CO? KDY? V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU

DUBEN 2019

Před zahájení kurzu
se koná akce pro děti

ZDOBÍME VAJÍČKA
S RADKOU GRÖSSLOVOU
středa 10. dubna od 16.00 do 18.00 hodin
v sále městského úřadu
Poplatek = 30,- za dítě.
Vajíčka přineste s sebou.

ESCAPE OF ROOM
pondělí 29. dubna od 15.30 hodin
v městské knihovně
Úniková hra pro všechny zvídavé děti od 8 let.
Vede - Kateřina Wágnerová.
Zájemci, hlaste se předem v městské knihovně.

KROUŽKY A KURZY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
KLUBÍČKO každé pondělí od 16.00 hodin
MALOVANÉ ČTENÍ 17. dubna od 15.30 hodin

VELKÁ
ČTENÁŘSKÁ
SOUTĚŽ

BROUČEK 11. a 25. dubna od 9.30 a 10.15 hodin

„O zlatý poklad
skřítka Bodysbírka“

KURZ GRAFOLOGIE

Probíhala v březnu a
bude pokračovat
celý duben.

1., 7. a 15. dubna od 17.00 hodin
v zasedacím sále městského úřadu
Poznejte sebe i druhé pomocí písma.
Lektorka: Mgr. Eva Jiříková. Cena kurzu je 90,- Kč.

Více informací na
www.knihovnajanovice.cz
v sekci SOUTĚŽE.

Přihlášky předem v městské knihovně

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Poslední přednáška proběhne 10. dubna od 10.00 hodin
v zasedacím sále městského úřadu.

SLAVNOSTNÍ STAVĚNÍ MÁJKY

úterý 30. dubna

ZÁJEZD PRO SENIORY

v hasičské zbrojnici Janovice nad Úhlavou

středa 22. května
Mariánské Lázně (prohlídka města, zpívající
fontána, miniatury....),
Lázně
Kynžvart
(prohlídka zámku), Chodová Planá (restaurace
Ve Skále).

PROGRAM:
17:00 - 18:00

příprava a zdobení májky

18:00 - 18:30

ruční stavění májky

18:30 - 20:00

soutěže a zábava především pro děti

20:00 - 20:15

zapálení ohně

20:15 – 24:00

tanec a skotačení s Jirkou Tomanem SDH Janovice n./Ú. a

Pro všechny bude připraveno něco

„KLOBOUKOVÁ VYCHÁZKA“
s doprovodným programem

Srdečně vás zvou

pátek 24. května od 18.00 hodin

město Janovice n./Ú.

k snědku a nebude chybět ani trocha moku na zahnání žízně.

Těšíme se na účast dětí i dospělých s originálními,
neobvyklými i obvyklými pokrývkami hlavy, které

JANOVICKÁ POUŤ - NÁDVOŘÍ BÝVALÉHO LIHOVARU

KONCERTY V PARKU

sobota 22. června

sobota 15. června - 20.00

13.00 – 16.00

PROGRAM PRO DĚTI

RYTÍŘI NA NÁDVOŘÍ
17.00 – 18.30

KONCERT

POHODA BLUES ROCK
19.00 – 20.30

KONCERT

CHAI
21.00 – 01.00

POUŤOVÁ ZÁBAVA

UKRADENÝ VJECY

HEband
Jedna z prvních českých reggae kapel,
která dnes hraje
převážně reggae a
funky. Vlastní tvorbu doplňuje repertoár takových velikánů jako jsou James
Brown, Bob Marley, Stevie Wonder apod.
Seskupení kvalitních hudebníků přináší
zajímavý zážitek a nasazení, které není v
těchto zeměpisných šířkách obvyklé.

sobota 27. července - 20.00

Laura a její tygři
neděle 23. června
10.00 – 17.00

PRODEJNÍ STÁNKY

10.00 – 11.00

PROGRAM PRO DĚTI

FÍĎA A PÍĎA
13.00 – 14.30

KONCERT

Josef ŠVEJK & c.k. ŠRAML
14.30 – 15.00
15.00 – 16.30

VYSTOUPENÍ ŽONGLÉRŮ
KONCERT

THE SHOWER
16.30 – 17.00
17.30 – 19.00

VYSTOUPENÍ ŽONGLÉRŮ
KONCERT

BRUTUS
OBČERSTVENÍ V LIHOVARU ZAJISTÍ JANOVIČTÍ HASIČI.
Pouťové atrakce zůstanou stejně jako v minulých letech v areálu skateparku
u fotbalového hřiště. Součástí pouťového programu bude tradičně také
„fotbalové odpoledne“, které pořádá FK Dukla Janovice nad Úhlavou. V prostorách staré radnice a v tělocvičně města se chystají výstavy.

Černé kalhoty a funky drive,
černé brýle a soulová naléhavost,
černé kravaty a jazzová elegance,
bílé košile a rocková energie.
Legendární kapela má v současné době
na svém kontě více než
1600 koncertů v rockových klubech a na festivalech doma i v zahraničí, 12 vydaných alb a pět
velkých koncertních projektů.

sobota 24. srpna - 20.00

Špejbl’s Helprs
(AC/DC revival band)
Na počátku všeho stála touha několika
muzikantů prezentovat díla rozličných autorů světové i domácí rockové scény. Záhy po nastudování několika
písní legendárních AC/DC bylo jasné, že
právě tato muzika je jejich srdcím nejbližší. A tak vznikl tribute band. A když
tribute, tak precizně. Tak by se dalo formulovat motto skupiny.

