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InfoTipy 

29. 2. – 6. 3. 2016 

 

OLDŘIŠKA TOMŠOVÁ: AKTIVNÍ 

STÁŘÍ 

středa 2. 3. 2016 od 16:30 hodin 

Městská knihovna J. Hradec 

Po šedesátce život zdaleka nekončí. Obyvatelé 

Evropy se nyní dožívají vyššího věku a zůstávají díky 

dobrému zdravotnímu stavu déle aktivní. Stárnutí tak 

není pouze strašákem, ale díky myšlence aktivního stárnutí také výzvou… 

 

 

PĚŠKY AŽ K OCEÁNU 

středa 2. 3. 2016 od 19:00 hodin 

KD Střelnice kinosál 

Cestovatelský pořad Patrika Kotrby. Jaké by to bylo jít 
pěšky z Čech až k oceánu bez jakéhokoliv dopravního 
prostředku? Cestovatelský pořad, při kterém se budete 
bavit a zároveň vás nadchne i nabije energií. 
Vstupné: 80,- Kč. Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice. 
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ROSŤA GREGOR: 

PODKARPATSKÁ RUS ANEB 

ZIMNÍ KOLOPOUŤ 

čtvrtek 3. 3. 2016 od 16:30 hodin 

Městská knihovna J. Hradec 

Čím dál víc Čechu se jezdí toulat na 

Zakarpatskou Ukrajinu. Tenhle kraj, který pro 

nás má a asi dlouho bude mít svérázný a zvláštní pocit spřízněnosti, láká hlavně na 

úžasnou přírodu. Téměř nekonečné lesy, rozlehlá pohoří polonin s takřka 

nedotčenými horskými loukami a s hřebeny a vrcholky, které sice nejsou kdovíjak 

vysoké, zato vám nabídnou romantickou samotu. 

 

 

CIRKUS ARLET 

pátek 4. 3. 2016 od 17:00 hodin 

sobota 5. 3. 2016 od 14:00 hodin 

neděle 6. 3. 2016 od 11:00 hodin 

Tyršův stadion J. Hradec 

Diváci se mohou těšit na artisty z Francie, Německa, Maďarska 
a Čech. V programu vystupuje mnoho zvířátek, na které se 
mohou děti přijít podívat a to každý den od 10:00. Návštěvníci 
se mohou těšit mimo jiné na smíšené vystoupení bengálských 
tygrů, afrických lvů a lvic, které úspěšně reprezentovalo 
Českou Republiku v zahraničí. Atrakcí programu je vzácný 
zlatý tygr – pouze v cirkuse Arlet! 
Nechte se alespoň na tyto dvě hodiny vytrhnout z dnešního 
uspěchaného světa. Nechte se vtáhnout vůní pilin a kouzlem 
romantiky do světa zcela odlišného do světa cirkusu. 
Zavzpomínejte na dobu svého dětství a dopřejte stejné zážitky 
i svým dětem. Žasněte spolu s nimi nad výkony artistů a akrobatů, zasmějte se našim 
klaunům a obdivujte umění i trpělivost drezérů a krásu předváděných zvířat, která 
neodmyslitelně patří ke kouzlu cirkusu. 
Neváhejte a navštivte nás v novém moderním šestistožárovém cirkusovém stanu 
italské výroby od špičkové firmy AM Teloni Mioty, který se tak alespoň na chvíli stane 
chrámem vašich vzpomínek a romantických snů. 
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VÍKENDY V POHYBU V ŽIROVNICI 

pátek až neděle 4. – 6. 3. 2016 
sportovní hala Žirovnice a okolí 

Pátek 4. 3. 2016 
od 18 do 20 hodin Aquagymnastika 
Zájemci se musí objednat předem u Báry Kolářové 
(tel. 721 355 013, i SMS). Účastnický poplatek 100 
Kč – autobus a poplatek v bazénu v J. Hradci. 
Sobota 5. 3. 2016 
od 11 do 15 hodin Opičí dráha pro malé děti s rodiči 
(za děti zodpovídají rodiče), soutěže a hry pro 
sportovce od 5ti do 99ti let, Airtrack (nafukovací 
žíněnka). Vstupné dobrovolné, sportovní obuv a 
oblečení s sebou. 
od 13 hodin Tradiční Turistický pochod– start u 
Sportovní haly 

Neděle 6. 3. 2016 
chůze “Nordic walking” s lektorkou Petrou Čábelkovou. 
Vycházka s nácvikem chůze s holemi (trasa cca 4km). Zájemci se musí objednat 
předem (skupina max. 10 osob) u Věry Rušilové (tel. 723 079 280). Účastnický 
poplatek 50 Kč. 
Start: 13:00, 14:30 a 16:00 hodin 

 

 

DIVADELNÍ VEČÍREK 

sobota 5. 3. 2016 od 19:00 hodin 

KD Deštná 

Spolek divadelních ochotníků Deštná Vás srdečně zve 
na Divadelní večírek. 
Čeká vás zábava v podobě divadelních scének, hudba 
k tanci a poslechu i bohatá tombola 
Cena vstupenky: 100 Kč 

 


