovním hřišti u školky. 
Předpoklad uvedení do provozu je v půli 
června. Nyní se jen pracuje na napojení na 
elektrický proud, neboť stávající přípojka je 
nevyhovující a provedou se konečné terénní 
úpravy. Tady mi nedá si nepostesknout, neboť 
ještě nedokončené hřiště nám již nějaký vandal 
poškodil tím, že rozřezal ochrannou síť! Prosím 
všechny, aby případné „škodily“, pokud je 
zahlédnou, nahlásili policii. Město obratem na 
hřiště umístilo hlídací kamery a hledá 
dobrovolníka, který by za úplatu správcoval 
toto nové krásné hřiště.  
V příštím měsíci začnou práce na odstavných 
stáních u pošty. Prosím, abyste po dobu 
výstavby omezili vjezd a parkování pod 
Quisisanou, parkovacích míst tam bude 
opravdu málo.  
Přeji pěkné slunečné léto. 

Jiří Hradecký, starosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
13. května 2019 
Rada města schválila:  
• zveřejnění záměru města pronajmout 
nebytový prostor v čp. 273 - restaurace Café 
Biograf za minimální měsíční nájemné 23.000 
Kč 

 výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci „Pořízení parkovacích automatů na 
vydávání povolení k vjezdu“ 

 pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Pořízení parkovacích automatů na vydávání 
povolení k vjezdu“ seznam obeslaných, a to: 
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Parking Pro s.r.o., ELTODO, a.s., WSA doprava 
a parkování s.r.o., DESIGNA Parking & Access 
s.r.o. 

 dodavatele zakázky „Snížení světelného 
znečištění – Janské Lázně – realizace I. etapy“ 
společnost Tlachač s.r.o., IČ: 03505847 za cenu 
2.402.448,70 Kč s DPH 

 příspěvek na podlahovou krytinu v 
nájemním bytě v čp. 15 – Zdena ve výši 50% 
Rada města rozhodla: 

 o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Pořízení parkovacích automatů na 
vydávání povolení k vjezdu“ 
Rada města jmenovala:  
• komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení 
nabídek, včetně posouzení kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení 
parkovacích automatů na vydávání povolení k 
vjezdu“, ve složení: Ing. Pavel Kout, Ing. Petr 
Straka, Bc. Marcela Vojtěchová, jako 
náhradníky jmenovala: Miroslava Císaře, Ing. 
Jiřího Hradeckého a Petra Hřebačku 
Rada města projednala:  
• důvodovou zprávu a závěry hodnotící 
komise z hodnocení a posouzení nabídek na 
veřejnou zakázku na stavební práce akce 
„III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – 
rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“  
a rozhodla: 
1) o vyloučení účastníka zadávacího řízení výše 
uvedené veřejné zakázky EUROVIA CS, a.s., 
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO: 452 74 924, neboť účastník zadávacího 
řízení ve své nabídce nepředložil tabulku 
Rekapitulace nabídkové ceny, čímž neuvedl 
výši nabídkové ceny za předmět veřejné 
zakázky v Kč bez DPH (údaj pro hodnocení 
nabídek), čímž nesplnil podmínky účasti v 
zadávacím řízení  
2) o vyloučení účastníka zadávacího řízení výše 
uvedené veřejné zakázky M-SILNICE a.s., 
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 

Pardubice, IČO: 421 96 868, neboť účastník 
zadávacího řízení ve své nabídce překročil limit 
pro nabídkovou cenu za předmět veřejné 
zakázky, čímž nesplnil podmínky účasti v 
zadávacím řízení 
Rada města zplnomocnila:  
• obec Strážné k jednání jménem města 
Janské Lázně na sněmu Svazu měst a obcí ČR 
23. a 24.05.2019 v Ostravě 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
29. května 2019 
Rada města projednala:  
• 1) důvodovou zprávu a závěry hodnotící 
komise z hodnocení a posouzení nabídek na 
veřejnou zakázku na stavební práce „III/2961 
Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – 
rekonstrukce komunikace  -  úsek č. 3“. 
2) návrh na nové vyhlášení veřejné zakázky na 
stavební práce „III/2961 Svoboda nad Úpou – 
Janské Láz-ně – rekonstrukce komunikace  -  
úsek č. 3“,  
rozhodla o zrušení zadávacího řízení výše 
uvedené veřejné zakázky dle ust. § 127 odst. 1 
zákona, neboť po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník 
zadávacího řízení  
a schválila  
1) nové vyhlášení veřejné zakázky formou 
otevřeného řízení dle §56 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, na stavební práce 
„III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – 
rekonstrukce komunikace  -  úsek č. 3“ 
2) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na 
stavební práce „III/2961 Svoboda nad Úpou – 
Janské Lázně – rekonstrukce komunikace  -  
úsek č. 3“ 

 žádost o změnu Územního plánu Janské 
Lázně pro pozemky st.p.č. 70 a 377, na kterých 
stojí čp. 50 – Astrid a budova bez čp. a domnívá 
se, že je ve stavu projednávání v rámci změny 
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č. 2, ke které se již vyjádřil pořizovatel MěÚ 
Trutnov a jeho doporučení bude projednávat 
Zastupitelstvo města Janské Lázně; pokud 
tomu tak není, tak bude třeba žádost upřesnit 
a doplnit 
Rada města schválila:  
• zařazení žadatelky do seznamu uchazečů o 
pozemek na stavbu rodinného domu v 
Janských Lázních 
• pronájem části pozemku st.p.č. 107 v k.ú. 
J.L. o výměře cca 16 m² za účelem umístění 
předzahrádky pro Bistro La Petit za cenu 1.000 
Kč/rok 

 uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
objektů výměníkových stanic Na Sluneční 
stráni čp. 251 - st.p.č. 229, Černohorská čp. 68 
- st.p.č. 45, Školní čp. 81 - st.p.č. 99, 
Černohorská čp. 15 - st.p.č. 3 a Černohorská čp. 
85 - st.p.č. 107, vše v katastrálním území 
Janské Lázně na dobu určitou do 31.12.2026 za 
cenu 10.000 Kč/rok společností ČEZ 
Teplárenská, a.s., IČ: 27309941 

 dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 
„Pořízení parkovacích automatů na vydávání 
povolení k vjezdu“ společnost WSA doprava a 
parkování s.r.o., IČ: 27913309 za cenu 374.270 
Kč s DPH  

 vyřazení nepotřebného movitého majetku 
dle předloženého seznamu 

 zápis do kroniky města na rok 2018 

 výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci „DOKUMENTACE ZATEPLENÍ ČP. 273, 
JANSKÉ LÁZNĚ“ 

 pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„DOKUMENTACE ZATEPLENÍ ČP. 273, JANSKÉ 
LÁZNĚ“ seznam obeslaných, a to: Ing. Hynek 
Stiehl, Jansa projekt s.r.o. a Ing. Zdeněk Fibikar 
Drupos Trutnov 

 pronájem části p.p.č. 82/3 v k.ú. J.L. pro stání 
1 osobního vozidla na dobu 29 dnů  

 zveřejnění záměru města pronajmout část 
pozemku p.p.č. 82/3 v k.ú. J.L. jako manipulační 

a odstavnou plochu po dobu stavby 
„Rekonstrukce silnice III/2961“ 
Rada města žádá: 

 starostu města Duszniki-Zdrój o konkretizaci 
požadované pomoci a doporučuje také 
spolupráci se Státními léčebnými lázněmi 
Janské Lázně, s.p., protože město nedisponuje 
prostorami pro kongres 
Rada města souhlasila: 
• se zateplením budovy městského úřadu 
Rada města jmenovala:  
• komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení 
nabídek, včetně posouzení kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
„DOKUMENTACE ZATEPLENÍ ČP. 273, JANSKÉ 
LÁZNĚ“, ve složení: Josef Zilvar, Bc. Marcela 
Vojtěchová, Ing. Petr Straka, jako náhradníky 
jmenovala: Petra Hřebačku, Ing. Jiřího 
Hradeckého, Miroslava Císaře 
Rada města revokovala:  
• usnesení č. R 127/11/19 a odkládá vyjádření 
k umístění stavby „ST140593_Poříčí_REKO 
SCZT Janské Lázně – přípojka Janka“ 
Rada města zamítla:  
• žádost o zřízení věcného břemene na 
pozemku p.p.č. 105/4 v k.ú. J.L.; v případě 
potřeby opravit budovu bez čp. z jižní strany na 
sousedním pozemku město nebude opravám 
nikterak bránit  
Rada města vyzvala:  
• pachtýře k plnění pachtovní smlouvy na 
pozemek p.p.č. 105/4 v k.ú. J.L. a k nápravě do 
31.07.2019 
Rada města odložila:  
• doporučující stanovisko pořizovatele 
Územního plánu Janské Lázně k žádostem o 
změnu č. 2 Územního plánu Janské Lázně a 
předkládá jej komisi pro rozvoj města a dále 
zastupitelstvu města k projednání 

(MV) 

Oznámení 
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V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Městský úřad 

Janské Lázně na základě usnesení rady města  

záměr města pronajmout 
RESTAURACI v čp. 273 

o celkové ploše nebytového prostoru 167,28 m² 
(st.p.č. 270/1, 270/2, 270/3 a 270/4 v katastrální 

území Janské Lázně) 
Podmínky: 
- zachování provozu restaurace 
- zachování provozu veřejných WC 
- návrh smluvního nájemného - minimálně 23.000 Kč 
měsíčně (s možným každoročním nárůstem o inflaci) 
- nájemní smlouva od října 2019, výpovědní lhůta 6 
měsíců 
- nebude povoleno provozování kasina, herny, 
videoterminálu, sázkové kanceláře apod. 
- zájemce musí doložit oprávnění k podnikání 

 

Projednání záměru proběhne po uplynutí 
zákonem stanovené lhůty k vyvěšení v 
nejbližším zasedání Rady města Janské Lázně. 
Zájemci se mohou dle § 39 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, vyjádřit k záměru a předložit své 
nabídky na podatelnu Městského úřadu v 
Janských Lázních do 28. června 2019 do 11 
hodin v uzavřených obálkách s adresou 
uchazeče a s nápisem ,,NEOTVÍRAT – 
RESTAURACE“. Na pronájem nebytového 
prostoru není právní nárok a město Janské 
Lázně si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto 
záměru. 

Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města 
 

Informace pro každého 
 

Místní akční skupina Krkonoše z.s  

vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým 
rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem 
Zemědělství  
(ŘO Programu rozvoje venkova)  
 

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o 
podporu v rámci operace 19.2.1. Programu 
rozvoje venkova na období 2014 – 2020  
Název SCLLD: Strategie kominiteně vedeného 
místního rozvoje MAS Krkonoše  
Termín vyhlášení výzvy: 7.6.2019  
Termín příjmu žádostí: od 21.6. 2019 do 8.7. 
2019 - podání Žádosti o dotaci na MAS 
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál 
farmáře  
Termín registrace na RO SZIF: 8.8.2019  
Termín a místo příjmu příloh k žádosti v 
listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se 
vzhledem k velikosti, příp. formátům, 
předkládají v listinné podobě): 24.6.-27.6. 
2019, vždy po potvrzení termínu s 
upřesněním času na email: 
fejglova@maskrkonose.cz nebo tel. 
774672337  
Územní vymezení:  
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, 
pro které je schválena SCLLD.  
Kontaktní údaje: Kateřina Fejglová, 
fejglova@maskrkonose.cz, tel. 605026115, 
77472337  
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná 
alokace:  
Celková výše dotace pro 3. Výzvu  
je 11 000.000 Kč 
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své 
projekty v rámci Fichí 1, 2, 3.  
Příklad  

Číslo 
Fiche  Název Fiche  

Vazba Fiche na článek 
Nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1305/2013  

Alokace pro 3. 
výzvu  

 

F1  

Opatření PRV A: 
Investice do 
zemědělských 
podniků  

Článek 17, odstavec 1., 
písmeno a) – Investice 
do zemědělských 
podniků  

8.500.000,- Kč  

 

F2  

Opatření PRV B: 
Investice do 
zemědělských 
produktů  

Článek 17, odstavec 1., 
písmeno b) - 
Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských 
produktů  

1.250.000,- Kč  
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F3  

Opatření PRV 

C: 
Diverzifikace 
zeměde ̌lství  

Článek 19, 

odstavec 1., 
písmeno b) – 
Podpora investic 
na zaloz ̌ení nebo 
rozvoj 
nezemědělských 
c ̌inností  

 

1.250.000,- 
Kc ̌  

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je 
také vyvěšen na webových stránkách 
www.mas-krkonose.cz  
 
Postup v případě nedočerpání alokace a 
podpora hraničního projektu:  
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi 
dočerpána, alokace se nepřevádí a finanční 
prostředky budou využity v další Výzvě MAS.  
Alokace na danou Fichi nebude z důvodu 
podpory hraničního projektu (tedy projektu, 
který je prvním nevybraným projektem v dané 
Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou 
výši bodů) navyšována.  
Výběr projektů a postup v případě shodného 
počtu bodů:  
Výběr projektů bude založen na principu 
soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou 
vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího 
bodového hodnocení. Počet podpořených 
projektů bude limitován výší alokace na danou 
Fichi. 
Postup pro hodnocení a výběr projektů je 
uveden v „Interní postupy Místní akční 
skupiny Krkonoše, z.s. pro Programový rámec 
Program rozvoje venkova“  
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou 
součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy. 
V případě shodného počtu bodů rozhoduje 
výše požadované podpory.  
Přílohy stanovené MAS:  
Žadatel je povinen společně se Žádostí o 
dotaci předložit všechny relevantní povinné 
přílohy uvedené v Pravidlech, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování dotace 
na projekty Programu rozvoje venkova na 

období 2014 – 2020 pro operaci 19.2.1 
Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje. 
Předložení veškerých povinných příloh (tzn. 
relevantních příloh stanovených Pravidly pro 
operaci 19.2.1 a povinných příloh stanovených 
MAS) je podmínkou pro příjem žádosti. 
Podrobně na www.mas-krkonose.cz 
Konzultace pro žadatele: kancelář MAS 
Krkonoše, z.s., Prostřední Lánov 39 -1. patro, 
termín konzultace bude dohodnut emailem – 
kontakt: fejglova@maskrkonose.cz  
 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele 
semináře k přípravě projektů:  

MZ Liberec, zasedací 
místnost školícího střediska  
Na seminář je nutné se 
přihlásit na email: 
fejglova@maskrkonose.cz 
nebo na tel. 774672337  

 
18.6.2019  

Čas: 
16:00  

 
Závěrečné ustanovení:  
Na webových stránkách MAS Krkonoše: 
www.mas-krkonose.cz jsou v sekci OP PRV 
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k 
výzvě.  
Pro žádosti o podporu a následně také pro 
realizaci podpořených projektů platí Pravidla 
pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na 
internetových stránkách www.eagri.cz/prv a 
www.szif.cz.  
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
Městský úřad Svoboda nad Úpou jako správce 
daně podle ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „daňový řád“), v souladu s ust. § 50 odst. 1 
daňového řádu  
oznamuje, že  
ode dne 28.5.2019 do dne 28.6.2019 (včetně) 
bude v budově města Svoboda nad Úpou, na 
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adrese nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda 
nad Úpou, 2. NP, v kanceláři hospodářsko 
správního odboru zpřístupněn k nahlédnutí 
hromadný předpisný seznam: č.j. 
SVO/968/2019 O VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO 
POPLATKU za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů za rok 2017  
poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený místní 
poplatek včas nebo ve správné výši. Do 
seznamů lze nahlédnout v pracovní době v 
jednotlivých dnech:  
 Pondělí 8:00 -17:00 
 Úterý 8:00 -15:00 
 Středa  8:00 -17:00 
 Čtvrtek  8:00 -15:00 
 Pátek  8:00 -11:30  

Mgr. Petr Schön 
referent hospodářsko správního odboru  

 

Na úřadě můžete platit kartou 
Na našem úřadě je možné platit platební 
kartou. Platební terminál je nainstalován na 
hlavní příjmové pokladně na ekonomicko-
správním odboru Městského úřadu Janské 
Pořízením platebního terminálu se zvýšila 
kvalita poskytovaných služeb pro občany i 
návštěvníky města. Platební terminál 
akceptuje všechny běžně používané platební 
karty.                                                               (MV) 
 

SVOZ BIOODPADU (BRKO) 
Probíhá svoz biologického odpadu rostlinného 
původu (odpad ze zahrad -  posekaná tráva, 
pěstitelské odpady, seno, listí, křoviny, 
spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, 
ořezané části stromů, drobný odpad ze 
zpracování dřeva, kuchyňské odpady 
rostlinného původu a jiné biologicky 
rozložitelné odpady rostlinného původu) 
v označených vacích. 

Vaky na bioodpad si můžete zakoupit na MěÚ. 
Cena vaku je 140 Kč. 
Svozy jsou zajištěny každé pondělí v 
dopoledních hodinách do konce listopadu 
2019. Případné svozy mimo termín budou 
řešeny po dohodě s TS. Označené vaky 
s bioodpadem zanechte u příjezdové cesty na 
viditelném místě. Vzhledem k ručnímu 
nákládání vaků prosíme o zohlednění jejich 
objemu vůči charakteru odpadu. 

Miroslav Císař, ved. odboru TS, tel. 
603 204 848, e-mail: ts@janske-lazne.cz 

 

 
 

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 ČERVNU 2019 oslavují: 
paní KROUPOVÁ Libuše, paní ŠÍRLOVÁ Eva, 
pan ŠENA Emil, paní TIPPELTOVÁ Eliška, paní 
SAIVEROVÁ Magda a paní BOŘILOVÁ Marie. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Květen v základní škole 
Projekt Bodlinka, o kterém jsme vás 
informovali již v minulých číslech, jsme 

Město Janské Lázně

00277967

59,420

 1 594 714
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MJ
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zakončili v pátek 26. dubna. Našeho Ježourka 
jsme slavnostně vypustili v lese u 
Muchomůrky. A jak se mu u nás dařilo? Děti 
Ježourka pravidelně krmily, uklízely mu 
ohrádku, měnily domeček a kontrolovaly, zda 
správně přibírá na váze. O tom, že se o něj 
poctivě staraly, svědčí čísla z posledního vážení 
před vypuštěním, Ježourek vyrostl ze 770g na 
1010g. Kromě toho, že si děti zkusily 
zodpovědnou úlohu ošetřovatele, ovlivnila je 
přítomnost ježka pozitivně také v tom, jak se 
snažily být ohleduplné a nerušit jej. Zároveň se 
naučily, že ježek navzdory tomu, jak roztomile 
se umí tvářit, opravdu není domácí mazlíček a 
patří do volné přírody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U příležitosti loučení s Ježourkem jsme také 
navštívili Farmapark Muchomůrka, za jehož 
zpřístupnění velice děkujeme panu Zelenkovi. 
Cestou zpět jsme si připomněli Den Země 
úklidem odpadků. 

Konec dubna – další oblíbený čas, čas 
povykování, strašení a dovádění. Takový byl i 
letošní čarodějnický den. Děti plnily úkoly, 
které byly cítit kouřem, čarodějnickými 
lektvary a kouzelnickými formulemi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve čtvrtek  9. 5. jsme přijali milé pozvání na 
divadelní představení studentů Obchodní 
akademie Janské Lázně, kteří si připravili 
pásmo pohádek o oblíbeném hrdinovi 
dětských večerníčků - Krtečkovi, doplněné 
spoustou „krtečkovských“ písniček, ať už od 
skupin Buty nebo např. Kabát. Dětem i nám se 
jejich vystoupení velice líbilo, a tak ještě jednou 
děkujeme za pozvání. 

 
   
Měsíc květen nám ale přinesl ještě jedno 
divadelní představení. Tentokrát jsme se za 
ním vypravili společně s dětmi z naší mateřské 
školy až na Kuks. V úterý 20. 5. jsme vyrazili od 
školy už v 7.15, abychom včas dorazili na 
divadlo: Princ Bajaja, které se odehrávalo 



 

9 

 

v blízkosti areálu Kuksu. Díky této pohádce 
jsme se všichni vrátili do středověku, kdy 
největším hrdinou byl statečný rytíř. Dozvěděli 
jsme se, jak se dříve stolovalo, co nosili v té 
době lidé na sobě, jak se strojil rytíř do brnění 
a další důležité věci. 
Po představení nás čekaly ještě dílničky, kde se 
děti dozvěděly, jak se dobře starat o koně, jak 
se dříve mlelo na ručním mlýnku obilí, nebo 
například jak se ze lnu vyrábí plátno. Děti si 
také mohly vyzkoušet, jak by jim slušela 
rytířova přilba, nebo jestli si již zapamatovaly 
správné názvy rytířových zbraní. Náš výlet jsme 
zakončili procházkou kolem bylinkové zahrady, 
kde jsme se snažili pojmenovat nejznámější 
rostliny. Vzhledem k tomu, že je celý areál 
Kuksu nádherně zrekonstruovaný, myslíme, že 
jsme zde nebyli naposledy a všem 
doporučujeme, udělat si výlet právě sem. Stojí 
to opravdu zato.  
                  Ze základní školy přejí krásný červen  

Mgr. Z. Hrnčířová a Mgr. A. Moštěková 
 

Program kina 
 

Červen 2019 
Telefon: 499 875 121       
E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně 
se uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU 
KINEMATOGRAFIE 
 
3. pondělí v 19:30  THE BEACH BUM 
Komedie, která je zábavným filmovým 
mejdanem, kde hlavním hrdinou je spisovatel 
žijící podle svých pravidel. USA  2019  95´  tit. 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný   
 
5. středa v 19:30  TRHLINA 
Mysteriózní horor, ve kterém se Igor, 
nezaměstnaný vysokoškolák náhodou objeví 
záznamy psychiatrických pacientů a pustí se 

do pátrání po podrobnostech jednoho 
dávného příběhu. Slovensko  2019  111´  tit. 
Vstupné 100,-  do 12  let nevhodný  
 
6. čtvrtek v 18:00  V OBLACÍCH   dabing 
Animovaná dobrodružná komedie o malém 
rorýsovi, který vyrůstal mezi hejnem racků. 
Vstupné 120,-  přístupný   
Německo 2019 88´   
 
8. sobota  OSLAVA DNE DĚTÍ 
v 9 – 12 h. Horní promenáda za Kolonádou - 
zábavné soutěže, dílničky, hudba a dětské 
atrakce. 
v 15:00 KARKULKA A SEDM TRPASLÍKŮ 
Osm statečných hrdinů v osmi krátkých, 
tradičních i nových pohádkách od českých 
animátorů. Přístupný ČR  2018  56´ 
Vstupné dospělí 60,-   děti do 15 let zdarma.  
 
10. pondělí v 19:30  CHVILKY 
Psychologický film o lásce, bolesti, oddanosti, 
ale také o naději, že člověk dokáže svá 
zranění přeměnit v sílu. ČR, SR  2018  93´ 
Vstupné 90,-  do 12 let nevhodný   
 
12. středa v 19:30. FREE SOLO 
Alex Honnold, udivuje svět odvážným 
balancováním na hraně života a smrti, když 
zdolává složité strmé vrcholy sám a bez 
jakéhokoli jištění. Dokument je strhující studií 
muže, odhodlaného překonávat vlastní limity. 
Vstupné 100,-  přístupný  USA  2019  100‘  tit. 
 
13. čtvrtek v 19:30. ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY 
Komedie o dvou kámoškách, které byly sice 
nejlepší studentky, ale dost neoblíbené. A 
poslední den na střední škole roztočí, jak se 
patří. USA  2019  102‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný   
 
17. pondělí v 19:30  BOLEST A SLÁVA 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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Salvator Mallo je slavný filmový režisér, který 
se ocitl v tvůrčí krizi. Drama, které vypráví o 
složitosti oddělit tvůrčí proces od vlastního 
života a od vášní, které žití dávají smysl a 
naději. Vstupné 100,-  přístupný   
Španělsko  2018  93‘  tit. 
  
19. středa v 19:30  JOHN WICK 3 
Ve třetí části adrenalinové akční série má 
super zabiják John Wick v patách celou 
armádu lovců odměn usilujících o získání 14 
miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu.  
Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný  
USA  2019  130´  tit. 
 
20. čtvrtek v 18:00 ALADIN   dabing 
Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním 
zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé 
princezně Jasmíně a džinovi, který je klíčem 
k jejich budoucnosti. Rodinná dobrodružná 
komedie. USA 2019  128´   
Vstupné 100,-  přístupný  
 
24. pondělí v 19:30  ROCKETMAN 
Hudební fantazie o životě jednoho 
z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Než 
se stal Eltonem Johnem, byl to malý brýlatý 
oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl 
s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný  
VB, USA  2019  121´  tit. 
 
26. středa v 19:30. TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ 
Bobby, Eddy a David přišli na svět v New Yorku 
na začátku 60. let jako jednovaječná trojčata. 
Hned po narození ale byli 
rozděleni a adoptováni různými rodinami. Po 
necelých dvaceti letech se souhrou náhod 
setkali a jejich neuvěřitelný příběh se stal 
senzací.  Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný  
USA  2019  96´  tit. 
 

27. čtvrtek v 19:30  MUŽI V ČERNÉM: 
GLOBÁLNÍ HROZBA 
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi 
před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém 
dobrodružství čelí dosud největšímu 
globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu 
agentovi v organizaci Mužů v černém. 
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný  
USA  2019  107´  tit. 
 

Pozvánka 
 

23. 6. 2019 

MAGICKÝ DEN SV. JANA  
V JANSKÝCH LÁZNÍCH 
 
10 – 18 hod. 
 
Centrum města Janské Lázně  
a Kolonáda 
 
Den s tradicemi  
a tvořivé dílny pro děti,  
prodej bylinek, léčivých čajů,  
koření, bylinných sirupů a mastí,  
slavné vědmy a kartářky. 

 
 
 
 
 
 

 
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: E.Hronešová     Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. 
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