
JANOVICKÝ ZPRAVODAJ 

občasník města Janovice nad Úhlavou únor 2023 

Únor v Janovicích nad Úhlavou 

Na sloví∏ko s … 

Beseda s kastelánem starého czerninského zámku v Chudenicích 

Ludvíkem Pouzou a následné posezení. 

Určeno pro seniory i ostatní zájemce. 

Středa 1. února od 17.00 hodin v zasedacím sále městského úřadu.  

Malé občerstvení zajištěno. 

Klavírní koncert 

Dva vynikající klavíristé Petr Novák a Tomáš Hostýnek na jednom koncertě.  

V programu zazní skladby Ludwiga van Beethovena, Bedřicha Smetany a  

Antonína Dvořáka. 

Pátek 3. února od 19.00 hodin v zasedacím sále městského úřadu. 

Vstupné dobrovolné. 

Maškarní karneval 

Maškarní karneval pro děti na téma „Pohádkové postavy, pohádkové království“. 

Všechno pod vedením popleteného krále VESELÁ HUBA. 

Neděle 5. února od 15.00 hodin v tělocvičně města. Vstupné dobrovolné. 

 

Čtení s Bubáčkem 

Společné čtení a vyprávění s Aničkou Bubákovou. Určeno pro menší děti. 

Čtvrtek 23. února od 16.00 hodin v městské knihovně. 

Univerzita třetího věku 

Téma: „Rituály evropských královských rodů“. 

Přednášky ve středu 8. a 22. února od 10.00 hodin v zasedacím sále městského úřadu. 

Zájemci se mohou hlásit v městské knihovně. 

Kroužky 

Brouček: ve čtvrtek 9. a 22. února od 10.00 hodin v zasedacím sále městského úřadu. 

Tanečky s písmenky: ve středu 8., 15. a 22. února od 16.00 hodin v zasedacím sále městského úřadu. 

Výstava 

„Marioneta, to jsem já“ – výstava loutek a marionet sběratelky Jany Toušové v městské knihovně. 



Město Janovice nad Úhlavou a 

Sbor dobrovolných hasičů Janovice nad Úhlavou 

vás srdečně zvou na 

 

 

  

 

         

sobota 18. února 

v Janovickém lihovaru 
Program: 

11.00  zahájení prodeje výrobků s sebou i ke konzumaci 

12.00 – 13.00 kapela ŠTREKA STAROPRAŽSKÁ 

13.00 – 14.00  VLADIMÍR HRON (hudební imitátor, moderátor a bavič)  

14.00 – 15.00  kapela ŠTREKA STAROPRAŽSKÁ 

15.00 – 15.30 TRIALSHOW (exhibice tří cyklotrialových jezdců)  

15.30 – 16.00  kapela ŠTREKA STAROPRAŽSKÁ 

16.00 – 17.00 EUROJACK (dřevorubecká show – ukázky disciplín jako např. přesekávání 

kmenů, řezání velkými ručními pilami, řezání upravenými motorovými pilami, 

házení sekerou apod.)       

17.00 – 18.30 kapela ŠTREKA STAROPRAŽSKÁ 

 

Prodej výrobků s sebou: tlačenka, jitrnice, jelita, maso ve vlastní šťávě a polévka. 

 výrobky k prodeji s sebou (kromě polévky) dodá ZOD Mrákov. 

Výrobky ke konzumaci: ovar, guláš, tlačenka, jitrnice, klobásy, polévka a … uvidíme. 

 výrobky ke konzumaci pro vás připraví janovičtí hasiči a Honza Mikuláš. 

Teplé i studené alko i nealko nápoje.  

 

https://vladahron.cz/  https://www.trialshow.cz/  http://www.eurojack.cz/ 


