
„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“  
neděle 30. listopadu od 17.00 hodin neděle 30. listopadu od 17.00 hodin   

na Náměstí na Náměstí   

vánoční písně zahraje vánoční písně zahraje   

Collegium Brass Septet Collegium Brass Septet   

Prodej vánočního punče na zahřátí zajišťuje Zmrzlinkovna.Prodej vánočního punče na zahřátí zajišťuje Zmrzlinkovna.  

„ADVENTNÍ KONCERT“„ADVENTNÍ KONCERT“  

neděle 7. prosince neděle 7. prosince   
od 17.00 hodinod 17.00 hodin  

v kostele sv. Jana Křtitelev kostele sv. Jana Křtitele  

V programu vystoupí V programu vystoupí   
hudební skupinahudební skupina  

Capra di FossaCapra di Fossa  

„PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ „PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 
SENIORŮ SE STAROSTOU“SENIORŮ SE STAROSTOU“  

středa 3. prosince středa 3. prosince   
od 17.00 hodinod 17.00 hodin  

v zasedacím sále městského úřaduv zasedacím sále městského úřadu  

„ČERTÍ ROJENÍ“„ČERTÍ ROJENÍ“  
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DĚTIMIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DĚTI  

sobota 6. prosince od 17.00 hodinsobota 6. prosince od 17.00 hodin  
v tělocvičně městského úřaduv tělocvičně městského úřadu  

Pro děti budou připraveny soutěže, diskotéka, Pro děti budou připraveny soutěže, diskotéka, 

mikulášské překvapení ...mikulášské překvapení ...  

Balíčky pro děti (Balíčky pro děti (čitelně označené jménem a čitelně označené jménem a 
příjmenímpříjmením) můžete přinést do 5.12. do ) můžete přinést do 5.12. do 
knihovny nebo je předat pořadatelům před ak-knihovny nebo je předat pořadatelům před ak-

cí.cí.  

„VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI“„VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI“  
pátek 12. prosince v 15.15 hodin pátek 12. prosince v 15.15 hodin   

před budovou městského úřadu před budovou městského úřadu   

Město Janovice nad Úhlavou se opět zapojilo do Město Janovice nad Úhlavou se opět zapojilo do 

celonárodního pokusu o rekord ve vypouštění balónků. celonárodního pokusu o rekord ve vypouštění balónků. 

Přijďte všichni a pošlete Ježíškovi své přání.Přijďte všichni a pošlete Ježíškovi své přání.  

Balónky sBalónky s  přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před 

akcí (vydávat je budeme od 15.00 hodin u městské akcí (vydávat je budeme od 15.00 hodin u městské 

knihovny). Balónky, které budou vypuštěny mimo určený knihovny). Balónky, které budou vypuštěny mimo určený 

čas, nemohou být do rekordu započítány. Signál čas, nemohou být do rekordu započítány. Signál 

kk  vypuštění balónků vydá rádio Impuls vvypuštění balónků vydá rádio Impuls v  15.15 hodin. 15.15 hodin. 

Výsledky bude hlásit rádio Impuls následující den.Výsledky bude hlásit rádio Impuls následující den.  



„VÁNOČNÍ JARMARK“„VÁNOČNÍ JARMARK“  
neděle 14. prosince od 13.00 do 17.00 hodin neděle 14. prosince od 13.00 do 17.00 hodin   

v tělocvičně městského úřaduv tělocvičně městského úřadu  

Na jarmarku budou k zakoupení výrobky ze slámy, keramika, Na jarmarku budou k zakoupení výrobky ze slámy, keramika, 

šperky, textil, několik druhů medoviny, med, svíčky, medové šperky, textil, několik druhů medoviny, med, svíčky, medové 

perníčky, háčkované ozdoby, vánoční aranžmá perníčky, háčkované ozdoby, vánoční aranžmá -- venkovní i do  venkovní i do 

interiéru, ručně dělaná mýdla, dekorace a drobné dárky z černých interiéru, ručně dělaná mýdla, dekorace a drobné dárky z černých 

drátků, zvonečky, dřevěné dekorace, paličkované obrázky, košíky, drátků, zvonečky, dřevěné dekorace, paličkované obrázky, košíky, 

jmelí, domácí kosmetika a mnoho dalších drobností, kterými můžete pod stromečkem potěšit své blízké.jmelí, domácí kosmetika a mnoho dalších drobností, kterými můžete pod stromečkem potěšit své blízké.  

V doprovodném programu vystoupí:V doprovodném programu vystoupí:  
SOUBOR FLÉTNIČKY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLESOUBOR FLÉTNIČKY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE  

TANEČNÍ SOUBOR PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLETANEČNÍ SOUBOR PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE  
DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLDĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLYY  

Občerstvení v duchu Vánoc zajistí janovičtí hasiči.Občerstvení v duchu Vánoc zajistí janovičtí hasiči.  

„Janovičtí zpěváci a zpěváčci“ „Janovičtí zpěváci a zpěváčci“   
zvou na tradičnízvou na tradiční  

„VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ“„VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ“  
neděle 21. prosince od 17.00 hodinneděle 21. prosince od 17.00 hodin  

v kostele sv. Jana Křtitelev kostele sv. Jana Křtitele  

Zazpívejme si společně známé koledy a vánoční písně Zazpívejme si společně známé koledy a vánoční písně   
a vánočně se nalaďme!a vánočně se nalaďme!  

Hezké a klidné prožití adventního času!Hezké a klidné prožití adventního času!  

Pozvánky na jednotlivé akce jsou zveřejněny na Pozvánky na jednotlivé akce jsou zveřejněny na www.knihovna.janovice.czwww.knihovna.janovice.cz a na  a na www.janovice.czwww.janovice.cz. .   

Na stránkách Na stránkách www.sumavanet.czwww.sumavanet.cz najdete pozvánky na akce a také filmové reportáže z najdete pozvánky na akce a také filmové reportáže z  vybraných akcí ve vybraných akcí ve 

vysílání regionální televize FILMpro.  vysílání regionální televize FILMpro.    


