
VÁNOČNÍ JARMARK 

druhá adventní neděle 4. prosince  

od 14.00 hodin do 17.00 hodin 
v tělocvičně města 

Na jarmarku můžete zakoupit dárky pro své blízké nebo jen tak pro radost. Pestrá nabídka - jmelí, květiny, kosmetika, koření, 

šperky, svíčky, ručně dělaná mýdla, hlíva, bio sýry (sýrárna Melcher), perníčky, věnečky apod … 

Vánoční občerstvení zajistí tradičně janovičtí hasiči. 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ  
ANDĚL ZE STARÝCH KNIH 

čtvrtek 8. prosince  

od 18.00 hodin 
v městské knihovně 

Lektorka: Natálie Vítovcová.  

Kurzovné: 30,- Kč. 

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ - LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČER 

pátek 2. prosince od 19.00 hodin 
ve staré radnici na Náměstí 

V programu vystoupí: 

Felicitas Wutz  a Lena Pscheid - harfa, Tereza Hammerschlagová - zpěv,  

Jana Reitmajerová - klavír, Jana Rožňová - recitace 

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ  

S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI 

pátek 9. prosince v 15.15 hodin  
před budovou městské knihovny 

Sraz účastníků v 15.00 hodin před měst-

skou knihovnou. Balónky obdrží účastníci 

těsně před zahájením akce. 

Předzvěstí adventu v Janovicích nad Úhlavou je každoročně představení ochotnického divadla. 

SLUHA DVOU PÁNŮ 
pátek 25. listopadu od 19.30 hodin,  

sobota 26. listopadu od 15.00 a 19.30 hodin  
v sokolovně  

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ  

VÁNOČNÍHO STROMU 
první adventní neděle 27. listopadu od 17.00 hodin  

na Náměstí 

Vánoční melodie zahraje 

Občerstvení zajišťuje cukrárna Zmrzlinkovna. 



ADVENTNÍ KONCERT 
ADVENTNÍ HUDBA ČESKÉHO BAROKA 

třetí adventní neděle 11. prosince  

od 17.00 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele 

V programu vystoupí 

 

pod vedením pana Víta Aschenbrennera 

 

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ SENIORŮ  

SE STAROSTOU 

středa 21. prosince  

od 17.00 hodin 
v zasedacím sále městského úřadu 

„Janovičtí zpěváci a zpěváčci“  
zvou na tradiční 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 

čtvrtá adventní neděle 18. prosince  

od 18.00 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele 

 

Těšíme se na příjemnou atmosféru,  

souznění a vánoční náladu! 

  

PEČENÍ  

VÁNOČNÍHO CUKROVÍ  

sobota 10. prosince od 9.00 hodin 
v městské knihovně 

Lektorka: Zuzana Trefancová. Kurzovné: 250,- Kč.  

Počet míst je omezen - nutno přihlásit se předem  

v městské knihovně. 

ADVENTNÍ PRAHA 
ZÁJEZD PRO SENIORY A DALŠÍ ZÁJEMCE 

středa 14. prosince  

Přijměte prosím pozvání na návštěvu adventní 

Prahy. Hlavní město nás jistě okouzlí vánoční at-

mosférou, projdeme společně Královskou cestu a 

navštívíme trh na Staroměstském náměstí. 

Odjezd: v 8.00 hodin z autobusové zastávky. 

Příjezd: do 22.00 hodin. 

Cestovné: 

- senioři trvale žijící v Janovicích nad Úhlavou a 

spádových obcích - ZDARMA, 

- ostatní - 200,- Kč (platba předem). 

Zájezd pořádá město přednostně pro seniory. 

Ostatní zájemci se mohou zúčastnit pouze v pří-

padě, že nebudou obsazena všechna místa. 

Přihlášky a bližší informace v městské knihovně. 

 

  

  

  

  

VÝTVARNÍČEK SPECIÁL 
VÝROBA VÁNOČNÍHO SKŘÍTKA 

čtvrtek 15. prosince od 16.00 hodin 

v městské knihovně 

Akce je určena pro rodiče  

s dětmi. 

Lektorka: Natálie Vítovcová. 

Cena za kus: 50,- Kč 


