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Aktuálně v ICM 
 

Cestovatelské čtvrtky pokračují i v 

novém roce! 

 

„Jsme dva kamarádi od dětství, kteří 

milují cestování, vlaky a pivo. 

Projeli jsme něco kolem šedesáti 

zemí světa. Naše cesty, přednášky a 

především sami sebe nebereme 
zrovna dvakrát vážně. Naše 

filosofie je v kostce taková, že 

nechceme jen sedět u piva za rohem 

v hospodě a snít o dálných krajích. 

Radši zvedneme zadek a vyrazíme 
na pivo do světa. Třeba na 

Sibiř. Trasu jsme pojali symbolicky 

– vlakem jsme projeli Rusko přes 

osm časových pásem z Petrohradu 

do Vladivostoku. Od Finského 

zálivu po Japonské moře.“ 

http://www.beerwithtravel.com/ 
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Z webu ICM 

Otoč kelímek 

„Jsme první český systém 
zálohovaných vratných kelímků. 

Kávu s sebou? Půjčte si náš odolný 

kelímek, vypijte si kávu a pak ho 

vraťte v jednom ze zapojených míst. 

Jednoduché, ekologické a udržitelné. 

Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, 

Zlín a další města.“ 

V České republice se každý rok 

spotřebuje zhruba 350 milionů 

jednorázových a obtížně 

recyklovatelných kelímků na 

nápoje. Tento systém se snaží toto 

číslo snížit na minimum. Bez vás 

to ale nepůjde. Takže jak na to? 

Podívejte se na stránky 

http://otockelimek.cz/ a zjistěte více! 

 

 

 

 

Zdroj: NICM, http://otockelimek.cz/ 

Více zde: https://icm.turnov.cz/  
 

Další aktuality 
 

 
 
Dílna na výrobu ručního papíru 

Čtvrtek 17. 1. 2019, 18:00 

Žlutá ponorka 

 

 

 
 

 

http://otockelimek.cz/
http://nicm.cz/zmeny-novinky-v-roce-2019-navyseni-minimalni-mzdy
http://otockelimek.cz/
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou? 

Pondělí 14. 1. 2019 

Městské divadlo Turnov 

Abonentní divadelní představení 

Od 19:30 

Gossip 

 

Úterý 15. 1. 2019 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

Beautiful Boy 

 

 

 

Středa 16. 1. 2019 

Kavárna KUS 

O literatuře 

Od 19:00 

Jiří Hájíček 

 

Maturitní a absolventský ples SZŠ 

Turnov 

Pátek 11. 1. 2019, 19:00 

KC Střelnice 

 

 

Neděle 20. 1. 2019 

Kino SFÉRA 

Od 19:30 

Kočka na rozpálené plechové 

střeše 

 


