
Nám. Míru 7                                                                                            info@icmjh.cz                               

377 01 Jindřichův Hradec                                                                       www.icmjh.cz                            

   

InfoTipy 

24.10. - 30.10.2016 

 

XIV. Mezinárodní festival outdoorových filmů 
 

25. – 27.10.2016 (úterý, středa, čtvrtek) od 17:30 a 20:00 se v kině Střelnici koná 

XIV. Mezinárodní festival outdoorových filmů, který je soutěžní putovní přehlídkou 

outdoorových filmů. Za dvanáct let své existence se stal ve své podstatě a charakteru 

největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v ČR, ale také na světě. 

Vždyť v loňském roce putoval 43 českými a slovenskými městy. Poprvé zavítal také 

do Ruska. Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou, na filmy 

dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné. 

Filmy nás zavádějí do různých míst naší planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních 

obyvatel. Zavádějí nás do prostředí, kde se běžný “smrtelník” nedostane. Mnoho filmů 

má velký sociální a citový náboj. Festivalu se zúčastňují čeští, slovenští a zahraniční 

autoři, filmová studia, národní televize i soukromé televizní společnosti, a to v 

profesionální i amatérské rovině. Festival a tento filmový žánr má také své mimořádné 

specifikum a jedinečnost. Filmy si na nic nehrají, to, co divák vidí, je skutečnost, která 

se odehrála. Filmy jsou jedinečné a neopakovatelné. 

 

 

 

 

 



Nám. Míru 7                                                                                            info@icmjh.cz                               

377 01 Jindřichův Hradec                                                                       www.icmjh.cz                            

   

POZNÁVÁNÍ LESA 

V sobotu 29.10.2016 se uskuteční akce Poznávání lesa - Den s lesy 

ČR pořádaná Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. ve 

spolupráci s Lesy České republiky, s. p. Z JH vyjede parní vlak v 

10:44. S jednou větší přestávkou v Kunžaku – Lomech dorazí vlak 

po hodině a tři čtvrtě do stanice Senotín. Zde už bude pro malé i 

velké účastníky připravena poznávací vycházka. Na 6 stanovištích 

zhruba 3 km dlouhé trasy se dozvíte řadu zajímavostí o lesních 

dřevinách; o měření stromů; o lesní zvěři a myslivosti atd. 

Vycházka skončí ve stanici Kaproun, kde bude připraveno opékání 

špekáčků a čaj na zahřátí. Na zpáteční cestu se z Kaprouna parní 

vlak vypraví v 15:55 a do JH se vrátí přesně v 17:00. 

 

KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI 

Kurz angličtiny -  každé pondělí od 15:00 - je učen pro děti 

1. stupně ZŠ. Konverzace probíhají v ICM Jindřichův Hradec 

(Nám. Míru 7) a cena 50 Kč za  45 minut konverzace. Skupina 

maximálně 4 dětí. Přihlášky zasílejte na michaela@icmjh.cz 

nebo volejte 725 832 686.  

 

 

 

ANGLICKÉ KONVERZACE PRO ŽÁKY 2.STUPNĚ ZŠ 

Anglické konverzace pro žáky 2. stupně ZŠ budou probíhat 

každou středu v kanceláři ICM Jindřichův Hradec. Skupina 

maximálně 4 dětí, cena 50 Kč za 45 minut.  

 

Kurz 1: 14.00 - 14.45 

Kurz 2: 15.00 - 15.45 

Více informací na tel. 725 832 686 nebo na emailu 

michaela@icmjh.cz.  

 


