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FELIX HOLZMANN SE VRACÍ 
pořad určený pro seniory, ale i všechny ostatní zájemce 

středa 5. dubna od 17. 00 hodin 

v zasedacím sále městského úřadu 

Gejzír smíchu u scének legendárního a populárního komika. 

Jediný „Felix Holzmann revival“ s autorskými právy od rodiny oblíbeného komika! 
Tento zkrácený pořad byl sestaven na základě interaktivního divadelního předsta-
vení Včera, dnes a zítra aneb Nové scénky Felixe Holzmanna. Oblíbenou dvojici 

Felix Holzmann a František Budín nahrazují nová jména: herec, bavič a imitátor David Šír a herec a moderátor Miroslav Reil. Diváci se od srdce zasmějí při 
legendárních scénkách Kviz, Ukulele, Alibi, Manželka, Rozvod či Hřbitovní rozhovor. Pořad skvěle baví nejen dříve narozené, ale i mladší generaci!  
        ZAJIŠTĚNO DROBNÉ OBČERSTVENÍ! 

RUČNÍ STAVĚNÍ MÁJE 

neděle 30. dubna od 18. 00 hodin 

před hasičskou zbrojnicí 

v Janovicích nad Úhlavou 

Ruční stavění máje provedou tradičně hasiči. Příprava bude probíhat 

od 17.30 hodin, vlastní stavění bude zahájeno v 18.00 hodin. 

Poté bude v hasičské zbrojnici zajištěno občerstvení. 

Celou akci bude reprodukovanou hudbou doprovázet  

D.J. JIRKA TOMAN. 

 FOLKOVÁ SKUPINA 

„PAST“ 

koncert 

pátek 7. dubna od 19. 00 hodin 

ve staré radnici na Náměstí 

Plzeňská skupina PAST hraje písně postavené na sděle-

ní příběhů, zážitků, či dojmů. Vstup zdarma! 

  Janovičtí ochotníci při TJ SOKOL Janovice nad ÚhlavouJanovičtí ochotníci při TJ SOKOL Janovice nad Úhlavou  

srdečně zvou na představenísrdečně zvou na představení  

A PAK ŽE NEBE NENÍ!A PAK ŽE NEBE NENÍ!    
  

  
    

  

  

21. a 22. 4. 201721. a 22. 4. 2017  
    (večer, odpoledne, večer (večer, odpoledne, večer –– v 19.30, v 15.00, v 19.30 hodin) v 19.30, v 15.00, v 19.30 hodin)  

 SOKOLOVNA  SOKOLOVNA –– JANOVICE NAD ÚHLAVOU JANOVICE NAD ÚHLAVOU  

předprodej ve staré radnici vpředprodej ve staré radnici v  Janovicích n./Úhl. od 10. 4. 2017,Janovicích n./Úhl. od 10. 4. 2017,  

vv  době od 10 do 12 a od 15 do 17 hodin.době od 10 do 12 a od 15 do 17 hodin.  

 JARNÍ PŘEDSTAVENÍ  

►  předprodej vstupenek jinde a jindy 

►  netradiční herecké obsazení 

►  ryze české téma 

►  ryze české melodie a písničky 

►  humoru víc než dost 

Nudíte se?  

Chcete si 2x ročně zablbnout?  

Máte zájem nahlédnout pod pokličku 

realizace divadelního představení? 

Hledáme nové tváře pro doplnění a posí-

lení stávajícího souboru, především mu-

že ve věku od 25 do 60 let.  

Konkurzy nepořádáme, ale upřednostňu-

jeme smysl pro humor, dobrý řečový 

projev a schopnost zpívat. 

Zahoďte ostych a přijďte mezi nás!  



UDĚLEJTE SI V LÉTĚ ČAS A PŘIJĎTE NA KONCERTY 
Město Janovice nad Úhlavou pro vás připravilo  3 letní koncerty, které se budou konat v měst-
ském parku.  

Informujeme o nich s předstihem, abyste „měli čas udělat si čas“!!! 

Neděle 18. června, 18.00   

SPIRITUÁL KVINTET  

 

 

 

 

Sobota 29. července, 20.00 

ABBA STARS   

 

 

 

 

Sobota 26. srpna, 20.00 

AC/DC revival - ŠPEJBL‘S HELPRS 

 

 
 

   


