
ADVENT V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU
PŘEHLED AKCÍ – PROSINEC 2019

___________________________________________________________________

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
neděle 1. prosince od 17.00 hodin 

na Náměstí

Zahrají a zazpívají 
STAROČEŠTÍ KOLEDNÍCI.

KRAJINAMI DUŠE
středa 4. prosince od 18.00 hodin 

v městské knihovně
Vernisáž výstavy obrazů Vlasty Weberové.

Výstava potrvá do 31.1.2020. 

VÁNOČNÍ JARMARK
neděle 8. prosince

od 14.00 do 18.00 hodin 
v tělocvičně

(a před tělocvičnou)
městského úřadu

Na vánoční notu bude po celé odpoledne 
hrát

 POŠUMAVSKÁ MUZIKA.

15.00 hodin
vystoupení dětí z MŠ Janovice nad Úhlavou

17.00 hodin
vystoupení dětí ZUŠ Nepomuk

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
čtvrtek 5. prosince od 17.00 hodin 

v tělocvičně městského úřadu
Mikuláš, čert a anděl přinesou nadílku, tanec i zábavu.

Balíčky se jmenovkou můžete nosit do knihovny
do čtvrtka 5.12. do 15.00 hodin.

PŘEDVÁNOČNÍ
BESEDA SENIORŮ

SE STAROSTOU
úterý 10. prosince 

od 18.00 hodin 
v zasedacím sále 
městského úřadu

VEZMĚTE SI S SEBOU
ZVONEČKY!!!



 

VÁNOČNÍ GELOVÉ SVÍČKY
S NATÁLKOU

středa 11. prosince 
od 16.00 hodin pro děti

od 18.00 hodin pro dospělé
v zasedacím sále městského úřadu

 
VÁNOČNÍ PRAHA
zájezd pro seniory
středa 11. prosince

Program: Žižkovská věž, výstava v 
podzemních prostorách Betlémské kaple a 
vánoční trhy na Staroměstském náměstí.
Odjezd: 8.00 hodin z autobusové zastávky v 
Janovicích nad Úhlavou
Návrat: do 21.00 hodin
Vstupy: 180,- Kč Žižkovská věž + 40,- Kč 
vánoční výstava = bude vybíráno v 
autobusu
Doprava: janovičtí senioři zdarma, 
„nesenioři" a cizí zájemci - 200,- Kč (na 
doplnění kapacity autobusu).
Nezapomeňte si vzít průkazku na slevu v 
MHD. Zájemci o novou průkazku MHD, musí 
mít s sebou malou fotku (jako na OP). Od 
70 let věku je jízdné zdarma i bez průkazky.
Přihlášky do 10.12.2019 v městské 
knihovně u paní Olgy Kovaříkové, tel.  
376 392 559, mail: knihovna@janovice.cz  
   

Z POKLADŮ 
ADVENTNÍHO BAROKA
neděle 15. prosince od 

17.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele

Koncert komorního sboru 
Entropie studentů Univerzity 
Karlovy a Kolegia pro duchovní 
hudbu Klatovy.

FILMOVÉ VÁNOCE 
S BELADONA QUARTET

pátek 20. prosince od 
19.00 hodin
ve staré radnici

Vánoční koncert smyčcového 
kvarteta absolventek brněnské 
Janáčkovy akademie múzických 
umění.

ZPÍVÁNÍ V KOSTELE
neděle 22. prosince

od 18.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele

Společné zpívání vánočních 
písní.

Kroužky a kurzy:
Tajemství akvarelu: 2.12. od 17 hodin
Univerzita: 4. a 18.12. od 10 hodin
Brouček: 5. a 19.12. od 9.30 hodin
Papírové hrátky: 2.a 16.12. od 16 hodin
Malované čtení: 11.12. od 16 hodin – 
gelová svíčka

V prosinci a v lednu bude knihovna 
otevřena do 19.12. 2019 a od 6.1. 
2020.


