
„MEDOVÉ ODPOLEDNE“„MEDOVÉ ODPOLEDNE“  

sobota 1. listopadu od 13.00 do 17.00 hodinsobota 1. listopadu od 13.00 do 17.00 hodin  

v tělocvičně městav tělocvičně města  

Program:Program:  

Prezentace činnosti našich včelařů, ukázka výroby perníčků vtláčením těsta do forem, ukázky zdobení perníčků, Prezentace činnosti našich včelařů, ukázka výroby perníčků vtláčením těsta do forem, ukázky zdobení perníčků, 

výroba a prodej svíček a dekorací ze včelího vosku, prodej medu, perníčků, medoviny, výrobků zvýroba a prodej svíček a dekorací ze včelího vosku, prodej medu, perníčků, medoviny, výrobků z  medu (kosmetika, medu (kosmetika, 

sirupy na kašel, na podporu imunity,..), medové víno, ořechy vsirupy na kašel, na podporu imunity,..), medové víno, ořechy v  medu, hlíva vmedu, hlíva v  medu, knihy a řada dalších produktů medu, knihy a řada dalších produktů 

(mnohé budete mít možnost ochutnat), tvořivé dílny pro děti i dospělé (zdobení a pečení perníčků pod vedením (mnohé budete mít možnost ochutnat), tvořivé dílny pro děti i dospělé (zdobení a pečení perníčků pod vedením 

zkušených perníkářek, malování včeličekzkušených perníkářek, malování včeliček-- magnetů, korálkové kytičky, výroba včeliček ...) magnetů, korálkové kytičky, výroba včeliček ...)  

KK  ochutnání budou i různé upečené dobroty, kde jednou zochutnání budou i různé upečené dobroty, kde jednou z  použitých surovin je med. Recepty budou přiloženy. použitých surovin je med. Recepty budou přiloženy.   

Prosíme všechny, kteří budou chtít tuto akci podpořit svým výrobkem sProsíme všechny, kteří budou chtít tuto akci podpořit svým výrobkem s  receptem, nápadem apod., aby se receptem, nápadem apod., aby se 

přihlásili vpřihlásili v  městské knihovně.městské knihovně.  

Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou ve spolupráci s Českým svazem včelařů ZO Janovice nad ÚhlavouPořadatel: Město Janovice nad Úhlavou ve spolupráci s Českým svazem včelařů ZO Janovice nad Úhlavou  

„OTAVA „OTAVA -- PERLA MEZI ŘEKAMI“ PERLA MEZI ŘEKAMI“  

beseda s Janem Kavalem beseda s Janem Kavalem   

(určeno pro seniory i ostatní zájemce z řad veřejnosti)(určeno pro seniory i ostatní zájemce z řad veřejnosti)  

středa 5. listopadu od 17.00 hodinstředa 5. listopadu od 17.00 hodin  

v zasedacím sále městského úřaduv zasedacím sále městského úřadu  

  

  

  

  

  

Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou   

„VÝTVARNÍČEK SPECIÁL“„VÝTVARNÍČEK SPECIÁL“  

čtvrtek 20. listopadu od 16.00 hodinčtvrtek 20. listopadu od 16.00 hodin  

v městské knihovněv městské knihovně  

Společně si můžete vyrobit vánoční kouli nebo pa-Společně si můžete vyrobit vánoční kouli nebo pa-

voučka. voučka.   

Kurzovné:Kurzovné:  

-- za výrobu koule = 35, za výrobu koule = 35,-- Kč, Kč,  

-- za výrobu pavoučka = 25, za výrobu pavoučka = 25,-- Kč. Kč.  

Lektorka: Natálie Vítovcová.Lektorka: Natálie Vítovcová.  

Pořadatel: Pořadatel:   

Městská knihovna Městská knihovna   

Janovice nad Úhlavou Janovice nad Úhlavou   

„LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD a OHŇOSTROJ“„LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD a OHŇOSTROJ“  

akce se koná u příležitosti akce se koná u příležitosti   
25. výročí Dne boje za svobodu a demokracii25. výročí Dne boje za svobodu a demokracii  

pondělí 17. listopadu pondělí 17. listopadu   

Sraz účastníků průvodu Sraz účastníků průvodu   

v 17.30 hodinv 17.30 hodin  

u městského úřaduu městského úřadu..  

Průvod bude zakončen ohňostrojem na hasičském cvičišti.Průvod bude zakončen ohňostrojem na hasičském cvičišti.  

Lampióny a světelné tyče můžete zakoupit v městské Lampióny a světelné tyče můžete zakoupit v městské 

knihovně.knihovně.  

Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou   

„VÝROČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ“„VÝROČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ“  

neděle 23. listopadu od 14.00 hodinneděle 23. listopadu od 14.00 hodin  

v tělocvičně městav tělocvičně města  

V programu vystoupí děti z Mateřské školy Janovice nad V programu vystoupí děti z Mateřské školy Janovice nad 

Úhlavou a taneční kroužek Masarykovy základní školy Úhlavou a taneční kroužek Masarykovy základní školy 

Janovice nad Úhlavou.Janovice nad Úhlavou.  

  

Pořadatel: Pořadatel:   

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou   



„ART STUDIO „ART STUDIO -- VÁNOČNÍ DEKORACE“ VÁNOČNÍ DEKORACE“  

čtvrtek 27. listopadu od 18.00 hodinčtvrtek 27. listopadu od 18.00 hodin  

v městské knihovněv městské knihovně  

Kurzovné (materiál Kurzovné (materiál -- hotové korpusy, svíčky, drobnos- hotové korpusy, svíčky, drobnos-

ti na dozdobení): ti na dozdobení):   

      -- věnec = 200, věnec = 200,-- Kč, Kč,  

      -- stromek = 150, stromek = 150,-- Kč, Kč,  

      -- rovná dekorace = 150, rovná dekorace = 150,-- Kč. Kč.  

Přihlášky do 24.11. v městské Přihlášky do 24.11. v městské 

knihovně.knihovně.  

Lektorka: Natálie Vítovcová.Lektorka: Natálie Vítovcová.  

  

  

Pořadatel: Pořadatel:   

Městská knihovna Městská knihovna   

Janovice nad ÚhlavouJanovice nad Úhlavou  

Janovičtí ochotníci při TJ SOKOL Janovice nad ÚhlavouJanovičtí ochotníci při TJ SOKOL Janovice nad Úhlavou  

srdečně zvou na představenísrdečně zvou na představení  

SPOUSTA BROUKŮ NA PALOUKUSPOUSTA BROUKŮ NA PALOUKUSPOUSTA BROUKŮ NA PALOUKUSPOUSTA BROUKŮ NA PALOUKUSPOUSTA BROUKŮ NA PALOUKUSPOUSTA BROUKŮ NA PALOUKUSPOUSTA BROUKŮ NA PALOUKUSPOUSTA BROUKŮ NA PALOUKU        
  

        

        

28. a 29. 11. 201428. a 29. 11. 201428. a 29. 11. 201428. a 29. 11. 201428. a 29. 11. 201428. a 29. 11. 201428. a 29. 11. 201428. a 29. 11. 2014        
    (večer, odpoledne, večer (večer, odpoledne, večer –– v 19.30, v 15.00, v 19.30 hodin) v 19.30, v 15.00, v 19.30 hodin)  

 SOKOLOVNA  SOKOLOVNA  SOKOLOVNA  SOKOLOVNA  SOKOLOVNA  SOKOLOVNA  SOKOLOVNA  SOKOLOVNA –––––––– JANOVICE NAD ÚHLAVOU JANOVICE NAD ÚHLAVOU JANOVICE NAD ÚHLAVOU JANOVICE NAD ÚHLAVOU JANOVICE NAD ÚHLAVOU JANOVICE NAD ÚHLAVOU JANOVICE NAD ÚHLAVOU JANOVICE NAD ÚHLAVOU        

••  předprodej vpředprodej v  Městské knihovně vMěstské knihovně v  Janovicích nad Úhlavou od 10.11.2014 od 8.30 hodinJanovicích nad Úhlavou od 10.11.2014 od 8.30 hodin  

POZVÁNKA NA PROSINECPOZVÁNKA NA PROSINEC  

„VÁNOČNÍ TRHY V REGENSBURGU“„VÁNOČNÍ TRHY V REGENSBURGU“  

ZÁJEZDZÁJEZD  

sobota 20. prosincesobota 20. prosince  

Pořadatel: Pořadatel:   

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou Městská knihovna Janovice nad Úhlavou   

a členský výbor COOP Konzum Janovice nad Úhlavoua členský výbor COOP Konzum Janovice nad Úhlavou  
  

Cena za dopravu = 300,Cena za dopravu = 300,-- Kč (členové COOP zdarma). Kč (členové COOP zdarma).  

Přihlášky (a bližší informace) do 28. listopadu v měst-Přihlášky (a bližší informace) do 28. listopadu v měst-

ské knihovně.ské knihovně.  

  

„VÝSTAVA BETLÉMŮ“„VÝSTAVA BETLÉMŮ“  

od 24. listopadu do 12. prosinceod 24. listopadu do 12. prosince  

v městské knihovněv městské knihovně  

Na výstavě uvidíte betlémy z perníku, papíru, keramiky, Na výstavě uvidíte betlémy z perníku, papíru, keramiky, 

paličkované …paličkované …  

Prosíme všechny, kteří jsou ochotni Prosíme všechny, kteří jsou ochotni 

zapůjčit na výstavu svůj betlém, zapůjčit na výstavu svůj betlém, 

aby se domluvili v městské knihov-aby se domluvili v městské knihov-

ně.ně.  

Pořadatel: Pořadatel:   

Městská knihovna Městská knihovna   

Janovice nad ÚhlavouJanovice nad Úhlavou  

„VÝSTAVA DĚTSKÝCH KNIH“„VÝSTAVA DĚTSKÝCH KNIH“  

u příležitosti Dne pro dětskou knihuu příležitosti Dne pro dětskou knihu  

od 24. listopadu do 19. prosinceod 24. listopadu do 19. prosince  

v městské knihovněv městské knihovně  

Pořadatel: Pořadatel:   

Městská knihovna Městská knihovna   

Janovice nad ÚhlavouJanovice nad Úhlavou  

  

  


