
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou  

v rámci „Týdne knihoven“ zve na 

BESEDU S IVANOU ŠMUCROVOU  

na téma“Psychika a naše zdraví“ 

čtvrtek 6. října od 18.00 hodin  

v městské knihovně 

Vše, co v životě 

děláme, proží-

váme, vnímáme 

svými smysly, 

má vliv na naše 

zdraví. Jak fun-

guje naše tělo, 

pokud jsme ve 

stresu? Jaké 

vzorce chování si neseme z dětství? Hovořit se bude o 

metodách, které vedou k odstranění našich strachů, 

nejistoty, nestability - etikoterapii, kineziologii, Bacho-

vých esencích…. 

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou zve celé rodiny 

na  

TVOŘENÍ S NATÁLIÍ VÍTOVCOVOU 

„KOŽENÝ ŠPERK“ 

pondělí 10. října  

od 16.00 do 18.00 hodin  

v městské knihovně 

 

Kurzovné: 60,- Kč/ kus 

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou  

opět zahajuje činnost klubu pro děti od 5 do 8 let  

VÝTVARNÍČEK 

pondělí 10. října  

od 16.00 do 18.00 hodin  

v městské knihovně 

 

Budeme se scházet každý druhý 

čtvrtek v městské knihovně od 

15.30 do 16.15 hodin. 

Počet míst je omezen, proto je 

nutné děti předem přihlásit  

v městské knihovně. 

Vedoucí Výtvarníčku - Anna Svobodová. 

Začínáme 20. října 2016. 

Příspěvek na materiál na jednu hodinu je 30,- Kč. 



VEČER PLNÝ CHANSONU 

pátek 21. října od 19.00 hodin  

v sále historické budovy radnice na Náměstí 

Chansony za klavírního doprovodu zazpívá 

Markéta Burešová. 

 

Vstup zdarma. 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

ZAKONČENÝ  

OHŇOSTROJEM S HUDBOU 

pátek 28. října  

sraz účastníků v 17.30 hodin   

u městského úřadu 

Akce je pořádána  

u příležitosti státního svátku 

DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO  

ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU. 

Město Janovice nad Úhlavou ve spolupráci se včelaři a zahrádkáři připravuje 

MEDOVÉ ODPOLEDNE 

sobota 5. listopadu od 14.00 do 17.00 hodin 

v tělocvičně města 

Prosíme všechny, kteří chtějí podpořit tuto akci prodejem svých výpěstků, vý-

robků, ukázkami dobrot k ochutnání, kde jednou z použitých surovin je med, 

nebo ovoce či zelenina, přihlaste se v městské knihovně osobně, telefonicky -

           376392559 nebo emailem - knihovna@janovice.cz. 

Děkujeme. 


