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1.  UDÁLOSTI CHRONOLOGICKY 

Leden  

 Tříkrálová sbírka 

 11. ročník lékařského symposia 

 tradiční novoroční představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy Žižkova – 

Posel z Liptákova, vstupné 450,- 

Únor 

 koncert Marta Topferová & Ernesto Chuecos – Venezuelské písně 

Březen 

 Lyžařský ples, vstupné 390 Kč 

 Jarní trhy v Kolonádě 

Duben 

 nový vzhled janskolázeňských novin Fontána 

 spuštěna nová virtuální zimní prohlídka centra města 

 Velikonoční dělánky 

 Pálení čarodějnic 

 Velikonoce v Kolonádě 

Květen 

 Bohdan Holomíček – fotografie trochu jinak – výstava fotografií v kině 

Vlast 

 oslava Dne dětí 

 Den dětí na Vesně 

Červen 

 Zahájení lázeňské sezóny 

 Magický den Svatého Jana 

 začátek Promenádních koncertů 

 22. ročník turnaje „O putovní pohár města Janské Lázně“ 

Červenec 
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 fotbalový turnaj mužů – Lázeňský pohár 

 otevření Stezky korunami stromů 

Srpen 

 závody v běhu do vrchu Janské Lázně – Černá hora 

 Den s Krakonošem 

Září 

 zahájení školního roku 

 Krkonošská 70 MTB 

 Kulinářský den 

Říjen 

Listopad 

 Adventní trhy v Kolonádě 

Prosinec 

 Divadlo S. N. Ú. – „Nejlepší árie“ 

 Mikulášské setkání – vystoupení dětí Základní a mateřské školy JL 

 vánoční vzpomínkový hudební večer „Rozsvítíme spolu hvězdy“ - za 

doprovodu akustické kytary zazpíval Honza Křížek 

 adventní koncert, rozsvícení vánočního stromu a živý betlém 
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2. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Zasedání rady města – leden 

Rada města schválila: 

 spoluúčast na opravě Starostova pramene ve výši 33. 600 Kč 

 uzavření nájemní smlouvy mezi městem Janské Lázně a Českou 

republikou – Státním pozemkovým úřadem, jejímž předmětem je 

pozemek p. p. č. 303/2 v k. ú. J. L. o výměře 91 m2 za roční nájemné 910 

Kč (lokalita Duncan) 

 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene se společností 

MEGA PLUS s. r. o. jejímž předmětem je: „Právo umístění a užívání 

„Dešťová kanalizace polozpevněných ploch“ stavby Odstavné parkovací a 

manipulační plochy Hofmanky, Janské Lázně s právem vstupu či vjezdu za 

účelem provádění údržby, oprav a likvidace předmětné stavby, ve 

prospěch vlastníka pozemku p. p. č. 188 o výměře 2116 m2, druh 

pozemku ostatní plocha v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších, 

obci Janské Lázně“ 

 předání finanční hotovosti ve výši 526 Kč ze ztrát a nálezů do pokladny 

města Janské Lázně 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně – únor 

Rada města souhlasila: 

 se stavbou „Lesní cesta Rybí potok I“, která leží na pozemcích p. p. č. 

296/1, 313, 354, 199 a 270/6 v katastrálním území Černá Hora 

v Krkonoších (investor Správa KRNAP) 

 s poskytnutím nebytových prostor města pro činnost Městské policie 

Trutnov  

 

Zasedání Rady města Janské Lázně – březen 

Rada města schválila: 
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 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Janské Lázně okres Trutnov sestavenou ke dni 31. 12. 2016 a převedení 

nespotřebovaného příspěvku na provoz ve výši 124. 273, 48 Kč zpět na 

účet zřizovatele dle následujícího postupu: uvedený výsledek 

hospodaření předělit do rezervního fondu. Z rezervního fondu příděl do 

investičního fondu ve stejné výši. Z investičního fondu převést odvod 

zřizovateli až do výše přídělu. 

 rozpočtové opatření č. 1/2017, kterým se zvyšují příjmy o 147. 373, 48 Kč 

a výdaje o 80. 000 Kč 

 poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a 

Mateřská škola Janské Lázně, okres Trutnov ve výši 60. 000 Kč 

 

Zasedání rady města Janské Lázně – duben 

Rada města schválila: 

 uzavření pojistné smlouvy s UNIQA pojišťovna, a. s. na pojištění majetku 

města a odpovědnosti za újmu na dobu tří let od 1. 4. 2017 

Rada města souhlasila: 

 s projektovou dokumentací na stavbu „Nástavba RD čp. 78, Janské 

Lázně“ (v Dolní promenádě) 

 s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové dopravy 

pro dopravce ARIVA Východní Čechy a. s. na linky: 690 150 Trutnov – 

Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – Pec pod Sněžkou, 690 152 Pec pod 

Sněžkou Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – Černý Důl – Vrchlabí, 

690 250 Pec pod Sněžkou – Trutnov – Dvůr Králové nad Labem – Hradec 

Králové – Poděbrady – Praha, 690 270 Pec pod Sněžkou – Trutnov – Dvůr 

Králové nad Labem – Nová Paka – Jičín – Mladá Boleslav – Praha, 690 990 

Horní Malá Úpa – Pec pod Sněžkou – Janské Lázně – Vrchlabí – Rokytnice 

nad Jizerou – Harrachov a požaduje, aby do Janských Lázní byl zajištěný 

jeden spoj denně s nízkopodlažním autobusem vyznačeným v jízdním 

řádu 
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Zasedání Rady města Janské Lázně – květen 

Rada města souhlasila: 

 s uzavřením deklarace o spolupráci mezi městy Janské Lázně, Náchod, 

Lázně Bělohrad a obcí Velichovky 

 s pořádáním dogtrekkingového závodu ve dnech 30. června 2017 až 2. 

července 2017 (Sportovní klub ČSV & spol. z. s.) 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně – červen 

Rada města schválila: 

 oddělení části pozemku p. p. č. 315/1 v k. ú. Janské Lázně 

Rada města rozhodla: 

 o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava MK ulice Rekreační 

Janské Lázně“ vybranému uchazeči, tj, REPARE TRUTNOV s. r. o., IČ: 648 

24 781 

 o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Workout – pohyb pro 

všechny v Janských Lázních“ vybranému uchazeči, tj. METAL PRO 

INDUSTRY s. r. o., IČ: 03693821 

Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo: 

 účetní závěrku města Janské Lázně sestavenou k 31. 12. 2016 a převod 

hospodářského výsledku – ztráty ve výši 1. 008. 619, Kč na neuhrazenou 

ztrátu minulých let 

 rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým se zvyšují příjmy o 1. 755. 838 Kč 

a výdaje o 3. 125. 260 Kč 

 Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně č. 1/2017 o regulaci 

používání zábavní pyrotechniky a hlučných činností dle předloženého 

návrhu                                                                                                       Příloha č. 1 

 nákup stroje Antonio Carraro TTR 4400 HST včetně frézy a mulčovače 

 financování nového stroje Antonio Carraro TTR 4400 HST prostřednictvím 

úvěru dle nabídky firmy PEKASS, a. s. s odložením splátek bez dotknutí 

letošního rozpočtu 
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Zasedání Rady města Janské Lázně – červenec, srpen 

Rada města schválila: 

 uzavření nájemní smlouvy mezi městem Janské Lázně a Stezkou 

korunami stromů Krkonoše s. r. o.  

 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na financování projektu „Oprava 

havarijního stavu střechy školní družiny Janské Lázně na čp. 68“ od 

Královéhradeckého kraje 

 veřejnou zakázku na dodávku kontejnerů – 2 ks stavebních buněk pro 

technické služby bez oslovení dalších uchazečů v souladu s čl. 9 vnitřní 

směrnice č. 1/2017 dodavateli AB-Cont s. r. o., IČ: 27482341, za cenu 

525. 382 Kč s DPH 

Rada města přidělila: 

 veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava komunikací města Janské 

Lázně“ společnosti STREET PRO s. r. o., IČ: 04876610 za cenu ve výši 264. 

796, 99 Kč s DPH 

Rada města souhlasila: 

 s projektovou dokumentací na akci „Lázeňské parky“ 

 s umístěním stavby „Revitalizace lázeňské stezky – Lázeňské parky ve 

svazích v Janských Lázních“ dle předložené projektové dokumentace 

 s vjížděním vyhlídkového vláčku na kolonádu v období od 1. 4. Do 30. 11. 

 

Zasedání zastupitelstva města – září 

Rada města schválila: 

 podporu závodu „Výjezd na kolečkových lyžích na Černou horu“ v rámci 

seriálu Silvini Skiroll classics dne 9. 9. 2017 

 s vydáním licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy na 

linku 540 955 Liberec – Jablonec n. N. – Tanvald – Vysoké n. J. – Jilemnice 

– Vrchlabí – Trutnov 
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 s vydáním licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy na 

linku 670 990 Harrachov – Rokytnice n. J. – Vrchlabí – Janské Lázně – Pec 

p. S. – Horní Malá Úpa 

Rada města souhlasila: 

 s vydáním licence na provozování městské hromadné dopravy v Janských 

Lázních pro dopravce Ing. Romana Koulu na skibus pro večerní lyžování 

se zastávkami „Lanovka Černohorský expres“ a „Protěž“ v období od 1. 

12. 2017 do 30. 3. 2022 

Zastupitelstvo města schválilo: 

 rozpočtové opatření č. 3/2017, kterým se zvyšují příjmy o 1. 797. 565 Kč 

a výdaje o 1. 596. 817, 20 Kč 

Zastupitelstvo města zvolilo: 

 do funkce člena rady pana Martina Košťála 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně – říjen 

Rada města schválila: 

 uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 170/1 v katastrálním 

území Černá Hora v Krkonoších o výměře 40 m2 jako odstavnou a 

manipulační plochu za cenu 361 Kč/m2 / rok společnosti K+K Ski School s. 

r. o., Černohorská 323, Janské Lázně od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (část 

cca 7 x 6 m u hlavní silnice – lokalita Kavkaz) 

 uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 170/1 v katastrálním 

území Černá Hora v Krkonoších o výměře 200 m2 jako odstavnou a 

manipulační plochu za cenu 311 Kč/m2/rok společnosti K+K Ski school s. 

r. o., Černohorská 323, Janské Lázně od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018 (část 

cca 34x6m před areálem TS) 

 uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 170/1ba 170/7 

v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších o výměře 250 m2 jako 

odstavnou a manipulační plochu za cenu 311 Kč/m2/rok společnosti K+K 
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Ski school s. r. o., Černohorská 323, Janské Lázně od 1. 12. 2017 do 30. 

11. 2018 (část cca 40x6m před areálem TS) 

 podmínky nájemní smlouvy na pronájem části pozemků p. p. č. 170/1 a 

170/7 v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších: 

o nájemné bude uhrazeno do 14 dnů od podpisu nájemní smlouvy 

o pronajatý pozemek nesmí být pronajatý další fyzické nebo 

právnické osobě 

o plocha nebude užívána jako skládka odpadů ani jako placené 

parkoviště 

o nájemce odpovídá za škody na pozemcích jím zaviněné a zavazuje 

se užívat pozemky v souladu s obecně závaznými předpisy 

o pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé nájemci užíváním 

pozemků a ani za jiné újmy bezprostředně související s jejich 

užíváním 

o nájemce povede na vlastní náklady ohraničení vymezeného 

pozemku 

o nájemní smlouva neopravňuje nájemce k jakýmkoli úpravám 

pronajatého pozemku nebo stavební činnosti na něm 

o pronajímatel nenese odpovědnost za neoprávněný zábor třetí 

osobou 

 uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 170/1 a 170/7 

v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších o výměře 250m2 jako 

odstavnou a manipulační plochu za cenu 280 Kč/m2/rok společnosti SPA 

hotel Vyhlídka s. r. o. od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018 (část cca 40x6 m za 

areálem TS) 

Rada města rozhodla: 

 na základě doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky 

malého rozsahu „Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště – 

Janské Lázně“ (nad ZŠ a MŠ) vybranému uchazeči, tj. Tlachač s. r. o., IČ: 

03505847 s tím, že smlouva o dílo bude uzavřena až po obdržení 

rozhodnutí o přidělení dotace 

Rada města souhlasila: 
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 s dodatečným povolením stavby „Sauna a přilehlé prostory v Horském 

Hotelu“ 

 s odstraněním stavby „Odstranění stavby lyžařského vleku Formánek 2“ 

dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona a souhlasí s uzavřením 

smlouvy o právu k provedení stavby k dotčení pozemků ve vlastnictví 

města, tzn. pozemků p. p. č. 324/1, 327 k. ú. Černá Hora v Krkonoších, ve 

prospěch společnosti MEGA PLUS s. r. o. na akci stavby „Odstranění 

stavby lyžařského vleku Formánek 2“ 

 s umístěním stavby „Informační systém – parkoviště Janské Lázně“, dle § 

85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a souhlasí s uzavřením smlouvy o 

právu k provedení stavby k dotčení pozemků ve vlastnictví města, tzn. 

pozemků p. p. č. 324/1, 327 k. ú. Černá Hora v Krkonoších, ve prospěch 

společnosti MEGA PLUS s. r. o. na akci stavby „Informační systém – 

parkoviště Janské Lázně“ 

 s umístěním stavby „Informační systém – parkoviště Janské Lázně 

v ochranném pásmu lesa – pro potřeby řízení o vydání rozhodnutí dle § 

14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 

 s umístěním stavby „Novostavba letní kuchyně s ateliérem“ za podmínky 

vydání předběžného souhlasu s umístěním veřejně prospěšné stavby VD4 

(u Rudé hvězdy) 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně – listopad 

Rada města schválila: 

 mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Základní škola, 

Mateřská škola Janské Lázně, okres Trutnov v navržené výši 

 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. 

p. č. 172/1 v k. ú. Černá Hora v Krkonoších v rámci stavby „Teplovodní 

přípojka pro Apartmány Jestřáb“ 

 uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 170/6 o výměře 60 m2 

a části pozemku p. p. č. 170/6 a 170/7 o výměře 80 m2 jako odstavnou a 

manipulační plochu od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018 za cenu 280 Kč/m2 se 

společností SKIRESORT HOTELS s. r. o., IČ: 620 62 433 (části pozemků cca 

5 x 12 m a 3 x 26, 6 m za hotelem Omnia, celkem 140 m2  
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 rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Janské 

Lázně, okres Trutnov na rok 2018  

 umístění zastávek skibusu pro večerní lyžování na centrálním parkovišti a 

u objektu Protěž dopravci Ing. Romanu Koulovi 

 spolupráci na novém společném billboardu na křižovatce „u břízy“ pro 

město Janské Lázně a Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.  

Rada města jmenovala: 

 do funkce předsedy komise pro propagaci pana Michala Churavého, Dis. 

 

Zasedání Rady města a zastupitelstva města Janské Lázně – prosinec 

Zastupitelstvo města schválilo: 

 rozpočtové opatření č. 4/2017, kterým se zvyšují příjmy o 1. 208. 660 Kč 

a výdaje o 245. 430, 70 Kč a vzalo na vědomí výhled plnění rozpočtu 

města na rok 2017 bez připomínek 

 rozpočet města Janské Lázně na rok 2018 dle předloženého návrhu 

s příjmy ve výši 24. 159. 918 Kč a výdaji ve výši 24. 159. 918 Kč, příspěvek 

příspěvkové organizaci ve výši 850. 000 Kč bude poskytnutý za podmínky 

vyúčtování  

 poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města Janské Lázně na rok 

2018 organizacím a spolkům: 

- Sportovní klub Janské Lázně, z. s. – příspěvek na turnaj ve stolním 

tenisu 15. 000 Kč, příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny 6. 500 

Kč, příspěvek na provoz oddílů sportovců 250. 000 Kč, příspěvek na 

pořádání závodu Krkonošská 70 MTB 30. 000 Kč, příspěvek na 

provoz SK oddíl fotbalu 490. 500 Kč (s promítnutím inflace za rok 

2017) 

- Centrum handicapovaných lyžařů, z. s. – 25.000Kč 

- Sportovní klub Obchodní akademie Janské Lázně, z. s. – 20. 000 Kč 

- SK HS Janské Lázně, z. s. – 15. 000 Kč 

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p. s. – 32.000 Kč 

- Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 28. 000 Kč 
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- Knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 

4. 000 Kč 

- Oblastní charita Červený Kostelec – 5.000 Kč 

- Římskokatolická farnost – kostel J. L. – 100. 000 Kč 

- Asociace Polio – 2. 000 Kč 

- Proškolák, z. s. – 20. 000 Kč 

Informace z matriky: 

K 1. 1. 2017 bylo přihlášeno k trvalému pobytu 722 občanů a k 31. 12. 2017 
713, z toho 362 mužů a 351 žen, průměrný věk byl 44,94 let.  
Přistěhovalo se 22 občanů, narodilo se 8 dětí (7 děvčat a 1 chlapec), 
odstěhovalo se 31 občanů a zemřelo 8 (5 mužů a 3 ženy).  
V roce 2017 bylo v Janských Lázních uzavřeno 10 sňatků, z toho 1 v obřadní síni, 

2 v altánu na Horní promenádě, 3 na Černé hoře, 1 u penzionu Luční dům, 2 u 

hotelu Večernice a 1 na louce u Zlaté vyhlídky.  

Akce realizované v roce 2017(dotace): 

Městu Janské Lázně se podařilo získat finanční podporu, v rámci programu 

Podpory rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci projektu 

Workout – pohyb pro všechny v Janských Lázních ve výši téměř 400 000,-. Nové 

„workoutové hřiště“  nabízí  7 zálivů, v každém pak jiný stroj. Firma VitalPark, 

realizující tento projekt, dokázala vyvinout a sestrojit stroj, který mohou využít i 

lidé na invalidních vozících. 

Likvidace komunálního odpadu: 

- svoz z popelnice 110l, 120l (52 svozů za rok) 1.833,- 

- svoz kontejnerů 1100l – cena na základě uzavřených smluv 

s jednotlivými žadateli 

- svoz pytlů 120l - 68,- 

- od dubna měli občané každé pondělí možnost odvozu biologického 

odpadu rostlinného původu – jednorázová cena za nákup vaku byla 

140,- 

- svoz nebezpečného odpadu se koná  2x ročně ve vypsaných 

termínech. Letos se tak konalo 8. 4. a 7. 10. 
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Zásahová činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Horní Maršov na 

území města Janské Lázně: 

 27. 1. vyproštění nákladního automobilu v Lesní ulici. 

 28. 6. záchrana paraglidistky zachyceného na stromě na Černé hoře. 

 13. 7. likvidace požáru kabiny, plastových a gumových částí včetně 

palivových a hydraulických hadic stavebního stroje v lokalitě Zlatý Hamr.  

 17. 7. likvidace vosího hnízda u bytového domu v ulici Na Sluneční stráni. 

 28. 8. likvidace vosího hnízda u penzionu Na Bolkovské pasece. 

 5. 9. sundání létajícího dronu z koruny stromu u kolonády. 

 6. 10. odstranění stromu spadlého na vozovku přístupové komunikace 

léčebny Vesna. 
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3. VEŘEJNÝ ŽIVOT VE MĚSTĚ 

V lednových mrazivých dnech proběhla Tříkrálová sbírka. Sbírka proběhla za 

pomoci Jany Honzíkové a koledníků Vojtěcha Honzíka, Vlastíka Růžičky a Aničky 

Francové, díky kterým bylo mezi místními obyvateli vybráno 12 517,- Kč. 

12. – 14. 1. proběhl již 11. ročník Lékařského symposia, kterého se zúčastnili 

lékaři z oboru ortopedie, rehabilitace, traumatologie, neurologie, chirurgie, 

neurochirurgie, pediatrie, ergoterapeuti, fyzioterapeuti i zdravotní sestry. 

31. 3 – 2. 4. pořádaly SLL Jarní trhy v Kolonádě. Kdo chtěl, tak si mohl nakoupit 

tradiční řemeslné výrobky nebo si něco vytvořit. O 14 dní později se na tomtéž 

místě konaly Velikonoce v Kolonádě. Pro všechny byly připraveny zábavné 

pořady, taneční zábava a dětská představení.  

8. 4. pořádala Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy 

Havlové Velikonoční dělánky. Rodiče a děti všech věkových kategorií si zde 

mohli vyzkoušet pletení pomlázek, ozdobit vajíčka, vyrobit velikonoční 

dekorace nebo si zasoutěžit v tělocvičně. Kdo chtěl, tak mohl využít prohlídky 

školy s průvodcem. V podvečerních hodinách bylo připraveno divadlo pro děti. 

30. 4. bylo na programu dne oblíbené Pálení čarodějnic. V odpoledních 

hodinách se na kolonádě stavěla májka, malovalo se na obličej a zasoutěžily si 

zde čarodějnice. V podvečer se zábava přesunula na fotbalový stadion, kde byl 

táborák s country hudbou a soutěž o nejhezčí čarodějnici.  

Oslava Mezinárodního dne dětí, na kterou se všechny děti těší celý rok, se 

letos uskutečnila 27. 5. Pro všechny děti byly připraveny soutěže, jízda vláčkem, 

hudba a atrakce v rámci oslavy Dne dětí. V 15:00 se v městském kině promítal 

film „Tajný život mazlíčků“. Vstupné pro dospělé bylo 100,- a děti měly vstup 

zdarma. O den později se Den dětí konal na Vesně. Všechny děti si zde mohly 

zasoutěžit, podívat se na výcvik dravců, projet se vláčkem nebo se podívat na 

pohádku.  

Červnová celodenní událost Zahájení lázeňské sezóny 3.6. nabídla vystoupení 

umělců na dvou podiích, speciální program pro děti, silniční vláček, retro 

program, řemeslné stánky a slavnostní společenský večer v secesní Kolonádě. 

24. 6. se konala venkovní prodejní a vzdělávací akce zaměřená na léčivou sílu 

bylinek a výrobků z nich Magický den Svatého Jana. Na kolonádě mohli 
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návštěvníci najít řemeslné výrobky, prodejce bylinkových čajů, mastí, mýdel, 

koupelových solí, přírodních výrobků nebo prodejce regionálních potravin. 

V kolonádě probíhaly přednášky o pěstování bylinek a tvořivé workshopy 

z přírodnin. Kdo chtěl, mohl si nechat vyložit karty a po celý den se na pódiu 

střídaly hudební kapely. 

V červenci opět začaly oblíbené Promenádní koncerty, které se konaly každou 

neděli od 14:00 na pódiu před Kolonádou. K poslechu zahrály tyto kapely: JH 

BIG BAND z Hradce Králové, Podzvičinka z Bílé Třemešné, Evergreen Dixieland 

Band z Nové Paky, Krkonošská dechovka z Jablonce nad Jizerou, Krakonoška 

z Trutnova, ART JAZZ BAND z Hradce Králové, Relax Band a Tatiana Skvorcová, 

Dechový orchestr VČE z Hradce Králové, Big band Drvorský ze Dvora Králové 

nad Labem. Tyto koncerty pořádané Městem Janské Lázně byly bez vstupného. 

Maratonstav Úpice každý rok v Janských Lázních organizuje Závody v běhu do 

vrchu Janské Lázně – Černá hora. Letošní již 34. ročník připadl na 5. 8. 

Celodenní program pro děti s postavou Krakonoše Den s Krakonošem se letos 

konal 28. 8. u dětské léčebny Vesna. 

Krkonošská 70 MTB - Závod 3 členných družstev na horských kolech se 

uskutečnil 2. 9., který pořádal Lyžařský oddíl SK Janské Lázně. 

Celodenní akci plnou lákavých dobrot si návštěvníci užili 28. 9. Při akci zvané 

Kulinářský den mohli ve stáncích na kolonádě ochutnat nabídku z kuchařského 

umění místních restaurací. Kdo chtěl, tak si mohl na cestu domů nakoupit ve 

stáncích s regionálními potravinami a výrobky od místních farmářů. K poslechu 

byl hudební program na pódiu. 

24. – 26. 11. proběhly Adventní trhy v Kolonádě, které nabídly víkend 

s řemeslnými technikami a doprovodný kulturní program na pódiu. 

Koncert pěveckého sboru, živý betlém a rozsvícení vánočního stromu letos 

připadlo na 3. 12.  

6. 12. se v kině Vlast konalo vystoupení dětí MŠ a ZŠ. Součástí byla Mikulášská 

nadílka pro děti a filmová pohádka pro všechny. 
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4. VÝSTAVBA 

2. července byla slavnostně otevřena Stezka korunami stromů. Celodenní akce 

byla určena pro děti i dospělé a nabídla první seznámení s krkonošskou Stezkou 

korunami stromů a bohatý zábavný program. Ke zhlédnutí bylo vystoupení 

akrobatů, balónková show, animační program pro děti, kapela The Tap Tap, 

Zbigniew Czendlik a Ewa Farna. Slavnostního přestřižení pásky se osobně 

zúčastnili ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec, hejtman 

Královéhradeckého kraje   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Libereckého kraje 

Martin Půta a další významné osobnosti. V den slavnostního otevření měly děti 

do 14 let vstup zdarma. Doplňkový program byl: skákací hrad, klauni, malování 

na obličej, postava Krakonoše a fotobedna.  

Otevírací doba: 

Leden, únor, březen, listopad, prosinec 10:00 – 16:00 
Říjen, duben, květen 10:00 – 18:00 
Červen, červenec, srpen, září   9:30 – 19:00 

Otevřeno je každý den kromě 24. Prosince. 

Vstupné: 

Dospělý                220 Kč 

Zlevněné vstupné (děti 3 – 14 let, osoby starší 65 let, ZTP/P + doprovod zdarma

    180 Kč 

Rodinné vstupné (2 dospělí a 1 – 2 děti do 14 let)       560 Kč 

Každé další dítě do 14 let                  + 150 Kč 

Skupiny nad 15 osob (cena za osobu)         180 Kč 

Průvodce (za skupinu do 20 osob, na objednání)       600 Kč 

Tobogán (od 6 let)                   50 Kč 

Děti do 3 let – zdarma 

Skupiny o minimálním počtu 10 účastníků si mohou zvolit mezi programem 1, 5 

hodiny a 3 hodiny. Na výběr jsou témata: Jak vypadá „pěkný“ les. Les od kořenů 

po korunu. Půda – neviditelná součást lesa. 

Stezka je vysoká 45 metrů a délka trasy včetně podzemní části je 1511 metrů. 

Celý areál je bezbariérový. 
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Po cestě návštěvníci narazí na několik adrenalinových zákoutí a edukačních 

informačních zastávek. V podzemí je interaktivní expozice, která zavede 

návštěvníky do kořenoví stromů, kde se to hemží nejrůznějšími živočichy. 

K dispozici je také restaurace a obchod se suvenýry. 

5. ZDRAVOTNICTVÍ 

MUDr. Pavel Petrů – praktický lékař pro dospělé  
Ordinační hodiny Janské Lázně: 

Pondělí 8:00 - 11:00 (krev od 7:00) 

Úterý 12:00 - 15:00 

Středa 13:00 - 18:00 

Pátek 8:00 - 12:00 (krev od 7:00) 

MUDr. Jana Danielová – zubní lékař 
Ordinační hodiny: 

Pondělí   8:00 - 15:00 

Úterý 11:00 - 18:00 

Středa   7:30 - 14:30 

Čtvrtek 11:00 - 18:00 

Pátek   7:30 - 14:30 

Medical centrum 
Černohorská 332, Janské Lázně 
Chirurgie - RTG 
Pondělí - neděle 9:00 - 20:00 
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6. SPORTOVNÍ ODDÍLY 

6.1 Fotbalový oddíl 

Starší přípravka zahájila zimní přípravu 12. 1. Tréninky měly děti 2x týdně. 

V úterý ve sportovní hale ve Svobodě nad Úpou a v pátek v tělocvičně 

v Obchodní akademii. Účast na úterních trénincích byla velice nízká, páteční 

tréninky byly o něco lepší. Tým starší přípravky skončil na konci sezony na 

předposledním 8. místě s jedenácti body a 136 vstřelenými góly. Střelci 

branek: Kraus 69, Pour 16, Růžička M. 6, Kalivoda 5, Šustr 4, Kašpar, Tuček 3, 

Reginová 2, Boleslavský T. Červeňák N. Podojil 1.  

Mladší žáci zahájili zimní přípravu 12. 1. Tréninky měly děti 2x týdně. V úterý 

ve sportovní hale ve Svobodě nad Úpou a v pátek v tělocvičně v Obchodní 

akademii. Účast na úterních trénincích byla velice nízká, páteční tréninky 

byly o něco lepší. Tým mladších žáků doplňovaný o hráče ze starší přípravky 

skončil na posledním šestém místě s 26 vstřelenými brankami. Střelci 

branek: Frič 28, Hlaváček P.  12, Veselý 10, Červeňák P. , Kraus 4, Pour 3, 

Červeňák N., Kašpar, Mičánek, vlastní  1. Po problémech s nedostatečným 

počtem hráčů na zápasy jsme v červnu 2017 do soutěže přihlásili pouze tým 

mladších žáků, za který nastupovaly všechny děti, i ty, které věkově spadaly 

do týmu přípravky. Tým zahájil letní přípravu v srpnu kondičním 

soustředěním v Janských Lázních. Nedostatečný počet hráčů na některé 

zápasy trval i na podzim sezony 2017/2018 a tak skončil tým mladších žáků 

na posledním 4. místě pouze se šesti body a 15 vstřelenými brankami.  

Muži nakonec vybojovali v okresním přeboru osmé místo s 37 body a 66 

vstřelenými brankami. Střelci branek: Plocha 16, Hradecký J. st. 10, Stránský 

5, Dvořák M. st., Janíček, Mihalík 4, Dewat, Doležal, Kult J. ml. Sameš 3, 

Demuth, Dvořák, Pelcl, Štelzer 2, Borkovec, Pavliš, Sapár 1. Po podzimní části 

2017/2018 skončili muži na 9. místě 

Nejvyšší vítězství doma: SK Janské Lázně – Jiskra Podhůří 10:1 (4:0) 

Nejvyšší vítězství venku: FK Poříčí – SK Janské Lázně  2:5 (1:4) 

Nejvyšší porážka doma: SK Janské Lázně – Sokol Staré Buky 0:6 (0:4) 

Nejvyšší porážka venku: FC Vrchlabí B – SK Janské Lázně  7:1 

(3:0) 
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Nejvíce diváků ze všech domácích utkání přišlo na zápas s týmem FK 

Mostek. Celkem jich dorazilo 85.  

22. – 23. 7. fotbalový oddíl pořádal 40. Ročník Lázeňského poháru. Tým 

Janských Lázní skončil ve skupině na druhém místě, kde prohrál pouze 

s týmem Luhačovic, který nakonec celý turnaj vyhrál. V boji o 3. místo muži 

prohráli 5:1 a skončili tak na celkovém čtvrtém místě. Jako nejlepší hráč byl 

vyhlášen Miloš Dvořák st.  

Soupisky: 

Muži: Bartusík Artur, Borkovec Karel, Celba Dominik, Demuth Patrik, Doležal 

Petr, Dvořák Michal, Dvořák Miloš ml., Dvořák Miloš, st., Dewat Otto, 

Hradecký Jan, Janíček Michal, Mihalík Jaroslav, Pavliš Filip, Pelcl Martin, 

Plocha Lukáš, Říha František, Sameš Vojtěch, Sapár Martin, Sapár Michal, 

Stránský Jan, Šaral Antonín, Štelzer Vít, trenér: Havlík Aleš, asistent trenéra: 

Macháček Libor, vedoucí mužstva: Janovec Petr 

Mladší žáci: Bejdák Josef, Červeňák Patrik, Frič Vojtěch, Hlaváček Jakub, 

Hlaváček Štěpán, Hlaváček Petr, Mičánek Jakub, Nikl Adam, Růžička 

Vlastimil, Veselý Jáchym, trenér: Boleslavská Tereza, vedouc í: Frič Martin 

Starší přípravka: Boleslavský Tomáš, Boleslavský Jakub, Červeňák Nikolas, 

Kalivoda Štěpán, Kašpar Tadeáš, Kraus Jakub, Podojil Robert, Pour Jan, 

Reginová Nela, Richter Adam, Růžička Matyáš, Tuček Šimon, trenér: 

Boleslavská Tereza, vedoucí: Aleš Pour 

6.2 Lyžařský oddíl 

V roce 2017 se v oddíle lyžování aktivně věnovalo tréninkům 80 dětí v šesti 

tréninkových skupinách. V závodech tento oddíl reprezentuje 47 závodníků 

od přípravky po juniory. Nově letos vznikla nová skupina věnující se 

snowboardingu.  Menší děti z kategorie předžactva a přípravky se zúčastnily 

celkem 16 závodů, žactvo absolvovalo 15 závodů, junioři individuálně cca 26 

závodů v ČR a další mezinárodní závody po celé Evropě.  Dvě juniorky byly 

v reprezentačním družstvu České republiky – Aneta Fleischerová a Viktorka 

Vydrová. V mladších kategoriích vynikala děvčata Veronika Drahníková a 

Karolína Černá. Z nejmenších dětí pak Honzové Kolb a Pour. Na konci sezony 

odjeli lyžaři na mezinárodní závody do Zauchensee v Rakousku, kde 
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startovalo přes 800 závodníků ze 14 zemí. Jan Kolb vyhrál v obřím slalomu 

ve své kategorii a zajel i nejlepší čas z celé přípravky.  

Ve dnech 26.-30. 4. se konalo ve Švýcarském Samnaun mezinárodní 

mistrovství světa ISIA učitelů lyžování. Tým lyžařské školy K+K Ski school byl 

díky několika získaným titulům vybojovaných na mistrovství ČR nominován 

za naši republiku. Mistrovství se zúčastnilo celkem 260 závodníků z 31 zemí 

a tým K+K přivezl dva tituly. Ty získaly sestry Vojtěchovy - Kateřina Kočí za 

obří slalom žen nad 35 let a Zuzana Doležalová za snowboard Cross. 

V týmové soutěži v synchronizovaném lyžování obsadili zástupci ČR  16. 

místo. Výpravy se zúčastnili: Kateřina Kočí, Zuzana Doležalová, Tonda Volk, 

Petr Dvořák, Pavel Šedivý, Tomáš Němec, Adam Letko, Jirka Špetla, Tomáš 

Rajnet. 

V sobotu 2. září proběhla v centru Janských Lázní významná sportovní i 

kulturní událost, na kterou se každoročně sjíždí závodníci z celé České 

republiky – TE Krkonošská 70 MTB. Na trasu 70 km s převýšením více než 

2000m se z Janských Lázní na horských kolech letos vydalo 37 mužských a 

smíšených týmů. Trasu nejrychleji projel tým KaŠiBu s časem 2:34:06. Kratší, 

i když technicky náročnou, trať 40 km nejrychleji zajel tým v kategorii PÁRY  

„S milenkou navěky“ v čase 2:12:28 Celkem se závodu zúčastnilo 70 týmů.  

MTB se zúčastnilo 59 dětí. Přidruženého dětského závodu s názvem K 7 MTB 

se zúčastnilo 59 dětí. 

6.3 Oddíl stolního tenisu 

Na druhý víkend v červnu (9. – 10. 6.2017) se již po dvaadvacáté sešli 

tělesně postižení stolní tenisté ve sportovní hale hotelu Omnia v Janských 

Lázních k 22. Ročníku mezinárodního turnaje o „Putovní pohár města Janské 

Lázně“. Na tomto turnaji se celkem prezentovalo 20 družstev s 68 hráči a 

hráčkami z pěti zemí – Polska, Německa, Slovenska, Maďarska a České 

Republiky. Slavnostního nástupu se zúčastnili zástupci města Janské Lázně 

pan Petr Hřebačka, předseda Sportovního klubu Janské Lázně z. s. pan 

Jaroslav Havlina, doprovody zúčastněných hráčů a zástupci sponzorů. 

Vyřazovacími zápasy se do finále o vítěze turnaje dostal desetinásobný vítěz 

předchozích turnajů družstvo TJ Jičín a SON Boleslawiec. Finálový boj skončil 

pro Polské družstvo poměrem 4:1 a poprvé po své několikaleté účasti 

vyhrálo Polské družstvo. Hráči domácího SK skončili na 8. místě. Po odehrání 
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všech bojů se všichni sešli na společné večeři. Při slavnostním vyhlášení 

konečných výsledků byly předány 2 diplomy fair, a to ředitelce sportovního 

klubu ZSR Start Zelióna Góry paní Danutě Tarnawské za podporu stolního 

tenisu tělesně postižených osob a přátelství mezi českými a polskými 

družstvy. Druhý diplom byl předán dlouholetému hráči Mgr. Jaromírovi 

Němcovi za reprezentaci bývalého Československa a práci v předsednictvu 

svazu ČSTPS.  

Dne 7. 5. 2017 se Petr Adam (42 let) zúčastnil se startovním číslem 7070 

pražského maratonu (Volkswagen Maraton Praha, 42,195 km) v čase 

5:39:10. 

7. KLUB DŮCHODCŮ 

Seznam akcí konaných v roce 2017: 

 23. 5. prohlídka zámku s průvodcem v Novém Městě nad Metují, 
návštěva muzea turistiky, zimních sportů a lidových řemesel v Deštném 
v Orlických horách a volná prohlídka města, prohlídka státní kulturní 
památky kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově 

 21. 9. odborná prohlídka po Stezce korunami stromů 

 13. 12. pořádal Klub důchodců tradiční vánoční posezení v klubovně 
důchodců v objektu čp. 15 Zdena 
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8. ŠKOLSTVÍ 

8.1 Základní škola  

 19. 4. proběhl zápis do 1. Ročníku 

 5. 5. vyrazili všichni žáci do školy ze Svobody nad Úpou na program zvaný 

mobilní trilopark. Děti byly seznámeny s tím, co je to zkamenělina, jakým 

způsobem vznikla a kde jí můžeme případně najít. Děti si mohly 

zkameněliny také prohlédnout a vzít opatrně do ruky. Následně byli žáci 

rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina se věnovala výrobě sádrových 

odlitků trilobitů a amonitů a druhá měla za úkol pomocí štětečků odkrýt 

z písku třímetrovou kostru pravěkého dinosaura. 

 4. 9. šly děti poprvé do školy. Prvňáčci byli pomocí šerp dekorováni na 

školáky a taktéž byli obdarováni flétničkami a výtvarnými potřebami. 

Slavnostní slovo pronesl spolu s paní ředitelkou Mgr. Zdeňkou 

Hrnčířovou místostarosta Janských Lázní Ing. Pavel Kout. 

 27. 9. šly děti na novou Stezku v korunách stromů. 

 Na podzim se děti z 1. a 2. ročníku zúčastnily plaveckého výcviku a děti 

z 3. A 4. ročníku se učily bruslit na Zimním stadionu v Trutnově. 

 24. 10. navštívili školáci Měděný důl Bohumír v Jívce, který se v těchto 

dnech proměnil v peklo.  

 7. 11. navštívila školu Tereza Kamínková se cvičenou border kolií 

s vystoupením nazvaným „Tanec se psy“ 

 6. 12. vystoupily děti v kině Vlast při příležitosti setkání s Mikulášem 

8.2 Mateřská škola 

 V zimě opět proběhl lyžařský výcvik. Letos se ho zúčastnilo 16 dětí ve 

věku 4 – 6 let. Díky dostatku sněhu mohly děti lyžovat ještě v březnu a 

výcvik zakončily závody na lyžích. 

 V únoru děti vyrazily do Vrchlabí podívat se do obory na jelení zvěř. Děti 

zde mohly pozorovat a také krmit jeleny i laně.  

 24. 10. navštívili školkáčci Měděný důl Bohumír v Jívce, který se v těchto 

dnech proměnil v peklo.  

 7. 11. navštívila školku Tereza Kamínková se cvičenou border kolií 

s vystoupením nazvaným „tanec se psy“ 

 6. 12. vystoupily děti v kině Vlast při příležitosti setkání s Mikulášem 
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8.3 Obchodní akademie Olgy Havlové 

 24. 1. plavecké závody 

 25. 1. představení FreWheel 

 9. 2. návštěva veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové 

 20. 1. Reprezentační ples absolventů všech oborů 

 11. – 12. 2. návštěva Fed Cupu v Ostravě, Česko – Španělsko 

 22. 3. návštěva festivalu Jeden svět v Pardubicích 

 3. 4. literární soutěž žáků Aprílové čtení 

 V březnu a dubnu byla pro žáky zabezpečena odborná praxe ve firmě 

Ergotep 

 16. 5. účast na Hrách bez hranic v Nové Pace 

 19. 5. Abilympiáda v Pardubicích 

 22. 5. ústní maturitní zkoušky 

 30. 5. výlet do ZOO 

 V červnu se třetí ročník vydal na výlet na vodní elektrárnu Dlouhé stráně 

a Stezku v oblacích Dolní Morava. Druhý ročník jel na exkurzi do ZOO ve 

Dvoře Králové. 

 7. – 11. 6. účast žáků na Evropských hrách handicapované mládeže Emil 

Open – Brno 

 Proběhl letní turistický kurz 

 21. – 27. 8. Erasmus +, Švédsko (Jonkoping, Stockholm), Anglie 

 Září – zahájení školního roku a přivítání studentů prvních ročníků, 

adaptační kurzy pro studenty prvních ročníků – Zoo Dvůr Králové a 

přehrada Les království, Černá hora, Trutnov 

 12. 9. Hraní bez hranic – Nová Paka 

 1. 10. orientační běh 

 7. 10. plavecké závody v Trutnově, 18. Ročník závodů pro 

handicapovanou mládež 

 16. – 17. 10. vystoupení na divadelním festivalu Fest in v Brně 

 16. 12. vánoční akademie 

 22. 12. vánoční koncert v aule-  

o ocenění výherců vánoční soutěže v psaní na klávesnici 

o  ocenění vítězů soutěže o nejzdařilejší návrh PF 2018 
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o písně v podání Martina Másla, doprovod Petr Hlavatý, Evža 

Červenková 

o  Vánoční koledy s komentářem a zpěvem paní ředitelky Marešové 

za doprovodu Evži Červenkové 

o vánoční tombola 

9. KRNAP 

 V noci z 18. Na 19. ledna uběhlo 10 let od orkánu Kirill. 

 Koncem ledna někdo udělal z Černohorského rašeliniště ježděním skútru 

tankodrom. Z toho důvodu prováděli strážci KRNAP během února 

rozsáhlé kontroly skútrů a čtyřkolek na území KRNAP. 

 Při pravidelných společných službách Stráže ochrany přírody 

Krkonošského národního parku a Policie České republiky bylo letos 

zaznamenáno celkem 55 přestupků. Nejčastější přestupek byl 

nepovolený vjezd motorových vozidel. 

 3. 4. začal týden hrabání krkonošských luk. Děti z několika škol v těchto 

dnech vyhrabávaly starou trávu na řadě botanických lokalit. 

 Začátkem dubna Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o 

ochraně přírody a krajiny. 

 Při dubnovém hlasování zvolila Česká společnost ornitologická Ptákem 

roku 2017 datla černého, jehož populace se na české i polské straně 

národního parku postupně zvětšuje. 

 22. 4. oslavila Správa KRNAP Den Země. Lektoři ekologické výchovy ve 

vrchlabském zámeckém parku připravili pro děti zajímavý program 

zaměřený na Krkonošskou květenu. 

 Při sedmém předávání Cen ředitele Správy KRNAP se laureáty stala pětice 

význačných osobností, které přispěly k rozvoji Krkonoš a povědomí o 

našich horách. Jsou jimi lesník Petr Kadleček, botanik František Krahulec, 

starosta Jablonce nad Jizerou Miroslav Kubát, dlouholetý člen Horské 

služby Krkonoše Tomáš Filka a geolog Josef Sekyra, in memoriam. 

 V rámci jarní akce Čisté hory, při které vyrazilo na čtyři stovky 

dobrovolníků a pracovníků Správy KRNAP po krkonošských turistických 

cestách a po loukách s cílem vysbírat pohozené odpadky a zlikvidovat 

černé skládky, byla více než úspěšná. Celkem se podařilo sesbírat 

přibližně 3 tuny odpadu. 
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 V letních týdnech zmařili neukáznění horolezci ve východních Krkonoších 

hnízdění jednoho z párů dravce sokola stěhovavého, který je kriticky 

ohroženým druhem. Tím, že na skále, kde pár hnízdil, vyčistili stěnu a její 

okolí od náletových dřevin, nýtováním upravili skálu a opakovaně na ní 

lezli. V té době již hnízdící sokoli toto hrubé rušení nevydrželi a hnízdo 

opustili. Skála, na které sokol hnízdil, není vyhrazenou horolezeckou 

lokalitou, lezení po ní bylo tedy nelegální. 

 Arniková, orchidejová, hořcová a smilková - to jsou názvy čtyř 

farmářských stezek vedoucích po krkonošských loukách, které Správa 

KRNAP spolu s DAPHNE - Institutem aplikované ekologie, z. s. před letní 

sezónou připravila pro návštěvníky hor. 

 10. 10. Zemřel náčelník Horské služby Krkonoše Adolf Klepš 

 Koncem října byla kvůli důsledku orkánu Herwart uzavřena cesta Obřím 

dolem. Přes cestu popadalo přibližně 150 m3 dřeva. Cesta byla znovu 

otevřena 23. 12.  

 Na podzim vandalové v ústí Albeřické jeskyně rozdělali oheň a vzniklými 

uhlíky pomalovali stěny. 

10. SKI RESORT 

Naposledy se v roce 2017 lyžovalo 3. 4. a 17. listopadu se na Černé hoře poprvé 

opět rozjel vlek na sjezdovce Anděl. 

Ceník – top sezóna zima (25. 12. – 1. 1., 20. 1. – 4. 3.) 

   DOSPĚLÝ  JUNIOR/SENIOR  DÍTĚ 
1 den   850,-   720,-    600,- 
Od 13:00  610,-   520,-    430,- 
Od 14:00  470,-   400,-    330,- 
4 hodiny  750,-   630,-    530,- 

 

Ceník – standart sezóna zima (9. 12. - 24. 12., 2. 1. - 19. 1., 5. 3 . - 2. 4.) 

   DOSPĚLÝ  JUNIOR/SENIOR  DÍTĚ 
1 den   780,-   660,-    550,- 
Od 13:00  560,-   480,-    400,- 
Od 14:00  430,-   360,-    300,- 
4 hodiny  690,-   580,-    480,- 
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Ceník - léto 

   DOSPĚLÝ  JUNIOR/SENIOR  DÍTĚ 
Nahoru   160,.   140,-    110,- 
Dolu    90,-   80,-    60,- 
Obousměrná  200,-   170,-    140,- 
 

V sobotu 16. září proběhl na Černé hoře Den Černé hory. Součástí programu 

byla exhibice na slackline. Na centrálním parkovišti v Janských Lázních se již 

tradičně konala přehlídka nejnovějších vozů Ford a testovací jízdy s Auto 

Trutnov. Prohlédnout a vyzkoušet si tu návštěvníci mohli Ford Focus RS, Ford 

Focus ST, Ford Ranger, Ford Edge a další atraktivní modely. Závěr Dne Černé 

hory patřil hromadnému večernímu sjezdu na koloběžkách z Černé hory. 

PROGRAM AKCE  16. září 2017  

 snowtubing (po celý den) 
 sněhová bitva  (13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30) 
 závody na terénních koloběžkách Crussis (po celý den) 
 závody na šlapacích motokárách (po celý den) 
 exhibice na slackline mezi rolbami s navijákem – Štěpán Pecka, Jiří 

Máslo  (14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30)  
 soutěže na Lezecké stěně (po celý den) 
 kabinková lanovka na Černou horu pro děti do 15 let ZDARMA (po celý 

den) 
 večerní sjezd na koloběžkách s čelovkami (18:00) 

Skiresort letos poprvé testoval první elektrorolbu. 

 

 

11. SLL 

12. – 14. 1. proběhl již 11. ročník Lékařského symposia, kterého se 

zúčastnili lékaři z oboru ortopedie, rehabilitace, traumatologie, 

neurologie, chirurgie, neurochirurgie, pediatrie, ergoterapeuti, 

fyzioterapeuti i zdravotní sestry. Na symposiu bylo připomenuto 100 let 

od narození významné osobnosti v oblasti neurologie a rehabilitace, 

autora metody reflexní lokomoce, prof. MUDr. Václava Vojty. V dětské 
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části mezi přednášejícími hovořilo mnoho skvělých odborníků 

z neurologie, ortopedie, rehabilitace, pediatrie a dalších oborů. Poprvé 

byla možnost zhlédnout prezentaci zástupce Anatomického ústavu doc. 

Naňky. Ze zahraničních účastníků vedla přednášku MUDr. Praženicová 

z oční kliniky v Banské Bystrici. Svými přednáškami zaujali také 

zaměstnanci léčebných lázní Janské Lázně, za dětskou léčebnu Bc. Vízek a 

prim. Janko, za léčebnu dospělých Mgr. Kejřová a Mgr. Konopáč v části 

týkající se intervencí u osob po polytraumatu. V bloku „Polytraumata 

multioborově“ přispěla také doc. Tošnerová z rehabilitační kliniky FN 

Motol. Tradičně skvěle přednášely doc. Švestková a prim. Angerová 

z kliniky rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty UK. Součástí 

programu byly také odborné workshopy jako například praktické ukázky 

spolupráce s protetikou se zaměřením na dynamické ortézy či reflexní 

lokomoce v praxi.  

 

V průběhu roku SLL pořádaly nebo spolupořádaly tyto akce: Jarní trhy 

v Kolonádě, Velikonoce v Kolonádě, pálení čarodějnic na náměstí, Den 

dětí ve Vesně, Zahájení lázeňské sezóny, Magický den sv. Jana, Den 

s Krakonošem, Kulinářský den, Adventní trhy v kolonádě, Adventní 

koncert a rozsvícení vánočního stromu s živým betlémem 

Ministr Miroslav Ludvík jmenoval od 1. 4. 2017 nového ředitele Státních 

léčebných lázní Janské Lázně Ing. Jiřího Rampoucha, který však byl 

začátkem září odvolán. 

 

 


