
CO? KDY? V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 

sobota 3. února  

od 14.00 do 17.00 hodin  
v tělocvičně města  

Maškarní rej 

pro malé i velké … 

Soutěž  o nejlepší masku. 

KURZ GRAFOLOGIE - 1. lekce 

pondělí 19. února od 17.00 hodin 

v městské knihovně 

Zájemci, hlaste s v knihovně nebo na e-mail: 

knihovna@janovice.cz. 

www.janovice.cz 

 

ÚNOR 2018 

DESKOVÉ HRY 

sobota 10. února  

od 14.00 do 18.00 hodin 

v tělocvičně města  

V průběhu zábavného odpoledne si můžete vyzkoušet 

nejrůznější deskové hry pro děti i dospělé. 

Spolupořadatel: Skautský oddíl Radost. 

HASIČSKÝ PLES 

   sobota 17. února od 20.00 hodin  

v sokolovně v Janovicích nad Úhlavou 

        Vstupné: 150,- Kč 

Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Janovice nad Úhlavou. 

KLUBÍČKO 

každé pondělí od 16.00 hodin 

v městské knihovně 
Základy pletení a háčkování pro děti.                                                    

VÝTVARNÍČEK S ANIČKOU 

středy  7. a 21. února od 15.30 hodin 

v městské knihovně 
Vyrábění a malování pro děti.  

KOUZLO TANCE 

otevřeno do 5. března  

v městské knihovně (ve výpůjční době) 

Výstava výtvarných prací žáků Masarykovy zá-

kladní školy Janovice nad Úhlavou na téma 

„TANEC“. 

PUTOVÁNÍ PO STARÝCH CESTÁCH  

V JANOVICÍCH A OKOLÍ 

beseda s Ing. Martinem Křížem 

čtvrtek 22. února od 18.00 hodin 

v zasedacím sále městského úřadu 

Po jakých cestách se dříve chodilo, kudy vedly, 
zajímavosti o zaniklých tvrzích v Janovicích nad 
Úhlavou a okolí. 

Srdečně zveme na besedu s promítáním. 

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

Pokud chcete dostávat pozvánky na kulturní akce e-mailem,  

napište na adresu knihovna@janovice.cz. 

OZNÁMENÍ!  
Od 12. do 16. února bude  

městská knihovna UZAVŘENA. 



 

Patrik Hartl:  

Okamžiky štěstí 

Malý pražský erotikon 

Prvok, šampon, tečka a Karel 
 

Jan Bauer: 

V tajných službách otce vlasti 

JANOVICKÉ VEPŘOVÉ HODY 

sobota 24. února v hasičské zbrojnici v Janovicích nad Úhlavou 

Od 11.00 hodin až do úplného vyprodání 
Pro ty, kteří chtějí jen nakoupit, budou připraveny jitrnice, jelita, tlačenky a zabijačková polévka. 

O výrobu zabijačkových specialit se letos postará Zemědělské obchodní  
            družstvo Mrákov 
 

Od 12.00 hodin začne hlavní program pro ty, kteří chtějí posedět a pobavit se 
A co vám k tomu nabídneme:  
polévku, ovar, guláš, klobásy, sulc, jitrnice, tlačenku … sladkosti …a pití, co hrdlo ráčí 
 

Od 12.00 hodin až do úplného vyčerpání vám bude hrát 

OBŠUKA (Oblíbená Šumavská Kapela) 
 

Od 13.00 hodin: 

WAGABUNDUS COLLECTIVE - WC s.v.o.  
           (spol. s výkonem omezeným) 
Masopustní sešlost - kejklířská a žonglérská  rodinná skupina, která představí     
zábavný program.  
 

Od 15.00 hodin: 

ŽIVELNÁ SHOW ŽELEZNÉHO ZEKONA 
Populární bavičské a silácké vystoupení pro celou rodinu. Jedinečná zábavná 
silácká show s humorem a vtipem. Při Zekonově show se všem zatají dech. 
Skřípající železo, napětí - to je show rytíře Modré trnky Valašského království 
Bolka Polívky. 

Od 17.00 hodin 

BIKETRIAL SHOW - TOMÁŠ „ŽORŽO“ EIBL 

Kvalitní sportovní vystoupení, tzv. Biketrialovou Show, plné adrenalinu 
a zábavy, ve kterém vám ukáže své umění Tomáš „Žoržo“ Eibl. To vše za 
podpory diváků a muziky. Exhibiční biketrialové vystoupení, ve kterém 
vám bude předvedeno vše, co lze na kole předvádět.  

 

   

  Od 17.30 hodin až do konce 

ÚPLNĚ VOLNÁ ZÁBAVA!!!  
(pro ty, kteří nebudou chtít domů) 

NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME 

PADDY´S BANGERS 

2. března od 19.00 hodin  

ve staré radnici na Náměstí 

Chlapský vokální sextet ze šu-
mavské Sušice uvádí večer plný 
hudby a vyprávění o cestě za 
irskou přírodou, kulturou a 
whiskey!  

BESEDA 

s MUDr. RADIMEM UZLEM 

22. března  

od 18.00 hodin 

v zasedacím sále 
městského úřadu 

 

 

 NOVÉ KNIHY  

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 


