
KONCERT V PARKU  
 sobota 15. června - 20.00 hodin 

v městském parku 

 

Jedna z prvních českých reggae kapel, která dnes hraje pře-

vážně reggae a funky. Vlastní tvorbu doplňuje repertoár ta-

kových velikánů jako jsou James Brown, Bob Marley, Stevie 

Wonder apod. Seskupení kvalitních hudebníků přináší zají-

mavý zážitek a nasazení, které není v těchto zeměpisných 

šířkách  obvyklé.  

 

CO? KDY? V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU 
 

ČERVEN 2019 

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou  

vyhlašuje čtenářskou soutěž 

POZNÁVEJTE PŘÍRODU A ZA ODMĚNU 

PŘIJEĎTE DO ZOO PLZEŇ 

Děti zapojené do soutěže si musí při minimálně 12 ná-

vštěvách knihovny v průběhu roku 2019 vypůjčit a 

přečíst alespoň 12 knih o přírodě. Průkazku do soutě-

že obdrží v knihovně. Každý, kdo splní podmínky, zís-

ká vstupenku do ZOO Plzeň zdarma. Soutěž trvá do 

30.11.2019. 

Soutěž je organizována ve spolupráci se Zoologickou a 

botanickou zahradou města Plzně a Sdružení přátel 

Zoologické a botanické zahrady města Plzně  IRIS. 

ROČNÍ OBDOBÍ 

VÝSTAVA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 

Vystavovány jsou výtvarné práce dětí  

z Masarykovy ZŠ Janovice nad Úhlavou.  

SETKÁNÍ SE STAROSTOU 
TRADIČNÍ SETKÁNÍ A BESEDA  

SENIORŮ SE STAROSTOU MĚSTA 
 

čtvrtek 13. června od 18.00 hodin 
 

v zasedacím sále městského úřadu 

 

Téma besedy: 

„Co koho napadne“. 

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ  

„O zlatý poklad skřítka Bodysbírka“ 

JANA KLAPETKOVÁ 
absolutní vítězka soutěže 

získala neuvěřitelných 700 bodů 

 

GRATULUJEME!!! 

ROZDOVÁDĚNÉ LÉTO V AFRICE 
ZÁBAVNÝ POŘAD KE DNI DĚTÍ 

+ 

KOPEC BÍLÉ PĚNY NA ZÁVĚR 
sobota 1. června  

od 14.00 hodin 

 

 

 

v městském parku 

 



PROGRAM NA NÁDVOŘÍ BÝVALÉHO LIHOVARU (pořádá město Janovice nad Úhlavou) 

SOBOTA - 22. června 

13.00 – 16.00 RYTÍŘI NA NÁDVOŘÍ 

   Rytířská vystoupení, ukázka a povídání o zbraních a zbrojích, dobové ležení, soutěže pro děti 

17.00 – 18.30 POHODA BLUES ROCK  

   Pouťovou hudební nabídku zahájí legendy, které není potřeba představovat - Jan Nový Cimbura & Jiří Krombholz. 

19.00 – 20.30 CHAI   

   Parta čtyř muzikantů z Nýrska, která předvádí vlastní pop rockovou tvorbu.  

21.00 – 01.00 UKRADENÝ VJECY - pouťová zábava 

   O sobotní pouťovou zábavu se postará klatovská rocková skupina.  

NEDĚLE - 23. června 

10.00 – 17.00 PRODEJNÍ STÁNKY 

   Přijďte se podívat a koupit si něco na památku. V prodeji budou ruční výrobky, upomínkové předměty apod. …  

10.00 – 11.00  FRÍĎA A PÍĎA NA CESTĚ KOLEM SVĚTA 

   Dva vtipní a tak trochu popletení cestovatelé Fríďa a Píďa - jsou veselí a děti jim fandí.  

13.00 – 14.30  Josef ŠVEJK & c.k. ŠRAML 

   Staropražské kuplety, šlágry českých hospod i písničky Karla Hašlera. 

 14.30 – 15.00  VYSTOUPENÍ ŽONGLÉRŮ 

15.00 – 16.30 THE SHOWER  

   Oldies Revival Band. Rock´n´Roll padesátých a šedesátých let 20. století.    

16.30 – 17.00 VYSTOUPENÍ ŽONGLÉRŮ 

17.30 – 19.00 BRUTUS - pravá bigbítová skupina 

   A na závěr pouti opět legendy, které není potřeba představovat. 
 

VÝSTAVY (pořádá město Janovice nad Úhlavou) 

SOBOTA 22. června a NEDĚLE 23. června 

10.00 – 12.00  stará radnice na Náměstí „Modely zaniklých budov v Janovicích“  vystavuje p. Oldřich Dvorský 

13.00 – 17.00   
10.00 - 12.00  tělocvična města   „Myslivecké trofeje“     vystavuje MS Liška Janovice  
13.00 - 17.00 
 

DEN PLNÝ FOTBALU (pořádá FK Dukla Janovice nad Úhlavou) 
SOBOTA - 22. června 

14.00 - 14.45 zápas našich nejmenších fotbalových nadějí vs. maminky, tety, sestry... 

14.45 - 16.15 zápas mladší přípravky vs. Nýrsko 

16.15 - 19.00 pouťový turnaj mužů - 8. ročník Memoriálu Petra Mašáta 

   za účasti mužstev: Janovice „A“+“B“, Bezděkov, Dlažov 

19.00 hodin vyhlášení výsledků 
 

POUŤOVÉ ATRAKCE 

SOBOTA 22. června a NEDĚLE 23. června 

Pouťové atrakce zůstanou stejně jako v minulých letech v areálu skateparku u fotbalového hřiště.  

Vzhledem k tomu, že letošní pouťový program bude soustředěn do bývalého lihovaru (tedy do centra města), přinese to s se-

bou samozřejmě větší pohyb lidí a zajisté také hluk z hudební produkce. Prosím tedy všechny, kteří bydlí v bezprostřední 

blízkosti lihovaru, aby byli shovívaví a ty dva pouťové dny ve zdraví přečkali.  

A pokud byste to už doma nemohli vydržet, přijďte se do lihovaru pobavit také.  

           Děkuji za pochopení a srdečně vás zvu! Michal Linhart, 

 

JANOVICKÁ POUŤ 2019 


