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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
přináším Vám pár informací z radnice.  
Léto končí a všichni začneme s bilancováním, 
jak asi dopadla letní sezóna. Myslím, že jsme 
se během léta všichni opět vrátili 
k normálnímu životu (běžný pohyb lidí bez 
omezení). Konečně jsme mohli vycestovat i do 
našich oblíbených destinací.  
A teď novinky: nová elektronická úřední 
deska, která je umístěná u vchodu do 
městského úřadu. Určitě je to velmi atraktivní 
záležitost pro získávání všech informací jak pro 
místní, tak i pro návštěvníky našeho města. 
Doporučuji. 
Další novinkou je otevření veřejných toalet 
s čekárnou vedle zastávky autobusu na 
Kolonádě. Že se tato letitá akce povedla, jsme 
doufám všichni rádi. 
Dále se usilovně pracuje na kompletní 
rekonstrukci a hlavně modernizaci veřejného 
osvětlení v ulici Krkonošská. Na příští rok už je 
připraven další úsek, a to na Horní 
promenádě. Ve všech případech se mění jak 
kabeláž, tak sloupy a svítidla jsou vybavena led 
technologií. 
Další záležitostí byla ne zrovna jednoduchá 
kolaudace silnice a hlavně chodníků, které 
patří městu. Velké poděkování patří 
stavebnímu úřadu, jmenovitě Petrovi 
Strakovi. Poděkování si zaslouží i technické 
služby, které se potýkají s personálními 
problémy, a tak některé práce mají mírný 
skluz, ale opravdu se snaží stihnout vše, co je 
potřeba, dodělat do podzimu, než začne padat 
sníh.  
S přicházející energetickou krizí si prosím 
udržte čistou mysl a nenechte se zatáhnout do 
politických půtek některých skupin. 
Děkuji a přeji pokud možno klidný podzim.  

Petr Hřebačka, starosta 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
31. srpna 2022 
Rada města schválila: 

 umístění tabule s mapou na pozemek města 
p.p.č. 24/7 v k.ú. J.L. podél ulice K Zámečku 

 uzavření nájemní smlouvy č. SMLN-22-
77/2022 na pronájem části pozemku p.p.č. 
170/9 v k.ú. J.L. ve vlastnictví Správy KRNAP 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění 
propagace v oblasti cestovního ruchu mezi 
městem Janské Lázně a svazkem Krkonoše – 
svazek měst a obcí 

 program 22. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 
bude konat v pondělí dne 05.09.2022 od 17 
hodin 

 úpravu dopravního značení na pozemcích 
p.p.č. 172/1 a 324/9 v k.ú. Č.H. (centrální 
parkoviště, parkoviště pod Lesním domem a 
chodník pro hosty hotelu Omnia) dle 
předložené žádosti společnosti MEGA PLUS 
s.r.o. a projektu č. 21-2022 vypracovaného 
Ing. Davidem Pauzarem, datum 08.2022 
Rada města zamítla: 
• žádost o stanovisko k projektu „ZMĚNA 
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ 
STAVBY TŘI RODINNÉ DOMY JANSKÉ LÁZNĚ 
KRKONOŠSKÁ ULICE“ z důvodu žádoucí 
ochrany architektonických hodnot daného 
území 
Rada města souhlasila: 
• s projektem „Dočasná kontejnerová 
kuchyně“ dle předložené PD vypracované L2o 
- architects s.r.o. - Ing. arch. Lucie Odehnalová 
Lhotová, ČKA 03 759 

 s projektem „ENERGOCENTRUM“ dle 
předložené PD vypracované L2o - architects 
s.r.o. - Ing. arch. Lucie Odehnalová Lhotová, 
ČKA 03 759 
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 s umístěním stavby „Rodinný domek čp. 98 
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA“, dle předložené PD 
vypracované Jakubem Maurerem, zak. č. 
30/2021 

 s realizací projektu „Výzva č. 02_22_002 pro 
Šablony I“ na Základní škole a Mateřské škole 
Janské Lázně, okres Trutnov 
Rada města vzala na vědomí: 
• projekt podzemních kontejnerů na 
separovaný odpad 
• že návrh změny č. 2 Územního plánu Janské 
Lázně projedná komise pro rozvoj města při 
dalším jednání 
Rada města nesouhlasila: 
• s vyhrazením parkovací plochy u čp. 260 pro 
držitele průkazu ZTP/P pana Jiřího Hrdličku s 
tím, že navržená místa jsou zcela nevyhovující 
a nabízí vyhrazení v jiné lokalitě, např. na 
parkovací ploše v Dolní promenádě 
• s předloženou PD akce Janské Lázně, DTS 
pro čp 155 – úprava trasy a s výzvou k uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB – 
služebnosti a navrhla využití (rozšíření) 
stávající kioskové trafostanice „Za Lesním 
domem“, na st.p.č. 275 k.ú. Č.H. ve Sportovní 
ulici, včetně dispozičních a architektonických 
úprav objektu  

 s žádostí o stavební úpravy toalety v čp. 15 
– Zdena a požaduje doplnění žádosti 
Rada města požaduje: 
• k návrhu připomenutí 1. mistrovství světa v 
lyžařských disciplínách z roku 1925 
zpracovanému společností RSU Trutnov, 
s.r.o.: 
- vycházet při přípravě projektu z 
nejzajímavější varianty č. 1, 
- v lokalitě použít prvky – kovový pomník z lyží, 
altán k posezení, pro děti sjíždění po laně se 
schodištěm (kombinace s variantou č. 2), 
- prostor by měl být bezbariérový, 
- využít také moderní informační technologie  

- pomocí interaktivních prvků, QR kódů apod. 
poskytnout historické informace formou 
virtuální reality (s využitím historických fotek, 
pohlednic a reálií) 

(MV) 

Oznámení 
 

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO  

Zastupitelstva města Janské Lázně  

Starosta města Janské Lázně podle § 29 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje: 
1. Volby do Zastupitelstva města Janské 
Lázně se uskuteční 

 

v pátek dne 23. září 2022  
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu dne 24. září 2022  
od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 
1 Janské Lázně pro voliče s trvalým pobytem 
v Janských Lázních je volební místnost pro 
hlasování v předsálí městského kina Vlast, 
náměstí Svobody 273, Janské Lázně. 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit za 
území republiky, platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky nebo průkazem o povolení k pobytu. 
 

4. Každému voliči s trvalým pobytem budou 
dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky, včetně informací pro 
uplatnění volebního práva. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.  

 

Petr Hřebačka, starosta města  
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Informace pro každého 
 

VOLBY  
do Zastupitelstva města Janské lázně 
Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny 
prezidentem republiky na pátek a sobotu 23. 
a 24. září 2022. 
Registrační úřad zaregistroval celkem 6 
volebních stran a losováním stanovil pořadí na 
hlasovacím lístku takto: 
Volební strana č. 1 – Janské Lázně „jinak“ 
Volební strana č. 2 – Janské Lázně – náš 
společný domov 
Volební strana č. 3 – ZODPOVĚDNĚ ZA 
MĚSTO 
Volební strana č. 4 – Za Janské Lázně 
krásnější 
Volební strana č. 5 – Žijeme společně – 
volíme společně 
Volební strana č. 6 – Volba pro město 
Informace k volbám naleznete na stránkách 
města: http://www.janske-lazne.cz/ nebo na 
stránkách Ministerstva vnitra ČR: 
http://www.mvcr.cz/volby.aspx. Informace 
můžete také získat přímo na městském úřadě. 

Bc. Marcela Vojtěchová, tajemnice 
 

SEZNAM KANDIDÁTŮ 
Janské Lázně „jinak“ 

č. 1 

Norbert Tippelt ml. 
Ing. Aleš Cabicar 

Radka Léblová 
Prokop Karmáček 

Mgr. Kateřina Kočí 

Norbert Tippelt st. 
Ing. Jan Vojtěch 

Pavel Vondra 
Bc. Jakub Cabicar 

David Erlebach 
Eva Říhová 

Josef Mervart 

Ing. Michal Němec 

Mgr. Eliška Salavcová 
Jan Rousek 

 
Janské Lázně – náš společný domov 

č. 2 
Martin Hudrlík 

Michal Honzík 

Bc. Aleš Pour 
Daniel Havlina 

Michal Churavý 
Tomáš Havlina 

Jitka Karmáčková 
Richard Pour 

Daniel Bečvář 

Jana Pourová 
Libor Macháček 

Marie Štelzerová 
Vlasta Bečvářová 

Vít Štelzer 

Pavel Ruffer 
 

ZODPOVĚDNĚ ZA MĚSTO  

č. 3 

Jiří Vorel 
Ivo Boleslavský 

Ing. Jan Hradecký 

Alexandr Nekvinda 
Renata Hesková 

Jaroslav Vála 
Artur Bartusik 

Elena Tschirschnitz 
Radmila Růžičková 

Mgr. Milana Bejdáková 

Petra Urbanová 
Bc. Iveta Hřebačková 

Adam Kalivoda 
Mgr. Jana Cervanová 

Jaroslav Kopecký 

 

http://www.janske-lazne.cz/
http://www.mvcr.cz/volby.aspx
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Za Janské Lázně krásnější 
č. 4 

Martin Košťál 

Filip Duda 

Ondřej Košťál 
Josef Moravec 

Sára Podojilová 
Martina Šamšová 

Mgr. Šárka Pavlasová 

Petr Košťál 
Richard Šamša 

Marek Dušek 
Zdeněk Formánek 

Dita Podojilová 
Miroslav Šimera 

Dagmar Šimková 

Ladislav Čožík 
 

Žijeme společně – volíme společně 
č. 5 

Jaroslav Havlina 
Petr Janovec 

Martin Frič 

Miroslav Císař 
Aleš Pour 

Mária Moravcová 
Alena Váchalová 

Tomáš Havlina 
Robert Kolář 

Jan Hücke 

Gabriela Kobrová 
Filip Macháček 

Monika Havlinová, DiS. 
Lenka Hanyšová 

Radka Havlinová 

 
Volba pro město 

č. 6 
Petr Hřebačka 

Ing. Pavel Kout 
Ondřej Novák 

Josef Zilvar 

Mgr. Filip Bejdák 

Štěpán Pleskač 
Jiří Kult 

Tereza Boleslavská 
Kamil Mašek 

Jitka Čechová 

MUDr. Jan Podojil 
Ing. Jiří Hradecký 

Irena Pleskačová 
Michal Hrnčíř 

Vojtěch Hřebačka 
 

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 ZÁŘÍ 2022 oslaví životní výročí: 
pan SRŠEŇ Lubomír 
paní HARTMANOVÁ Jana 
pan KŘÍŽ Zdeněk 
paní ADAMOVÁ Eva 
paní KONDEROVÁ Marie 
pan NAVRÁTIL Bohumil 
pan MINAŘÍK Josef 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Klub důchdců 
 

Klub důchodců pořádá dne 15.9.2022 
celodenní výlet pro trvale bydlící důchodce 
z Janských Lázní. Program: Broumov - 
návštěva kláštera s průvodcem, klášterní 
zahrady, hřbitovní kostelík, Police n. Met. – 
muzeum stavebnice Merkur, Náchod – 
návštěva pivovaru s průvodcem včetně 
degustace. Odjezd od kolonády ve čtvrtek 
15.9.2022 v 7:30 hod. Kdo přijde, ten jede. 
Bližší informace podá p. Hainiš tel.736147628 
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Program kina 
 

Září 2022 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 

1. čtvrtek v 18.00  ZAKLETÁ JESKYNĚ 
Pohádka vypráví o zázračné jeskyni, v níž jsou 
uložené poklady. Je mezi nimi i obyčejná sůl. 
Jsou zde však i drahokamy, ale toho, kdo by 
chtěl některý z nich odnést, postihne dávná 
kletba.  ČR, SK, Maďarsko  2022  98‘ 
Vstupné 100,-  přístupný 
 

5. pondělí v 19.00  TOP GUN: MAVERICK 
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete 
„Maverick“ Mitchell, se vrací do akce.  
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
USA  2022  131‘  tit. 
 

7. středa v 19.00  MEN 
Mladá žena odjíždí na anglický venkov srovnat 
si myšlenky, avšak má zde neodbytný pocit, že 
ji kdosi sleduje. Co nejdříve vypadá jako plíživý 
děs, se brzy promění v opravdovou noční 
můru. Originální mysteriózní horor.  
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
VB  2022  100‘  tit. 
 

8. čtvrtek v 19.00  AFTER: POUTO 
Čtvrtý díl romantické ságy zavede Hardina a 
Tessu na životní křižovatku, ze které se 
vydávají každý jinou cestou. Bude mít jejich 
žhavá, nespoutaná a nekonečná láska 
z minulosti také někdy budoucnost?  USA  
2022  95‘  tit. 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
 

12. pondělí v 19.00  ELVIS 
Energické drama plné skvělých hereckých 
výkonů ukazuje vrcholy i pády krále 
rock´n´rollu, který se z chudých poměrů 

dokázal vydrápat na pozici jednoho 
z nejznámějších hudebníků všech dob. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
USA  2022  159‘  tit. 
 

14. středa v 19.00  ARVÉD 
Dramatický film vypráví příběh Jiřího Arvéda 
Smíchovského, který byl významný hermetik, 
okultista, vyznavač černé magie a mimořádně 
vzdělaný člověk s geniální pamětí a jeho život 
byl obestřen mnoha tajemstvími.  
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
ČR, SR  2022  120‘ 
 

15. čtvrtek v 18.00  PLANETA PRAHA 
Vydejte se na vzrušující dokumentární výpravu 
pro celou rodinu za desítkami zvířecích hrdinů, 
kteří tajně žijí v naší metropoli.  ČR  2022  83‘ 
Vstupné 120,-  přístupný 
 

19. pondělí v 19.00  BESTIE 
Vyvézt rodinu na výlet do Jižní Afriky vypadá 
na první pohled jako báječný nápad. Snadno 
se ale může stát, že to bude poslední nápad, 
který budete v životě mít. Stačí zkřížit cestu 
naštvanému mohutnému lvu, jak se to 
povedlo doktorovi Danielsovi v napínavém 
thrilleru.  
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2022  93‘  tit. 
 

21. středa v 19.00  NENE 
To, co se děje v okolí malé koňské farmy, kde 
žijí sourozenci Haywoodovi, je čím dál 
znepokojivější a nabírá to na obrátkách. Mistr 
hororových překvapení natočil další film, který 
vás spolehlivě překvapí a šokuje. 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný  
USA  2022  119‘  tit 
 

22. čtvrtek v 19.00  JAN ŽIŽKA 
Historický velkofilm vypráví o zrodu 
nejslavnějšího vojevůdce českých zemí. Na 
konci 14. století, kdy jsou Země Koruny české 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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zmítány tyranií a násilím, prokáže Jan Žižka při 
ochraně králova zástupce skvělé strategické a 
bojové schopnosti. Následně je pověřen 
službou pro samotného krále, Václava IV. A v 
této době se z nájemného žoldnéře stává 
legenda.  Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2022  125‘ 
 

26. pondělí v 19.00  VSTUPENKA DO RÁJE 
George Clooney a Julia Roberts v rolích 
šokovaných rodičů, kteří se rozhodnou 
zachránit svou dceru Lily před následky letní 
lásky v romantické komedii dokazují, že i 
podruhé se dá vstoupit do stejné řeky, i když 
je to to poslední, co byste chtěli udělat. 
Vstupné 140,-  do 12 let nevhodný 
USA  2022  150‘  tit. 
 

27. úterý v 19.00  POSLEDNÍ ZÁVOD 
Výpravné drama přibližuje historické události 
z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se 
opravdu staly. V mrazu a vichřici známí 
sportovci začali psát příběh o hrdinství, 
odvaze, vůli a přátelství.  ČR  2022  95‘ 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný   
 

29. čtvrtek v 19.00  MOONAGE DAYDREAM 
S hudebním filmem se vydáte na vzrušující 
výpravu do života jednoho z nejoriginálnějších 
a nejvýznamnějších muzikantů všech dob. 
Režisér stvořil působivý kaleidoskop 
kombinující dosud neviděné záběry, 
nesmrtelnou Bowieho hudbu a jeho vlastní 
komentář.  Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
USA  2022  140‘ 
 

Sportovní klub JL 
 

TE Krkonošská 70 MTB  

V sobotu 3. září proběhla v centru Janských 
Lázní významná sportovní i kulturní událost, 
na kterou se každoročně sjíždí závodníci z celé 
České republiky.   

 
 

Z náměstí vyjíždí závodní týmy na dvě trasy – 
40 a 70 km. Na trasu 70 km s převýšením 2200 
m se z Janských lázní vydalo 16 mužských a 
smíšených týmů. Nejrychleji 70 km trasu 
projel tým "Ultra paka Racing team" 
s Danielem Polmanem, kterému časomíra v 
cíli ukázala 2:54,38. „Krátkou“ i když technicky 
náročnou trať 40 km trať nejrychleji zajel 
téměř místní tým veteránů KASPER-SWIX 
team v čase 2:12,27.  
Celkem se závodu zúčastnilo 158 závodníků. 
Přidruženého dětského závodu s názvem K 7 
MTB se zúčastnilo 87 dětí.  
 

 
 

K pohodové atmosféře závodu tradičně patří 
krásné počasí babího léta, malebnost 
lázeňského městečka i pozávodní relax v 
lázeňském rehabilitačním bazénu s vířivkami, 
saunou a párou. Pro doprovod, fanoušky, 
klienty lázní i turisty zahrála jarmareční kapela 
s příznačným názvem Nešlapeto.   
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Pro všechny děti byl letos připraven bohatý 
doprovodný program, který zajistil generální 
partner TE Connectivity a lyžařský oddíl SK 
Janské Lázně. Malí závodníci si mohli po 
závodě vybarvit každý svoji pamětní medaili 
ve výtvarné dílně Bosorka nebo využít jako 
atrakci skákací hrad.  
Závod každoročně pořádá Sportovní klub 
Janské lázně – lyžařský oddíl, jehož hlavním 
cílem je zajištění celoroční sportovní náplně 
pro více než 90 dětí z Janských Lázní a okolních 
vesnic. 
Generálním partnerem závodu byla firma TE 
Connectivity z Trutnova, hlavními partnery 
Město Janské Lázně, Státní léčebné lázně 
Janské Lázně, firma Progress Cycle zastupující 
cyklistické značky Giant a Liv a desítky dalších 
partnerů. Akci zaštítil a podpořil také 
Královehradecký kraj.  
Organizátorsky zvládnul přípravy i realizaci 
tým členů z lyžařského oddílu a více než 60 
dobrovolníků především z řad rodičů klubu.  
 

 
 

Závěrem bychom se chtěli omluvit za případné 
komplikace při omezení dopravy v centru 
Janských Lázních v den závodu. Díky přesunutí 
startu a cíle závodu z náměstí do prostoru 
autobusového nádraží byl prostor celého 
náměstí vyhrazen návštěvníkům i klientům 
lázní pro kulturní program a odpočinek. Tento 
krok nám významně pomohl pro zajištění 

bezpečnosti především závodících dětí a 
návštěvníků akce. Děkujeme za pochopení. 

Za lyžařský oddíl zapsal Mgr. Pavel Šedivý 
 

Informace pro každého 

Babí léto v Krkonoších plné zážitků 
Léto se v září své nadvlády nad horskou 
přírodou nevzdává, dny jsou ještě dost dlouhé 
a přejí výletům. Stále hřejivé sluneční paprsky 
už ale pomalu barví krkonošská údolí do 
podzimních odstínů. Smilkové louky zlátnou a 
hřebeny zahřívá fialová vřesová peřina. Občas 
padne mlha a z bílého moře vystupují jen 
vrcholky nejvyšší... Takovou pohádku píše babí 
léto v Krkonoších.  
Prázdniny jsou pryč, ale víkendová 
dobrodružství čekají. Utečte do náruče 
přírody, kterou nikde jinde na světě neuvidíte, 
nebo si vyberte z další nabídky zážitků a aktivit 
pro volné dny. 
 

Září přeje výletům 
Hory se po letních prázdninách vylidní a 
nadechnou. Využijte toho, vyrazte klidně na 
Sněžku, pramen Labe nebo k Mumlavskému 
vodopádu. Projděte se Špindlerovým Mlýnem, 
vyjeďte na Benecko, odpočiňte si v Janských 
Lázních, nebo objevte Křišťálové údolí. Kudy 
kam na jednodenní výlet vám rádi poradíme.  
https://www.krkonose.eu/babi-leto-kouzli-v-
krkonosich  
 

Využijte Krkonošské cyklobusy 
Turistické autobusové linky jezdí i během září, 
a to ve čtvrtek, sobotu, neděli a na svatého 
Václava. Přepraví vás s kolem i bez něj, na 
hřebeny i do podhůří. Svezete se na Pomezky, 
Zlaťák, Špindlerovku nebo k baroknímu 
Kuksu? V jízdních řádech si vždy ověřte, která 
linka přepravuje kola a která je pouze pro pěší.  
https://www.krkonose.eu/krkonosske-
cyklobusy  

https://www.krkonose.eu/babi-leto-kouzli-v-krkonosich
https://www.krkonose.eu/babi-leto-kouzli-v-krkonosich
https://www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy
https://www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy


 

9 

 

Ulovte s dětmi další razítka ve hře Pohádkové 
Krkonoše 
Pokud jste se o prázdninách pustili do sbírání 
razítek, směle pokračujte. Razítkovací hru 
můžete hrát až do konce října. Ještě naši 
brožurku nemáte? Hravý sešit Pohádkové 
Krkonoše je k prodeji v informačních centrech 
a na razítkovacích místech za 70 Kč. Otevře 
vám širokou nabídku aktivit a výletů pro celou 
rodinu. 30 míst = 30 tipů na výlet = 30 razítek. 
Odměnu ale získáte již za razítka 3.  
Jen pozor, některá místa s koncem léta 
upravují svou provozní dobu, sledujte proto 
web pohadkove.krkonose.eu pro aktuální 
informace.  
 

Za příběhem krkonošské perli po trati 
Pojizerský Pacifik 
Provoz na lokálce mezi stanicemi Martinice 
v Krkonoších – Jablonec nad Jizerou je 
celoroční. Svezte se podél Jizery po trati, 
kterou nechal vystavět Jan hrabě Harrach na 
konci 19. století. Železniční muzeum na 
martinickém nádraží je otevřené vždy o 
víkendu, je tedy ideální zahájit výlet zde. 
Dozvíte se mnoho zajímavého o trati i o celém 
unikátním areálu železniční stanice. Pokud 
jedete s dětmi, doporučujeme vystoupit 
v Poniklé. Ze zastávky se vydejte směrem 
vzhůru za příběhem krkonošských perel, do 
firmy Rautis. Je to sice 2 km do kopce, ale čeká 
vás exkurze do výroby perličkových vánočních 
ozdob, vlastnoruční výroba jedné hvězdičky a 
krámek plný třpytivé krásy. Když během září 
předložíte jízdenku z vláčku, budou mít děti 
vstup na exkurzi zdarma.  
https://www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik  
 

Vyrazte s kamarády na Krkonošskou pivní 
stezku 
5 pivovarů a 5 originálních piv z krkonošské 
vody spojuje Krkonošská pivní stezka. Až do 
konce září máte možnost projít se po jedné ze 

dvou připravených tras, za ochutnaná piva 
získávat razítka a vyhrávat odměny. Tou 
největší odměnou vám však jistě bude 
putování po krásných partiích našich hor 
spojené s jedinečným gastronomickým 
zážitkem. Zdolání stezky si nejlépe rozložte na 
dva dny, ať máte dost času a sil vše vychutnat 
doslova plnými doušky.  
https://www.krkonose.eu/krkonosska-pivni-
stezka  
Další tipy, užitečné a aktuální informace 
z celého regionu najdete na 
www.krkonose.eu.  
 

 
 
 
 

Alena Cejnarová 
Krkonoše – svazek měst a obcí 

Destinační společnost pro TO Krkonoše 
 

Pozvánka 
KULINÁŘSKÝ DEN Sv. Václava 
28. 09. 2022 v 10.30 – 18 hod. na kolonádě 
Poslední velká venkovní akce letní sezóny pro 
všechny milovníky dobrého jídla a nápojů s 
celodenním kulturním programem. Najdete 
zde prezentaci místních restaurací, lokální 
pivovary, vinaře z Moravy, ukázky vaření, 
krkonošskou kuchařku, řemeslné výrobky. 
 

 
 

 
 
Měsíčně vydává Město Janské Lázně, IČO 00277967, nám. 
Svobody 273, 542 25 Janské Lázně, č.reg. MKČR E 12900. 
Redakční rada: E.Hronešová, D.Lorenc, Mgr. K.Stejskalová. Text nepodléhá 
jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor příspěvku. 
Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě, písemně poštou, 
elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny abecedně 
podle příjmení autora. Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho zveřejněním a 
šířením v tištěné i elektronické podobě. Tiskne MěÚ. Fotografie na titulní straně: 

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

https://www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik
https://www.krkonose.eu/krkonosska-pivni-stezka
https://www.krkonose.eu/krkonosska-pivni-stezka
http://www.krkonose.eu/


 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 

Pozvánky 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


