JANOVICKÝ ZPRAVODAJ
občasník města Janovice nad Úhlavou

červen 2022

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ MĚSTA

Městská knihovna informuje:

Kroužek Brouček
2. a 16. června
od 10.00 hodin

Čtenářská soutěž
o vstupenky
do ZOO Plzeň
pokračuje.
Přečtěte si pravidla na
www.knihovna-janovice.cz

Virtuální univerzita
třetího věku
zahájí další semestr
po prázdninách.
Téma: Čínská medicína
v naší zahrádce.
UPOZORŇUJEME!
Městská knihovna Janovice nad
Úhlavou bude z důvodu čerpání
dovolené uzavřena:

8. – 9. června
4. – 7. července
18. – 25. července

18. června 2022 zahajuje letní sezónu janovické koupaliště.
JANOVICKÉ KOUPALIŠTĚ – INFORMACE PRO LÉTO 2022
Provozní doba
18.6. – 30.6. pondělí – pátek
sobota – neděle
Od 1.7.
denně

15.00 – 19.00
11.00 – 19.00
11.00 – 19.00

Ceník

celodenní

po 17.00

dospělí 15 – 65 let
děti do 6 let
děti 6 – 15 let
dospělí nad 65 let
ZTP

60,-

40,zdarma

40,40,-

30,30,zdarma

JANOVICKÝ LIHOVAR
se připravuje na letní sezónu 2022. Snad se vám
bude líbit nabídka akcí, které jsme pro vás
připravili a přijdete se podívat.
Samozřejmě budeme rádi, když přispějete
nějakou korunkou na další rozvoj areálu. Vaše
loňské dobrovolné vstupné bylo použito na další
etapu výměny střechy. I přesto, že se v celkových
nákladech jedná o malou částku, jak se říká:
„KAŽDÁ KORUNA DOBRÁ“.

Ještě jednou děkujeme!
PROGRAM V JANOVICKÉM LIHOVARU ZAČÍNÁ V SOBOTU 11. ČERVNA!

LETNÍ KONCERTY V JANOVICKÉM LIHOVARU
Sobota 2.července

18.30 hodin

ALEŠ BRICHTA TRIO

Projekt českého metalového zpěváka, zakládajícího člena legendární české kapely Arakain.

21.30 hodin

MŇÁGA A ŽĎORP

Česká rocková kapela se zajímavým názvem. Slova „mňága a žďorp“ pocházejí ze slezského dialektu a znamenají
„bláto a staré krámy“. Skupina Mňága a Žďorp patří mezi nejvýraznější hudební kapely české porevoluční éry.

Sobota 30. července

19.00 hodin

NEBE

Nejdřív Fat Skewers, potom Caledonia a od roku 2011 NEBE = pop-rocková skupina z Havířova. Se svojí deskou
„Legosvět“ byli v roce 2012 nominováni na cenu Český slavík v kategorii objev roku.

21.30 hodin

INFLAGRANTI a JOSEF VOJTEK

Dámské smyčcové trio INFLAGRANTI přitahuje do koncertních sálů nejen fanoušky klasiky, ale i rockery, kteří si
mohou poslechnout své oblíbené pecky v podání sexy tria a ještě v doprovodu rockových hlasů. V lihovaru to bude
frontman skupiny Kabát Josef Vojtek.

Sobota 6. srpna

19.00 hodin

MASH tribute

MASH na svém webu uvádí (citujeme): „Vážení přátelé, naše kapela se dostala do patové situace. Po odchodu
basáka Želvy se ukázalo, že každý člen souboru má odlišný názor na budoucí směřování kapely Mash. Z tohoto
důvodu není možné dál pokračovat.“ (konec citace). Proto 6.8. vystoupí v lihovaru kapela MASH tribute.

21.30 hodin

EXTRABAND revival s RADKEM ZÍKOU

Extraband – škoda o nich nic nenapsat, jenže psát v Plzeňském kraji o Extrabandu je naprosto zbytečné. Všichni je
totiž znají, všichni o nich všechno ví. Takže se stačí těšit.

Sobota 20. srpna

19.00 hodin

CHAI

CHAI je parta čtyř muzikantů, která předvádí výhradně vlastní pop-rockovou tvorbu. Přestože působí nejvíc v domácím
Plzeňském kraji, kde se to hemží „pivním bigbeatem“, tak ho nehraje a snaží se prorazit svými melodickými písničkami.

21.30 hodin

KRAUSBERRY

Jistota rockové scény, masivně burácející zvuk, výborní sólisté … Ale především Martin Kraus – famózní zpěvák
s hlasem jak řeřavé uhlíky, frontman kapely, který nemá na české hudební scéně obdoby, protože dokonale ovládá
jeviště i hlediště. Zkrátka, Janovický lihovar přivítá další českou hudební legendu.

A závěr sezóny opět
„ZA VÍNEM DO LIHOVARU“.

Předběžný termín
sobota
17. září.

