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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
nevím, zda jste četli, či se k vám dostala 
informace o článku v Lidových novinách ze dne 
24. srpna „Umírající a nevkusné město duchů“ 
od dramaturgyně Kristýny Žantovské. Pokud 
ne, tak vězte, že jde o nadpis obsáhlého článku 
hodnotícího, resp. kritizujícího téměř vše 
v Janských Lázních. Od kvality a nabídky stravy 
v lázních, přes samotnou léčbu, kulturní vyžití, 
služby ve městě, či o neosvícenost radnice od 
90. let, atd., atd. Pro ilustraci citace z článku: 
„Chcípnul tady pes, tvrdí návštěvníci, kteří 
zdejší léčebnou kúru podstoupili, město a 
lázeňský komplex jako kdyby k sobě vůbec 
nepatřily. Z Janských Lázní se časem stalo 
mrtvé město. Investovalo se málo, zcela 
nekoncepčně a na osvíceného starostu či 
investora se vkusem místní čekají marně.“ 
Nevím, kdo paní autorce co provedl, že ji to 
vyprovokovalo až k takovéto ventilaci svých 
pocitů. Samozřejmě každý má na to právo, ale 
zcela chybí objektivita.  
Tak např. „Benzinka“ na náměstí (rozuměj 
hudební pavilon) prý vyjma pár koncertů do 
roka slouží dětem na kolečkových bruslích 
nebo skateboardech. Ve skutečnosti koncertů 
jen letos od dubna do půlky září bylo okolo 
čtyřiceti. Devět nedělních promenádních 
koncertů pořádaných městem a dalších třicet 
různých hudebních produkcí pořádaných 
lázněmi. I z toho je patrné, že ani není pravda, 
jak tvrdí, že město a lázeňský komplex jako by 
k sobě nepatřily.  
Paní autorka asi zapomněla na podstatnou věc, 
opravdu nejsou 80. léta, která ve svém článku 
vychvaluje. Naštěstí žijeme v kapitalismu a 
plánované (ne)hospodářství nahradil trh. Má-li 
dnes něco fungovat, tak se to buď musí 
vyplatit, nebo to musí někdo dotovat. Nejsme 
tmáři, abychom nevěděli, jaké služby nám ve 

městě chybí. Ale kupní síla místních sedmi set 
obyvatel je opravdu malá a průměrných 360 
pacientů, jak je vidět, to také nezachrání. 
Ostatní hosté, kteří navštíví lyžařský areál, 
Stezku korunami stromů, nebo turisté k nám za 
nákupy určitě nejezdí.  Takže zbývá poslední 
možnost, městem dotované obchůdky a 
krámky (lékárna byla dotovaná). A tady je jádro 
pudla. Paní autorka, asi z Prahy, kde 
nedostatkem financí opravdu netrpí, by si měla 
zjistit, jak jsou obce financované. Měla by 
vědět, že zdrojem našeho rozpočtu je RUD 
(Rozpočtové určení daní), tedy přerozdělování 
sdílených daní státem. Ten je rozděluje podle 
počtu obyvatel a nehledí vůbec na věhlas místa 
ani na nic jiného. Podle těchto pravidel 
dostáváme příděl na 720 obyvatel, tedy jako 
kterákoliv podobně velká vesnice. Jen malé 
srovnání, obdobně velká obec např. na jižní 
Moravě je financovaná úplně stejně jako naše, 
ale tam obvykle ani nevědí, jak během zimy 
vůbec vypadá sníh. U nás ho v té minulé 
průběžně napadlo a muselo být uklizeno 264,5 
cm. A co digitální kino? Nejsem si jist, zda se 
v naší republice najde tak malá obec, která ho 
pravidelně provozuje. A co údržba parků, 
zajišťování schůdnosti chodníků pro pacienty – 
zvláště v zimě? Jen na těchto příkladech 
uvádím naše nutné více náklady. Je potřeba 
zdůraznit, že náš příděl RUD na občana je 
vzhledem k naší velikosti 2,5x menší než na 
občana v Praze a to mi opravdu nepřijde 
férové.  
Takže shrnuto, rádi si necháme poradit jak a co 
vylepšit, ale též kde na to vzít. Pokud by 
autorka článku „Umírající a nevkusné město 
duchů“ měla pravdu, asi by naše městečko 
vloni nenavštívil téměř 1 milión hostů, ať už 
jednodenních či vícedenních, a to nejen 
výletníci, turisté, sportovci ale také 13 tisíc 
lázeňských hostů. O ty všechny jsme se svým 
způsobem za těch necelých 11 miliónů Kč 
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z RUD museli postarat. Pokud by financování 
obcí bylo spravedlivější, např. daně 
vyprodukované v obci by tam částečně zůstaly, 
určitě by to naši hosté na službách pocítili.  
Těší mě, že jednu ne férovou kritiku nahrazují 
desítky sice nepublikovaných ale pochvalných.    
Přeji krásný a klidný podzim. 

Jiří Hradecký, starosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
11. září 2019 
Rada města vzala na vědomí: 

 informaci o ukončení činnosti Komise pro 
projednávání přestupků Janské Lázně k 
31.12.2019 a předání agendy Městskému 
úřadu v Trutnově 
Rada města souhlasila: 
• s úpravou odstavné plochy na části p.p.č. 
170/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších  
• s prodloužením smlouvy o výpůjčce 
uzavřené mezi městem Janské Lázně a 
spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Janské Lázně, p.s. do 30.04.2020 a doporučila 
hasičům najít pro cisternu jiné prostory 
Rada města schválila: 

 program jednání zastupitelstva města, které 
se bude konat v pondělí dne 23.09.2019 

 informaci o veřejném sadu na p.p.č. 116/1 v 
k.ú. Janské Lázně 

 zveřejnění záměru města prodloužit 
nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku 
p.p.č. 170/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších o 
výměře 200 m² (část cca 34x6m před TS) jako 
manipulační a odstavnou plochu stávajícímu 
nájemci 

 zveřejnění záměru prodloužit nájemní 
smlouvu o pronájmu části pozemku p.p.č. 
170/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře 
40 m² (část cca 7x6 m u hlavní silnice) jako 

manipulační a odstavnou plochu stávajícímu 
nájemci 

 zveřejnění záměru prodloužit nájemní 
smlouvu o pronájmu části pozemku p.p.č. 
170/6 a části p.p.č. 170/7 v k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších vedle hotelu Omnia jako 
manipulační a odstavnou plochu stávajícímu 
nájemci 
Rada města zřídila: 
• z členů rady města a členů finančního 
výboru pracovní komisi, která projedná 3 
znalecké posudky na prodej části p.p.č. 172/1 v 
k.ú. Černá Hora v Krkonoších a doporučí další 
postup 
 

Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 23. září 2019 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Janské Lázně, okres Trutnov 

 žádost města Pec pod Sněžkou a obce Malá 
Úpa o připojení do společného projektu s 
účinností od 01.01.2020 s názvem Spolupráce 
v oblasti poskytování sociální služby 
(pečovatelské služby) včetně poskytnutí 
dotace, jehož poskytovatelem je příspěvková 
organizace Dům s pečovatelskou službou 
Svoboda nad Úpou, IČ 49290738 a garantem 
projektu je zřizovatel příspěvkové organizace 
město Svoboda nad Úpou 

 bezúplatný převod pozemku z majetku 
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města 
Janské Lázně. Jedná se o pozemek pod stavbou 
autobusové zastávky vedle průjezdního úseku 
komunikace II/297 v katastrálním území a obci 
Janské Lázně: část z původní pozemkové 
parcely 242/1 o její původní celkové výměře 



 

4 

 

8947 m² (ostatní plocha – silnice), zapsané na 
LV 166, jíž je Královéhradecký kraj vlastníkem, 
ze které byla GP pro rozdělení pozemku č. 517-
284/2019 ze dne 29.05.2019 (není dosud 
zapsán v KN) oddělena část pozemku o výměře 
21 m² a nově označena jako pozemková 
parcela 242/3 (ostatní plocha – silnice), s tím, 
že smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně 
k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se 
obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 
let ode dne právních účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 
nepřevede vlastnické právo k  daru třetí osobě 
a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně 
pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod 
autobusovou zastávkou, v souladu s veřejným 
zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke 
komerčním či jiným výdělečným účelům a ani 
jej k takovým účelům neposkytne 

 rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se 
snižují příjmy o 1.085.335,64 Kč a výdaje se 
zvyšují o 1.863.691,76 Kč 

 předložené zadání Regulačního plánu 
„Janské Lázně – Protěž“ 

 uzavření smlouvy o spolupráci, na základě 
které se MEGA PLUS s.r.o. zavazuje 
podporovat projekt „Snížení světelného 
znečištění Janské Lázně – etapa Centrální 
parkoviště“ a pověřilo starostu k podpisu 
smlouvy s doplněním o případné vícenáklady, 
které by hradila společnost MEGA PLUS s.r.o., 
schválila podání žádosti o dotaci na 
rekonstrukci veřejného osvětlení v Janských 
Lázních, III. etapa a schválilo zahájení 
přípravných prací pro podání žádosti o dotaci 
(zejména vypracování projektové 
dokumentace) 
Zastupitelstvo města odložilo: 

 bod jednání o prodeji části pozemku p.p.č. 
172/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších 
Zastupitelstvo města uplatnilo (Změna č. 2 
Územního plánu Janské Lázně): 

 k předloženému vyhodnocení (stanovisku) 
č.j.: MUTN 43711/2019, Sp.zn.: 
2019/2727/R/HOM, u pořizovatele následující 
připomínky: 
- žádost č. 1 – p.p.č. 143 k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších - změna majitele pozemku, žádost 
je bezpředmětná 
- žádost č. 2 – p.p.č. 134/1 v k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších - je žádoucí zachovat stávající 
charakter zástavby (jednořadá struktura), tzn. 
že zastupitelstvo města nesouhlasilo s 
doporučením pořizovatele a neschválilo 
pořízení změny 
- žádost č. 3 – ve věci p.p.č. 329 a 92/12 v k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších zastupitelstvo města 
požaduje změnit podmínky pro využití 
konkrétní plochy ZS tak, aby bylo možné i 
nadále provozovat stávající přenosná dopravní 
zařízení a ve věci st.p.č. 64/1 v k.ú. Černá Hora 
v Krkonoších schválilo změnu ZS na DS 
(dopravní infrastruktura) dle zákresu žadatele 
- žádost č. 4 – ve věci st.p.č. 65 a p.p.č. 178 v 
k.ú. Černá Hora v Krkonoších zastupitelstvo 
města nesouhlasilo s doporučením 
pořizovatele a neschválilo pořízení změny a ve 
věci p.p.č. 175/2 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších 
souhlasilo s doporučením pořizovatele a 
schválilo pořízení změny 
- žádost č. 5 – p.p.č. 130/4 v k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších - souhlasilo s doporučením 
pořizovatele a schválilo pořízení změny 
- žádost č. 6 – objekt bez čp. na p.p.č. 70 v k.ú. 
Janské Lázně - souhlasilo s doporučením 
pořizovatele a schválilo pořízení změny 
- žádost č. 7 – st.p.č. 73, p.p.č. 164/10 a 164/5 
v k.ú. Černá Hora v Krkonoších - změna 
majitele pozemku, žádost je bezpředmětná 
- žádost č. 8 – p.p.č. 73/2 v k.ú. Janské Lázně - 
dle platného LÁZEŇSKÉHO STATUTU nelze 
cílové území využívat pro umisťování staveb 
pro bydlení v RD, žádost nelze akceptovat, 
zastupitelstvo města nesouhlasilo s 
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doporučením pořizovatele a neschválilo 
pořízení změny 
- žádost č. 9 – p.p.č. 123/55 a 123/56 v k.ú. 
Janské Lázně - souhlasilo s doporučením 
pořizovatele a schválilo pořízení změny 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
25. září 2019 
Rada města souhlasila: 
• s úpravou hranic na pozemcích u mateřské 
školy a pověřila k jednání mezi městem Janské 
Lázně a Českobratrskou církví evangelickou o 
směně částí pozemků p.p.č. 15/2 a 12/2 v k.ú. 
J.L. o výměře 87 m² 
• s navrhovanou výměrou katastrálních území 
a pověřila starostu města k jednání se Správou 
KRNAP, Katastrálním úřadem v Trutnově a s 
vedením Svobody nad Úpou ohledně 
narovnání obecních hranic 
• se změnou dodavatele silové elektřiny a 
schválila na období 01.01.20 - 31.12.2021 
nabídku od dodavatele MND a.s., Úprkova 
807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006 z 
25.09.2019 
Rada města vydala: 

 k záměru „ST 140 593_Poříčí_REKO SCZT 
Janské Lázně – přípojka Janka“ souhlasné 
stanovisko s podmínkou uvedení dotčených 
pozemků ve vlastnictví města Janské Lázně do 
původního stavu 
Rada města stanovila: 
• na základě ustanovení článku 9 odst. (2) 
Vnitřní směrnice č. 1/2017, o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, že veřejná 
zakázka na dodávku kabelového vedení a dvou 
sloupů veřejného osvětlení v ulici Lázeňská 
bude přidělena jednomu dodavateli bez 
oslovení dalších uchazečů z důvodu 
naléhavosti řešení a časové tísně 
(technologické termíny prací při rekonstrukci 
silnice III/2961) a schválila dodavatele 
společnost Štěpánský & Fišer, IČ 14531780 

Rada města zamítla: 

 žádost o využití asfaltové plochy u 
fotbalového hřiště pro parkování vozidel 
penzionu Modrokamenná bouda 

(MV) 
 

Informace pro každého 
 

Akce VEŘEJNÝ SAD 
Janskolázeňáci! 
V neděli 20. 10. od 14 hod. proběhne v kopci 
nad Plyšankou sázení stromů  do budoucího 
veřejného sadu v Janských Lázních.  Kdo byste 
si toužil koupit svůj vlastní strom, ale bez 
nároku na jeho budoucí sklízení, protože 
veřejný sad je holt veřejný, ozvěte se. Jinak se 
přijďte podívat a fandit nám v kopání.    
Myslíme, že to tomu kopci bude slušet, zvlášť 
za 20 let :-). 
Více informací na telefonu 604 201 241 

Bosorka a spol.  
 

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 ŘÍJNU 2019 oslavují: 
paní KORNFELDOVÁ Jiřina, pan  HAINIŠ Jan a 
pan PLACHÝ Jindřich. 
 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Klub důchodců 
V rámci 25. výročí založení Obchodní akademie, 
odborné školy a praktické školy Olgy Havlové, 
Janské Lázně zve místní klub důchodců všechny 
důchodce trvale bydlící v Janských Lázních dne 
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16.10.2019 ve 14:00 hod. do haly před recepcí 
školy. 
Program: prohlídka všech prostor, 
připomenutí historie, seznámení se 
současností, plány s přestavbou OA. Součástí 
programu bude divadelní představení žáků 
Obchodní akademie. 
Srdečně všechny zve vedení Obchodní 
akademie a za klub důchodců Jan Hainiš. 
 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Září v základní škole 
Pondělí 2. září 2019 se stejně jako pro další 
desítky tisíc dětí naší země stalo prvním 
školním dnem také pro naše janskolázeňské 
prvňáčky. 
V letošním školním roce nastoupili do základní 
školy v Janských Lázních tří noví prvňáčci – dva 
chlapci a jedna slečna. V tento slavnostní den 
je doprovodili rodiče i prarodiče a mohli tak 
společně s nimi prožít jeden z nejdůležitějších 
dní v jejich životě. 
 

 
 

Nejprve pozdravila prvňáčky a jejich rodiče 
paní ředitelka školy Mgr. Zdeňka Hrnčířová 
s panem místostarostou Ing. Pavlem 

Koutem.  Dětem popřáli mnoho sil, úspěchů, 
radosti a rodičům hlavně trpělivost se svými 
školáčky. Poté už přivítala své nové žáčky paní 
učitelka třídní – Mgr. Alena Moštěková, která 
tento rok provede školním rokem společně 1. 
ročník s šesti dalšími žáky druhého ročníku. Na 
pomoc jí bude paní asistentka pedagoga p. 
Markéta Lídlová. Společně s panem 
místostarostou dětem rozdali dárky – šerpy, 
pamětní list a zobcové flétny, které děti 
využívají nejen v hodinách hudební výchovy.  
 

 
 

Pak už ale na děti čekalo to největší 
překvapení. Do naší školy totiž zabloudili 
Křemílek s Vochomůrkou. Měli sice zpoždění, 
ale jenom proto, že se jim rozbil jejich budík. A 
tak nelenili a hned si vyrobili nové hodiny – 
kukačkové. Jenže kukačka nekukala, ale po 
Vochomůrkovi místo kukání opakovala stále 
dokola: „Kruciš, kruciš“, proto musely děti 
Křemílkovi a Vochomůrkovi pomoci kukačku 
vystrašit. Namalovaná kočka, která se dětem 
povedla, přivedla už kukačku k rozumu.  
Přáli bychom nejen prvňáčkům, ale všem 
našim žákům, aby byl pro ně nový školní rok 
2019/2020 stejně pohádkový, jako naše 
slavnostní zahájení.  
 
Ze základní školy zdraví  

Mgr. Z. Hrnčířová a Mgr. A. Moštěková 
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Zprávičky z naší školičky 

Letošní školní rok nám zahájili Křemílek a 
Vochomůrka s pohádkou Hodiny s kukačkou. 
Během září v naší zahrádce sklízíme postupně, 
co jsme na jaře zasázeli a zaseli – rajčátka, 
mrkev a spolu se školáky děti nadšeně vybíraly 
brambory. Ve školce jsme si je upekli a moc 
jsme si pochutnali. 
Navštívili jsme výtvarnou třídu ve škole a užili 
jsme si krásné tvořivé dopoledne, děti mají 
rády nové prostředí a výtvarná dílka byla velmi 
originální. 
Chtěli bychom poděkovat paní Ivetě 
Kornfeldové za darování venkovní trampolíny 
pro naši školu.  
Přejeme krásné podzimní dny. 

Za MŠ Hana Stránská  
 

Program kina 
 

Říjen 2019 
Telefon: 499 875 121       
E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně se 
uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU 
KINEMATOGRAFIE 
 
2. středa v 19:30   ROMÁN PRO POKROČILÉ 
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených 
naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? 
Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a 
sebevědomí?  To vše se dozvíte v  romanticky 
korektní komedii. 
Vstupné 120,- do 12 let nevhodný 
ČR  2019  95‘ 
 
3. čtvrtek v 19:30   AD ASTRA 
Ve sci-fi thrilleru je astronaut Roy McBride 
vyslán na vesmírnou misi vedoucí přes Měsíc a 
Mars až na vnější okraj sluneční soustavy, aby 
zastavil hrozbu pro veškerý život na Zemi. 
Objevuje zde však nečekaná tajemství. 

Vstupné 130,- do 12 let nevhodný 
USA  2019  123‘  tit. 
 
7. pondělí v 19:30   RAMBO: POSLEDNÍ KREV 
Ještě jednou, naposled a osudově přichází do 
kin John Rambo. Pátým dílem uzavře svůj 
téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendární 
postavy akčního filmu. Nakonec ho i tady 
dožene minulost. 
Vstupné 120,- do 15 let nepřístupný 
USA  2019  91‘  tit. 
 
9. středa v 19:30    
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT 
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, 
libretista, skladatel, textař, grafik, scénograf a 
kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. A 
především legenda české kultury. 
Dokumentární film o mnohdy nelehké životní 
cestě Jiřího Suchého. 
Vstupné 120,- přístupný 
ČR  2019  102‘ 
 
10. čtvrtek v 18:00   ANGRY BIRDS VE FILMU 2 
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři 
jsou opět ve při v animovaném komediálním 
snímku.  
Vstupné 100,- přístupný 
USA  2019  97‘  dabing 
 
14. pondělí v 19:30   NÁRODNÍ TŘÍDA 
V paneláku na okraji Prahy žije chlápek, 
kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Má 
pocit, že svět míří k zániku, a tak cvičí, aby byl 
na tu poslední rozhodující bitvu nachystaný. 
Film podle knihy Jaroslava Rudiše kombinuje 
dramatický příběh s černým humorem. 
Vstupné 120,- do 15 let nepřístupný 
ČR, Německo  2019  91‘ 
 
16. středa v 19:30   
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU 
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Nová romantická komedie Woodyho Allena 
vypráví příběh vysokoškoláků Gatsbyho a 
Ashleigh, jejichž společný prosluněný víkend v 
New Yorku rozhodně nepůjde podle plánu. 
Vstupné 110,- do 12 let nevhodný 
USA  2019  92‘  tit. 
 
17. čtvrtek v 19:30   ZLATOKOPKY 
V zábavné krimi komedii vede Ramona tým 
protřelých striptérek, které se rozhodnou 
svým klientům z Wall Street ukázat, zač je 
toho loket. 
Vstupné 100,- do 15 let nepřístupný 
USA  2019  110‘  tit. 
 
21. pondělí v 19:30   TICHÉ DOTEKY 
V dramatickém příběhu začíná Mia pracovat v 
zahraničí jako au-pair pro rodinu z vyšší vrstvy. 
Již první setkání však naznačí, že od ní bude 
očekáváno mnohem více… 
Vstupné 100,- do 15 let nepřístupný 
ČR  2019  96‘  tit. 
 
23. středa v 19:30   PARAZIT 
Černá komedie sleduje chudou, ale mazanou 
čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne 
infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena 
Parka.  
Vstupné 100,- do 15 let nepřístupný 
Jižní Korea  2019  132‘  tit. 
 
24. čtvrtek v 18:00   OVEČKA SHAUN  
VE FILMU: FARMAGEDDON 
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším 
ovčím stádem v novém animovaném 
dobrodružství.  
Vstupné 110,- přístupný 
VB, USA, Fr.  2019  87‘  dabing 
 
30. středa v 19:30   PRAŽSKÉ ORGIE 
Dramatická komedie nás zavádí do poloviny 
70. let. Slavný americký spisovatel Nathan 

Zuckerman přijíždí do Prahy, aby zachránil a 
odvezl rukopis nevydané knihy. Postupně se 
však proti své vůli stane nejen divákem, ale i 
účastníkem dekadentního představení. 
Vstupné 120,- do 12 let nevhodný 
ČR  2019  112‘ 
 
31. čtvrtek v 19:30   LIDOŽROUT VEGETARIAN 
Současné drama, ve kterém gynekolog Danko 
působí jako sympatický a schopný mladý muž. 
To je ale jen dokonalé maskování…. 
Vstupné 90,- do 15 let nepřístupný 
Chorvatsko  2012  90‘  tit. 
 

Pozvánky 

 

Podzimní DEN VÍNA v Kolonádě 
Upozornění - z technických důvodů je nový 
termín: sobota 9. 11. 2019 od 10 - 18 hodin.  

Návštěvníci se setkají s vybranými vinaři, 
prodejci sýra a kvalitních uzenin. Na podiu 
budou hrát kapely celý den. 
 

Ukliďme Sněžku i pod Sněžkou  
4. - 6. 10. 2019, 3 denní akce pro ty, kteří budou 
chtít. Úklid samotný proběhne v sobotu 5. 10. 
Účastníci úklidu mají v Peci pod Sněžkou a 
Velké Úpě po dobu konání akce slevy na 
ubytování, stravu a další služby.  
Podrobné informace na: 
http://www.pecpodsnezkou.cz/akce/uklidme-
snezku-i-pod-snezkou-podzim-2019/ 
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