
   JANOVICKÝ ZPRAVODAJ 

KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 
listopad 2022 

 
„SALOME“ 

pásmo písní Karla Kryla 
středa 16. listopadu od 19.00 hodin 
v zasedacím sále městského úřadu 

Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a 
kytaru. Hrají a zpívají Pavel Batěk, Barbora 
Plachá, Tomáš Kugel a Petr Šťastný. 

KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU 
DNE BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII. 

 
 

SETKÁNÍ SENIORŮ 
neděle 20. listopadu od 14.00 hodin 

v tělocvičně města 
Program: 
14.00 hodin zábavná talkshow s hercem a 

vypravěčem Josefem Dvořákem 
16.00 hodin muzika k poslechu i tanci 

 
 

KOUZLO VÁNOC 
úterý 22. listopadu od 18.00 hodin 

v zasedacím sále městského úřadu 
Zimní a vánoční motivy na kamenech a svícnech 
mohou zájemci tvořit s lektorkou Petrou 
Kopřivovou. 
Kurzovné: 80,- Kč (v ceně je výtvarný materiál a 
lektorné). Přihlášky v knihovně (tel. 702 157 349). 

 

ČTEME S BUBÁČKEM 
čtvrtek 24. listopadu od 16.00 hodin 

v městské knihovně 
Společné čtení s Aničkou Bubákovou. Čteme a 
tvoříme na téma „Mikuláš“.  
Pro děti od 4 do 8 let. 

 
MALOVANÉ KAMÍNKY 

Výstavu malovaných kamínků prodlužujeme do 
10.11. Stále se můžete inspirovat tvorbou Petry 
Kopřivové nebo Josefa Lady. Kamínky jsou na 
prodej, výtěžek věnujeme na konto „Šance 
onkoláčkům“, dětí, které se léčí s rakovinou. 
Děkujeme. 
 

VELKÉ KOUZLO MALÉHO ZRNKA 
Výstava o kávě, o historii jejího pěstování a dalších 
zajímavostech této pochutiny, bude otevřena od 
21.11. v městské knihovně. 
 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
čínská medicína v naší zahrádce 

Přednášky: 2.11., 16.11., 30.11. vždy od 10.00  
v zasedacím sále městského úřadu 

 
ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

Tanečky s písmenky 
Každou středu (kromě 16.11.) od 16.00 hodin 
v zasedacím sále městského úřadu. 
Brouček 
3.11. a 24.11. od 10.00 hodin v zasedacím sále 
městského úřadu. 
 
ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ „Poznávej přírodu a 
vyhraj vstupenku do ZOO Plzeň“ 
Soutěž trvá do konce listopadu. Půjčujte si knihy o 
přírodě, získejte samolepky a vyhrajte vstupenku. 
Každý účastník obdrží malou pozornost. 
 
------------------------------------------------------------------ 

ADVENTNÍ PRAHA 
zájezd pro seniory 
čtvrtek 15. prosince 

Svět medúz – střecha obchodního centra Arkády. 
Adventní trhy na Staroměstském náměstí. 

Podrobnosti v příštím zpravodaji! 
Přihlášky v městské knihovně (tel. 702 157 349). 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
neděle 27. listopadu od 17.00 hodin 

na Náměstí Karla Pacnera 
 

DOPROVODNÝ PROGRAM 
SE PŘIPRAVUJE. 



 


