
Den plný fotbalu organizuje Den plný fotbalu organizuje   

FK Dukla Janovice nad Úhlavou FK Dukla Janovice nad Úhlavou   

na fotbalovém hřišti.na fotbalovém hřišti.  

POUŤOVÁ MŠE SVATÁPOUŤOVÁ MŠE SVATÁ  

Pouťová mše svatá Pouťová mše svatá   

se bude konat od 11.30 hodin se bude konat od 11.30 hodin   

v kostele sv. Jana Křtitele.v kostele sv. Jana Křtitele.  

  

  

  

NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ   

„O POHÁR STAROSTY MĚSTA JANOVICE NAD ÚHLAVOU“„O POHÁR STAROSTY MĚSTA JANOVICE NAD ÚHLAVOU“  

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Janovice nad Úhlavou Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Janovice nad Úhlavou   

v areálu hasičského cvičiště u koupaliště.v areálu hasičského cvičiště u koupaliště.  

Začátek soutěže po setmění. Přihlášky do 21.00 hodin.Začátek soutěže po setmění. Přihlášky do 21.00 hodin.  

      POUŤOVÁ ZÁBAVAPOUŤOVÁ ZÁBAVA  
V průběhu soutěže bude probíhat pouťová zábava V průběhu soutěže bude probíhat pouťová zábava -- od 21.00 hodin zahraje kapela                        od 21.00 hodin zahraje kapela                         

Občerstvení zajištěno!Občerstvení zajištěno!    Vstupné: 100,Vstupné: 100,-- Kč. Kč.  

SPONZOR HASIČSKÉ SOUTĚŽESPONZOR HASIČSKÉ SOUTĚŽE  

  

DEN PLNÝ FOTBALUDEN PLNÝ FOTBALU  

13.0013.00    zápas zápas starší přípravky proti tatínkům starší přípravky proti tatínkům   

13.3013.30  zápas zápas nejmenších fotbalových nadějí proti maminkám, tetám, sestrám nejmenších fotbalových nadějí proti maminkám, tetám, sestrám … …   

14.1514.15  vystoupení taneční skupiny vystoupení taneční skupiny CIK CAKCIK CAK    

14.3014.30  zápas zápas starších žákůstarších žáků  -- účastníků krajského přeboru  účastníků krajského přeboru   

             (             (mix FK Dukla Janovice nad Úhlavou + Nýrsko vs. Strážovmix FK Dukla Janovice nad Úhlavou + Nýrsko vs. Strážov))  

15.4515.45  ukázka ukázka freestylového fotbalu freestylového fotbalu v podání starších žákův podání starších žáků  

16.0016.00  vystoupení taneční skupiny vystoupení taneční skupiny CIK CAKCIK CAK  

16.1016.10  pouťový turnaj mužů pouťový turnaj mužů --  5. ročník „Memoriálu Petra Mašáta“5. ročník „Memoriálu Petra Mašáta“    

19.0019.00  vyhlášení výsledkůvyhlášení výsledků  

VÝSTAVAVÝSTAVA  

Výstava bude otevřena od 10.00 do 17.00 hodin v tělocvičně města.Výstava bude otevřena od 10.00 do 17.00 hodin v tělocvičně města.  

Vystavující:Vystavující:  

Myslivecké sdružení Liška Myslivecké sdružení Liška --  VÝSTAVA TROFEJÍ A KERAMIKYVÝSTAVA TROFEJÍ A KERAMIKY  

Masarykova ZŠ Masarykova ZŠ --  PRÁCE DĚTÍ NA TÉMA „NAŠE ŠKOLA OČIMA DĚTÍ“PRÁCE DĚTÍ NA TÉMA „NAŠE ŠKOLA OČIMA DĚTÍ“  

Mateřská škola Mateřská škola --  PRÁCE DĚTÍPRÁCE DĚTÍ  

ZO ČSZ Janovice nad Úhlavou ZO ČSZ Janovice nad Úhlavou --  VÝPĚSTKY A DEKORACEVÝPĚSTKY A DEKORACE  

  



Občerstvení:Občerstvení:  

V průběhu celého jarmarku můžete zakoupit V průběhu celého jarmarku můžete zakoupit   

grilovaná kuřata!!!grilovaná kuřata!!!  

Od 14.00 do 17.00 hodin u hasičské zbrojnice v Janovicích nad Úhlavou.Od 14.00 do 17.00 hodin u hasičské zbrojnice v Janovicích nad Úhlavou.  

Na organizaci se podílejí SDH Janovice nad Úhlavou, Gemeinde Arrach a Město Janovice nad Úhlavou.Na organizaci se podílejí SDH Janovice nad Úhlavou, Gemeinde Arrach a Město Janovice nad Úhlavou.  

Na co se můžete těšit :Na co se můžete těšit :  

pravá pálenka pravá pálenka zz  palírny vpalírny v  Arrachu Arrachu   

bavorské specialitybavorské speciality  

Böllerschützen aus Ottenzell Böllerschützen aus Ottenzell (střelci z Ottenzell) (střelci z Ottenzell) -- vystoupení střelců vystoupení střelců  

Mini Dolls Mini Dolls -- česká dětská taneční skupina česká dětská taneční skupina  

TrachtenvereinsTrachtenvereins    -- bavorská dětská taneční skupina bavorská dětská taneční skupina    

          K tanci a poslechu zahrajíK tanci a poslechu zahrají  

POUŤOVÝ JARMARKPOUŤOVÝ JARMARK  

Pouťový jarmark najdete Pouťový jarmark najdete   

na prostranství před městským úřadem na prostranství před městským úřadem   

od 10.00 do 17.00 hodin.od 10.00 do 17.00 hodin.  

Co si můžete koupit:Co si můžete koupit:  

keramiku, koření, pletené a šité doplňky, ručně dělaná keramiku, koření, pletené a šité doplňky, ručně dělaná 

mýdla, přírodní kosmetiku, šperky, perníčky, tašky, dře-mýdla, přírodní kosmetiku, šperky, perníčky, tašky, dře-

věné dekorace, drobné dárky a mnoho dalšího.věné dekorace, drobné dárky a mnoho dalšího.  

  

POUŤOVÉ ATRAKCE A PRODEJNÍ STÁNKY POUŤOVÉ ATRAKCE A PRODEJNÍ STÁNKY   

budou stejně jako v předchozích letech umístěny budou stejně jako v předchozích letech umístěny   

na louce u řeky Jelenky (proti vchodu na fotbalové hřiště).na louce u řeky Jelenky (proti vchodu na fotbalové hřiště).  

  

                                  V případě, že v řece Jelenka bude vyhovující voda a bude vhodné počasí, chystá se od pátku 17. června V případě, že v řece Jelenka bude vyhovující voda a bude vhodné počasí, chystá se od pátku 17. června 

otevření otevření JANOVICKÉHO KOUPALIŠTĚ JANOVICKÉHO KOUPALIŠTĚ (provoz denně 10.00 (provoz denně 10.00 -- 20.00 hodin, vstupné 20, 20.00 hodin, vstupné 20,-- Kč/osobu). Kč/osobu).  

Ve stejný den zahajuje provoz i Ve stejný den zahajuje provoz i Piknik Garden BistroPiknik Garden Bistro (prostory bývalého bufetu, které si od města (prostory bývalého bufetu, které si od města 

pronajal Ladislav Řehůřek pronajal Ladislav Řehůřek -- více informací na Facebooku). více informací na Facebooku).  


