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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané, 
chtěl bych vás touto cestou všechny pozdravit 
a informovat. V první řadě, blíží se otevření 
veřejného WC s čekárnou na autobusy. 
Projekt, který byl vybrán architektonickou 
soutěží, se konečně dokončuje a určitě bude 
pýchou našeho Města. Krásná stavba, která tu 
léta chyběla.  
S nastávajícím létem přichází také hodně 
práce pro technické služby. Čistota města 
musí být pro nás všechny prioritou. Proto 
usilovně sháníme pracovníka technických 
služeb, bohužel jako náhradu za nemocného 
člověka, který se už k nám nevrátí. Kdyby 
někdo měl zájem u nás pracovat, další 
informace jsou na městském úřadě. Další 
volná pozice, kterou nutně potřebujeme 
obsadit, je referentka na ekonomickém 
odboru. Též prosím, kdyby někdo o někom 
věděl, tak také informace jsou na MÚ. Tyto 
dvě neobsazené pozice nás teď zatěžují 
nejvíce. Otevřením lázeňské sezony se pro nás 
fakticky otevřela ta letní a už netrpělivě 
očekáváme nápor turistů do našeho Města a 
širokého okolí. Všichni se musíme snažit, aby i 
tito návštěvníci u nás byli spokojeni. 

S přáním hezkého léta Petr Hřebačka 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
4. května 2022 
Rada města schválila: 

 že na základě vnitřní směrnice o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu bude 
veřejná zakázka malého rozsahu „Elektronická 
úřední deska Městského úřadu Janské Lázně“ 
přidělena jednomu dodavateli bez oslovení 
dalších uchazečů na základě poptávky z 

důvodu účelovosti, hospodárnosti, 
efektivnosti a nestability na trhu s materiály. 
Dodavatel bude společnost Galileo 
Corporation s.r.o. Chomutov, IČ 25448714. 
Předpokládaná výše plnění zakázky je 10.940 
Kč bez DPH měsíčně na 36 měsíců 

 podání žádosti o dotaci na projekt 
„Rekonstrukce multimediální učebny“ v rámci 
dotačního titulu IROP II (Základní škola Janské 
Lázně) 
Rada města odložila: 
• žádost o rekonstrukci nebytového prostoru 
v čp. 273 Black Hill 
Rada města zamítla: 
• žádost o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
služebnosti pro akci „Janské Lázně, DTS pro čp. 
155“ 
 
Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
18. května 2022 
Rada města schválila: 

 uzavření smlouvy o nájmu s následným 
odkupem mezi městem Janské Lázně a 
společností Galileo Corporation s.r.o., IČ: 
25448714, jejímž předmětem je nájem 
venkovní elektronické úřední desky 
s následným odkupem 

 uzavření smlouvy pro umístění Z-Boxu a 
spolupráci při jeho provozování mezi městem 
Janské Lázně a společností Zásilkovna s.r.o., 
IČ:  28408306 (umístění u čp. 15 – Zdena) 

 Provozní řád veřejného WC Janské Lázně 
(nové WC na kolonádě od 1.7.2022) 
Rada města souhlasila: 
• s uzavřením autobusové zastávky Kolonáda 
v sobotu dne 03.09.2022 z důvodu konání 14. 
ročníku tradičního závodu TE Krkonošská 70 
MTB; souhlas je vydaný organizátorovi akce, 
za účelem podání žádosti o povolení uzavírky 
na Městský úřad Trutnov, oddělení silničního 
hospodářství a dopravy 
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Rada města vzala na vědomí: 
• přípravu opravy cesty k Modrokamenné 
boudě ve vlastnictví Správy KRNAP „Lesní 
cesta Wyssen – Modré kameny“ 

(MV) 

Oznámení 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového 
řízení 
Město Janské Lázně vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení 1 pracovního místa 

„údržbář zařízení města, dělník, řidič“ 
(pracovník odboru technických služeb) 

 

Pracovní náplň:   
 zajišťuje řízení a údržbu motorových 
vozidel, obsluhu a údržbu pracovních strojů, 
údržbu komunikací včetně zimní údržby 
 provádí údržbu veřejné zeleně, veřejného 
prostranství, mobiliáře, likvidaci odpadu 
 provádí správu a údržbu objektů, budov a 
zařízení v majetku města  
 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou  
Místo výkonu práce: území města Jan. Lázně  
Platová třída: 6 (podle započitatelné praxe od 
15.770 Kč do 22.990 Kč) 
Osobní ohodnocení: podle dosahovaných 
výsledků  
Možný nástup: od 01.07.2022 nebo dle 
domluvy 
 

Požadavky na uchazeče:  
 občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým 
pobytem v ČR) 
 fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 
18 let 
 plná svéprávnost 
 bezúhonnost (za bezúhonnou se 
nepovažuje fyzická osoba, která byla 
pravomocně odsouzena pro trestný čin 
spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin 
spáchaný z nedbalosti za jednání související s 

výkonem veřejné správy, pokud se podle 
zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla 
odsouzena)  
 

Kvalifikační předpoklad: minimálně střední 
vzdělání s výučním listem 
 

Další požadavky:  
 schopnost samostatného rozhodování i 
týmové práce 
 loajalita vůči zaměstnavateli  
 flexibilita a spolehlivost 
 pečlivost, systematičnost, přesnost, 
důslednost 
 technická zručnost (vyučení v některém 
z řemeslných oborů výhodou) 
 řidičské oprávnění minimálně skupina B, 
skupina C výhodou 
 strojní průkaz (výhodou) 
 

Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, 
titul, datum a místo narození, státní 
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního občana), 
datum a podpis.  
 

K přihlášce připojte:  
a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém 
uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a dovednostech 
týkajících se pracovní náplně,  
b) čestné prohlášení, že uchazeč nemá záznam 
v rejstříku trestů (originál nebo úředně 
ověřená kopie bude vyžadována při nástupu 
do práce ne starší než 3 měsíce), 
c) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání (originál nebo úředně ověřená kopie 
bude vyžadována při nástupu do práce). 
 

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými 
dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel 
obdržel nejpozději 20.06.2021 do 15.00 h, na 
adresu:  
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Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 
273, 542 25 Janské Lázně 
Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – 
údržbář“.  
 

Do výběrového řízení budou zařazeni 
uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky 
a dodají přihlášku se všemi povinnými 
náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce 
splňují předpoklady pro výkon práce, budou 
pozváni na ústní pohovor, o jehož konání 
budou informováni e-mailem nebo 
telefonicky.  
Bližší informace poskytne Miroslav Císař, 
vedoucí odboru technických služeb, 
na tel. 603 204 848 nebo e-mailu ts@janske-
lazne.cz   
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.  

Bc. Marcela Vojtěchová 
tajemnice městského úřadu 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového 
řízení  
Tajemnice Městského úřadu Janské Lázně 
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa 
referent/ka ekonomicko-správního odboru  

Městského úřadu Janské Lázně 
(správa daní a poplatků, finanční a mzdové 

účetnictví, pokladna, příjmy města) 
Předpoklady: 

 Dle ustanovení § 4 zákona o úřednících 
Kvalifikační předpoklady: 

 minimálně střední vzdělání s maturitní 
zkouškou (ekonomické zaměření, nebo min. 3 
roky praxe v účetnictví) 
Další požadavky: 

 orientace v právních předpisech v oblasti 
ekonomické a daňové správy, znalost 
účetnictví a rozpočtování veřejné správy 

 dobrá uživatelská znalost práce na PC 

 pečlivost, analytické myšlení a ochota se 
dále vzdělávat 

 umění jednat s lidmi, zodpovědnost a 
pečlivost 

 řidičský průkaz skupiny „B“, pro řízení 
referentského vozidla při služebních cestách 
Nabízíme:  

 práci v pohodovém pracovním kolektivu, s 
jistotou a perspektivou zaměstnání  

 pružnou pracovní dobu 

 peněžní odměna při významném životním 
výročí  

 příspěvek na penzijní a životní pojištění  

 stravenkový paušál 

 25 dnů dovolené a 5 dnů indispozičního 
volna 
Platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb. a 
NV č. 341/2017 Sb., předpokládaný nástup 
01.07.2022, nebo dle dohody, na dobu 
neurčitou, místem výkonu práce je Městský 
úřad Janské Lázně, výhodou praxe ve státní 
správě či samosprávě a zkouška ZOZ. 
Náležitosti přihlášky:  
jméno, příjmení a titul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu, tel. nebo e-
mailový kontakt, datum a podpis uchazeče. 
K přihlášce připojte: 
Strukturovaný životopis, ve kterém uvedete 
údaje o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech 
(včetně těch, které se týkají správních 
činností), výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce; u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost vydaný domovským státem; 
pokud takový doklad domovský stát nevydává, 
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 
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ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání.  
Dále přiložte podepsané prohlášení 
v následujícím znění: „Poskytnutím svých 
osobních údajů v rozsahu podkladů pro 
přihlášku do výběrového řízení dávám, ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (GDPR), souhlas k jejich 
zpracování“. Jméno a příjmení uchazeče + 
vlastnoruční podpis. 
Přihlášku s požadovanými doklady doručte 
nejpozději do 13.06.2022 do 15 hodin 
v označené obálce: „NEOTEVÍRAT – 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ESO“ osobně na podatelnu 
MěÚ Janské Lázně nebo písemně na adresu: 
Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 
273, 542 25 Janské Lázně.  
Další informace o průběhu výběrového řízení: 
Výběrové řízení bude probíhat ve dvou kolech. 
V rámci prvního kola výběrového řízení budou 
posuzovány náležitosti všech přihlášek, jejich 
úplnost. Pokud přihláška nebude obsahovat 
veškeré náležitosti a přílohy, nelze přihlášku 
považovat za úplnou, a uchazeč bude vyzván 
e-mailem v přiměřené lhůtě o doplnění. Pokud 
uchazeč v této lhůtě nedoplní chybějící 
náležitosti, bude z výběrového řízení vyřazen. 
Dále bude v rámci tohoto prvního kola 
posuzováno splnění požadovaných 
předpokladů a požadavků. Uchazeči, kteří 
nevyhoví těmto předpokladům a požadavkům 
budou v tomto kole rovněž vyřazeni. 
Případní zájemci o výše uvedenou funkci musí 
vzít na vědomí, že si zadavatel vyhrazuje právo 
provést předběžný výběr z těch, kteří podali 
přihlášku do výběrového řízení a kteří budou k 
vlastnímu výběrovému řízení pozváni. 
Uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, 
budou pozváni do druhého kola – pozvánka do 

druhého kola bude zaslána pouze na 
elektronický kontakt (e-mail), který bude 
uveden v přihlášce. 
Požadované znalosti, dovednosti a schopnosti 
uchazečů, kteří splnili výše uvedené 
předpoklady a požadavky a jejich přihláška 
byla úplná, budou prověřeny v druhém kole, 
které proběhne v úterý 14.06.2022 formou 
ústních pohovorů s jednotlivými uchazeči, a 
to postupně od 14.30 hodin. Čas začátku 
ústního pohovoru s každým jednotlivým 
uchazečem bude uveden v pozvánce do 
druhého kola. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat 
žádného z kandidátů, případně pracovní 
místo neobsadit bez udání důvodu.  
Kontakt: telefon 499 875 101 nebo 606 674 
699, e-mail: tajemnik@janske-lazne.cz nebo 
ekonom@janske-lazne.cz  

Bc. Marcela Vojtěchová 
tajemnice MěÚ 

 

POZVÁNKA 

na 21. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 13. června 
2022 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních.  
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. 
 

Informace  
ke komunálním volbám 
 

Zveřejnění potřebného počtu podpisů 
na peticích  
Městský úřad ve Svobodě nad Úpou, jako 
příslušný registrační úřad, v souladu s 
ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 
Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zák. o volbách do ZO“),   
z v e ř e j ň u j e  

mailto:tajemnik@janske-lazne.cz
mailto:ekonom@janske-lazne.cz
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potřebné počty podpisů voličů na peticích 
pro volby do zastupitelstev obcí, které se 
budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022.   
Potřebné počty podpisů voličů na peticích 
podporujících kandidaturu volebních stran typ 
nezávislý kandidát a sdružení nezávislých 
kandidátů jsou vypočteny takto:   
Obec: Janské Lázně 
Počet obyvatel k 1.1.2022: 672 
Potřebný minimální počet podpisů na 
peticích: 
pro nezávislé kandidáty: 27 
pro sdružení nezávislých kandidátů: 48 
Potřebný počet podpisů je procentuálně 
stanoven v příloze zák. o volbách do ZO ve 
vazbě na počet obyvatel obce podle stavu k 1. 
lednu roku, v němž se volby konají. 

Ing. Ivana Balcarová, tajemnice 
 

Místo podání kandidátních listin 
V souvislosti s přípravou konání voleb do 
zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve 
dnech 23. a 24. září 2022 Městský úřad ve 
Svobodě nad Úpou, jakožto pověřený obecní 
úřad, tímto podle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů zveřejňuje:  
Seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou 
zřízeny alespoň dva odbory, kterým se 
kandidátní listiny podávají přímo:   
Pro volby do zastupitelstva obce/města 
Janské Lázně se kandidátní listiny podávají 
Městskému úřadu v Janských Lázních. 

Ing. Ivana Balcarová, tajemnice 
 

Osoby na Městském úřadu v Janských 
Lázních oprávněné k převzetí 
kandidátních listin volebních stran pro 

volby do zastupitelstva města konané ve 
dnech 23. a 24. září 2022: 
 

Bc. Marcela Vojtěchová 
č. dv. 2, tel. 499 875 101, 606 674 699 
 

Lenka Hlaváčková 
č. dv. 3, tel. 499 875 101 
 

Ing. Petr Straka 
č. dv. 6, tel. 499 875 101 
 

v těchto úředních hodinách: 
- pondělí:  9.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30 
- úterý:  8.00 – 11.30 a 12.30 – 15.00  
- středa:  8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30  
- čtvrtek:  8.00 – 11.30 a 12.30 – 15.00  
(poslední den lhůty 19. července 2022 /úterý/ 
do 16.00 hodin) 
Kandidátní listiny je možné podat nejpozději 
19. července 2022 do 16.00 hodin. 
Ke každé kandidátní listině musí být přiloženo 
vlastnoručně podepsané prohlášení 
kandidáta. Tvoří-li volební stranu nezávislý 
kandidát nebo sdružení nezávislých 
kandidátů, musí být připojena též petice 
podporující kandidaturu nezávislého 
kandidáta nebo sdružení nezávislých 
kandidátů. 
Vzory kandidátních listin a jejich příloh jsou k 
dispozici na adrese:  
https://janske-lazne.cz/cs/aktuality/ 
informace-ke-komunalnim-volbam/ 

Bc. Marcela Vojtěchová  
tajemnice MěÚ 

 

Informace pro každého 
 

Očkování psů proti vzteklině 
Očkování psů (koček) proti vzteklině proběhne 
dne 22.06.2022 (středa) v době od 15:20 do 
15:35 hodin na parkovišti pod čp. 85 - 
Quisisana (naproti poště). 
Ceník: očkování vztekliny 350 Kč, očkování 
komb. vakcíny 450 Kč, čip + čipování 600 Kč. 
K prodeji budou i antiparazitární přípravky. 
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Podle novely veterinárního zákona s účinností 
od jara roku 2020 pes, který NEMÁ čip, NEMÁ 
platné očkování proti vzteklině. Štěňata musí 
být čipována před odchodem k novému 
majiteli, nebo do 3 měsíců věku (podle toho, 
která varianta nastane dříve). 
Více informací v ordinaci tel. 734 223 252, na 
FB stránkách Veterinář s.r.o. nebo na obecním 
úřadu. 

Veterinář, s.r.o., tel. 499 815 815 
 

Pojízdná prodejna Uzeniny BETA 
- v pátek u čp. 85 Quisisana od 14.00 do 14.30 
hodin. Pojízdná prodejna vám přiveze dobroty 
z Pecky. Kvalitní domácí uzeniny, čerstvé maso 
a další sortiment. 
 

MĚSTO Janské Lázně HLEDÁ NOVÉHO 
KRONIKÁŘE/KU 
Kdo z občanů Janských Lázní má o tuto činnost 
zájem, nechť se přihlásí na městském úřadě. 
Činnost obsahuje průběžné zpracovávání 
událostí během roku, zapisování do kroniky, 
spolupráci se sdělovacími prostředky, 
získávání dokumentace, účast na metodických 
srazech. Za práci je poskytována odměna. 

(MV) 
 

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 2022 oslavují: 
paní ŠTIKAROVÁ Zlatuška, paní APPERT Soňa, 
paní ŠÍRLOVÁ Eva, paní VOJTĚCHOVÁ Eva, 
paní TUČKOVÁ Dagmar, paní TIPPELTOVÁ 
Eliška a pan CERMAN Josef 
 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Květen v základní škole 
A nastal květen… 
Hned v pondělí druhého přišel důležitý den D, 
den rozloučení s ježkem Pištou, kterého jsme 
měli v péči od ledna, a bylo mu u nás dobře. 
Pišto, doufáme, že je Ti krásně ve volné 
přírodě! 
 

 
 
Díky spolupráci s KRNAPem vyrazily děti 4. a 5. 
třídy do jarní přírody probudit vzácné druhy 
květeny, zapojily se tak do praktické ochrany 
přírody Krkonoš. Hrabání staré trávy a listí 
pomůže na vybraných lokalitách rozšíření 
vzácných druhů rostlin.  
V pátek 29. dubna se do školy slétli 
čarodějnice a čarodějové, aby při zkoušce z 
čarovědy vyzkoušeli svoje čarodějnické 
znalosti. Smíšená družstva létala na koštěti, 
věštila šifru, vařila bylinné lektvary, 
ochutnávala a vyráběla elixíry. V létání všichni 
výborně obstáli a každý získal svůj první 
letecký průkaz. Jednotlivci pak složili zkoušku 
odvahy vstupem do čarodějnického sklepa, 
který se otvírá jen jednou do roka právě 
k příležitosti oslavy čarodějnic.  
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Ve čtvrtek 12. května jsme s dětmi vyrazili do 
ZOO. Ale pozor, nebylo to jenom tak. Byli jsme 
rozděleni do dvou skupin, aby nás zkušení 
průvodci provedli po nejatraktivnějších 
druzích zvířat chovaných v Safari Parku 
(gepardi, sloni, žirafy, zebry, antilopy, hroši a 
lidoopi). Poutavým vyprávěním nás seznámili 
s jejich chováním a stupněm ohrožení ve volné 
přírodě. Udělali jsme si i malou chvilku na 
aktivní odpočinek v dětském koutku. 
19. května jsme přijali milé pozvání paní 
ředitelky Mgr. Jany Honzíkové z Obchodní 
akademie v Janských lázních na divadelní 
představení „O ošklivém káčátku“. Za pozvání 
ještě jednou děkujeme. 
 

 

Možná nebudete věřit, ale ty budky, které 
děti věsí, udělaly na podzim úplně samy. Tři 
ptačí budky od čtvrťáků a páťáků jsou na 
příští sezónu připraveny. 
Děti z první a druhé třídy navštívily ve středu 
25. května DOTEK – Dům Obnovy Tradic, 
Ekologie a Kultury v Horním Maršově. 
V objektu bývalé barokní fary, sídla Střediska 
ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, 
poznávaly cestu zpracování lnu. Pohádkové 
postavy Krtek a jeho kamarádi dětem přiblížily 
zpracování lnu a způsob výroby tkaniny. Děti si 
prohlédly len v různých stádiích zpracování, 
vyzkoušely si len lámat, vochlovat, roztočily si 
kolovrátek a zasedly i k jednoduchému 
tkalcovskému stavu.  
 

 
 

Zdraví Mgr. Alena Moštěková  
a Mgr. Zdeňka Hrnčířová 

 

Program kina 
 

Červen 2022 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 
1. středa v 18.00   ENCANTO 
Animovaný příběh o Madrigalových, kteří žijí 
ukryti v kouzelném domě v pulzujícím 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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městečku v kolumbijských horách, na 
podivuhodném místě. USA  2021  110‘  dabing 
Vstupné 100,-  děti do 15 let zdarma  
přístupný   
 
2. čtvrtek v 19.00   FILM ROKU 
Slavná a excentrická režisérka dostala za úkol 
natočit ten zaručeně nejlepší film všech dob.  
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
Španělsko, Argentina  2021  114‘  tit. 
 
6. pondělí v 19.00  LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ 
Pokud se hrdinům komedie může něco 
pokazit, zaručeně se to pokazí. 
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
ČR, SK  2022  90‘ 
 
8. středa v 19.00  CO JSME KOMU VŠICHNI 
UDĚLALI?   Francie, Belgie  2022  98‘  tit. 
Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A 
pochopitelně je s jejich rozvětvenou rodinou 
čekají zcela nové a početné problémy.  
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
 
9. čtvrtek v 19.00  VYŠEHRAD: FYLM 
Po dnes již kultovním onlinovém seriálu 
přichází postava Laviho v novém kabátě 
celovečerní komedie. ČR  2022  105‘ 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
 
13. pondělí v 19.00  ŽHÁŘKA 
Filmová adaptace knihy hororového klasika 
Stephena Kinga. Hlavní hrdinkou je dívka 
s pyrokinetickými schopnostmi. 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2022  94‘  tit. 
 
15. středa v 19.00  TŘI TYGŘI VE FILMU: 
JACKPOT   ČR  2022  110‘ 
Specifická komediální skupina teď vyráží do 
kin s prvním opravdickým filmem a 
Jackpotem. Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 

16. čtvrtek v 18.00  ZLOUNI 
Dělat dobré skutky může být děsná dřina. 
Zvlášť když vás má celý svět za padouchy. 
Animovaná komedie. USA  2022  100‘  dabing 
Vstupné 100,-  přístupný 
 
20. pondělí v 19.00  TOP GUN: MAVERICK 
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete 
„Maverick“ Mitchell, se vrací do akce.  
Vstupné 140,-  do 12 let nevhodný 
USA  2022  131‘  tit. 
 
22. středa v 19.00  MUŽI NA POKRAJI 
NERVOVÉHO ZHROUCENÍ 
Ve francouzské komedii sedm městských 
mužů v různém věku zavede jejich zoufalství 
na opuštěnou vlakovou stanici uprostřed 
ničeho, kde začíná neobvyklý „chlapácký“ kurz 
přežití.  Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
Francie  2022  97‘  tit. 
 
23. čtvrtek v 19.00  ŽENY A ŽIVOT 
Romantická komedie, ve které někdy pomůže 
k happyendu náhoda, někdy pár facek a někdy 
prostě jen stačí přestat řešit vztahové 
problémy…  Vstupné 110,-  přístupný 
ČR  2022  87‘ 
 
27. pondělí v 19.00 PÁNSKÝ KLUB 
Terapie pro „eroticky závislé“ svede 
dohromady naprosto nesourodou pětici. 
Sezení výstředních účastníků probíhají pod 
taktovkou atraktivní, ale nepříliš zkušené 
psycholožky, které se terapie brzy vymkne 
z rukou.  Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2022  89‘ 
 
29. středa v 19.00  JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 
Příběh dobrodružného filmu se odehrává čtyři 
roky po zániku ostrova Isla Nubar, původního 
domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím 
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začali kontrolovaně i nekontrolovaně 
rozmnožovat. USA  2022  147‘  tit. 
Vstupné 140,-  do 12 let nevhodný 
 
30. čtvrtek v 18.00  ZAKLETÁ JESKYNĚ 
Pohádka vypráví pověst o zázračné jeskyni, 
v níž jsou uložené poklady. Je mezi nimi i 
obyčejná sůl, kterou lidé potřebují nejvíce. 
Jsou zde však i drahokamy, ale toho, kdo by 
chtěl některý z nich odnést, postihne dávná 
kletba.  ČR, SK, Maďarsko  2022  98‘ 
Vstupné 120,-  přístupný 
 

Pozvánky na akce 
STRAŠIDELNÝ LES 

OSLAVA DNE DĚTÍ A KONCE ŠKOLNÍHO ROKU  
17. června 2022 Horní promenáda za 
Kolonádou v 18 - 20 hod. 
Zábavná stezka se strašidly v lese pro odvážné 
děti i dospělé.  
Od 20 h. v altánu za Kolonádou pohádka „O 
ošklivém káčátku“ v podání divadelního 
souboru Obchodní akademie JL 
 
MAGICKÝ VÍKEND 
25. - 26. června 2022 centrum města před 
Kolonádou v 10.30 – 18 hod. 
Prodejní výstava a řemeslné trhy, bylinné čaje 
a výrobky z bylin, šperky z minerálních 
kamenů, kreativní dílny pro děti. 
 

Informace pro každého 
 

Pohádkové Krkonoše se otevírají 
Naplánujte si s dětmi báječné výlety v 
Pohádkových Krkonoších! Spolu s Krakonošem 
a jeho pomocníky jsme připravili program pro 
celou rodinu. Myslíte, že už všechna zajímavá 
místa znáte? A co když zrovna za humny čekají 
ještě nějaká, která jste dosud neobjevili? A 

přitom za návštěvu s dětmi rozhodně stojí! 
Objevte je spolu, sbírejte razítka, najděte 
poklad při dobrodružných hledačkách, 
poznejte jedinečnou a vzácnou přírodu 
Krkonoš a naučte děti, jak ji opatrovat a 
chránit.  
 
Razítkovací hra Pohádkové Krkonoše 
Na rodinné výlety se vybavte hravým 
průvodcem Pohádkové Krkonoše. Přináší 
zábavu, poučení, i motivaci šlapat do kopců, 
když už nožky trochu pobolívají… Malovaná 
brožurka vás provede 30 místy, která si děti 
zamilují. Navíc na nich můžete za návštěvu 
získat razítko a zapojit se tak do soutěže o 
ceny. V terénu jsou tato místa označena 
samolepkou Pohádkové Krkonoše. Brožurka 
zároveň poradí, co dalšího v místě navštívit 
nebo nabídne alternativu při špatném počasí. 
Jednoduché hry a kvízy zabaví děti cestou 
nebo při čekání na oběd. Razítka si otisknou 
přímo do brožurky a ještě si mohou zasoutěžit 
o prima ceny! 
 
Jak hrát? 
Stačí na kterémkoliv razítkovacím místě nebo 
v některém z krkonošských informačních 
center zakoupit brožuru Pohádkové Krkonoše 
za 70 Kč. A můžete vyrazit na lov razítek. Hraje 
se vždy od května do října. Pokud za jednu 
sezonu nenasbíráte dostatek razítek na 
vytouženou odměnu, nevadí. Ve sbírání 
pokračujte klidně další rok! Jakmile nasbíráte 
dostatečný počet razítek, přímo z brožurky 
odrhnete a vyplníte příslušný ústřižek. Ten 
odevzdáte obsluze jakéhokoliv razítkovacího 
místa a hned se můžete těšit z vaší odměny. 
Jaké ceny mohou děti získat za nasbíraná 
razítka? 

 za 3 nasbíraná razítka získají krkonošské 
omalovánky nebo pexeso,  
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 za 5 razítek dostanou perličkovou ozdobu 
od firmy Rautis z Poniklé,  

 za 10 razítek se mohou těšit na ZDRAVOU 
LAHEV – skvělého parťáka na další 
dobrodružství.  
Pokud se vám podaří od května do října ulovit 
10 razítek, bude váš ústřižek navíc zařazen do 
slosování o speciální cenu - 2 vouchery na 
pobyt v Resortu sv. František ve Špindlerově 
Mlýně v hodnotě 3.333 Kč.   
Kde se dozvíte více?  
Do světa Pohádkových Krkonoš vstupte přes 
webové stránky pohadkove.krkonose.eu.  
Otevřou vám barevné zážitky a provedou vás 
všemi aktivitami projektu. Kromě razítkovací 
hry představí Geofun, Questy nebo Skryté 
příběhy.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Některá razítkovací místa čekají na letní 
sezonu, sledujte proto webové stránky i pro 
aktuální otevírací dobu.  

Alena Cejnarová 
Destinační společnost pro oblast Krkonoše 

Krkonoše – svazek měst a obcí 
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