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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané a návštěvníci Janských 
Lázní, 
chtěl bych vás pozdravit a ve víru okolností 
války na Ukrajině veřejně deklarovat naši 
plnou podporu všem ukrajinským lidem, kteří 
bojují proti ruským okupantům. Myslím, že 
každý člověk i na malém městě jakým jsou 
Janské Lázně, by si měl a doufám, že si také 
uvědomuje, v jaké situaci se ocitli lidé 
postižení tímto hanebným činem. 
Další věcí je neustálé jednání s Českou poštou. 
Výsledky anebo nějaké posuny v jednání 
budou v nejbližších dnech. 
Pořád platí, že na jaře, koncem května, 
bychom chtěli otevřít městský multifunkční 
objekt s městskými toaletami přímo na 
zastávce autobusu u kolonády. 
Přeji pokud možno klidné už jarní dny. 

 Petr Hřebačka, starosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
2. února 2022 
Rada města schválila: 

 uzavření smlouvy č. 1200500022 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky na akci 
„VO Janské Lázně IV. etapa – lokalita 
Krkonošská 2. úsek“  

 uzavření smlouvy č. 1200500010 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky na akci 
„VO Janské Lázně IV. etapa – lokalita Horní 
promenáda“  

 připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“ 
vyvěšením tibetské vlajky na budově 
městského úřadu 

 vyhrazené parkovací místo (bezplatné) u čp. 
36 na rok 2022 s podmínkou trvalého bydliště, 
doložení průkazu ZTP a uhrazení poplatku 
2.000 Kč za vyznačení parkovacího místa 

 zveřejnění záměru města pronajmout byt 
1+kk o výměře 25,4 m² v 1. NP čp. 15 – Zdena 
s podmínkou pro žadatele: trvalý pobyt v 
Janských Lázních a starobní důchod 

 nový platový výměr ředitelce příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Janské Lázně, okres Trutnov s účinností od 
01.01.2022 v souvislosti s novými platovými 
tabulkami některých pracovníků ve veřejné 
správě od ledna 2022 

 finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč pro 
příspěvkovou organizaci Základní škola a 
mateřská škola Janské Lázně, okres Trutnov na 
financování logopedické prevence 
Rada města pověřila ved. odboru TS: 
• k zajištění podkladů pro fakturaci elektrické 
energie pro veřejné osvětlení a k zajištění 
nabídky na elektrickou energii od ČEZ 
Rada města odložila: 
• žádost o souhlas ke změně stavby před 
dokončením pro stavbu „Parkoviště 
Hofmanky – retenční nádrž – čerpací stanice“ 
za účelem zjištění majetkových poměrů ke 
komunikaci na p.p.č. 293/1 v k.ú. Č.H. 
Rada města souhlasila: 
• s umístěním stavby „Rekonstrukce 
tepelného hospodářství Horský hotel“, dle 
předložené PD č. 2021.05, datum 08.2021, 
vypracované Miroslavem Saalem, Železnická 
1056, 506 01 Jičín 
Rada města vzala na vědomí: 
• informaci o plánovaném záměru využít část 
pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H. napravo od 
příjezdové cesty k hotelu Omnia na 
krátkodobé parkování vozidel pro přijíždějící 
hosty s tím, že pro vyjádření k záměru 
potřebuje návrh technických opatření (studii) 
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Rada města předkládá komisi pro rozvoj 
města: 
• k projednání návrh výměny pozemků mezi 
městem a lázněmi 
Rada města trvala: 
• na svém předchozím usnesení č. R 
705/69/22 s tím, že podmínky obecního 
systému odpadového hospodářství, pokud se 
týká komunálního odpadu při činnosti 
nepodnikajících fyzických osob, si na svém 
území určuje město Janské Lázně 

 
Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
16. února 2022 
Rada města schválila: 

 zvýšení celkového počtu zaměstnanců 
města v městském úřadu o jednoho na dobu 
od 01.02.2022 do 12.05.2022 

 úpravu provozní doby parkoviště pod čp. 85 
– Quisisana od 8 do 22 hodin, 1 x RÉSERVÉ pro 
lékárnu a 5 x  RÉSERVÉ pro městský úřad, a to 
v pracovní dny 

 uhrazení faktury č. 220100007 ve výši 
207.830 Kč včetně DPH (čtvrtletní záloha) od 
dodavatele Štěpánský&Fišer na spotřebu 
elektrické energie pro veřejné osvětlení jako 
výjimku ze směrnice o zakázkách malého 
rozsahu 

 pomoc s likvidací odpadu z objektu čp. 86 
zaměstnanci technických služeb a to, že v 
úterý den před svozovým dnem svezou 
popelnici od čp. 86 z Rekreační ulice k 
Obchodní ulici a nejpozději ve čtvrtek 
dopoledne ji odvezou zpět k bráně u čp. 86 

 v rámci směny pozemků mezi městem 
Janské Lázně Státními léčebnými lázněmi 
Janské Lázně, s.p. začít pracovat na 
oddělovacích geometrických plánech u 
pozemků, u kterých se uvažuje směna pouze v 
části (výtopna, okolo čp. 243, okolo veřejného 
WC), společně se SLL s.p. zadat vypracování 
orientačního odhadu cen směňovaných 

pozemků a aktualizovat seznam pozemků 
uvažovaných ke směně 

 koncepční studii objektu čp. 263 v Lyžařské 
ulici, požaduje řešení parkování jedním 
sjezdem se stáním min. 2m od hranice místní 
komunikace a vydání souhlasu s umístěním 
stožáru solárního veřejného osvětlení na kraj 
pozemku p.p.č. 35/14 (případně požadovat 
zapracování umístění sloupu do dokumentace 
investora záměru oprav čp. 263) 

 výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci „SPRÁVA, PROVOZOVÁNÍ, ÚDRŽBA A 
OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ 
MĚSTA JANSKÉ LÁZNĚ“ 

 seznam poptaných pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „SPRÁVA, 
PROVOZOVÁNÍ, ÚDRŽBA A OBNOVA 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA 
JANSKÉ LÁZNĚ“, a to: Elektro Lelek s.r.o., Petr 
Nývlt – Elektro Nývlt, Jiří Eimer a Marius 
Pedersen a.s. 

 pronájem části 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 v katastrálním území 
Černá Hora v Krkonoších jako odstavnou a 
manipulační plochu společnosti Grand Hotel 
Hradec s.r.o. na dobu neurčitou s 3 měsíční 
výpovědní lhůtou za cenu 300 Kč/m²/rok s 
každoročním nárůstem o míru inflace s tím, že 
nájemce doplatí nájemné od 01.07.2021 

 k záležitosti týkající se problematiky záborů 
lučních stanovišť soustavy NATURA 2000 
zabývat se rozvojovou lokalitou Z34 (za 
výtopnou) s cílem získat územní rozhodnutí a 
pověřila ved. TH odboru: 
- zadat vypracování výškopisu a polohopisu 
(mapový podklad) lokality včetně prověření 
možnosti napojení kanalizace na gravitační 
stoku DUNCAN 
- zadat vypracování zastavovací studie 
- zadat vypracování DUR včetně zajištění 
stanovisek a územního rozhodnutí. 
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Rada města souhlasila: 
• se stavbou „Janské Lázně, kvn mezi 
TU_0972 a TU_0819“ za podmínky uvedení 
dotčených pozemků do původního stavu 
Rada města odložila: 
• vyjádření ke stavbě „ENERGOCENTRUM, 
ÚPRAVA PARKOVACÍCH PLOCH A ODLUČOVAČ 
ROPNÝCH LÁTEK“ do doby projednání na 
úrovni vedení města Janské Lázně a Státních 
léčebných lázní Janské Lázně, s.p. 
Rada města nesouhlasila: 
• s novostavbou RD na p.p.č.  133/3 a 133/5 v 
k.ú. Č.H. z důvodu absence napojení na 
centrální kanalizaci, jejíž hlavní řad je v dosahu 
– platný územní plán Janské Lázně, v bodě 4.2 
textové části, stanovuje podmínku napojení 
všech nových objektů umisťovaných do 
zastavěného území a zastavitelných ploch, 
mimo jiné, i v UO U Lanové dráhy, v němž se 
pozemky 133/3 a 133/5 v Č.H. nacházejí; tuto 
podmínku předložený záměr nesplňuje 
Rada města jmenovala: 
• komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení 
nabídek, včetně posouzení kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„SPRÁVA, PROVOZOVÁNÍ, ÚDRŽBA A OBNOVA 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA 
JANSKÉ LÁZNĚ“, ve složení: Jiří Vorel, Mgr. Filip 
Bejdák, Ing. Petr Straka, jako náhradníky 
jmenuje: Josefa Zilvara, Ivo Boleslavského, 
Miroslava Císaře 
Rada města pověřila ved. TH odboru: 
• k zajištění stanoviska Správy KRNAP k 
prořezání či pokáceni stromu (pravděpodobně 
jasan) na pozemku p.p.č. 116/1 v k.ú. J.L.. 

 (MV) 

POZVÁNKA 

na 20. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 14. března 
2022 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních. 
Program: 

1) Projednání zprávy Městské policie Trutnov 
za rok 2021 
2) Projednání vyúčtování za rok 2021 a 
schválení dodatku ke smlouvě o pečovatelské 
službě  
3) Projednání koupě budovy České pošty a 
uzavření smlouvy o provozování pošty 
Partner  
4) Delegace zástupce města na valnou 
hromadu Vak Trutnov, a.s  
5) Projednání rozpočtového opatření č. 
1/2022 
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. 
 

Informace z matriky  
K 01.01.2021 bylo v Janských Lázních 
přihlášeno k trvalému pobytu 696 občanů a 
k 31.12.2021 celkem 669, z toho 340 mužů a 
329 žen, průměrný věk byl 51,98 let. 
Přistěhovalo se 16 občanů, narodily se 4 dětí 
(1 dívka a 3 chlapci), odstěhovalo se 35 občanů 
a zemřelo 12 (8 mužů a 4 ženy).  
V roce 2021 bylo v Janských Lázních uzavřeno 
10 sňatků, z toho 2 v obřadní síni, 1 v altánu na 
Horní promenádě, 2 na louce u hotelu 
Večernice, 2 na Černé hoře, 1 u penzionu 
Horské apartmány Olympia, 1 u pensionu 
Varta a 1 na zahradě u čp. 344. 

L. H. 
 

Informace pro každého 
 

Staňte se součástí DNA Krkonoš 
Paměť Krkonoš spustila nový projekt DNA 
Krkonoš, který zkoumá osídlování Krkonoš. 
Přestože hlavní náplní neziskovky Paměť 
Krkonoš je shromažďovat, zpracovávat a 
uchovávat historické materiály o Krkonoších, 
věnuje se i lidem, kteří tu žijí teď. My všichni 
totiž pokračujeme v příběhu Krkonoš, který tu 
rozepsali naši předchůdci. Odkud ale 
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pocházíme? Jakou mají současné Krkonoše 
DNA? 
Krkonoše jsou náš domov. Málokdo z nás ale 
má předky, kteří zde žili po generace. V 
důsledku dějinných událostí se před více než 
sedmdesáti lety místní obyvatelé téměř 
kompletně vyměnili. Takže ať chcete, nebo 
nechcete, většina z nás jsme „naplaveniny“. 
Kdy se z člověka „naplaveniny“ stává 
„místňák“? Proč se tu řada lidí jen na chvíli 
ohřeje a zmizí? Rozhodli jsme se složit 
mozaiku našich příběhů, která nám může 
ukázat, jak jsme pestří a proč je tak těžké tu 
hloub zakořenit a jak to případně změnit. 
Krkonoše jsou skvělé turistické místo, ale 
pokud nebudou zároveň domovem lidí, kteří 
této krajině dávají hlubší smysl, začnou být 
pouze vyprázdněnou výletní destinací. My 
jsme ti lidé. 

 
 

Zajímá nás, jak jste se ocitli v Krkonoších: zda 
tu prostě žila už vaše prapraprababička nebo 
jste naopak dorazili sami teprve nedávno nebo 
jste se tu už narodili, přistěhovali jste se spolu 
s rodiči nebo oni se svými rodiči nebo? Není od 
věci také zjistit, jestli to bylo kvůli nádherné 
přírodě a horám, práci, lásce… Nejdále se v 
pátrání můžeme dostat k roku 1945. 
Výzkum DNA Krkonoš probíhá na základě 
statistických metod, veškeré údaje jsou 
chráněny a zpracovány anonymně. Staňte se 
tedy i vy součástí výzkumu DNA Krkonoš, stačí 

vyplnit dotazník na www.dnakrkonos.cz, 
popřípadě se zastavit v sídle neziskové 
organizace Paměť Krkonoš (Třída Josefa II., čp. 
83, Horní Maršov), kde vám s jeho vyplněním 
pomůžeme. Kromě vyplnění formuláře se 
základními daty máte možnost rozepsat váš 
příběh či připojit fotografii. Vyplnění 
dotazníku vám zpříjemní animovaný film, ve 
kterém vyprávíme čtyři příběhy krkonošských 
novousedlíků. DNA Krkonoš zkoumáme 
v prostoru celých hor, tzn. i na polské straně, 
a to i díky grantu od Evropské unie pro česko-
polskou spolupráci v projektu Zachraňme 
paměť Krkonoš!. Rozhodně se jedná o unikátní 
prvovýzkum a těšíme se na jeho výsledky!  

Za Paměť Krkonoš Eva Hrubá  
a Klára Stejskalová 

 

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 BŘEZNU 2022 oslavují: 
pan MAŠEK Ivan, paní FÍBROVÁ Jarmila, pan 
BRETH Jiří, paní PROCHÁZKOVÁ Eva, paní 
ZELENKOVÁ Josefa, pan KOTYK Walter a pan 
KERNER Pavel.  
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Březen 2022 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 
2. středa v 19.00  WEST SIDE STORY 
Klasický příběh o vášnivé rivalitě dvou 
pouličních gangů a romantické lásce dvou 

http://www.dnakrkonos.cz/
mailto:kino@janske-lazne.cz


 

6 

 

mladých lidí v prostředí New York City roku 
1957.  Vstupné 100,- do 12  let nevhodný 
USA  2021  156‘  tit. 
 
3. čtvrtek v 18.00   
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
Nový pohádkový příběh z království, kde 
vládne král Jakub s královnou Aničkou, volně 
navazuje na děj stejnojmenné televizní 
pohádky, jedné z nejúspěšnějších v posledním 
desetiletí.  Vstupné 100,- přístupný 
ČR  2021  100‘ 
 
7. pondělí v 19.00  SMRT NA NILU 
Odvážný tajemný thriller podle slavného 
detektivního románu Agathy Christie z roku 
1937 o emocionálním chaosu a smrtících 
následcích vyvolaných milostnou posedlostí.  
Vstupné 110,- do 15 let nepřístupný 
USA  2020  127‘  tit. 
 
9. středa v 19.00  NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ 
Otec se s přítelkyní a synem přestěhuje do 
nového domu, který nabízí idylickou příležitost 
na nový začátek, ale malý chlapec se brzy začne 
přátelit s někým na druhé straně zdi. 
Skandinávský horor. Švédsko  2021  89‘  tit. 
Vstupné 100,- do 15 let nepřístupný 
 
10. čtvrtek v 19.00   
V LÉTĚ TI ŘEKNU JAK SE MÁM 
Komedie mapuje životy party čtyřicátníků, kteří 
jsou kamarády od dětství a dodnes se 
potkávají. A po letech se ukazuje, že být šťastný 
je prostě docela dřina…  ČR, SR  2021  111 
Vstupné 120,- přístupný 
 
14. pondělí v 19.00  PES   USA  2022  100‘  tit. 
Komediální road movie, v níž se hlavní hrdina 
vydává na cestu se psem. Oba jsou svérázní a 
tvrdohlaví a rozhodně to není láska na první 
pohled.  Vstupné 110,- do 12 let nevhodný 

16. středa v 19.00  BELFAST 
Dosud přehledný, bezpečný a srozumitelný 
svět v Belfastu konce šedesátých let minulého 
století začnou narušovat sociální a náboženské 
konflikty. Hrdinové a zlosynové, na které si malí 
kluci jenom hráli, jsou najednou všude kolem.  
Vstupné 130,- do 12 let nevhodný 
USA, VB  2021  98‘  tit. 
 
17. čtvrtek v 18.00  MŮJ SOUSED TOTORO 
V nadčasovém filmu mistra japonské animace 
se dvě sestry s tatínkem stěhují do 
venkovského domu. S ohromující 
obrazotvorností snímek vypráví o našich 
každodenních radostech i trápeních. 
Vstupné 100,- přístupný 
Japonsko  1988  86‘  dabing 
 
21. pondělí v 19.00  BATMAN 
V boji proti zločinu Batman odhaluje korupci, 
která souvisí s jeho vlastní rodinou, a zároveň 
čelí sériovému vrahovi známému jako 
Hádankář. Akční krimifilm. USA  2022  176‘  tit. 
Vstupné 130,- do 12 let nevhodný 
 
23. středa v 19.00   
MARGRETE – KRÁLOVNA SEVERU 
Historické drama je příběhem ženy, která 
sjednotila Skandinávii. Píše se rok 1402 a 
Královna Margrete dosáhla toho, co se ještě 
žádnému muži nepodařilo. 
Vstupné 100,- do 15 let nepřístupný 
Dánsko, Švédsko  2021  120‘  tit. 
 
24. čtvrtek v 19.00  BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už 
psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se 
mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na 
denní světlo a dožadují se, aby autor 
pokračoval v ději.  Vstupné 130,- přístupný 
ČR  2022  99‘ 
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28. pondělí v 19.00  MATRIX RESURRECTIONS 
V akčním sci-fi filmu již téměř dvacet let žije 
Neo zdánlivě poklidný život v San Franciscu. 
Jednoho dne narazí na Morphea, který mu 
nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel 
svou mysl Matrixu.  USA  2021  148‘  tit. 
Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 
 
30. středa v 19.00  HAUTE COUTURE 
V dramatickém příběhu je Esther na konci své 
kariéry hlavní švadleny módního domu Dior, 
když jí náhoda přinese setkání s možnou 
nástupkyní.  Vstupné 120,- přístupný 
Francie  2021  101‘  dabing 
 
31. čtvrtek v 18.00  PROMĚNA 
Příběh animovaného filmu pojednává o 
třináctileté dívce Mei Leeové, která se 
samovolně proměňuje v obří červenou pandu, 
ale jen když je příliš rozrušená. 
Vstupné 110,- přístupný 
USA  2022  100‘  dabing 
 
 

Informace ze ZŠ 
 

Zimní olympiáda 
V pondělí 7.února vzplanul u školy oheň jako 
symbol zahájení naší zimní školní olympiády.  
 

 
 

 
 
Sportovce (děti) z mnoha zemí přivítaly 
sportovní legendy (učitelé). Každý účastník si 
namaloval svůj vlastní dres, který nosil po 
celou dobu olympiády. Celé tři týdny probíhaly 
ve znamení olympijských ctností - 
výjimečnosti a originality, fair play a 
dodržování pravidel, kamarádství a 
soudržnosti, nadšení a radosti, vůle a 
vytrvalosti.  Takže sportovní "nevýkony" se 
snadno daly nahradit jinými ctnostmi. Kromě 
sportovních disciplín - slalom na lyžích, 
biatlon, skeleton nebo hokej, jsme měli sranda 
disciplíny - jako skoky na lyžích na námi 
vyrobených lyžích a skokanech.  
Nezapomněli jsme ani na umělecké disciplíny, 
takže až do konce března můžete ve vestibulu 
kina Vlast navštívit výstavu obrazů našich dětí 
a dětí z Vesny. Dva týdny probíhaly jednotlivé 
zápasy v curlingu neboli improvizované čáře, 
zakončené velkým finále těch nejlepších.  
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A kdo z vás pozná aspoň 15 evropských vlajek? 
Většina dětí už je pozná levou zadní. 
Užili jsme si krásné tři týdny, které po temném 
covidovém období byly jako malý zázrak. I 
Krakonoš nám fandil, protože pršelo vždy jen, 
když jsme byli schovaní pod střechou. Děti 
byly neuvěřitelně bojovné a statečně snášely 
prohry.  
Moc děkujeme všem sponzorům, kteří naši 
olympiádu podpořili - hotelu Večernice za 
pozvání na jejich bobovou dráhu a příjemné 
občerstvení, Lyžařské škole K+K za půjčení 
běžek, fotbalistům za půjčení hřiště, Ivetě 
Kornfeldové za půjčení biatlonové pušky a 
Bohdanu Holomíčkovi za tisk diplomů.  
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Pozvánky 
 

KALENDÁŘ AKCÍ 2022   

BŘEZEN  

DEN PRO ŽENY V KOLONÁDĚ 
8. března 2022  
Kolonáda v 10.30 – 18 hod. 
Vše pro ženy – oděvy, šperky, kosmetika, 
doprovodný kulturní program. 
 

DEN ŘEMESLNÝCH VÝROBCŮ  
18. - 19. března 2022 
Kolonáda denně v 10.30 – 18 hod. 
Prodejní akce řemeslníků s výrobky 
označenými speciálním logem Krkonoše – 
originální produkt®, ale i dalších řemeslných 
prodejců z oblasti Krkonoš a podhůří. 
 

ABSOLVENTSKÝ PLES OBCHODNÍ 
AKADEMIE 
26. března 2022 Kolonáda 
Hudba, tanec, pestrý program, občerstvení. 
Pořadatel: Obchodní akademie, odborná a 
praktická škola Olgy Havlové 
tel. 499 862 444, www.oajl.cz 
 

Informace pro každého 
 

V hlavní roli Krkonoše  
Drsné a zároveň romantické zimní prostředí 
nejvyšších českých hor inspirovalo řadu 
filmařů. Do našich srdcí se zapsalo stejně, jako 
osudy hlavních hrdinů. Jaké příběhy byly 
v Krkonoších vyprávěny? 
Špindlerův Mlýn proslavili filmaři hned 
několikrát. Místem zvaným Studené koleno, 
po cestě z Vrchlabí, vezl autobus studenty ve 
filmu Sněženky a machři (1982) režiséra Karla 
Smyczka. Další záběry filmu byly pořízeny 

třeba v Peci pod Sněžkou a u Moravské boudy. 
Na špindlerovském autobusovém nádraží 
vystupoval z dopravního prostředku Jiří Hrzán 
ve filmu Homolka a tobolka (1972), po Bílém 
mostě v centru pak Homolkovi kráčeli při 
příjezdu do města. Hláška z filmu: „To jsou 
panoramata!“ u našinců působí úsměv na tváři 
dodnes, zvláště v době, kdy hory pokrývá 
neprostupná hustá mlha. Na blízkém 
parkovišti v centru Špindlerova Mlýna Josef 
Abrhám alias Dalibor Vrána nezákonně 
inkasoval peníze od turistického zájezdu ve 
filmu Vrchní prchni (1980). Mnohem později 
tu zloději zahodili ukradené snowboardy 
Rendyho a Jáchyma ve filmu Snowboarďáci 
(2004), přičemž své první jízdy zkoušeli ve 
středisku Svatý Petr, kde také stojí hotel 
Olympie. Ve stejném hotelu Olympie ve Sv. 
Petru padaly klapky i dvou dalších snímků, Pan 
Tau na horách (1970) a Jak vytrhnout velrybě 
stoličku (1977).  
S tebou mě baví svět, nejúspěšnější veselohra 
minulého století natočená v roce 1982, sice 
pojednává o expedici YDYKSEB, ale odehrává 
se převážně v malebné zasněžené krajině a v 
horské chalupě v obci Dolní Důr. 
Půvabný filmový příběh Krakonoš a lyžníci z r. 
1981 natočila režisérka Věra Šimková – Plívová 
převážně v malebném prostředí zasněženého 
Harrachova a Rokytnice nad Jizerou.  
Komedie Miloše Formana Hoří, má panenko z 
roku 1967 našla své zázemí pro natáčení v 
Kulturním domě Střelnice ve Vrchlabí. Zde se 
odehrává většina scén z filmu, ve kterém 
získali své role i někteří občané města. 
A co třeba Synové hor, Padesátka, nebo Čert 
ví proč? V jakých lokalitách se tyto filmy 
natáčely, zjistíte na www.krkonose.eu  
 

Nový film Poslední závod připomíná 
nejsilnější z krkonošských příběhů 

http://www.oajl.cz/
http://www.krkonose.eu/
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Ten příběh znáte... Příběh přátelství, 
obětavosti, pevné vůle a síly ducha. Odehrál se 
před více než 100 lety, v bílé náruči zimních 
hor ale rezonuje dodnes. 
Jste si ale jistí, že ten příběh znáte celý? Slyšeli 
jste již dříve jméno Emerich Rath? Odpovědí je 
nový film Poslední závod, který vstoupí v 
březnu do českých kin.  
Náročné natáčení 
Film režiséra Tomáše Hodana se natáčel 32 dní 
na autentických místech Krkonoš. Celý štáb 
čelil extrémnímu a vrtkavému horskému 
počasí, o to pravdivější a silnější tak jistě jejich 
vyprávění bude. Herci, v čele s Kryštofem 
Hádkem (Bohumil Hanč), Markem 
Adamczykem (Emmerich Rath) a Vladimírem 
Pokorným (Václav Vrbata), prošli kurzem 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otužování, aby náročné natáčení zvládli.  
Premiéra 
Do kin film vstoupí přesně v den 109. výročí 
tragického závodu. Tedy 24. března 2022.  

Z podkladů Dáši Palátkové 
zpracovala Alena Cejnarová 

DMO Krkonoše – svazek měst a obcí 
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