
  
  

  

  

OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE 

pátek 17. února od 19.00 hodin 

v sále historické budovy radnice na Náměstí 

Účinkují: 

soprán Venuše Dvořáková Zaoralová (sólistka divadla Josefa Kajetá-
na Tyla v Plzni),  tenor  Miloslav Pelikán (člen Pražského  filharmonic-
kého sboru), trubka Tomáš Bastl, klavírní doprovod  Vojtěch Novák 
(profesor Plzeňské konzervatoře( 

V programu zazní známé operetní a muzikálové melodie z děl jako 
jsou Čardášová princezna, Veselá vdova, Netopýr, Hello Dolly, Porgy 
and  Bess, Cats, My Fair Lady. 

PŘEDNÁŠKA  

PRO SENIORY 

středa 8. února 

od 17.00 hodin 

v zasedacím sále  

městského úřadu 

Téma: 

BEZPEČÍ PRO SENIORY 

Přednášející: 

nprap.  

Dana Ladmanová 

tisková mluvčí Policie ČR, územní 

odbor Klatovy 

 

OBČERSTVENÍ ZDARMA! 

UKRADENÝ VJECY 

sobota 18. února 

od 21.00 hodin 

sokolovna Janovice nad Úhlavou 

 



  
  

  

  

 
LETOS TROCHU JINAKLETOS TROCHU JINAK 

sobota 25. února 2017sobota 25. února 2017 

v hasičské zbrojnici v Janovicích nad Úhlavouv hasičské zbrojnici v Janovicích nad Úhlavou 

Od 11.00 hodin až do vyprodání → 

→ pro ty, kteří chtějí pouze nakoupit a jít domů - prodej jelit, jitrnic, tlačenky a zabijačkové polévky.   

Od 12.00 hodin až do úplného vyčerpání →  

→ vám cokoli si budete přát zahraje 

„OBŠUKA“ (OBlíbená ŠUmavská KApela) 

Od 12.00 hodin až do úplného „sežrání“ → 

→ pro ty, kteří chtějí posedět, pochutnat si, pobavit se programem nebo jen tak mezi sebou. 

Konzumace na místě:  

polévka, ovar, guláš, klobásy, jitrnice, jelita, tlačenka … sladkosti … a pití, co hrdlo ráčí. 

Od 14.00 do 15.00 hodin → 

→ pro ty, kteří se chtějí pobavit 

„AKROBATIKO“ 
= přehlídka nejrůznějších artistických kousků - vystoupí  

„CIRKUS TROCHU JINAK“. Ojedinělý zážitek! 

 

Od 16.00 do 16.15 hodin → 

→ ještě jednou pro ty, kteří se chtějí pobavit 

„FREELANCE PEOPLE“ 
= klatovská skupina věnující se tzv. „PARKOURU“ = disciplína, jejímž základem je schopnost dostat se 

bezpečně, plynule a efektivně za použití vlastního těla z místa na místo. 

POZOR! TOTO VYSTOUPENÍ SE USKUTEČNÍ POUZE V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ - MUSÍ BÝT ÚPLNÉ 

SUCHO. PŘEDEM DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, KDYBY TO NÁHODOU NEVYŠLO. 

Od 16.15 hodin až do konce → 

→ pro ty, kteří ještě vydrží 
ÚPLNĚ VOLNÁ ZÁBAVA!!! PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS!!! 


