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ZDARMA

Krkonošská
sezona

Zajímavosti
a užitečné rady
pro návštěvníky Krkonoš
Příloha turistických novin Krkonošská sezona.

Turistická informační centra
• VRCHLABÍ
Regionální turistické informační
centrum Krkonoše
543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8
Tel./Fax: +420 499 405 744
E-mail: info@krkonose.eu
www.muvrchlabi.cz
www.krkonose.eu
Hlavní informační středisko
Správy KRNAP
543 01 Vrchlabí, nám. Míru 223
Tel.: +420 499 421 474, 499 456 761
E-mail: his@krnap.cz
www.krnap.cz
• BENECKO
Infocentrum Flora
512 37 Benecko 200
Tel./Fax: +420 481 582 606
E-mail: info-flora@benecko.com
www.benecko.com

Tel./Fax: +420 481 529 600
E-mail: tic@harrachov.cz
www.harrachov.cz
• HORNÍ MARŠOV
IC Veselý výlet
542 26 Horní Maršov, Temný Důl 46
Tel.: +420 499 874 298
Fax: +420 499 874 221
E-mail: info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz
• HOSTINNÉ
Informační centrum
543 71 Hostinné, Náměstí 70
Tel./Fax: +420 499 404 746
E-mail: infocentrum@muhostinne.cz
www.infocentrum.hostinne.info

• ČERNÝ DŮL
Turistické informační centrum
543 44 Černý Důl, Úřad městyse 48
Tel.: +420 499 429 618
Fax: +420 499 429 620
E-mail: infocentrum@cernydul.cz
www.cernydul.cz

• JANSKÉ LÁZNĚ
Informační centrum a cestovní
agentura
542 25 Janské Lázně
Černohorská 265
Tel.: +420 499 875 186, 495 875 111,
Fax: +420499 875 008
E-mail: info@megaplus.cz
E-mail: info@janskelazne.cz
www.janskelazne.cz

• HARRACHOV
Turistické informační centrum
512 46 Harrachov 150

• JILEMNICE
Informační centrum
514 01 Jilemnice

Masarykovo nám. 140
Tel./Fax: +420 481 541 008
E-mail: info@jilemnice.cz
www.ic.mestojilemnice.cz
• KOŘENOV
Informační centrum Jizerky pro Vás
468 48 Kořenov 480
Tel.: +420 725 805 266
E-mail: ic@jizerkyprovas.cz
www.jizerkyprovas.cz
• LÁNOV
Venkovské infocentrum
mikroregionu
543 41 Lánov, Prostřední Lánov 39
Tel.: +420 499 432 083
E-mail: infocentrum@lanov.cz
www.lanov.cz
• MALÁ ÚPA
Infocentrum Malá Úpa
542 27 Malá Úpa
Horní Malá Úpa 129
Tel.: +420 499 891 112
E-mail: info@malaupa.cz
www.info.malaupa.cz
• PEC POD SNĚŽKOU
Infocentrum Turista
542 21 Pec pod Sněžkou 337
Tel.: +420 499 736 280
Fax: +420 499 736 410

E-mail: turista@turistapec.cz
www.turistapec.cz
Městské IC Veselý výlet
542 21 Pec pod Sněžkou 196
Tel.: +420 499 736 130
E-mail: info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz

• ŠPINDLERŮV MLÝN
Turistické informační centrum
543 51 Špindlerův Mlýn
Svatopetrská 173
Tel.: +420 499 523 656
Fax: +420 499 523 818
E-mail: tic@mestospindleruvmlyn.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz

• ROKYTNICE NAD JIZEROU
Městské informační centrum
Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: +420 481 522 001
infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.mesto-rokytnice.cz

• TRUTNOV
Turistické informační centrum
541 01 Trutnov
Krakonošovo nám. 72
Tel./Fax: +420 499 818 245
E-mail: info@ictrutnov.cz
www.ictrutnov.cz

• STRÁŽNÉ
Informační centrum strážné
543 52 Strážné 129
Tel.: +420 734 621 861
E-mail: info@strazne.eu
www.strazne.eu

• VYSOKÉ NAD JIZEROU
Informační centrum
512 11 Vysoké nad Jizerou
nám. Dr. Kramáře 227
Tel.: +420 481 593 283
E-mail: g.havel@seznam.cz
www.vysokenj.cz

• SVOBODA NAD ÚPOU
Turistické informační centrum
542 24 Svoboda nad Úpou,
nám. Svornosti 527
Tel.: +420 499 871 167
Fax: +420 499 871 216
E-mail: info.ets@tiscali.cz
www.svobodanadupou.eu

• ŽACLÉŘ
Turistické informační centrum
542 01 Žacléř, Rýchorské nám. 10
Tel.: +420 499 739 225
Fax: +420 499 739 210
E-mail: muzeum@zacler.cz
www.zacler.cz

Partneři (členové) Fondu cestovního ruchu
Arrakis, s.r.o., Skiareál Žacléř
B K Tour, s.r.o.
DIKRAM s.r.o., Skipark Mladé Buky
ERIKA s.r.o., Hotel Gendorf Vrchlabí
Erlebachova bouda, Špindlerův Mlýn
Hotel Arnika, Rudník
Informační centrum a cestovní agentura Janské Lázně
INGTOURS cestovní kancelář spol. s r.o., Vrchlabí
KAD spol. s r.o., Vrchlabí
KSK BONO s.r.o., Hotel Bára Benecko
Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s.
MAJA Sport , Špindlerův Mlýn
MEGA PLUS s.r.o., Janské Lázně
OREA HOTELS s.r.o. - HOTEL HORAL, Špindlerův Mlýn
OREA HOTELS s.r.o. - HOTEL SKLÁŘ, Harrachov
PA-JA s.r.o., Liščí farma Dolní Branná
Penzion Blesk - Malá Úpa
Pod Zvičinou s.r.o., Dolní Brusnice
R.O.D. Stav, a.s. - Ski areál Malá Úpa

www.arrakis-zacler.com
www.bktour.cz
www.skipark-mladebuky.cz
www.gendorf.cz
www.erlebachovabouda.cz
www.arnika-rudnik.cz
www.janskelazne.cz
www.ingtours.cz
www.kad.cz
www.hotelbara.cz
www.udoli-bratrouchov.cz
www.majasport.cz
www.megaplus.cz
www.orea.cz/horal
www.orea.cz/sklar
www.liscifarma.cz
www.penzionblesk.cz
www.hotelpodzvicinou.cz
www.skimu.cz

Rautis, a.s., Poniklá
REGATA ČECHY a.s., Hotel Horizont, Pec pod Sněžkou
Infocentrum Flora, Benecko
Friesovy boudy, Strážné
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou
Ski areál Vrchlabí - Kněžický vrch
Ski Resort Černá Hora - Pec pod Sněžkou
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.
SKISERVIS PLOC spol. s r.o., Harrachov
Služby Vítkovice, s.r.o.
Snowhill a.s., Skiareál Herlíkovice
Spartak Rokytnice a.s.
Sportovní areál Harrachov a.s.
Středisko služeb Benecko s.r.o., Skiareál
Techtex s.r.o., Techtex sport Hotel Hostinné
Turistické informační centrum Trutnov
ZOO Dvůr Králové a.s.

www.rautis.cz
www.hotelhorizont.cz
www.benecko.com
www.friesovyboudy.cz
www.benecko.info
www.rokytnice.com/sdruzeni
www.skiareal-vrchlabi.cz
www.skipec.com
www.skiareal.cz
www.skiploc.cz
www.skialdrov.cz
www.snowhill.cz
www.skiareal-rokytnice.cz
www.skiareal.com
www.skiareal-benecko.cz
www.techtexhotel.cz
www.ictrutnov.cz
www.zoodvurkralove.cz
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Krkonošské turistické vysílání
poslouchají v Česku i zahraničí
Michal Vávra, místostarosta Vrchlabí, uvedl: „Krkonošské turistické vysílání má pro náš region nejen funkci informačační a propagační. Má totiž i význam při vytváření zdravého patriotismuu
a sounáležitosti u míst-ních dětí a mladých lidí,í,
kteří se do jeho tvorby zaapojují. Na tyto zkušenosti
sti
a vazby mohou v budoucucnu navázat i v profesním
ním
ová
Andrea Hanč
a soukromém životě. Vysílásílání proto nadále držím palce.“
Zpravodajský pořad Radia Kulíšek připravují žáci
Střední školy v Lomnici nad Popelkou a nejlepší členové moderátorského kroužku DDM Jednička ze
Dvora Králové nad Labem.
Andrea Hančová, Střední škola Lomnice nad
Popelkou, obor cestovní
vní ruch: „Tvorbou zpráv
do Krkonošského turistického vysílání získávám
spoustu nových informa-m
cí a dobrý pocit, že dělám
oněco pro lidi, kteří rádio poisslouchají. Krkonošské turisotické vysílání mi velice popůmohlo ve vyjadřování, způaké
sobu a tempu mluvení a také
bu.“
obohatilo moji slovní zásobu.
ra Pelantová
Sá

Ve vysílání neuslyšíte žádnou písničku. Jednotlivé
informace oddělují předěly. Je to zcela naopak, než
u klasických rádií, kde je na prvním místě hudba.
Lucie Brožíčková, Střední škola Lomnice nad
Popelkou, obor cestovní ruch: „Příprava in-

www.krkonose.eu

ternetového vysílání mi přináší hodně informací
a spoustu nových zkušeností. Naučila jsem se zprac
covávat
texty a číst je tak,
a mi bylo dobře rozumět.
aby
N
Nejzajímavější
je pro mě nahr
hrávání
zpráv.“
Red
Redaktoři
zpovídají starosk
ty krkonošských
měst a obcí,
ředi
ředitele
muzeí a připravují
tipy na výlety.
Sára Pelantová, Střední
Jiří Hübner
škola Lomnice nad Popelkou, obor gastronomie: „Když jsme se dozvěděli, že si máme připravit otázky např. pro ředitele firmy Detoa, trochu jsme se lekli. Ovlivněni filmy a médii jsme si představili člověka s kravatou, který s námi
bude jednat povýšeně a třeba nám dotazy ani nezodpoví. Pan Jaroslav Zeman nás však mile překvapil. V ředitelské kanceláři s námi nad šálkem dobré
kávy rozmlouval jjako s dlouholetými přáteli a ukázal
kávy
n místa, kam se běžný
nám
n
návštěvník
nedostane.“
Kr
Krkonošské
turistické vysílá spustíte kliknusílání
tím na logo umístěné na
ww
www.krkonose.eu,
ww
www.radio-kulisek.cz
Jiří Hübner – webmast „Vysílání stříhám do fiter:
nální podoby. Naši redaktoři jsou moc šikovní a věřím, že jejich informace z Krkonoš se dostanou mezi
posluchače nejen prostřednictvím Krkonošského turistického vysílání.“
Luccka Brožíčk
ová

1. srpna 2012 se Kulíšek stal regionálním
studiem Pigy rádia, jehož vysílání je prozatím možné přijímat na internetu. Po spuštění vysílání na frekvenci 92,7 FM Děčín budou
zařazovány pozvánky a zajímavosti ze severních Čech vytvořené v koprodukční spolupráci s týmem redaktorů z lánovského Radia Kulíšek.
Jana Tauchmanová

... zážitky po celý rok
V ZIMĚ VÁM ČERNÝ DŮL NABÍDNE NEJEN...
- atmosféru a servis klidného turistického střediska
- vybavený kvalitní skiareál rodinného tipu

V LÉTĚ VÁM ČERNÝ DŮL NABÍDNE TAKÉ...
- turistické zajímavosti i koupání v Autocampu Slunečná
- turistické trasy - mistní naučné stezky a cyklotrasy

PO CELÝ ROK POŘÁDÁME ZAJÍMAVÉ AKCE...
- tradiční Vánoční stan s programem pro děti i dospělé
- kulturní a společenské akce Spolku Krakonoš
- sportovní turnaje, závody a klání všeho druhu

MUZEUM PODZEMÍ KRKONOŠ ČERNÝ DŮL
otevřeno: Středa - Sobota 13:00 - 16:30 h.

Elektronický katalog na www.kudyznudy.cz představuje
jednoduchý nástroj, jak se seznámit s nabídkou aktivit v regionech ČR.
Třídění informací odpovídá rozdělení na věkové skupiny a podle zájmů.
Nedílnou součástí
kalendář
učástí je průběžně aktualizovaný kalend
ndář akcí.

Kudy z nudy =
CZECH TOURISM
SM
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Úspěch obcí Dolní Kalná a Studenec
Každoročně je v ČR vyhlášena soutěž o titul „Vesnice roku“. Letos se přihlásilo 278 obcí ze třinácti krajů ČR.
V květnu a červnu byly hodnoceny v krajských kolech v oblasti koncepčních dokumentů, společenského života,
z hlediska aktivit občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských
sítí a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované
záměry a informační technologie obce. Do soutěže se mohly přihlásit obce s maximálně 6200 obyvateli.
Dolní Kalná

Obce společně soutěží o Zlatou stuhu, Modrou
stuhu za společenský život, Bílou stuhu za činnost mládeže, Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, o Cenu naděje pro živý venkov (za místní spolkový život
a občanskou společnost v obcích), Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova (ocenění realizovaných staStudenec
vebních děl na venkově) a Cenu
hejtmana.

V roce 2012 Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje „za zachování lidových tradic“.
Jaroslava Vanclová, starostka Dolní Kalné,
přiblížila: „Komisi jsme přivítali na obecním úřadě. Na předvedení obce jsme měli 120 minut. Snažili jsme se ukázat vše, co považujeme za výjimeč-

né a zapojili do akce co nejvíce našich obyvatel
včetně dětí. Začali jsme občerstvením - kuchařky
z kuchyně základní školy upekly lívance a štrůdl.
Spolek včelařů dodal čerstvý med. Po slovní prezentaci jsme se vydali na obhlídku vesnice. Malí
hasiči členům komise předvedli zdatnost v požárním útoku, nejmladší fotbalisté ukázali takřka akrobatické kousky s míčem. Členy komise zajímala
obecní knihovna a hasičská zbrojnice. Se zájmem
si prohlédli základní a mateřskou školu i sokolovnu. Nejvíce zabodovala ukázka loutkového divadla Kalenka. Loutkové divadlo funguje od roku
1976. Má svoji stálou scénu a pracuje pod záštitou
obce. Sdružuje šestnáct nadšených členů, mezi nimiž jsou i děti. Píší pohádky a skládají písničky, jeden z nich vyřezává krásné loutky. Pravidelně uvádí hry pro místní i přespolní děti. Členové hodnotící
komise shlédli ukázku z pohádky Kašpárkova kapela, prohlédli si zákulisí i originální loutky. Uznali, že divadlo Kalenka a hlavně jeho protagonisté
jsou zkrátka obdivuhodní a výjimeční.“
Zlatou stuhu za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního
prostředí v Libereckém kraji získala obec
Studenec, člen Krkonoš – svazku měst
a obcí.
Obyvatelé, kteří svým zásadním dílem
k rozkvětu svého bydliště a působiště přispívají, se jistě radují.

Podruhé krátce za sebou
zaznamenala úspěch obec
Dolní Kalná, která se hlásí
do členské základny Krkonoš – svazku měst a obcí.
V roce 2010 získala Modrou
stuhu za společenský život.

Krkonošská sezona
 prostor pro prezentaci i vašich aktivit

www.krkonose.eu

S kartou Krkonoše
regioncard.cz
získáte výrazné
slevy na skipasy,
lyžařské
školy, půjčovny,
ski servisy, restaurace,
wellness centra,
obchody a další. Více
na www.regioncard.cz.

Ze všech nebudou mistři světa.
Ale všichni budou vědět,
že k lyžování patří přilba.
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Svou rozlohou, délkou sjezdovek, jejich úpravou
a vybaveností se Skiareál v Rokytnici nad Jizerou
řadí k nejlepším lyžařským střediskům v ČR.

S Rozmanité terény
vhodné pro celou
rodinu.
S Náročné trasy
pro zkušené lyžaře.
S Dětský park pro
nejmenší lyžaře
se školičkou lyžování
S Snowpark
s vlastním vlekem.

Jiří Ulvr, starosta obce Studenec, k tomu
sám doplnil: „V posledních letech se nám podařilo zrealizovat mnoho staveb, ke kterým přibyly
další projekty. Tím nejnáročnějším byla určitě výstavba nové mateřské školy pro 84 dětí. Díky tomuto ucelenému záměru se nám daří rozšiřovat,
tolik potřebné a doposavad chybějící, centrální
místo naší obce.
V letošním roce dokončíme moderní víceúčelové hřiště a v jeho blízkosti připravujeme výstavbu
amfiteátru v přírodním a kulturním areálu. Čeká
nás i náročná přístavba a zateplení druhé mateřské školy, jelikož dětí máme opravdu mnoho.
Z pohledu starosty musím říci, že svoji radost vnímám i ze strany zájmu lidí o bydlení v naší obci,
jejichž počet se každoročně navyšuje. Všechno je
navzájem provázané, včetně spolupráce s místními spolky.
Obec Studenec již v předešlých letech díky zmíněným záměrům, hotovým projektům, vstřícnosti
a zájmu občanů, získala v této soutěži v roce 2009
ocenění „Zelená stuha“ jak v krajském, tak i celostátním měřítku, v roce 2010 získala stříbrnou
plaketu v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe a v loňském roce ocenění „Oranžová stuha“.
Cenu hejtmana Liberecký kraj do nedávné doby
neuděloval.“
Blahopřejeme!

S 30 km upravených
běžeckých tratí.
S Nejdelší sjezdové

trasy v Čechách

Otevřeno

zážitkům!

časopis o přírodě a lidech

Vítkovice v Krkonoších
Vítkovice nabízí ideální zázemí jak pro
rodinnou dovolenou, tak pro mládež
i seniory. Velký výběr ubytovacích zařízení
ze kterých si vybere každý to své.
3 areály s obtížností modrá - černá,
snowpark, dětské vleky, zasněžování,
noční lyžování, ski servis, půjčovny lyží.
20 km upravovaných běžeckých tratí.

• 52 stran každý měsíc
• jedno číslo 38 Kč
• roční předplatné 396 Kč
• redakce Krkonoše,
Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
• telefon 499 456 333
• e-mail krkonose@krnap.cz
• internet http:\\krkonose.krnap.cz

www.krkonose.eu

KRKONOŠE - zimní panoramatická lyžařská mapa

LEGENDA
Krkonošská lyžařská magistrála
Lyžařské turistické trasy značené
Lyžařské turistické trasy ostatní
Homologované závodní tratě
Sjezdařské areály

Kartograﬁe HP s.r.o., Jičín
www.kartograﬁehp.cz
vyrábí:
• plastické nástěnné mapy Krkonoš, ČR a horských oblastí
• pohledové mapy zvoleného území ČR a SR, letní i zimní
• lentikulární mapy a pohlednice s různými efekty
• turistické mapy Krkonoš 1:17500 a 1:25000
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110 let od vzniku
a založení Spolku
zimních sportů
ve Špindlerově Mlýně
V roce 1902, z iniciativy obecního lékaře Dr. Wilhelma Picka, pozdějšího starosty, někteří špindlerovští
občané založili Spolek zimních sportů ve Spindelmühle - Špindlerově Mlýně.
Na přelomu století začaly vznikat první lyžařské spolky. Připomeňme, že v roce 1893
byly lyže přiděleny lesnímu personálu hraběte Harracha. K roku 1894 se datuje založení Českého Ski clubu v Praze a Českého - krkonošského - clubu. Roku 1896 byla založena ve Vrchlabí sekce Rakouského lyžařského spolku, který se o dva roky později spojil v samostatný „Spolek německých lyžařů
ve Vrchlabí“. Předsedou se stal Guido Rotter. Pod jeho vedením spolek obdaroval lyžemi zdejší školy, aby se výuka jízdy rozšířila po celých Krkonoších. V březnu 1900 osm
mužů z 42. „Hradecké garnisony“ - pěchoty
- pod vedením poručíka Lepeze cvičilo celý
týden na Bílé louce s přejezdy ke Sněžce jízdu na lyžích.
V létě 1901 se ve Špindlerově Mlýně usadil lékař Dr.
Wilhelm Pick. Z jeho iniciativy a pod jeho vedením
byl před sto deseti lety, v roce 1902 založen „Spolek zimních sportů Spindelmühle a okolí“(dále SZS).
Zpočátku měl padesát členů. V březnu téhož roku
uspořádal první závody, které se jako sportovní svátky proslavily daleko za hranicemi Krkonoš.
V roce 1905 byl uspořádán zdařilý závod hřebenový běh ze Špindlerova Mlýna přes
Petrovku, směrem k boudám Prince Jindřicha, Luční boudě, Výrovce, na Klínovky, Pláň,
Věřinou cestou zpět do Šp. Mlýna. O rok později zájemce o zimní pobyt zvala „Špindlerovská lázeňská společnost“, která ocenila
důležitou roli SZS. Postupně, nejen v létě, ale
i v zimě začal počet návštěvníků obce stoupat. Archivy ukazují, že zimní sporty, díky
SZS, který měl 78 členů, zaznamenávaly výrazný vzestup zájmu.

V roce 1906 byl postaven skokanský můstek na
Klausově údolí v tzv. Milscherlochu (Svatý Petr), který umožňoval skoky až do 30 metrů, což v té době
byla pozoruhodná dálka. Začátkem ledna t.r. uspořádal Liberecký sportovní klub III. závody Lyžařského srazu Krkonoše. Zúčastnil se jich člen SZS Johann
Hollmann. Zvítězil v hlavním závodě na 42 kilometrů, který byl odstartován z Ještědu s cílem v Heřmanově údolí. U sjezdu žen na jeden kilometr, který bez
hole absolvovalo sedm dam, byl ceněn postoj před
rychlostí. Také při tomto závodě excelovala děvčata
ze Špindlerova Mlýna, Martha Zippel a Emmy Hieronymus.

pravil tři tisíce osob. Rostoucí zájem prokazují historické záznamy. V obecní knize hostů bylo v zimě roku
1888/89 zapsáno 50 návštěvníků. V roce 1909/1910
již 800 lidí a o rok později 1911/1912 téměř dva tisíce hostů a třicet pět tisíc jednodenních návštěvníků.

ru. Vinzenz byl vynikajícím skokanem s výbornou technikou a velkou jistotou při odrazu.
Založení Československé Republiky po 1. světové
válce vytvořilo pro lyžařský sport zcela novou situ-

Ve Špindlerově Mlýně bylo několik sáňkařských drah. O jejich údržbu a provoz se
starala jednak obec, ale i SZS Špindlerův Mlýn. Každé dítě mělo své saně, ale závodníci z nich nevyrostli.
Zcela zvláštní sportovní akcí té doby byl „běh
střídavý“, který uspořádal „Lyžařský svaz Krkonoše“. Odstartován byl 18. února 1906
z Ještědu přes Krkonošský hřeben ke Sněžce a do Vrchlabí. SZS zastupovali dva běžci v úsecích Sněžné jámy - Špindlerovka
a Špindlerovka - Bouda Prince Jindřicha.
30. prosince 1906 se uskutečnilo první mistrovství německého lyžařského svazu, které uspořádal SK „windsbraut“ Szklarská Poreba. Vítězem kombinačního závodu a tím
i mistrem Německa se stal Johann Hollmann
ze SZS. Vyhrál běh na 17 km v čase 1 hodina
23 minut a 56 sekund a skok na lyžích tehdy ojedinělým výkonem 16,5 metrů. J. Hollmannovi byla poprvé v historii propůjčena
„Zlatá lyže“.
V zimě roku 1909/1910 Spolek zimních sportů vybudoval elektrický sáňkařský vlek. V té době jediné
zařízení svého druhu nejenom v Čechách, ale zřejmě i v celé Evropě. Téhož roku sáňkařský vlek přeRoku 1933 byly (pod bývalým koupalištěm), postaveny tenisové kurty, které se
v zimě měnily na ledovou plochu. Hosté
i domácí obyvatelé se mohli věnovat
bruslení a lednímu hokeji. Na stadionu
trénovala i pražská mužstva. SZS Špindlerův Mlýn založil hokejové mužstvo jak
mládeže, tak dospělých.

V roce 1910 se v tehdejším Spindelmühle jel
vůbec poprvé hlavní závod Rakouského lyžařského svazu v Čechách. První titul mistra Rakouska v běhu i skoku na lyžích při silné konkurenci zahraničních závodníků získal
Franz Buchberger z „Lyžařského spolku Krakonoš“ Rennerovy boudy.
V roce 1914 při závodech Svazu Německých zimních
sportů v Čechách vyhrál v kombinaci Špindlerák
Vinzenz Buchberger. Téhož roku obdržel Dr. W. Pick
a SZS, který měl už 160 členů, dopis 10. Divizního
komanda pěchoty, v němž chválí Spolek zimních
sportů za konání zimního výcviku, veškerou snahu
a pomoc i úroveň cen.
V Richterově průvodci „Zima v Krkonoších“ z roku
1914 jsou kromě sněžnic jako sportovní náčiní popsány především Norské lyže s vázáním Huitfeldt,
Christianův oblouk, skoky a skijöring - jízda na lyžích za zapřaženým koněm.Vedle rohaček, řízených
saní, skeletonu a bobů je tu jako náčiní také uveden
lední hokej a bruslení.
První lyžařští instruktoři, tehdy nazývaní
„jízdní hlídky“, pracovali po 1. světové válce na hotelích a boudách. Např. v letech
1923/24 Johann Hackel v hotelu Savoy. Byl
prvním instruktorem, který směl ve Šp. Mlýně provádět výuku v češtině. Na Špindlerovce byl jeho kolegou známý sportovec W. Hollmann. V době po 1. světové válce patřil k nejlepším zimním sportovcům Evropy Vinzenz
Budberger ze SZS. Jeho domácím můstkem
byl špindlerovský, postavený ve Svatém Pet-

aci. Nový stát zakázal organizační vazby na Rakousko. Dne 23. listopadu 1919 byl v Praze založen hlavní Svaz německých spolků zimního sportu pro oblast nově vzniklé Československé republiky. V mezinárodním lyžařském svazu FIS, založeném v roce
1924, byli jak čeští, tak němečtí zimní sportovci rovnocennými zakládajícími členy. Kromě Olympijských
her vystupovaly německé spolky samostatně. Vztahy mezi nimi byly dobré. Německý svaz zimních
sportů měl pět a půl tisíce členů v devadesáti spolcích. SZS Šp. Mlýn se k nim přidal.
V obsáhlé a pravidelně každoročně vydávané informační brožuře pro hosty byl uveřejňován přehled závodů SZS Špindlerův Mlýn.
V Lázeňském a sportovním průvodci
Špindlerova Mlýna se můžeme dočíst: „Pohled na Špindlerův Mlýn v zimě nabízí srovnání s Alpínským charakterem. Velké sněhové pláně umožňují zimní sport v celé jeho
síle. Jak v místě, tak ze všech vysokohorských
bud jsou vždy a za každého počasí sjízdné
a v nějlepším stavu sjezdové tratě vedoucí do
Šp. Mlýna. Mnoho každý rok se vracejících cizinců již zvládlo techniku jízdy na lyžích. Proto máte-li obzvláště dobré zkušenosti v běhu
na lyžích, můžete se i odvážit na vysokohorskou túru. Pro pohodlné sportovce a v případě špatného počasí je k dispozici elektrický
sáňkařský výtah postavený v letech 1909/10
v zimě 1930/31 přepravil již 40.000 osob. Stal
se shromaždištěm všech návštěvníků Šp. Mlýna. To, co bylo doménou Norů, nyní zvláda-

jí naši domácí sportovci ve všech disciplínách.
Rekord skoku z můstku byl 43 metrů.“
Zvláštní důležitost pro zimní sporty ve Špindlerově
Mlýně měla svou polohou a velikostí Luční bouda.
Od roku 1928 až do roku 1944 se zde konaly květnové lyžařské závody.
V roce 1938, po připojení Sudet k Německé Říši, byly
všechny sportovní kluby zrušeny a jejich členové patřili pod nacionálně socialistické svazy.
Po 2. světové válce a odsunu Němců pokračovaly
sportovní úspěchy některých členů Spolku zimních
sportů Špindlerův Mlýn na území Německa, jak při
závodech, tak později při jejich organizaci.
Zpracováno z podkladů Josefa Richtera.

Školy v Sedmidolí a Šp. Mlýně připravovaly každoročně pro své žáky lyžařské a sáňkařské závody. Tratě byly náročností rozděleny podle věku
žáků a vedly od Petrovky nebo Davidovky ke křížku u „Pevnosti“ pro sáňkaře, lyžaři pak závodili na
jižním svahu Malého Šišáku ve sjezdu a slalomu.
Zúčastnili se jich většinou všichni žáci, učitelé byli
rozhodčí. Ceny pro vítěze věnoval Spolek zimních
sportů Šp. Mlýn.

Český skiklub ve „městě nejkrásnější zimy“

oslaví 110 let od svého vzniku
JJeden ze zakladatelů Svazu lyžařů, vysocký učitel Josef Ďoubalík, ve svých zápiscích vzpomíná: „Jízda na lyžích v našem městě
byla
b počata v zimě roku 1893. Nevím určitě, kdo první lyže k nám přinesl. Já viděl první divoká dřeva o vánocích roku 1893
u Zemánků. Lyže měl také pan notář Holley a my studenti se učili lyžovat na lyžích, které pro své syny udělal starý
František Rón. Lyžařů pomalu přibývalo, až byly pořádány také výlety do okolí...
Dne 1. února 1903 přičiněním pana Buchara, předsedy ČKS Ski Jilemnice, a pana Rösslera-Ořovského, předsedy ČSK
Praha,
byly u nás mezinárodní závody na lyžích. Všeobecně se jak jezdcům, tak divákům líbily. Den byl krásný, slunný
P
a sníh dosti dobrý. Dle přehnaného udání jistého německého sportovního listu bylo prý ten den u nás na 5000 diváků.
DDle odhadu správného asi 2000 až 3000. Hned po závodech vznikla v několika hlavách U Hrdých myšlenka založit také ve
VVysokém klub lyžařů. Pánové Mečíř, Voborník, Soukup, K. Brož a bratři Ďoubalíci (Oldřich a Josef ) svolali na 13. února
schůzi
všech lyžařů do hostince U Hrdých. Tam asi od 30 jezdců a přátel tohoto sportu ujednalo ustaviti klub,
s

jemuž dáno jméno Český Ski klub ve Vysokém nad Jizerou.“
O vysockém lyžování se více dozvíte ve Vlastivědném muzeu ve Vysokém nad Jizerou.
V únoru 2013 se koná další ročník závodů „Po staru“ ke 110letému výročí založení Ski klubu ve Vysokém nad Jizerou.

Pozorný čtenář si jistě všiml, že jde o třetí lyžařský klub v Českých zemích, čímž byla
splněna podmínka pro ustanovení prvního národního lyžařského svazu na světě! Proto se dne 28. října 1903 konala první řádná Valná hromada, na které byly schváleny stanovy.
A o necelý měsíc později (21. listopadu) se v sousedním Jablonci nad Jizerou, v hotelu Ráj, konala
schůze Svazu lyžařů v království českém.
Vysočtí pokračovali v započatém díle pořádáním

www.krkonose.eu

závodů, a to jak národních, tak mezinárodních.
Naši předkové se mohou směle pochlubit českými prvenstvími v pořádání ženských závodů, závodů ve sjezdu, stavbou správně proﬁlovaného skokanského můstku.
Ve Vysokém před i po 1. světové válce vyrůstali
skvělí závodníci a závodnice. Klub se potýkal s nedostatkem ﬁnancí pro jejich podporu a tak často
odcházeli do konkurenčních klubů. Za druhé světové války je pořádání závodů omezeno. Skokanský

můstek u Vojákova mlýna chátrá a padá. Ovšem
v roce 1941 se pořádají první závody Po staru, které se s různě dlouhými pauzami pořádají dodnes.
Po válce se do klubu přihlašují noví členové, registrují noví závodníci. V Šachtách se staví nový
skokanský můstek (K 92), na kterém se mezi lety
1951 až 1970 skáčou republikové závody. Vysocký
Ski klub je ceněn jako dobrý pořadatel a Šachty se
tak zapisují do dějin lyžování. V 70. letech dochází
k rozvoji střediska i jednotlivých disciplín.

V roce 1976 je postaven lyžařský vlek se třemi sjezdovkami.
Zkrátka Vysočáci mají k lyžování velmi vřelý, přátelský a(ž) srdečný vztah. Možná také proto se stále
drží hesla svých slavných předků z 28. října 1903,
které zvolává: „Jen do toho!“
Čerpáno ze sborníku „Putování s medvědem“, Nakladatelství Bor, Liberec 2004.
Zpracovala Blanka Kučerová.

Snímek Josefa Hladíka: Rodina asi Langova na lyžích
u vysockého domu čp. 44 s.
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Kam letos v zimě na běžky?
Do Krkonoš !
Ideální prostředí, příznivé klimatické podmínky a upravené stopy
… jen vyrazit ...

Zima 2012/13

zajímavostí
Třpytící se sníh, sjezdovky vysněžené
od podzimu do jara a krásné horské scenérie.

To je zima ve Špindlerově Mlýně

„Krkonoše
– lyžařský
běžecký ráj“
Krkonoše jsou protkány sítí více než 500 kiých
lometrů vyznačených běžeckých lyžařských
ek
stop, které jsou péčí více než dvou desítek
provozovatelů s ohledem na sněhové a věu,
trné podmínky upravovány jak pro klasiku,
žtak i volný styl. Některé denně, jiné průběžně.
Podrobnější informace získáte na webovéé
adrese: www.krkonose.eu.
Nezapomeňte s sebou kvalitní zimní mapu,,
nabitý mobilní telefon a teplé oblečení.
Sledujte předpovědi počasí a v terénu se
řiďte pokyny Horské služby Krkonoše.

Lyžování, snowboarding a dětské lyžařské
parky – skiareál Špindlerův Mlýn nabízí 25 km
denně upravených sjezdovek – Sv. Petr, Medvědín, Hromovka, Labská; snowparky, U–rampu, pro nejmenší lyžaře tři hřiště s pojízdným
kobercem a ideální podmínky pro dokonalé zážitky.

Buď ﬁt – pro nadšence
„bílé stopy“ je připravena nová lyžařská běžecká trasa podél toku řeky
Labe směrem do Labského dolu. Trasa o délce
4 km je vhodná jak pro
rekreační běžkaře, tak
pro začátečníky. Zkušenější běžkaři mohou využít tratě na Horních Mísečkách.

Zimní radovánky – vyzkoušejte téměř 4 km
dlouhou sáňkařskou
dráhu, která nabízí
i noční jízdy nebo zajděte na snowtubing
či na bobovou dráhu.
Najdete zde i venkovní
kluziště nebo se nechte povozit v kočáru taženým koňmi.

Wellness, relaxace,
aquapark – tajemství
opravdového odpočinku spočívá v relaxaci.
Zapomeňte na starosti a vyzkoušejte uklidňující koupele, lázeňské
procedury, saunu, bazén, whirpool, masáže či solnou komoru.

Aprés – Ski, zábava
a výtečná gastronomie – každý den má být
řádně oslaven a u lyžování to platí dvojnásob. Tradiční česká a krkonošská
kuchyně, tanec, muzika
a přátelská atmosféra.
Nenechte si ujít jedinečnou atmosféru zimního
Špindlerova Mlýna.

Turistické informační centrum
( budova MěÚ )
Svatopeterská 173
CZ 543 51 Špindlerův Mlýn
tel. +420 499 523 656
tel. +420 499 523 818
e-mail: tic@mestospindleruvmlyn.cz

Stručná ochutnávka z široké
é nabídky
nabídky
y
Ve stopě - červenými kosočtverci značené - jednasedmdesátikilometrové Krkonošské
magistrály projedete kolem většiny nejimpozantnějších míst nejvyšších českých hor.
V okolí krkonošských sjezdových skiareálů v Harrachově, Kořenově, Rokytnici nad Jizerou, Vysokém
nad Jizerou, Benecku, Vítkovicích, Herlíkovicích,
Špindlerově Mlýně, Strážném, Janských Lázních a jejich okolí, v Mladých Bucích, Peci pod Sněžkou, Malé
Úpě, Žacléři apod. jsou vynikající podmínky pro lyžařskou turistiku. Navíc tu v řadě míst můžete lehce
překonat výškový rozdíl jízdou na lanovce. Dostanete se do hřebenových partií a zde už jenom nastoupíte do tratí. Pokud jsou dobré sněhové podmínky
i v krkonošském podhůří , budete mít připraveny lyžařské stopy i ve Studenci, kolem Jilemnice, Hostinného, Vrchlabí, Lánova, Poniklé, Martinic,Trutnova.
• V Jilemnici a okolí se za příznivých a dostačných
sněhových podmínek upravují okruhy, které začínají v areálu Hraběnka. Trasy: 1. „Buď ﬁt“ - dlouhá
12,5 km, vede do prostoru Kozince. 2 . „Jilemnická
50“ - dlouhá 25 km, vede směrem do Mříčné, Kruhu a Roztok. 3. Sportovní tratě 10 km dlouhé, vedou
v okolí běžeckého areálu Hraběnka.
• V Martinicích je vedena trasa na vrch Hůra. Nabízí pěkný panoramatický rozhled na Krkonoše, Tábor,
Kozákov, Ještěd.
• V okolí Studence jsou tratě rozděleny do dvou
okruhů. Okruh v okolí vrchu Strážník po pravé (severovýchodní) straně silnice prochází ve směru od
obce Horka na Vrchlabí. Má náročný proﬁl, na jeho
větší části jsou závodní tratě. Druhý okruh na severozápadní straně obce má proﬁl mírnější, nejsou zde
náročné sjezdy ani stoupání. Většina tratí se nachází

Věrnostní
karty
Harrachov se přidává k některým českým střediskům, která zachytila trend věrnostních karet společně propagujících město, skiareál a region. Ten-

v otevřeném terénu, malá část probíhá lesem, proto
se lyžařům otvírají krásné výhledy na Krkonoše a Jizerské hory, ale i výhledy do vnitrozemí na Zvičinu,
Kumburk, Tábor, Kozákov a Ještěd.
• V okolí Vysokého nad Jizerou jsou upravovány
standardní běžecké tratě např. na Štěpánku (Vysoké,
Vystrkov) a část napojení trati na Planýrku. Z nich je
možné napojení na další trasy v okolí Štěpánky, případně na Jizerskou magistrálu. I letos bude upravována trasa „Turistická desítka“. Vede k nové rozhledně„U borovice“, na Chlum a až nakonec hřebenu nad
Přívlaku. Zpět do výchozího místa u divadla Krakonoš, cca 100 metrů od vysockého náměstí. Další
udržovanou je „Vysocká osmička“, která částečně kopíruje závodní tratě. Její proﬁl je podstatně lehčí než
u závodních tratí.

vzájemně navazují a dají se snadno propojit. Jeden z možných nástupů je pod Žacléřským hřbetem
zvaným Polák u TirBaru ve výšce 645 m n. m. Stopa vede k severu a mírně klesá až ke státní hranici
s Polskem 600 m n. m. Po pravé straně směrem
k východu se rozkládá osada Bobr, založená Kryštofem z Gendorfu v r. 1565.

rekreační sport. Průběžně je upravováno„kolo“ směrem na Dolní a Horní Brannou. Tratě navazují na velký okruh přes Valteřice směrem na Kněžice a zpět do
Vrchlabí.

• Vám, kteří si rádi kondičně zaběháte klasickou
technikou ve stopě anebo zabruslíte na manšestru, určitě doporučujeme denně upravované lyžař-

Dolní
Dvůr

• V lyžařském běžeckém ráji pod Černou horou
1299 m n. m. udržují běžecké tratě v obcích Rudník,
Bolkov, Janovice, Fořt, Javorník, Čistá, Černý Důl
a Janské Lázně. Lze je kombinovat s tratěmi lyžařského oddílu Hostinné. Vedou obcemi Prosečné,
Lánov, Čermná a Pilníkov.

ě
…u nás Vás baví sv

t

Malebná horská obec ležící v srdci Krkonoš - nejlepší místo pro rodinnou dovolenou
s dětmi.
V zimní sezóně poskytují dva skiareály komlexní služby – upravované, technicky
zasněžované sjezdovky, večerní lyžování, lyžařská škola, půjčovna lyží a snowboardů.
Výhodné ceny jízdného vás příjemně překvapí!
Široká nabídka ubytovacích služeb.
V Dolním Dvoře můžete prožít 5 ročních období! Zvonkohra na kostele sv. Josefa hraje
totiž každou roční dobu jiné melodie a o Vánocích pak sérii koled.

• Udržovaná trasa nazvaná „Horní Polabí“ vede po
staré zemské stezce tzv. Příčnici a na obě strany se
napojuje na řadu vesnic (obě Olešnice, obě Kalné,
Kl. Lhota, Kunčice, Čistá u H., D. Branná a další.).
• Upravované tratě pro milovníky klasické bílé stopy v žacléřských osadách Bobr a Černá Voda jsou nenáročné, vysloveně relaxační okruhy, které na sebe
to model je v zahraničí velmi populární, nabízí lidem
plnohodnotnou a rozmanitou dovolenou za výhodné ceny. Kartu s mnoha slevami od permanentek,
přes wellness centra až po návštěvu krápníkových
jeskyní obdrží návštěvníci ubytovaní ve vybraných
zařízeních zdarma nebo 2-měsíční kartu je možné
zakoupit za 100 Kč.
Na svah skibusem zdarma, po lyžování do bazénu,

ské stopy a tratě ve Vrchlabí v areálu Vejsplachy, které jsou jako jedny z mála v ČR osvětlené. Nastoupit
do nich můžete třeba u rybníka Kačák, kde se dá zaparkovat automobil. V areálu jsou tratě závodní i pro

www.dolnidvur.cz
do vířivky či na masáž, s dětmi do krápníkových jeskyní, za poznáním do muzea skla a bižuterie, nebo
třeba s kamarády otestovat curling. Harrachov a region nabízí spoustu atrakcí a zajímavostí. Prostřednictvím karty chceme návštěvníkům ukázat, že
zdejší dovolená nemusí být čistě jen o lyžování či turistice, ale o intenzivních různorodých zážitcích.

Více informací najdete na:
www.harrachovcard.cz
Varianty jiných slevových karet zakoupíte či získáte i v dalších krkonošských městech:
v Peci pod Sněžkou, Rokytnici nad Jizerou, ve
Špindlerově Mlýně, Vítkovicích, na Benecku. Regioncard Krkonoše zakoupíte v krkonošských informačních centrech.
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Uplynulo 45 let od natáčení ﬁlmu
„Hoří, má panenko“

Režisér filmu Miloš Forman oslavil 80. narozeniny
Český film „Hoří, má panenko“ je po Markétě Lazarové druhým, který prošel důkladnou digitální restaurací. A protože ho provází kulatá výročí, dovolte
nám připomenout.
29 korun československých a ještě si připadali
jako filmové hvězdy. Film
získal oscarovou nominaci a pro Miloše Formana se
stal letenkou do Ameriky.

Nový filmový
dokument
Letos uplynulo 45 let od
natáčení a 40 let od chvíle,
kdy Vrchlabí dostalo svou
vlastní profesionální hasičskou jednotku. Znovu se
letos konal v KD Střelnice
bál. Tentokrát ho natáčel

Jak to vlastně začalo
Miloš Forman společně s Ivanem Passerem a
Jaroslavem Papouškem měli za úkol napsat
filmový scénář. Práce se nedařila. A tak odjeli
psát do Krkonoš. Setkávali se ve Vrchlabí u kulečníku v hospodě a vymýšleli... a stále se nedařilo. Po nějakém čase se zašli odreagovat na
bál, který v Kulturním domě Střelnice ve Vrchlabí pořádal místní hasičský sbor. Podle Formanova vyprávění byla na bále tak zajímavá atmosféra, že se stala klíčovým okamžikem. Po
té se scénář psal doslova sám. První verze byla
hotova za šest týdnů. Miloš Forman se vrátil
zpět do Vrchlabí, denně vysedával v restauraci nebo hasičárně s místními hasiči, hrál s nimi
karty a po pár týdnech měl film kompletně obsazený neherci. Ti mu, jako kumpánovi z hospody, plně důvěřovali. Sám ve vzpomínkách
uvádí: „Tehdy jsem měl na hledání talentů játra.“ Ve filmu tedy nehrál žádný profesionální
herec. Komparsisti byli vytrženi ze svého denního režimu. Přes den pracovali ve fabrice, od
odpoledne do noci točili se štábem, domů se
vraceli pozdě v noci a brzy ráno zase vstávali do
práce. Tak to trvalo sedm týdnů. Režisér jim nikdy neukázal scénář, každou scénu sám přehrál
a pak je nechal předvést totéž svými slovy.

Peripetie při natáčení
Pro režiséra Miloše Formana i kameramana Miroslava Ondříčka to byl první barevný film. Proto následovala důsledná výtvarná předpříprava. Přáli si udržet film v teplých barvách. Všem
komparsistům ze šatníku vyřadili, resp. zakázali modré košile. Uniformy hasičů, kteří vystupovali, byly totiž také modrozelené. Tak je museli

www.krkonose.eu

nechat přešít. Ne kvůli fazoně, ale
kvůli barvě.
Pak už by se mohlo zdát, že Miloš
Forman při natáčení své hasičské
komedie prostě jen postavil pár kamer do Kulturního domu Střelnice
a čekal, co na nich ulpí. Ve skutečnosti šlo o nejen umělecky, ale
i technicky jedinečnou koprodukci,
kvůli které se musel slavný kulturák třikrát přemalovat.
Aby bylo možné nahrát přirozené
dialogy herců - neherců, kteří tvořili početnou skupinu komparsistů,
muselo být v sále co největší ticho.
A tak na bále páry v pozadí často
Reprofoto z interiéru vstupního vestibulu KD Střelnice.
tančily v ponožkách.
Zádrhel nastal, když bylo třeba
zapálit chalupu, kterou se hasiči snaží uhasit. štáb Vojtěcha Moravce pro dokuMěli tam experty pyrotechniky, ale barák ne a ment „Hořelo, má panenko“. Zhrune hořet. Tak ho natřeli brennpastou a vycpali ba dvacetiminutový dokument na
sudy s naftou. Pak zas budova hořela moc rych- letošních karlovarských festivalole. Za hodinu lehla popelem. Miroslav Ondříček vých projekcích běžel jako předvzpomíná, jak mezitím běhali ve sněhu kolem film před nově digitalizovaným klasickým filmem „Hoří, má panenchalupy a natáčeli, co mohli.
ko.“ Kromě Miloše Formana, MiroSnaha soudruhů film pohřbít slava Ondříčka, hasičů a pamětníků v něm účinkuje starosta Vrcha oscarová nominace
labí Jan Sobotka. Nově přepracovat film bylo nápadem nedávno
Film se dostal do českých kin jen na pár týdzaložené nadace České bijáky, ktenů před srpnem 1968. Zatímco do zahraničí
rá projekt, spolu s dalšími donátose prodával úspěšně i v dobách nejtvrdší norry, financovala.
malizace, v Československu putoval do „trezoru“. Tehdejší soudruzi usoudili, že si tvůrce utahuje z dělnické třídy. Film měli defini- Jan Sobotka v roli
tivně popravit vrchlabští hasiči. Ti se ale při komparsisty
promítání vesele řehtali. Vždyť už při samotném natáčení byli nadšení. Dostávali honorář Sám k tomu dodává: „Účinkování

v částečně hraném dokumentu jsem přijal velmi rád.
Jsem jednou osobou z trojice postav, které představují Miloše Formana, Ivana Passera a Jaroslava Papouška. Setkáváme se v hospodě, hrajeme kulečník,
popíjíme pivo, kouříme, píšeme texty, kráčíme večerem ke KD Střelnice, a v podstatě ve zkratce a v tichu,
hrané části jsou totiž němé, představujeme okamžiky, které předcházely vzniku dnes již slavného scénáře. Několik hodin jsme hráli různé nálady, vytvářeli a
kombinovali situace. Moc mě to bavilo.“

Dokument má veliký ohlas
Jeho děj je postaven na ústředním rozhovoru
s Milošem Formanem. V prostřizích je zaznamenána návštěva Miroslava Ondříčka ve Vrchlabí. Ke společnému povídání s ním byli přizváni pamětníci natáčení a komparsisté. Poseděli

přímo na tanečním parketu kulturního domu.
Do snímku jsou zahrnuty záběry výročního plesu hasičů, který se ve Vrchlabí uskutečnil 26.
června 2012, střídají je prostřihy němého černobílého hraného dokumentu.

Slavnostní premiéra obou děl
na Mezinárodním filmovém
festivalu v Karlových Varech
Když se druhý den po oficiálním zahájení
47. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2012 v kinosále hotelu Thermal
setmělo, pánové Jiří Bartoška a Marek Eben
společně uvedli nový filmový dokument, který byl promítán před nově digitalizovaným klasickým filmem z roku 1967. Na oficiální čestné
místo do řad VIP filmových hostů byl posazen i
Jan Sobotka.

Vrchlabí je pro mě důležité
V závěru dokumentu Miloš Forman mimo jiné
řekl: „Pro mě to bylo jedno z nejkrásnějších natáčení
v životě. Dělali jsme, co nás bavilo. U kulečníku jsme
vytvořili scénář. Natáčení bylo velmi živé. Nápady jenom padaly. Vrchlabí je pro mě, po Praze, druhým
nejdůležitějším městem.“
Archiv: Ateliéry Bonton Zlín, a.s.
Foto: Jaromír Mirválek.

