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Aktuálně v ICM 
 

Změny:  
ICM bude v tomto týdnu otevřeno 

do středy 19. 12. 2018. 

Vánoční prázdniny v ICM: 

čtvrtek 20. 12. 2018 – středa 2. 1. 

2019. 

Uvidíme se opět ve čtvrtek 3. 1. 

2019  

 
Magicový klub se tento týden 

nekoná. První setkání klubu proběhne ve 

čtvrtek 3. 1. 2019.   

 

 

 

 

Jak funguje kočičí útulek? S 

jakými problémy se musí pracovníci 

potýkat? Jak můžeme pomoci? O 

provozování kočičího útulku a o 

kočičkách v nouzi přijede pohovořit 

pracovník z depozitu Bastet.  
V úterý 18. 12. 2018 v sálku ICM  

Od 18:00  

Navíc proběhne v průběhu 

prosince v ICM a v celé knihovně 

dobročinná sbírka pro depozitum 

Bastet: Ježíšek pro kočičky v 

nouzi. Chcete pomoci?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybíráme granule a konzervy, 
stelivo, záchodky, misky, pelíšky, 
přepravky, stará prostěradla, 
povlečení, ručníky, deky, věci, které 
už doma neupotřebíte (vata, gáza, 
buničina, vatičky do uší, desinfekční 
přípravky), prošlé autolékárničky, 
léky k dostání v lékárně bez 
předpisu: Ophtalmo-Septonex oční 
mast, jitrocelový sirup, 
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antiparazitika, odčervovací tablety a 
pasty (Advocate, Bolfo, Drontal …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z webu ICM 
 
 
Zjisti, jak získat práci a víza 

v Kanadě! 

Pondělí 17. prosince 2018 

18:00-20:00 

Praha (místo bude účastníkům 

upřesněno) 

Vstupné je 390 Kč. 

Zdroj: eurodesk 

HOAX: Piráti nechtějí volební 

právo u lidí z venkova a bez vzdělání  

 
Na sociálních sítích a především pomocí 

e-mailů se šíří video s názvem Jolanka 
Jirásková - mluvčí od ‘Pirátů’. Ve videu 
se objevuje žena, která šíří názor, že 
volební právo by v České republice měli 
mít pouze vysokoškoláci a lidé z města. 

Žena ve videu se jmenuje Jordanka 

Jirásková. Na svém facebookovém účtu 

zveřejňuje satirická a recesistická videa, 

ve kterých komentuje aktuální politická 

témata. Jordanka Jirásková není mluvčí 

ani spolupracovnicí České pirátské strany. 

„Tiskovou mluvčí Pirátů je Karolína 

Sadílková, která s Piráty začala 

spolupracovat v květnu 2017 a po volbách 

úspěšně prošla výběrovým řízením na 

pozici PR Managerky a tiskové mluvčí 

Pirátské strany. Jména a kontakty na 

pracovníky Mediálního odboru Pirátů 

jsou uvedeny na veřejně přístupných 

webových stránkách www.pirati.cz. 

Jelikož zde jméno paní Jiráskové uvedeno 

není, logicky nemůže být mluvčí strany. 

Ačkoliv nás video Jordanky Jiráskové 

pobavilo, nelze opomíjet lživý a 

demagogický účel, který má,” uvádí v 

https://icm.turnov.cz/2018/12/zjisti-jak-ziskat-praci-a-viza-v-kanade/
https://www.piratskelisty.cz/clanek-2065-oficialni-vyjadreni-ceske-piratske-strany-k-falesne-mluvci-jolance-jiraskove
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oficiálním vyjádření Česká pirátská 

strana. 

Zdroj: HateFree Culture 

 
 
Více zde: https://icm.turnov.cz/  
 

Další aktuality 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hatefree.cz/blo/hoaxy/3007-pirati-volebni-pravo
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou? 

Pondělí 17. 12. 2018 

Žlutá ponorka 

Od 18:00  

Švédská teorie lásky 

(V rámci projektu PROMÍTEJ I TY) 

 

Úterý 18. 12. 2018 

Kino SFÉRA 

Od 19:30 

Rock‘n roll 

(Filmový klub) 

 

Středa 19. 12. 2018 

Kavárna KUS 

Od 19:00 

Pavel Kosatík a jeho jiný TGM 

(O literatuře) 

 


