omezení rychlosti v zimním období na 30km/hod. Zkušenosti po
provedení těchto dopravních opatření by měly ukázat, zda by podobné
místní úpravy šly použít i na několika dalších místech ve městě.
Ing. Václav Němec, starosta

číslo 7 ročník XIX

3. červenec 2008

cena 3,- Kč

SLOVO STAROSTY
Bezpečnost a plynulost silničního provozu…..
… jsou dva parametry, které by měly být v souladu. Že tomu tak
mnohdy není, ukazuje současná diskuse nad připravovanou novelou
zákona o policii, která mimo jiné navrhuje i „sebrat“ obecním a
městským policiím možnost měřit na území obce rychlost motorových
vozidel. Hlavním důvodem má být to, že tato pravomoc je mnohdy
strážníky zneužívána a místo toho, aby kontrolovali rychlost na
nebezpečných úsecích silnic, „zašijí se“ těsně za místní tabulí označující
začátek či konec obce, kde málokterý řidič má již tu předepsanou
„padesátku“ a vybírají pokuty včetně přidělování bodů jako na běžícím
páse. I u nás ve městě máme jeden takový diskutabilní úsek silnice u
Růženina dvora, který se v minulosti stal „oblíbeným“ místem
trutnovských strážníků, sloužících v Janských Lázních. Píši v minulosti,
protože po několika stížnostech, zejména místních občanů, byla
s vedením trutnovské městské policie dohodnuta k měření jiná a
nebezpečná místa ve městě, kde má měření a případná sankce za
překročení omezené rychlosti svá opodstatnění, např. náměstí včetně
Kolonády, přechod u Lesního domu apod. Naopak právě úsek kolem
Růženina dvora, tedy přesněji od autobusové zastávky za Lesním domem
až k místní tabuli označující konec obce, byl po konzultaci s dopravním
inženýrem Policie ČR doporučen mimo zimní období ke zvýšení
povolené rychlosti na 70km/hod. V této souvislosti se rada města
zabývala i námitkou na zachování „padesátky“ z důvodu pohybu občanů
po silnici od lokality rodinných domků za Duncanem k autobusové
zastávce a rozhodla jednat se Správou KRNAP, jako majitelem
souběžného lesního chodníku, po kterém probíhá i značená Pietteho
stezka, o úpravě tohoto chodníku tak, aby byl schůdný celoročně. A
naopak pro zvýšení bezpečnosti chodců v okolí Lesního domu a
křižovatky u Sirény rada města rozhodla o instalaci informačního radaru,
který bude upozorňovat projíždějící řidiče na jejich rychlost v tomto
nebezpečném úseku. V úvahu pak dále přichází i možnost sezónního
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INFORMACE Z RADNICE
V měsíci červnu se sešla třikrát rada města a jednou zastupitelstvo
města.
Na zasedání 4. června 2008 rada města projednala a schválila:
 zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú.
Č.H. za účelem strpění požárně nebezpečného prostoru plánovaného
objektu na p.p.č. 139 v k. ú. Č.H. (lokalita centrální parkoviště – pod
chatou Viktorka)
 zveřejnění záměru města vložit věcné břemeno na pozemek p.p.č. 140
v k.ú. Č.H. za účelem zřízení, údržby a provozování el. kabelu VN
 pronájem pozemku p.p.č. 170/11 v k.ú. J.L. o výměře 1 120 m²
manželům Benešovým za cenu ve výši 5,- Kč/m²/rok od 15.06.2008
do 31.12.2008 a od 01.01.2009 bezplatnou výpůjčku pozemku za
účelem údržby (v Údolní ulici)
 zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku p.p.č. 324/1 v k.ú.
Č.H. o výměře cca 4 500 m² za účelem příjezdu, přístupu a realizace
výstavby parkoviště s objektem pro další služby (za Lesním domem)
 spolupráci při organizaci běhu do vrchu, který se bude konat
09.08.2008 a uložila KT odboru zajistit výrobu plaket pro vítěze
jednotlivých kategorií
Rada města nesouhlasila:
 s předloženou studií investičního záměru na výstavbu 3 samostatných
apartmánových objektů na pozemku p.p.č. 174/1 v k.ú. Č.H.
z důvodu, že není v souladu se stávající územně plánovací
dokumentací ani s návrhem zadání nového územního plánu města
Janské Lázně (investor NOVUS s.r.o.)
Rada města uložila odboru TS:
 zjistit parametry plechu Linedek pro opravu střechy čp. 85 –
Quisisana
 zajistit další nabídky na zakoupení nákladního automobilu pro
technické služby.
Rada města souhlasila:

 s předloženým záměrem na rozšíření hotelu Omnia s podmínkou, že
počet parkovacích míst bude zvýšen, aby odpovídal ubytovací
kapacitě (investor RODOP, a.s.)
 s bezplatným umístěním informačního panelu fotbalového oddílu SK
Janské Lázně na sloup veřejného osvětlení na křižovatce ulic
Modrokamenná a Krkonošská
 s převodem pozemku p.p.č. 108/1 v k.ú. Č.H. a sděluje
Pozemkovému fondu ČR, že pozemek není vyloučen z převodu
podle § 2 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve
znění pozdějších předpisů
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Rada města uložila TH odboru:
 připravit podklady pro vyhlášení stavební uzávěry
 zajistit na základě předložené studie zpracování geometrického plánu
na rozdělení pozemků p.p.č. 159 a části 161/3 v k.ú. Č.H. pro stavbu
dvou rodinných domů (vedle nových bytových domů)
 zajistit přepracování studie zástavby pozemku p.p.č. 181/1 v k.ú.
Č.H. se stavebními pozemky o výměře cca 1 000 m² (lokalita Zátiší)
 zajistit úpravu geometrického plánu týkajícího se prodeje částí
pozemků okolo čp. 243
Rada města požaduje:
 upravit či doplnit v projektové dokumentaci na přístavbu a přestavbu
objektu čp. 105:
- počet parkovacích míst, který musí odpovídal lůžkové kapacitě
- u příliš objemné opěrné zdi není patrné dokončení na západní straně
- POV bude řešit postup výstavby s ohledem na nosnost příjezdové
komunikace
Rada města uložila tajemnici:
 připravit podklady pro návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení
koeficientu daně z nemovitostí pro město Janské Lázně
Rada města vzala na vědomí:
 bez připomínek projekt lanového parku na pozemcích (nad dolní
stanicí kabinové lanovky) p.p.č. 141/15, 142/3 a 146/1 v k.ú. Č.H. a
vydává souhlasné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení
(investor WHISTLER s.r.o.)
 výsledky analýzy ubytovací kapacity a uložila TH odboru a ES
odboru porovnat materiál z hlediska poplatků, stavebního zákona a
navrhnout řešení na zlepšení stavu
Na zasedání dne 17. června 2008 rada města projednala a schválila:
 označit novou ulici Luční a doinstalovat směrovky ke stávajícím
ulicím a uložila odboru TS projednat upravený rozsah a novou
cenovou nabídku s panem Kopeckým
 předložený návrh nájemní smlouvy o pronájmu pozemků p.p.č. 324/1,
p.p.č. 326/1 a části p.p.č. 59/1 v k.ú. Č.H. společnosti MEGA PLUS s.

r. o. v souladu s usnesením č. R 229/19/07 se změnou účinnosti
smlouvy z 01.01.2010 na 01.04.2010 a zmocnila starostu města
k jejímu podpis
Rada města uložila odboru TS:
 zahájit jednání se Správou a údržbou silnic KHK a připravit
organizační a technické zabezpečení k povolení zvýšení rychlosti
v úseku od Lesního domu v letním období
Rada města vzala na vědomí:
 znalecký posudek na opravu střechy čp. 273 (radnice) vypracovaný
Ing. Antonínem Vymetálkem na základě rozhodnutí Okresního soudu
v Hradci Králové a uložila starostovi města trvat na původním
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rozsahu žaloby a žádat o vrácení nákladů ve výši 50 %
 zprávu vedoucího TS o plechu Linedek a doporučuje projednat volbu
materiálu pro opravu střechy čp. 85 – Quisisana v rámci
rozpočtového opatření č. 01/2008
Rada města uložila starostovi města:
 zajistit ve spolupráci s vlastníkem (Správa KRNAP) rekonstrukci
lesní cesty od zatáčky u Švýcarského dvora k hlavní silnici (část
„VIA PIETTE“)
 projednat se Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně, s.p.
parkování v Údolní ulici
Rada města souhlasila:
 s převodem pozemku p.p.č. 177/2 v k.ú. Č.H. a sděluje
Pozemkovému fondu ČR, že pozemek není vyloučen z převodu
podle § 2 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve
znění pozdějších předpisů
 se zrušením jímky (studny) na pozemku p.p.č. 278/1 v k.ú. J.L. ke
dni nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu
vodovodních přípojek k rekreačním objektům na Zlaté vyhlídce a
uložila TH odboru seznámit s tímto rozhodnutím pana Jana Vlčka
Rada města uložila ES odboru:
 provést kontrolu souladu nájemní smlouvy SK Janské Lázně na
nebytové prostory s nájemní smlouvou mezi SK Janské Lázně a
městem Janské Lázně
 zařadit předložené cenové nabídky nákladních automobilů pro
technické služby do návrhu rozpočtového opatření č. 01/2008
Rada města uložila komisi pro propagaci:
 projednat nové názvy dosud nepojmenovaných nebo nevhodně
pojmenovaných ulic
Rada města doporučila zastupitelstvu města:
 přijetí rozpočtového opatření č. 01/2008 a předkládá ho finančnímu
výboru k projednání.

 projednat a schválit místní koeficient daně z nemovitostí ve výši 2
nebo 3
Na zasedání dne 24. června 2008 rada města projednala a schválila:
 rozhodnout v případě pronájmu nebytového prostoru v čp. 273 –
restaurace SNACK BAR formou licitace o výši nájemného
 pronájem nebytového prostoru v čp. 273 – SNACK BAR za účelem
provozování restaurace panu Alirezovi Behjoudimu
Zastupitelstvo města dne 25. června 2008 projednalo a schválilo:
 informaci o plnění usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města a
zápis včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek
 závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2007 a souhlasilo
s hospodařením města s výhradami; současně přijalo opatření
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potřebná k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření
 opravit střechu u čp. 85 – Quisisana za minimální náklady – do 50
tis. Kč a připravit projekt včetně izolace
 přijetí finančního daru ve výši 15 tis. Kč od Sdružení dobrovolných
hasičů Janské Lázně na dofinancování cisterny
 zakoupení nákladního automobilu zn. Avie pro odbor technických
služeb do výše 720 tis. Kč včetně DPH
 rozpočtové opatření města Janské Lázně č. 01/2008
 prodej pozemků p.p.č. 278/20 o výměře 314 m², p.p.č. 278/22 o
výměře 84 m² a st.p.č. 252 o výměře 67 m², v k.ú. J.L. paní Mgr.
Kateřině Vojtěchové (Zlatá vyhlídka)
 prodej pozemku p.p.č. 278/24 o výměře 137 m² v k.ú. J.L. panu
JUDr. Jiřímu Humňalovi (Zlatá vyhlídka)
 prodej pozemku p.p.č. 278/25 o výměře 42 m² v k.ú. J.L. panu Pavlu
Dufkovi (Zlatá vyhlídka)
 prodejní cenu pozemků p.p.č. 278/20, p.p.č. 278/22, p.p.č. 278/24 a
p.p.č. 278/25 v k.ú. J.L. ve výši 500 Kč za 1 m²
 prodejní cenu pozemku st.p.č. 252 v k.ú. J.L. ve výši 1.200 Kč za 1
m²
 přijetí pozemků (patřících do historického majetku) p.p.č. 233/6 o
výměře 1 479 m², p.p.č. 224/1 o výměře 10 326 m² a pozemek p.p.č.
224/4 o výměře 14 042 m² v katastrálním území Černá Hora
v Krkonoších do vlastnictví města Janské Lázně (u Zrcadlovy a
Zinecckerovy boudy)
 Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně č. 1/2008 o
stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(koeficient ve výši 3)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 zprávu o činnosti rady města v době od 12. do 13. zasedání
zastupitelstva města.
(MV)

INFORMACE PRO KAŽDÉHO
Právo na soukromí jednotlivce ve veřejném prostoru
Nezadržitelná infiltrace nejrůznějších moderních technologií do naší
každodennosti je realitou. Realitou ne vždy a každým vítanou, přesto
však většinou přijímanou téměř s pocitem nevyhnutelnosti, případně
vytěsňovanou naší myslí na samu periferii vnímání. Neodvažuji se
odhadovat počet míst, kde jsme s lepšími i horšími úmysly sledováni
kamerovými systémy. Množství zařízení, která již nejen v centrech
velkých měst monitorují téměř každý náš krok je jistě značné.
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Úměrně s četností výskytu kamer a růstem právního povědomí občanů
přibývá otázek po oprávněnosti jejich instalace a používání. Stížnosti
týkající se této problematiky řeší Úřad pro ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ) jehož výroční zprávu za rok 2007 vzal počátkem letošního
června na vědomí Senát PČR. Tato zpráva uvádí, že z úřadem celkově
registrovaných 574 stížností jich většina vycházela především
z pochybností o oprávněnosti monitoringu kamerovými systémy.
ÚOOÚ po provedení vstupní analýzy stížností zahájil na toto téma 23
kontrol směřujících k problematice monitoringu škol, poliklinik,
nemocnic a pracovišť zaměstnanců. Úřad v průběhu minulého roku
uzavřel 14 z celkového počtu zahájených kontrol.
Stížností pacienta lázní na to, že je před budovou Kolonády snímán
webovou kamerou města, vstoupíme (s lehkým údivem) do těchto
statistik také. Znovu opakuji, že záměrem města nebylo nic jiného, než
poskytnout návštěvníkům webu kvalitní snímky jedinečného prostředí
centra lázeňského města. Že se nám tento záměr podařilo naplnit,
potvrzují výstupy z renomovaného programu Google Analytics, které po
4 měsících provozu řadí webovou kameru na 2. místo návštěvnosti
(19,79% ze všech zobrazených stránek) za stránku úvodní (35,21%).
Kritická reflexe vlivu mnohdy vtíravých novinek je určitě žádoucí, ale
pokus o ni může snadno sklouznout k zjednodušujícím odsudkům, které
odrážejí spíše než citelnost problému osobní obsese stěžovatele.
ÚOOÚ rozhodne a městskému úřadu pravděpodobně nezbyde nic
jiného, než se verdiktu přizpůsobit. Věřím, že tomu bude předcházet
citlivé posouzení obou relevantních argumentů:
• práva občana na soukromí chráněného v čl. 10 odst. 2 Listiny
základních práv a svobod a v čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod
•

práva města prezentovat svou tvář na webových stránkách za použití
nejlepších dostupných technologií

Ing. Jiří Franc – předseda Komise propagace města

Ankety na www.janske-lazne.cz - červen 2008
Živoření a následný zánik samoobsluhy Arnika mají mnozí ještě v živé
paměti. Přejme si, aby dražba objektu byla koncem neužitečného
chátrání. Počet hlasů pro sportovně laděné využití napovídá, co občanům,
popř. návštěvníkům schází
Jak byste využili bývalou prodejnu Arnika ?
Odpověď
Počet hlasů
Podíl
bowling
20
10%
fitness / solarium
109
57%
prodejna
63
33%
celkem
192
100%
7
S jakými výdaji tedy počítá rozpočet města pro rok 2008? První varianta,
která obdržela celou polovinu hlasů, naštěstí neodpovídá realitě. Se 30
nebo 40 miliony bychom si určitě věděli rady. Ale… c) je správně
Jaké výdaje jsou podle Vás schváleny v rozpočtu JL na rok 2008?
Odpověď
Počet hlasů
Podíl
asi 10 milionů Kč
32
50%
asi 20 milionů Kč
21
29%
asi 30 milionů Kč
4
6%
asi 40 milionů Kč
10
15%
celkem
56
100%
Ing. Jiří Franc, předseda Komise propagace města
___________________________________________________________

LEOŠ VANIŠ - VÝSTAVA
Byl jsem velice mile překvapen výstavou akademického malíře Leo
Vaniše (ročník 1979) ve zdejší nádherné kolonádě. Takový charakter
uměleckých výstav ke kolonádě patří. Proto je potřeba citlivě volit
vystavovatele a neztrácet tento krásný prostor kdejakým póvlem.
Mistr Vaniš není zdejším lázním neznámý – je to ten milý hošík, který
byl před lety pacientem dětské léčebny Vesna. Jak plynula léta
vystudoval tři vysoké školy a nastoupil uměleckou cestu svých rodičů.
Dnes do již znají naše přední galerie v Praze a po celé republice a
prosazuje se i v zahraničí. Jeho osobitý projev výstavu od výstavy zraje a
nabývá stále více přesvědčivějšího výrazu.
Poznal jsem mistra i jako člověka důsledného, pořádného, společenského,
s vysokým intelektem, který tyto vlastnosti může předávat následníkům.
Přejme mu mnoho úspěchů na této cestě!
Ing. Miloš Pulkrábek, Lázně Toušeň

Výstava je přístupná v době provozu kavárny Kolonáda od července do
září.

KINO VLAST
ČERVENEC 2008
Telefony: 499 875 121, 737884743

E-mail: kino@janske-lazne.cz

2. 7. středa v 19,30 MEJDAN V LAS VEGAS USA 2008 99´tit.ŠÚ
Režie: Tom Vaughan
Hrají: C.Diazová, A.Kutcher, R.Corddry,
L.Bellová,… Romantická komedie, ve které se protagonisté Joy a Jack
náhodou potkají v Las Vegas, kde spolu stráví bouřlivou noc a ráno se
probudí jako manželé. Do 12 let nevhodný
Vstupné 60,8

4. 7. pátek v 19,30 CONTROL VB, Jap., Austr. 2007 123´ tit. ŠÚ
Režie: Anton Corbijn
Hrají: S.Riley, S.Mortonová, A.M.Lara,
J.Anderson,…
Životopisný hudební snímek autenticky a ve výstižné
zkratce zachycuje posledních sedm let Iana Curtise, zpěváka proslulé
skupiny Joy Divisor, která se zapsala do hudebních dějin jako jedna
z prvních a nejvýraznějších skupin post-punku s vlivem na další kapely,
vyznačovala se melancholickým, temným zvukem a stihla vydat jen dvě
alba.
Do 12 let nevhodný
Vstupné 60,6. 7. neděle v 19,30 MONGOL – ČINGISCHÁN SRN 2007 129´tit.
Režie: Sergej Bodrou
Hrají: T.Asano, K.Chuluunová, A,Mamadakov,
B.Sen,…
Protagonistou historického velkofilmu z poslední třetiny 12.
století je chlapec a později mladík Temüdžin, který po smrti otce musí
živořit. Postupně však začíná naplňovat svůj sen, poráží nepřátele a
sjednocuje mongolské kmeny, aby tak vstoupil do dějin coby zakladatel
mocné říše.
Do 15 let nevhodný Vstupné 60,9. 7. středa v 19,30 ONCE
Irsko 2007 86´ tit.
Režie: John Carney
Hrají: G.Hansard, M.Igrlová, H.Walsh,
G.Hendrick,…
„Oscarový“ milostný příběh o setkání dvou
výjimečných mladých lidí se společnou vášní k hudbě. Zamilují se do
sebe, ale i když spolu nezůstanou, těch pár dní, které společně se svou
hudbou stráví, je patrně změní navždy. Přístupný Vstupné 60,11. 7. pátek v 19,30 SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
USA 2007 117´ tit. Režie: Tim Burton Hrají: J.Depp, H.B.Carterová,
A.Rickman, T.Spall,…
Hororový muzikál líčí příběh nespravedlivě
odsouzeného člověka posedlého pomstou vůči celému světu. Podle
legendy žil v Londýně devatenáctého století zahořklý holič, který
zákazníkům podřezával hrdla a jejich těly zásoboval pekařku oblíbených
masových bochánků… Do 15 let nevhodný
Vstupné 65,-

13. 7. neděle v 19,30 INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁL. LEBKY
USA 2008 122´ tit. ŠÚ
Režie: Steven Spielberg
Hrají: H.Ford,
C.Blanchetová, K.Allenová, S.LaBeouf,… V dobrodružném akčním
filmu se po devatenácti letech vrací slavný univerzitní profesor. Tentokrát
bude pátrat po další záhadné relikvii v nitru peruánské džungle a jeho
úhlavním nepřítelem je všehoschopná ruská agentka Irina Spalko
doprovázená armádou hrdlořezů. Do 12 let nevhodný Vstupné 65,16. 7. středa v 19,30 NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE USA 2007 97´ tit.
Režie: Rob Reiner
Hrají: J.Nicholson, M.Freeman, S,Hayes,
B.Toddová,… Hrdiny psychologického snímku jsou dva staří pánové
velmi rozdílných povah, které zaskočí zákeřná choroba a ocitnou se spolu
v nemocničním pokoji. Když se dozvědí, že jim zbývá jen pár měsíců
života, sepíší si seznam přání a vyrazí společně do světa.
Do 12 let nevhodný
Vstupné 65,9

18. 7. pátek v 19,30 LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY USA 2007 137´
tit. ŠÚ
Režie: Mike Newell
Hrají: J.Bardem, G.Mezzogiornoová,
B.Bratt, C.S.Morenoová,…
Nesmrtelný příběh o velké lásce podle
slavného románu G.G.Márqueze. Florentino Ariza se zamiluje do
půvabné Ferminy Dazové jako mladík. Získá ji však až jako velmi starý
muž poté, co jeho milovaná ovdoví, a poté, co sám prožije bouřlivý
sexuální život.
Do 15 let nevhodný
Vstupné 60,20. 7. neděle v 19,30 10.000 LET PŘ.N.L. N.Zéland 2008 109´ tit. ŠÚ
Režie: Roland Emmerich
Hrají: S.Strait, C.Bellová, C.Curtis,
J.Virgel,…
Historický dobrodružný příběh se vrací do hodně dávné
minulosti, kdy na Zemi v horách žili lovci mamutů a v nížinách první
zemědělci. Mladý Deleh se vydá přes zasněžené hory, bujný prales a
vyprahlou poušť hledat unesenou dívku až dorazí až ke stavbě pyramidy
na hoře bohů… Do 12 let nevhodný
Vstupné 65,23. 7. středa v 19,30 NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ
VB, USA 2007 116´ tit.
Režie: Sydney Lumet
Hrají:
P.S.Hoffman, E.Hawke, A.Finney,M.Tomeiová,…
Thriller s rozměry
antické či shakespearovské tragédie: dva bratři se kvůli finanční tísni
rozhodnou vyloupit klenotnictví svých rodičů. Jenže outsider Hank, který
má loupež realizovat, si na ni najme zločince, kterého zastřelí přepadená
matka obou mužů. Sama je však přitom smrtelně zraněna.
Do 15 let nevhodný
Vstupné 60,25. 7. pátek v 19,30 OKO BERE
USA 2008 123´ tit. ŠÚ
Režie: Robert Luketic
Hrají: J.Sturgess, K.Spacey, K.Bosworthová,
A.Yoo,…
Pět studentů, jeden skvělý plán a Las Vegas na lopatkách.
Volně podle skutečných událostí natočené drama o skupině studentů
bostonské university, kteří pod vedením svého neortodoxního profesora

přišli na to, jak využít svých matematických schopností a přijít si v Las
Vegas na velké peníze.
Do 12 let nevhodný Vstupné 70,27. 7. neděle v 19,30 SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
ČR, Albánie 2007 110´
Režie: Piro Milkani
Hrají: N.Xhelilaj,
A.Geislerová, M.Placido, B.Štěpánová,… Je horké léto na začátku 60.
let 20.století a právě se začíná pravdivé dobrodružství tří mladých
studentů FAMU, kteří odjíždějí do Českého Šternberku natočit svůj
absolventský film. Osudové setkání v romantickém filmu zažívá jeden ze
studentů, kterého upoutá krásná, záhadná a podivně smutná manželka
věčně opilého šéfa místní policejní stanice, se kterou později prožívá
hluboký milostný vztah.
Přístupný
Vstupné 70,30. 7. středa v 18,00 HORTON
USA 2008 85´ dabing
Režie: J.Hayward, S.Martino Animovaná rodinná komedie, ve které se
slon Horton chová sice jako slon v porcelánu, ale je to dobrák se srdcem
na pravém místě.
Přístupný
Vstupné 65,10

PROMENÁDNÍ KONCERTY
Kolonáda - léto 2008
Koncerty se konají každou neděli, začátky jsou vždy ve 14°° hod.,
při nepříznivém počasí se uskuteční uvnitř budovy Kolonády.

Červenec
6.7.
13.7.
20.7.
27.7.

RELAX BAND - Hronov
VRCHLABSKÝ DIXIELAND - Vrchlabí
ŘETŮVANKA - dechová hudba Řetůvka
BROĎANKA - dechová hudba Železný Brod

SPORTOVNÍ KLUB
STOLNÍ TENIS
Do nové haly hotelu Omnia v Janských Lázních se sjelo 6.-7.6.
2008 na 13. ročník turnaje o „Putovní pohár města Janské Lázně“
dvacet tříčlenných družstev hráčů stolního tenisu tělesně postižených
sportovců. Pět družstev bylo z Polska, dvě družstva ze Slovenska a po
jednom družstvo z Maďarska, Německa a Rakouska. V zahraničních
družstvech se objevili hráči do 20. místa světového žebříčku ve svých
skupinách postižení. V Rakouském družstvu nastoupil Manfréd
Eisenknapp (účastník Pekingské Paralympiády). V družstvu Wroclaw
hráli Pawel Jabloński a Bohdan Lemański, dva nadějní hráči širšího

reprezentačního družstva Polska. Ve slovenském týmu ŠK Ružomberok
nastoupil hráč reprezentačního týmu Slovenska Miroslav Jambor
(účastník Pekingské Paralympiády). Dále přijelo šest družstev z České
Republiky (Kolín, Praha, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Jičín a Janské
Lázně). Z domácího sportovního klubu se soutěže zúčastnila čtyři
družstva. Jako tradičně v pátečním dopoledni byli zástupci zahraničních
družstev přijati starostou města Janských Lázní Ing. Václavem Němcem.
V krátké přátelské besedě se účastníci seznámili s historii a budoucnosti
našeho lázeňského města. Pro poznání a propagaci našeho regionu jsou
tato setkání vždy kladně hodnocena všemi účastníky. Do večerního
zahájení turnaje pak měli možnost vyjet lanovkou na Černou horu a při
krásném počasí si vychutnat krásnou krkonošskou přírodu. Před
zahájením byla družstva rozlosována po pěti do čtyř skupin. V páteční
večer se od 19.00 hodin zápolilo do 22.30 hodin a v tomto čase byla
odehrána dvě kola I. stupně turnaje. V sobotu při slavnostním zahájení
13. ročníku pozdravil a přivítal účastníky senátor a starosta města
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Trutnova Mgr. Ivan Adamec. Ve svém krátkém projevu podpořil konání
turnajů a poděkoval organizátorům za jejich obětavou práci při přípravě.
Turnaj pak pokračoval zápasy v základních skupinách. Do finálové
osmičlenné skupiny se probojovali hráči Jičína, Frýdku-Místku, Janských
Lázní, Boleslawiece, Vöcklabrucku, Budapesit, Zelione Góry a hráči
Mnichova. Tato družstva obsadila ve svých skupinách první a druhá
místa a dále bojovala o vítěze turnaje. Třetí a čtvrtí ze skupin hráli v další
osmičlenné skupině o 9.–16. místo. Pátí ze skupin hráli o poslední
17.-20. místo. Vítězné Jičínské družstvo hrálo v sestavě Miroslav
Cinibulk, Jiří Soukup a Pavel Čech. Družstvo SK Janské Lázně A hrálo
v sestavě Milan Ďuračka, Tomáš Hlošek a Petr Bureš, kteří v prvním
finálovém kole těsně porazili družstvo Mnichova. V semifinále ale
narazili na družstvo VSV Attnang/Vöcklabruck, loňského vítěze turnaje.
Tito materiáloví hráči byli již nad jejich síly a naši prohráli 0–4. V utkání
o 3. a 4. místo hráli s Polským družstvem SON Boleslawiec, které
v minulém ročníku skončilo na druhém místě, a rovněž odešli poraženi
poměrem 0-4. Ve finále se rozhodovalo mezi družstvem VSV
Attnang/Vöcklabruck a hráči TJ Jičín, kteří přijeli posíleni o Miroslava
Cinibulka, hráče třetí ligy. Hráči TJ Jičín těžili z vyrovnanosti svého
družstva a zvítězili 4-2. Za družstvo VSV Attnang/Vöcklabruck
vybojoval body pouze Manfréd Eisenknapp. Tímto vítězstvím si družstvo
Jičína připsalo již sedmé vítězství v tomto turnaji. Konečné pořadí: 1.
místo - TJ Jičín, 2. místo - VSV Attnang/Vöcklabruck, 3. místo - SON
Boleslawiec, 4. místo - SK Janské Lázně A, 5. místo - SK ZPS FrýdekMístek, 6. místo - Halassi Olivér Club Budapest, 7. místo - Start Zelióna
Góra, 8. místo - BSV Mnichov, 9. místo - Start Poznań, 10. místo - SK
Janské Lázně „B“, 11. místo - KSN Start Kalisz, 12. - SK Janské Lázně
„C“, 13.-14. místo - TJ Labe Kolín a International tým, 15.-16. místo -

ŠK Ružomberok a Start Wroclaw, 17.-18. místo - SK Janské Lázně „D“ a
TJ ZPS Čechie Hradec Králové, 19.-20. místo - TJ Slovan Svoboda Praha
a družstvo ŠK STOZP Valaliky ze Slovenska. Po vyčerpávajících bojích
bylo slavnostní ukončení turnaje s vyhlášením výsledků a předáním cen
z rukou starosty města Janských Lázní, které pokračovalo společenským
večerem. Při příležitosti konání turnaje uděluje ředitel turnaje cenu FairPlay. Letošní cenu získala Nadace Konta Bariéry zastoupená výkonnou
ředitelkou Mgr. Boženou Jirků za dlouholetou spolupráci s oddílem
stolního tenisu SK Janské Lázně TP. Většina zahraničních družstev
podala přihlášku na 14. ročník, který se uskuteční v termínu 5.6.–6.6.
2009. Na letošní akci se prezentovali tito sponzoři a mediální partneři:
ČEZ a.s., Česká Spořitelna a.s., ABB. s.r.o., SIEMENS s.r.o., město
Trutnov, město Janské Lázně, Bobr s.r.o. Hradec Králové. Všem
sponzorům patří poděkování od účastníků turnaje za podporu, kterou
věnují
tělesně
postiženým
sportovcům.
Celkové
výsledky
s fotodokumentací najdete na stránkách www.pinec.eu/pohár města
Janské Lázně a na stránkách www.skjanskelazne.cz / stolní tenis.
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13.6.-15.6. jsme již po třinácté uvítali mladé hráče z německého
města Zittau. V utkání mezi družstvy nám hosté oplatili porážku
z podzimního měření sil v Žitavě. V soutěži jednotlivců ale naše Tereza
Slaninová vybojovala své první celkové vítězství v tomto měření sil. Jana
Friedrichová obsadila třetí místo. Těmito výsledky si obě opravily
neúspěch ze soutěže družstev. Tato družební setkání finančně podporují
Českoněmecký fond budoucnosti, Nadace Konta Bariéry a SK Janské
Lázně, kterým patří naše poděkování za podporu.
Ve Lhůtě u Plzně byly odehrány 21.6. 2008 další zápasy
„Mall.cz-liga bez bariér“ s těmito výsledky : TJ Sokol Lhůta - TJ Labe
Kolín B 8-10; Labe Kolín B - Slovan Svoboda Praha 13-5 a TJ ZPS
Sokol Lhůta - SK Janské Lázně B 9-9. Touto remízou se družstvo
odpoutalo z posledního místa tabulky. Další tři kola této soutěže budou
sehrána v rámci MČR družstev v Jičíně, které se uskuteční v termínu
5.-7.9. 2008.
28.6. byl sehrán 2.turnaj z pětidílné soutěže o „Pohár města
Svobody nad Úpou“, který je připravován pro širokou sportovní
veřejnost. Ve druhém turnaji zvítězili ve svých kategoriích Vlastimil
Toth, Michal Pešta, Robert Plecháč a Nikola Tothová. Věříme, že ve
třetím turnaji, který je naplánován na sobotu 20.9. 2008 se sejde více
zájemců o sportování za zelenými stoly. Vypsané kategorie jsou pro
registrované i neregistrované hráče.
Všem příznivcům sportu přejeme hodně letního sluníčka a
vydařenou dovolenou.
Bureš Petr

FOTBAL
Vážení přátelé fotbalu, spoluobčané Janských Lázní, přepište dějiny!!!!

Dovolil jsem si použít okřídlené zvolání Roberta Záruby z Nagana, abych
popsal to, co je dnes již skutečností. Poprvé fotbalisté Janských Lázní
vyhráli Okresní přebor Trutnovska a poprvé od založení oddílu postoupili
do nejnižší krajské soutěže – 1. B třídy Královéhradeckého kraje. Ale
pěkně postupně. Jarní sezona pro nás v podstatě začala soustředěním
v Německu, které jsem tady již podrobně popisoval v minulém článku.
Potom obě mužstva začala svou jarní část sezóny 2007/2008. Budu teď
psát hlavně o „B“ mužstvu, ale již se nedá přesně určit, kde jsou hranice
„A“ a „B“ mužstva, protože se pod postup prvního mužstva podepsala
většina hráčů celého kádru Janských Lázní. „B“ tým ve III. třídě skončil
na slušném 7. místě. Naši hráči sice prohráli za celou sezonu jen 7x, ale
stali se remízovými králi III. třídy, když odehráli 10 nerozhodných
utkání. S mírně pasivním skóre -2 tedy ukončili sezonu na 7. místě.
Pokud mohu posoudit z několika domácích utkání, která jsem viděl, tak
naši rezervu nikdo vyloženě nepřehrál. Třeba v utkání s vedoucí
Svobodou, které bylo oboustranně podařené, jsme doplatili na využívání
čistých brankových možností. Na straně soupeře byla naopak zkušenost,
díky které utkání
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rozhodl zaslouženě pro sebe. A podobný byl obraz i v dalších utkáních.
Rezervě výrazně chyběl typ „zakončovatele“ – gólového střelce, který by
vypracované šance proměňoval v góly. Takovým hráčem pro rezervu byl
Honza Hradecký, ten ale strávil již druhou sezonu na hostování, tentokrát
v Hostinném. Od jeho odchodu má rezerva s proměňováním šancí
problémy. Honza Stránský se jako střelec stále ještě po zranění hledá a
skutečně tuhle sezonu si již své od spoluhráčů a trenérů vyposlechl.
V posledním utkání sezony dal dvě branky, tak snad……
Musím poprvé pochválit zlepšení přístupu mladých hráčů v celé jarní
sezoně, hodně tomu napomohlo soustředění, které pomohlo udržet partu a
kde jsme si spoustu i méně příjemných věcí v klidu vyříkali. Martin Pelcl
jako kapitán rezervy šel příkladem a toho se chytli i ostatní. Ukázalo se
jako správné, že jsme stáhli z hostování Kubu Janovce a Dana Nevařila a
díky vstřícnému přístupu FK Trutnov u nás hostuje Jirka Kult. Toto bylo
jednoznačně na jaře přínosem a zbavilo nás to problému s úzkým kádrem.
Zlepšení bylo patrné i u Davida Krudence – hlavně v přístupu, to ostatní
přichází potom již logicky samo. Žádný sport se nedá dělat bez poctivého
tréninku, ani fotbal. Bez toho nepřijdou dobré výsledky a ani dobrý pocit
ze hry. Byl jsem rád, že si to kluci uvědomili a bylo to znát na výkonech.
Takže s rezervou pod vedením Jirky Vorla můžeme být pro jaro
spokojeni, udržení se ve středu tabulky považuji za splněný cíl, větší
ambice jsme ani neměli. Na druhou stranu, pokud se podíváme na
závěrečnou tabulku, umístění o dvě či tři příčky výše nebylo nereálné jen ty remízy. Cílem pro další sezonu bude minimálně stejné umístění,
zlepšená hra a hlavně více gólů, především v domácích utkáních. Pokud
se naše „juniorka“ postaví i o prázdninách k tréninku takovým způsobem

jako na jaře, nemám o její budoucnost žádné obavy. Ba naopak, jsem si
jistý, že někteří se stanou stabilními hráči „A“ mužstva a účel fungování
rezervního mužstva bude konečně naplněn.
První mužstvo, které bylo na prvním místě tabulky s jednou
porážkou na kontě po podzimní části, mělo jedinou ambici a tou byl
postup do krajské soutěže. V zimě nepřišel posílit mužstvo nikdo, trenéři
byli přesvědčeni, že ke splnění cíle je kvalita kádru dostatečná.
Samozřejmě, že jsme mohli mít smůlu a mohla přijít zranění, nějaké
tresty atd. Bohudíky se tak nestalo, přesto jsme jednu absenci měli. Když
se již po zranění kolena z minulého Lázeňského poháru dostával do hry
Hanyk, tak si v utkání se Rtyní na domácím hřišti zranění obnovil a bude
pravděpodobně chybět po celý podzim. Jaro začalo utkáním v Kunčicích
- naštěstí - naše hřiště bylo totiž díky teplému zimnímu počasí a
pozdnímu sněžení na jaře v přímo katastrofálním stavu. V Kunčicích
jsme zvítězili 3:1 ale soupeř nebyl o moc horší. Utkání jsme podrželi
hlavně zkušeností některých hráčů. Příští utkání, které bylo domácí pro
Podhůří, se kvůli terénu 2x překládalo, takže na něj přišla řada až v jednu
květnovou středu. Nutno říci, že s oslabenou sestavou soupeře jsme
neměli mnoho starostí a zvítězili jsme 3:0. Ve 3. kole jsme zajížděli do
Dolní Kalné, tam
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je to vždycky trochu prubířský kámen formy. Bohužel, do této doby jsme
skoro netrénovali – naše hřiště bylo katastrofální - a bylo to na hře znát.
Přestože jsme zvítězili 3:1, utkání tak jednoznačné nebylo, a to zejména
ve II. poločase, kdy jsme se jen bránili. V závěru nás vysvobodil Vojta
Sameš chytrým lobem přes domácího brankáře. Jednoznačně byl toto
zápas gólmana Martina Chrásky, který několika výbornými zákroky celé
utkání držel na 3 bodech. Ve 4. kole jsme měli doma hostit rezervu
Vrchlabí, ale opět jsme se k zápasu nedostali. Hřiště bylo totálně pod
vodou. Přeložili jsme zápas na poslední možný termín (jak jsme si
původně mysleli) a tím bylo úterý 10.6. Takže jsme dohrávali v již
rozhodnuté soutěži doma v úterý. Příležitost dostali mladí hráči a ti, kteří
tolik nehráli. Nezklamali a ve vyrovnaném utkání zvítězili 2:1. Konečně
jsme mohli hrát doma, to bylo na 1. máje. Kolo hrané ve státní svátek
nám za soupeře určilo Spartak Pilníkov. V tomto utkání jsme mohli
zvítězit i výraznějším rozdílem než 3:0. Za zmínku stojí parádní trefy
Honzy Němečka z trestňáků. Další domácí utkání se hrálo za dva dny, 3.
května, a v něm jsme hostili Kocbeře. V zápase jsme udělali několik
fatálních chyb v obraně, Honza Sapár byl dokonce vyloučen, podařilo se
nám však soupeře přestřílet a vyhráli jsme 5:3. Snad nejhorším naším
utkáním bylo to v Žacléři, na státní svátek 8.5. V tomto utkání jsme
neměli k dispozici všechny hráče, „B“ současně hrálo doma, a tak, když
jsme za celý zápas přímo neohrozili branku soupeře a ten naopak svou
největší šanci zazdil v 85. minutě, se body dělily za remízu 0:0. 11.5.
jsme zajížděli na hřiště ve Vítězné, kde hrajeme neradi. Potvrdilo se, že

nás čekal zřejmě nejtěžší zápas jara. S opravdu kvalitním soupeřem jsme
jen remizovali 1:1. Nutno dodat, že remíza byla naprosto zasloužená. Do
dalšího utkání jsme šli s jednoznačným cílem vyhrát doma. Přijeli soupeři
ze Rtyně a pro nás to bylo jednoznačné utkání s výsledkem 4:0.
Šance měl v tomto utkání i soupeř, ale my jsme byli ve vedení od
5.minuty, kdy skóroval Honza Němeček. Pak ještě v 1. poločase Martin
Chráska uvolnil milimetrovým výkopem Honzu Kurice a bylo to 2:0. Pak
přišly neproměněné 2 šance hostí, my už jme si výsledek pohlídali a
přidali Tomem Reginou a Míšou Sapárem ještě 2 branky na konečných
4:0. V dalším kole byl na programu „šlágr kola a derby“ v Mladých
Bukách. Tentokrát měl problém se hřištěm soupeř, a tak se hledal
náhradní termín, ale všechny středy již byly obsazené. V neděli hrát nešlo
kvůli rezervám. Nakonec padlo rozhodnutí : ve čtvrtek 12.6. – dva dny
před koncem soutěže. Takže program posledního týdne od 7.6. byl
nabitý: sobota - úterý - čtvrtek - sobota. Do Bílé Třemešné jezdíme také
neradi, jednak hulvátství místních fanoušků je vyhlášené a jednak to
opravdu není lehký soupeř, jejich mladé mužstvo je dlouho pohromadě a
každý rok se zlepšuje. Byl jsem celé jaro zvědavý, zda nás někdo
v nějakém zápase jak se říká „načape“. Stalo se to v Bílé Třemešné, kde
jsme od 9. minuty vedli brankou Jirky Kulta. Pak jsme ale hráli trochu
bez pokory a vyrobili ještě do poločasu dvě obrovské hrubky a pak
dostali ještě 3. gól.

utkání naše obrana, a tak se po poločase zápas změnil v exhibici
domácích, kdy další branky přidali Regina po trestném kopu Kurice, po
překrásném centru Romančáka dal Kuric hlavou na 4:0 a pátou branku
dal trestným kopem nechytatelně od břevna dolů Němeček. Kdyby to ale
skončilo 9:0 nebo víc, nikdo se nemohl divit. Zejména v tomto zápase
potrápil své spoluhráče „Stráňa“ tím, co dokázal nedat, když ne do
prázdné branky, tak do velmi, velmi odkryté. (Viz diskuze na našich
stránkách : www.skjanskelazne.cz / fotbal) Čekala nás poslední čtyři
kola, stlačená do neuvěřitelných 7 dní posledního hracího týdne. Ve
Starých Bukách jsme mohli svoje vedení v soutěži definitivně proměnit
v postupovou jistotu.
To jsme také za velkého vedra zvládli! Vyhráli jsme 2:0, kde nám ještě
další šance chytil nestárnoucí gólman Jarda Dvořák. A další zápasy jsme
měli před sebou. Ten s Vrchlabím jsem již popisoval výše. Derby
v Mladých Bukách jsme vyhrát nepotřebovali. V něm si nezahrál
Koblížek pro bolesti v zádech a v základní sestavě naopak nastoupil
Souček. Vyhrát jsme přesto chtěli, nebo alespoň neprohrát. V prvních
třiceti minutách Pepa Černík vstřelil branku na 1:0 pro nás a ještě jsme
nedali alespoň 2 tutovky. Poté ale domácí hru vyrovnali a zaslouženě i
skóre. Na nás se projevila únava, 3. zápas za 5 dní, a tak domácí ještě
jednu branku přidali. Porazili nás 2:1. V tomto utkání nastoupili do
zápasu S. Kašpar a D. Krudenc. Hru oživili a proti druhému celku
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V druhém poločase jsme se zvedli, ale když nebyl odpískán pokutový kop
na Němečka hned zkraje, tušil jsem, že tentokráte pojedeme domů
s prázdnou. Překvapivě špatně pískal na svoje poměry Mirek Seidel, který
patří k nejlepším sudím na okrese, ale utkání kromě chyby při penaltě
nijak výrazně neovlivnil. V domácím utkání s Libčí bylo záhodno podat
daleko lepší výkon než v Třemešné. Libeč patří k tomu nejlepšímu
v přeboru, letos však neměli optimální sezónu. Přesto nepřijeli jen
odevzdat body. My jsme však zlepšili hru a do prvních dvaceti minut
jsme několikrát nebezpečně ohrozili branku střelami obou útočníků,
Kurice a Němečka. Když to nešlo z dálky, Kuric obehrál krátce nato
v pokutovém území tři hráče soupeře i s brankářem a dal do prázdné
brány. Poté si zopakoval spolupráci s Chráskou a po milimetrovém
výkopu skóroval podruhé. Po přestávce šel na hřiště Jarda Mihalík, který
ze zotavil po těžkém pracovním úraze a po vynikající přihrávce Kulta
skóroval i on. Na 4:0 uzavřel do prázdné branky Němeček.
S personálními problémy bojující Poříčí přijelo 4. června. Zároveň se
snažilo vydobýt si okresní přebor i pro příští rok. V sestavě
s obdivuhodným 64 letým Karlem Vašíčkem však nemohli rozjetým
Jánkám konkurovat. Již v 35. sekundě se trefil z dálky Němeček. Poté
úřadoval Kuric. Pak jsme byli až do poločasu, co se týče ohrožení branky,
nepřesní a naopak hosté se ještě snažili několika rychlými protiútoky
ohrozit Chrásku. Ten ale byl standardně výborný stejně jako ve většině

tabulky byli jednoznačně přínosem. Poslední domácí zápas jsme
koncipovali tak, aby hrála obě mužstva doma za sebou a pak abychom
mohli důstojně oslavit postup do krajské soutěže. Ještě před posledním
utkáním jsme poblahopřáli zakladateli fotbalu v Janských Lázních
Jardovi Kopeckému k jeho kulatým narozeninám za přítomnosti
okresních funkcionářů v tělovýchově a fotbale. Zaslouženě obdržel za
svou neúnavnou a obětavou práci nejen pro fotbal vyznamenání a několik
malých dárků, včetně dresu s číslem a jmenovkou v klubových barvách.
Když první nakombinované mužstvo porazilo Radvanice 1:0 gólem
Krudence v pěkném a dramatickém utkání, mohlo se utkání s posledním a
jasně sestupujícím Volanovem proměnit v exhibici. Hosté nastoupili
v deseti a poprvé skóroval agilní Kuric ve 24. minutě, do 42. minuty
zkompletoval hattrick a překonal střelecký rekord v jedné sezoně, který
držel Jan Hradecký s 21 góly. Honza Kuric jich dal 22. Další branky
padaly pak již pravidelně a skóre se zastavilo na 11:0. Kromě tradičních
střelců jako je Honza Němeček a „Čenda“ Koblížek se přidal také
konečně Honza Stránský a gólem ukončil svou odpočinkovou sezonu
Tomáš Hermann. Skórovali ještě Michal Sapár a Tomáš Regina. Jak jsem
se již zmínil, byl připraven “Poslední výkop“, na který se všichni těšili.
K tanci i poslechu hrál Olda Kysela, grilovalo se a pilo pivo a všechno
možné. Důstojně jsme zakončili pro Janské Lázně tak historickou sezonu.
Doufám, že historickou, rádi bychom se v krajské soutěži udrželi i pro

příští sezonu. Krajská soutěž má několik výhod, v utkáních jsou vždy
nasazováni tři rozhodčí, hraje se na lepších hracích plochách a i úroveň
hráčů je jiná. Samozřejmě, že se to okres od okresu může lišit, protože
kvalita okresních přeborů také není stejná. Nicméně se jedná pro nás jako
oddíl o novou a vzrušující výzvu. Proto bych Vás chtěl pozvat na naše
opravdu krásné hřiště, abyste nás přišli povzbudit při vstupu do nového
ročníku. Obsazení Sportklubu Josefem Minaříkem zaručuje i kvalitu
občerstvení a my Vaši podporu budeme potřebovat. Vždyť to, jak
neustále zvelebujeme okolí hřiště, děláme hlavně pro Vás, naše diváky.
Byli jsme nalosováni do skupiny „A“ a mohu Vám slíbit skoro samá
derby, posuďte sami: Rudník, Horní Staré Město, Úpice, Mostek, Lánov,
Žacléř, Miletín. To jsou konkurenti z našeho okolí, potom samozřejmě
ještě mužstva z Hradecka a Jičínska. Máte se na co těšit a přijďte nás
podporovat! Podrobné rozlosování a termíny všech utkání obou mužstev
najdete v příští Fontáně.
Jaroslav Havlina
Rekapitulace IRIMON OP Muži 2007/2008
1. SK Janské Lázně „A“
2. FC Mladé Buky „A“
3. FK Dolní Kalná „A“
4. Sokol Bíla Třemešná „A“

30
30
30
30

5. Jiskra Podhůří
6. FC Vrchlabí „B“
7. Sokol Vítězná
8. Sokol Staré Buky
9. Baník Rtyně
10. Jiskra Libeč
11. Jiskra Kocbeře
12. Sokol Kunčice n/Labem
13. Baník Žacléř „B“
14. Spartak Pilníkov
15. FK Poříčí
16. FK Sokol Volanov

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

22
20
18
16

05
04
03
08

03
06
09
06

100-32
83-47
70-50
77-47

71
64
57
56

06
05
05
06
05
04
15
03
04
06
04
03

10
11
11
11
10
14
05
17
17
16
19
25

74-56
70-52
72-65
69-67
76-65
56-62
57-80
67-92
39-67
45-69
44-74
32-106

48
47
47
45
44
40
35
33
31
30
25
9

17

14
14
14
13
13
12
10
10
09
08
07
02

30 utkání vidělo dohromady 1935 diváků tj. průměr 65 na zápas.
Nejvíce doma : 80 s Pilníkovem, nejvíce venku: 130 v Podhůří.
Střelci : 22- Kuric, 18- Němeček, 13- Koblížek, 9-Regina, Romančák, 4Mihalík, Zadražil 3- Sameš V., 2- Kult, Kašpar, Sapár Michal, Brát,
Černík, Stránský, 1- Pelcl, Hanyk, Hradecký.
Rekapitulace III. třída Muži

1. SK MFC Svoboda n/Ú
2. FK Baník Radvanice
3. FK Strážné
4. Skol Bílá Třemešná „B“
5. Sokol Dolní Kalná „B“
6. TJ Lánov „B“
7. SK Janské Lázně „B“
8. FC Mladé Buky „B“
9. Jiskra Horní Maršov
10. Jiskra Bohuslavice
11. Sparta Úpice „B“
12. Sokol Malé Svatoňovice
13. Sokol Starý Rokytník
14. Tatran Hostinné „B“

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

16
16
14
13
13
11
09
10
09
09
08
08
07
04

03
03
03
05
02
07
10
06
06
06
08
04
04
03

07
07
09
08
11
08
07
10
11
11
10
14
15
19

75:31
49:21
42:34
52:38
78:65
62:60
33:35
38:50
45:57
41:56
49:49
37:44
39:55
34:81

51
48
45
44
41
40
37
36
33
33
32
28
25
15

FK Baník Radvanice byly odečteny 3 body, 26 utkání vidělo dohromady
1575 diváků tj. průměr 60 na zápas. Nejvíce doma : 130 se Svobodou
n/Úpou, nejvíce venku : 150 v Radvanicích.
Střelci : 5- Brát, 4- Stránský, 3- Krudenc, Kuric, Macháček, 2- Borkovec,
Kult, Kašpar, Sapár Michal, 1- Regina, Vejchoda, Sameš, Zadražil, Pelcl,
Lásenický.
J. Havlina
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INZERCE
HOTEL VYHLÍDKA Janské
Lázně

Od 1.7. 2008
OTEVŘENA RESTAURACE
Specialitou jsou LÁVOVÉ KAMENY.
Tel. : 499 875 182 a 602 465 682

www. vyhlidkahotel.cz

Těšíme se na návštěvu!

Prodám byt 3+1 v OV v Janských Lázních.
Cena 2.250.000 Kč. Tel. 774 804 601

HOTEL LUČNÍ DŮM
Janské Lázně č.p. 122

přijme na stálý pracovní poměr
servírku a kuchaře.
Informace na tel.: 731 583 081
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