
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 
SENIORŮ SE STAROSTOUSENIORŮ SE STAROSTOU  

středa 2. prosince středa 2. prosince   
od 17.00 hodinod 17.00 hodin  

v zasedacím sále městského úřaduv zasedacím sále městského úřadu  

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVIVYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI  
pátek 4. prosince v 15.15 hodin pátek 4. prosince v 15.15 hodin   

před budovou městské knihovnypřed budovou městské knihovny  

Sraz účastníků v 15.00 hodin před městskou knihovnou. Sraz účastníků v 15.00 hodin před městskou knihovnou.   

Balónky obdrží účastníci těsně před zahájením akce.Balónky obdrží účastníci těsně před zahájením akce.  

ART STUDIO ART STUDIO   
VÁNOČNÍ SVÍCEN VÁNOČNÍ SVÍCEN -- LEPTÁNÍ SKLA LEPTÁNÍ SKLA  

čtvrtek 3. prosince od 18.00 hodinčtvrtek 3. prosince od 18.00 hodin  
v městské knihovněv městské knihovně  

Lektorka: Natálie Vítovcová. Kurzovné za materiál: 55,Lektorka: Natálie Vítovcová. Kurzovné za materiál: 55,-- Kč.  Kč.   
Lektorské služby hrazeny z dotací MK „Knihovna 21. stol.“Lektorské služby hrazeny z dotací MK „Knihovna 21. stol.“  

Advent v Janovicích nad Úhlavou zahájí Janovičtí ochotníci 4. představením Advent v Janovicích nad Úhlavou zahájí Janovičtí ochotníci 4. představením   

JEDNA NOC NA KARLŠTEJNĚJEDNA NOC NA KARLŠTEJNĚ  
v neděli 29. listopadu od 14.00 hodin v neděli 29. listopadu od 14.00 hodin   

v sokolovně v sokolovně   

Po skončení představení zvou janovičtí ochotníci všechnyPo skončení představení zvou janovičtí ochotníci všechny  

KE SPOLEČNÉ CESTĚ K VÁNOČNÍMU STROMUKE SPOLEČNÉ CESTĚ K VÁNOČNÍMU STROMU  
S KARLEM IV. A JEHO DVORES KARLEM IV. A JEHO DVOREMM  

v neděli 29. listopadu v 17.45 hodin od sokolovny na Náměstív neděli 29. listopadu v 17.45 hodin od sokolovny na Náměstí  
(louče, pochodně, svíčky, prskavky s sebou)(louče, pochodně, svíčky, prskavky s sebou)  

  

Po příchodu na Náměstí následujePo příchodu na Náměstí následuje  

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMUSLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  
KARLEM IV.KARLEM IV.  

Vánoční melodie zahraje Vánoční melodie zahraje   
  

  

Občerstvení již tradičně zajišťuje Zmrzlinkovna.Občerstvení již tradičně zajišťuje Zmrzlinkovna.  



VÁNOČNÍ JARMARKVÁNOČNÍ JARMARK  
neděle 13. prosince od 14.00 hodin neděle 13. prosince od 14.00 hodin   

v tělocvičně městav tělocvičně města  

Na jarmarku můžete zakoupit dárky pro své blízké nebo jen tak pro radost. Nabídka bude opět velmi pestrá. Na jarmarku můžete zakoupit dárky pro své blízké nebo jen tak pro radost. Nabídka bude opět velmi pestrá.   

V doprovodném programu vystoupí děti z mateřské i základní školy a chůdoherci z divadla eMILLIon.V doprovodném programu vystoupí děti z mateřské i základní školy a chůdoherci z divadla eMILLIon.  

Občerstvení v duchu Vánoc zajistí janovičtí hasiči.Občerstvení v duchu Vánoc zajistí janovičtí hasiči.  

ADVENTNÍ KONCERTADVENTNÍ KONCERT  

neděle 6. prosince neděle 6. prosince 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin  

v kostele sv. Jana Křtitelev kostele sv. Jana Křtitele  

  

  

Vystoupí Vystoupí   
hudební skupinahudební skupina  

„Janovičtí zpěváci a zpěváčci“ „Janovičtí zpěváci a zpěváčci“   
zvou na tradičnízvou na tradiční  

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  

neděle 20. prosince od 18.00 hodinneděle 20. prosince od 18.00 hodin  
v kostele sv. Jana Křtitelev kostele sv. Jana Křtitele  

Těšíme se na příjemnou atmosféru, Těšíme se na příjemnou atmosféru,   
souznění a vánoční náladu!souznění a vánoční náladu!  

ADVENTNÍ ZASTAVENÍADVENTNÍ ZASTAVENÍ  
LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČERLITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČER  

čtvrtek 10. prosince od 19.30 hodinčtvrtek 10. prosince od 19.30 hodin  
ve staré radnici na Náměstíve staré radnici na Náměstí  

V programu vystoupí:V programu vystoupí:  
Tereza Hammerschlagová Tereza Hammerschlagová -- zpěv zpěv  

Jana Reitmajerová Jana Reitmajerová -- klavír klavír  
Jana Rožňová Jana Rožňová -- mluvené slovo mluvené slovo  

Honoráře jsou hrazeny z dotace MK „Knihovna 21. stol.“Honoráře jsou hrazeny z dotace MK „Knihovna 21. stol.“  

VÁNOČNÍ TRHY V BAD KÖTZTINGUVÁNOČNÍ TRHY V BAD KÖTZTINGU  
sobota 12. prosince sobota 12. prosince -- odjezd v 9.00 hodin z autobusové zastávky  odjezd v 9.00 hodin z autobusové zastávky   

Zájezd pořádá Městská knihovna a COOP Konzum Janovice nad Úhlavou.Zájezd pořádá Městská knihovna a COOP Konzum Janovice nad Úhlavou.  

Cena zájezdu: 100,Cena zájezdu: 100,-- Kč; člen COOP Konzum + jeden rodinný příslušník zdarma. Kč; člen COOP Konzum + jeden rodinný příslušník zdarma.  

Přihlášky (do 9. prosince) a bližší informace v městské knihovně.Přihlášky (do 9. prosince) a bližší informace v městské knihovně.  

Pozor Pozor -- cestovní pojištění povinné! cestovní pojištění povinné!  

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DĚTIMIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DĚTI  
sobota 5. prosince od 17.00 hodinsobota 5. prosince od 17.00 hodin  

v tělocvičně městav tělocvičně města  

Pro děti budou připraveny soutěže, diskotéka a také trochu „nasněží“. Balíčky pro děti (Pro děti budou připraveny soutěže, diskotéka a také trochu „nasněží“. Balíčky pro děti (čitelně označené jménem   čitelně označené jménem   
a příjmeníma příjmením) můžete přinést do 4.12. do knihovny nebo je předat pořadatelům před akcí.) můžete přinést do 4.12. do knihovny nebo je předat pořadatelům před akcí.  


