
„PRINCEZNY A JEJICH HRDINOVÉ“„PRINCEZNY A JEJICH HRDINOVÉ“  

procházka pohádkovým lesem procházka pohádkovým lesem   

spojená s plněním úkolůspojená s plněním úkolů  

neděle 21. září od 13.00 do 16.00 hodinneděle 21. září od 13.00 do 16.00 hodin  

na parkovišti u hradu Klenována parkovišti u hradu Klenová  

Na soutěžící budou čekat sladké odměny!Na soutěžící budou čekat sladké odměny!  

Pořadatel: Pořadatel:   

Skautský oddíl Radost Skautský oddíl Radost   

ve spolupráci s Městem ve spolupráci s Městem 

Janovice nad Úhlavou Janovice nad Úhlavou   

  

  

„FLÓRA A FAUNA V HLEDÁČKU „FLÓRA A FAUNA V HLEDÁČKU 

AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ“AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ“  

výstava fotografiívýstava fotografií  

Ladislava Kratochvíla a Ladislava SiebraLadislava Kratochvíla a Ladislava Siebra  

do 26. září do 26. září   

v městské knihovněv městské knihovně  

Výstava bude přístupná Výstava bude přístupná   

v provozních hodinách v provozních hodinách 

knihovny.knihovny.  

Pořadatel: Pořadatel:   

Městská knihovna Městská knihovna   

Janovice nad ÚhlavouJanovice nad Úhlavou  

ZOO a BZ Plzeň ve spolupráci s Městskou knihovnou Janovice nad Úhlavou ZOO a BZ Plzeň ve spolupráci s Městskou knihovnou Janovice nad Úhlavou   
vyhlašují soutěž pro dětské čtenářevyhlašují soutěž pro dětské čtenáře  

„POZNÁVEJTE PŘÍRODU A ZA ODMĚNU PŘIJEĎTE DO ZOO“„POZNÁVEJTE PŘÍRODU A ZA ODMĚNU PŘIJEĎTE DO ZOO“  

Každý, kdo bude chtít soutěžit o „volňáska“ do ZOO v Plzni, dostane vKaždý, kdo bude chtít soutěžit o „volňáska“ do ZOO v Plzni, dostane v  knihovně průkazku knihovně průkazku 

ss  10 políčky na potvrzení 10 výpůjček. Dětský čtenář musí knihovnu navštívit do 28. listopa-10 políčky na potvrzení 10 výpůjček. Dětský čtenář musí knihovnu navštívit do 28. listopa-

du 2014 minimálně 10 krát. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, du 2014 minimálně 10 krát. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, 

alespoň jedna však musí být o přírodě. Přečtenou knihu si zapíše do čtenářského deníku alespoň jedna však musí být o přírodě. Přečtenou knihu si zapíše do čtenářského deníku 

(krátce obsah, obrázek). Po splnění stanoveného počtu výpůjček průkazku od čtenáře knihov-(krátce obsah, obrázek). Po splnění stanoveného počtu výpůjček průkazku od čtenáře knihov-

nice vyzvedne a uschová. Na konci roku pošle elektronicky vyhlašovateli seznam soutěží-nice vyzvedne a uschová. Na konci roku pošle elektronicky vyhlašovateli seznam soutěží-

cích, kteří obdrží volňásky do ZOO na rok 2015.cích, kteří obdrží volňásky do ZOO na rok 2015.  

Každý soutěžící čtenář = jedna volná vstupenka kKaždý soutěžící čtenář = jedna volná vstupenka k  jedné návštěvě ZOO a BZ.jedné návštěvě ZOO a BZ.  

Čtenář, který podmínky soutěže splní jako první, Čtenář, který podmínky soutěže splní jako první,   

dostane od ZOO a BZ a Sdružení IRIS ještě dárekdostane od ZOO a BZ a Sdružení IRIS ještě dárek  

Městská knihovna Janovice nad ÚhlavouMěstská knihovna Janovice nad Úhlavou  

Otevírá v období 2014/2015 klub pro děti od 5 do 8 letOtevírá v období 2014/2015 klub pro děti od 5 do 8 let  

„VÝTVARNÍČEK“„VÝTVARNÍČEK“  

Budeme se scházet každý druhý čtvrtek vBudeme se scházet každý druhý čtvrtek v  městské městské 

knihovně od 16.00 do 17. 00 hodin.knihovně od 16.00 do 17. 00 hodin.  

Počet míst je omezen, proto je nutné děti předem při-Počet míst je omezen, proto je nutné děti předem při-

hlásit hlásit (do 26. září) (do 26. září) vv  městské knihovně.městské knihovně.  

Vedoucí Výtvarníčku Vedoucí Výtvarníčku -- Anna Svobodová. Anna Svobodová.  
  

Začínáme ve čtvrtek 2. října.Začínáme ve čtvrtek 2. října.  
Příspěvek na materiál Příspěvek na materiál   

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

  

Pozvánka na říjen: 

V rámci „Týdne knihoven“, který je vyhlášen celostátně V rámci „Týdne knihoven“, který je vyhlášen celostátně 

na dny 29. 9.na dny 29. 9.-- 5. 10., pořádá Městská knihovna Janovice  5. 10., pořádá Městská knihovna Janovice 

nad Úhlavou ve spolupráci snad Úhlavou ve spolupráci s  Natálií Vítovcovou akci Natálií Vítovcovou akci --  

„Tvoří celá rodina“.„Tvoří celá rodina“.  Ve dnech 4.Ve dnech 4.--5. 10.5. 10. si budete moci  si budete moci 

vv  knihovně a vknihovně a v  tělocvičně městského úřadu vyrobit např. tělocvičně městského úřadu vyrobit např. 

vinuté perle, vánoční ozdoby, podzimní a zimní dekorace, vinuté perle, vánoční ozdoby, podzimní a zimní dekorace, 

malovat na tričko a mnoho dalšího.malovat na tričko a mnoho dalšího.  

V knihovně  budeme péct perníčky pro Jeníčka a Mařen-V knihovně  budeme péct perníčky pro Jeníčka a Mařen-

ku, příst na kouzelném kolovrátku, malovat záložky do ku, příst na kouzelném kolovrátku, malovat záložky do 

knihy sknihy s  ilustrátorem Petrem Šrédlem, vyrábět krabičky na ilustrátorem Petrem Šrédlem, vyrábět krabičky na 

malé poklady. Vmalé poklady. V  knihovně také bude ke shlédnutí výstava knihovně také bude ke shlédnutí výstava 

šperků a módních doplňků.šperků a módních doplňků.  

Více informací na Více informací na www.knihovna.janovice.cz www.knihovna.janovice.cz ..  




