
„KONCERT V MĚSTSKÉM PARKU“„KONCERT V MĚSTSKÉM PARKU“  

pátek 22. srpna od 20.00 hodinpátek 22. srpna od 20.00 hodin    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

PŘIJĎTE SI  POSLECHNOUT SKLADBY SLAVNÉ SKUPINY QUEEN !!!PŘIJĎTE SI  POSLECHNOUT SKLADBY SLAVNÉ SKUPINY QUEEN !!!  

Vstupné zdarma!Vstupné zdarma!  

„ZÁJEZD“„ZÁJEZD“  

Město Janovice nad Úhlavou a Český zahrádkářský svaz Město Janovice nad Úhlavou a Český zahrádkářský svaz   

pořádají zájezd napořádají zájezd na  

ZEMSKOU ZAHRADNICKOUZEMSKOU ZAHRADNICKOU  

VÝSTAVU V DEGGENDORFUVÝSTAVU V DEGGENDORFU  

  středa 20. srpna středa 20. srpna   
Senioři a členové ČZS cestovné zdarma, Senioři a členové ČZS cestovné zdarma,   

ostatní 200,ostatní 200,-- Kč. Kč.  
  

Všichni přihlášení musí nejpozději do 31.7. složit zálohu Všichni přihlášení musí nejpozději do 31.7. složit zálohu 
200 ,200 ,-- Kč u p. Evy Sutté  Kč u p. Evy Sutté -- kancelář č. 1 Městského úřadu  kancelář č. 1 Městského úřadu 
Janovice nad Úhlavou.Janovice nad Úhlavou.  
  

Každý účastník má povinnost Každý účastník má povinnost   
zajistit si cestovní pojištění.zajistit si cestovní pojištění.  

 „ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI „ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI -- VYSMÁTÉ VYLOMENINY“ VYSMÁTÉ VYLOMENINY“  

pátek 29. srpna od 17.00 hodin v tělocvičně městského úřadu pátek 29. srpna od 17.00 hodin v tělocvičně městského úřadu   
  

PROGRAM PRO DĚTI, DÁRKY A ODMĚNY. PROGRAM PRO DĚTI, DÁRKY A ODMĚNY.   
  

Jednotné vstupné pro děti i dospělé = 10,Jednotné vstupné pro děti i dospělé = 10,-- Kč. Kč.  

„4. ročník POOL OPEN “„4. ročník POOL OPEN “  

sobota 16. srpna od 13.00 hodinsobota 16. srpna od 13.00 hodin    

koupaliště ve Spůlikoupaliště ve Spůli  

Jedná se o soutěž družstev vJedná se o soutěž družstev v  požárním útoku, po jejím požárním útoku, po jejím 
skončení následuje již tradiční přechod lávky přes kou-skončení následuje již tradiční přechod lávky přes kou-
paliště. Občerstvení zajištěno.paliště. Občerstvení zajištěno.  

Pro případné bližší informace neváhejte kontaktovat čle-Pro případné bližší informace neváhejte kontaktovat čle-
ny výboru SDH Spůleny výboru SDH Spůle  

Srdečně vás zve SDH Spůle.Srdečně vás zve SDH Spůle.  

Těšíme se na Vaši návštěvu!Těšíme se na Vaši návštěvu!  

„HASIČSKÁ SOUTĚŽ“„HASIČSKÁ SOUTĚŽ“  

Sbor dobrovolných hasičů v Janovicích nad Úhlavou spolu se starostou města srdečně zvou všechny hasiče a příznivce na soutěžSbor dobrovolných hasičů v Janovicích nad Úhlavou spolu se starostou města srdečně zvou všechny hasiče a příznivce na soutěž  

Pošumavské hasičské ligy Pošumavské hasičské ligy --  „Putovní pohár starosty města Janovice nad Úhlavou“„Putovní pohár starosty města Janovice nad Úhlavou“  

sobota 16. srpna od 13.00 hodin na hasičském cvičišti vsobota 16. srpna od 13.00 hodin na hasičském cvičišti v  Janovicích nad ÚhlavouJanovicích nad Úhlavou  

Občerstvení zajištěno.Občerstvení zajištěno.  

  

„KONCERT V MĚSTSKÉM PARKU“„KONCERT V MĚSTSKÉM PARKU“  

sobota 26. července od 20.00 hodinsobota 26. července od 20.00 hodin                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

FAJNOVÁ RESTAURAČNÍ COUNTRYFAJNOVÁ RESTAURAČNÍ COUNTRY          

                    Vstupné zdarma!Vstupné zdarma!  


