CO? KDY? V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU

ÚNOR 2019
MAŠKARNÍ KARNEVAL
PRO DĚTI
sobota 16. února od 14.00 hodin
v tělocvičně města
MODERUJE MARTIN KRULICH
Maškarní karneval tentokrát na
téma „VESMÍR“ se spoustou
vesmírných rekvizit.
Těšte se na soutěže, legraci i tanec.

BLÍZKÉ VZDÁLENOSTI
pátek 22. února od 18.00 hodin
v bývalé radnici na Náměstí
(flétnový koncert - hudba 14. - 20. století)
Vystoupí trio Tre Fontane:
Julie Braná, Jakub Kydlíček a Marek Špelina
Všichni tři hudebníci patří k renomovaným interpretům
staré hudby a hráčům na zobcové flétny.
Jako pedagogové působí na konzervatořích v Praze a
v Plzni.

HRAVÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ
středa 27. února
od 14.00 hodin

v městské knihovně
Deskové hry pro děti budou připraveny mezi 14. a 18. hodinou v
knihovně v Janovicích. Přijď si s
kamarády vyzkoušet hry, které
třeba ještě neznáš, ale zajímaly
by tě. Poradíme ti a vysvětlíme,
jak je hrát.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Senioři, kteří se chtějí vzdělávat,
se mohou přidat ke studiu v jarním semestru.
PŘIHLÁŠKY: do 12. února v městské knihovně.
TÉMA: České dějiny a jejich souvislosti.

SRDCE NA ŠUMAVĚ
výstava fotografií Romana Sedláčka
v městské knihovně
Výstava potrvá do konce února 2019.

JANOVICKÉ VEPŘOVÉ HODY (předběžná pozvánka)
sobota 2. března v hasičské zbrojnici v Janovicích nad Úhlavou
Akci pořádá
Město Janovice nad Úhlavou a
SDH Janovice nad Úhlavou.

A CO JE PRO VÁS PŘIPRAVENO:
10.30 - 11.30 hodin
PRODEJ ZABIJAČKOVÝCH VÝROBKŮ

Pro ty, kteří chtějí pouze nakoupit s sebou, budou připraveny jitrnice, jelita, tlačenky, sulc, maso ve vlastní šťávě a zabijačková
polévka (nebude se prodávat balíčkované maso). O výrobu zabijačkových specialit se letos opět postarají janovičtí hasiči, Jan
Mikuláš a Zemědělské obchodní družstvo Mrákov.
Prodej výrobků s sebou bude probíhat v samostatném, odděleném stanu.
V hlavním stanu a ve zbrojnici bude podáváno jídlo výhradně ke konzumaci na místě.

Od 11.30 hodin
HLAVNÍ PROGRAM
12.00 - 12.30 hodin

PRVNÍ VYSTOUPENÍ - PŘEKVAPENÍ (bude upřesněno)

14.00 - 14.30 hodin

BUBLINOVÁ SHOW

Světový rekord - 214 lidí v bublině

Matěj Kodeš
►profesionální bublinář
►držitel mnoha světových rekordů
►předvádí show světové úrovně

16.00 - 16.30 hodin

FOOTBAG & FREESTYLE FOTBAL
Honza Weber
►profesionální freestylista od roku 2009
►Footbag Freestyle od roku 2001, Freestyle fotbal od roku 2010
►Největší úspěchy: 7x mistr světa, 5x mistr Evropy, 11x mistr ČR
►od roku 2002 účast na více než 250 profesionálních footbagových závodech
a více než 3000 footbagových vystoupení včetně semifinále v české televizní
talentové soutěži.

11.30 - 17.30 hodin pro vás bude hrát klatovská hudební skupina

PELÍŠKOVÉ
Od 17.30 hodin

ÚPLNĚ VOLNÁ ZÁBAVA

(až do vyčerpání zásob nebo náštěvníků)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

A CO SE BUDE JÍST A PÍT?
POLÉVKA, OVAR, GULÁŠ, OPEČENÉ KLOBÁSY, JITRNICE, TLAČENKA
… SLADKOSTI …
A PITÍ, CO HRDLO RÁČÍ!

