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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/ 

 

Magicový klub proběhne tento 

týden výjimečně v úterý od 16:30. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Chcete zlepšit život ve své 

sousedské komunitě? 

Živá komunita je program Nadace 
Via podporující aktivní lidi, kteří 

chtějí zlepšit život ve své sousedské 

komunitě. Cílem programu je 

zlepšování veřejného prostoru a 

mezilidských vztahů v sousedských 
komunitách a posilování jejich 

soběstačnosti. 

O co jde v Živé komunitě? Skupiny 
aktivních lidí v českých obcích a 

městech tvoří základ stabilní 

svobodné společnosti. Chceme je 

proto podporovat v jejich nápadech, 

jak zlepšit své okolí, a tím zároveň i 

sousedské vztahy. Budováním 

místních komunit přispějeme k 

tomu, aby se česká společnost ve 
větší míře podílela na věcech 

veřejných, lépe odolávala otřesům a 

v případě ohrožení demokracie byla 

schopná svobodu uchránit. 

Program pomáhá v zapojení lidi do 

veřejného života a podporuje je v 

tom, aby sami řešili problémy ve 

svém okolí. Podporuje lokální 

dárcovství a to, aby komunity byly 

soběstačné a pokračovaly ve 

zlepšování svého okolí. 
Pomáhá vytvářet vztah lidí k místu, 

kde žijí. Pomáhá zvyšovat důvěru 

mezi sousedy, zlepšovat mezilidské 

vztahy a zapojovat do spolupráce 

lidi všech vrstev společnosti. 

České obce a města podporuje v 

tom, aby nabízely prostor pro 

společná setkávání místních. 

Program je určený skupinám 

minimálně tří aktivních lidí, menším 

neziskovkám založeným na 

dobrovolnické práci 

Podívejte se na stránky 

https://www.nadacevia.cz/ziva-

komunita/ a zjistěte více! 

 

 

 

 

 
 
Další články zde: 
https://icm.turnov.cz/  

https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/
https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/
https://icm.turnov.cz/
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Další aktuality 
 

 
 

Kam za kulturou? 

Úterý 22. 1. 2019 

Muzeum Českého ráje v Turnově 

Kamenářský dům 

Od 17:00 

Toulky za nerostným bohatstvím 

Afriky 

 

Úterý 22. 1. 2019 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

Zloději 

 

Středa 23. 1. 2019 

Kino SFÉRA 
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Cestovatelský klub 

Od 18:00 

Z Prokletých hor do Albánie 

 
 

X. Městský ples 

 

Pátek 25. 1. 2019 

20:00 

KC Střelnice 

 

 

 

 

 

Maturitní ples Gymnázia 

Mnichovo Hradiště 

 

Sobota 26. 1. 2019 

19:00 

KC Střelnice 

 

 

 

 

 

Neděle 27. 1. 2019 

Kino SFÉRA 

Od 19:30 

Schindlerův seznam 

 


