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InfoTipy 

19.06 - 25.06.2017 

 

KONCERT JIŘÍ SCHMITZER 

Ve středu 21.06.2017 od 19:00 se uskuteční koncert JIŘÍHO SCHMITZERA 

v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci. 

 

 

 

 

JINDŘICHOHRADECKÝ PŮLMARATON 2017 
 

V sobotu 24.06 od 17:00 proběhne JINDŘICHOHRADECKÝ PŮLMARATON 2017. 

Jindřichohradecký půlmaraton není městský běh, ale začíná a končí v nádherném 

jihočeském městě Jindřichův Hradec. I trasa závodu se klikatí krásnou jihočeskou 

krajinou. Povrchem trati jsou převážně zpevněné místní cesty a krosové lesní úseky. 
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LETNÍ TÁBORY V ANGLIČTINĚ A 

ŠPANĚLŠTINĚ 

Červenec 10-14 anglický příměstský tábor (16-19 let) od 10 do 14h 

Červenec 17-21 anglický příměstský tábor (13-16 let) od 10 do 14h 

Červenec 24-28 španělský příměstský tábor (16-19 let) od 10 do 14h  

Cena: 500,- 

Telefon: 722 485453 

Email: michaela@icmjh.cz 

 

 

 

 

 

ENGLISH CONVERSATION CLUB 

Každý čtvrtek od 17:00 můžete přijít na ENGLISH 

CONVERSATION CLUB do kanceláře ICM Jindřichův 

Hradec z.s. 

Každý týden budeme hovořit o jiném tématu.  

Vidět se, zlepšit si svou angličtinu a poznat nové lidi.  

Zdarma.  
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LEKCE ŠPANĚLŠTINY 2017 V ICM JH 

Španělské konverzace s rodilou mluvčí jsou určeny pro středně 

pokročilé a pokročilé.  

Možnost individuální a skupinové výuky.  

Více informací v kanceláři Informačního centra pro mládež v 

Jindřichově Hradci. 

 

 

 

SBÍRKA KNIH DO NEMOCNICE 
 

ICM Jindřichův Hradec z.s. pořádá Sbírku knížek do nemocnic.  

Knihy by neměly být sbírkou nepotřebných knih, ale sbírkou dobrých knih ze 

současné dětské literatury, případně knih starších, které třeba lidé četli svým dětem. 

Knihy musí být zachovalé a nepoškozené. Doporučujeme sbírat knihy vydané od roku 

1995.  

Knihy jsou určeny dětem, sbírka má proto obsahovat knihy 

dětské, popřípadě knihy pro mládež. Knížky můžete nosit 

od pondělí 22.5. každý všední den od 10:00 do 16:00 do 

naší kanceláře na náměstí Míru. Sbírka bude slavnostně 

předána do jindřichohradecké nemocnice začátkem července.  


