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Tuktukem z Thajska až na Moravu 
 
V únoru se v rámci Cestovatelských 
čtvrtků vypravíme na dobrodružnou 
cestu z Thajska do České republiky 
v motorizované tříkolce (tuktuku). 
Cestovatel Tomáš Vejmola, který 
tuktukem dojel z Thajska až domů 
na Moravu, nás seznámí se svou 
cestou, s kulturami, které potkal, a 
podělí se o své zážitky a zkušenosti. 
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Z webu ICM 

Projeď Evropu na kole a poznej 

mladé lidi z celé EU! 

Jezdíš rád/a na kole? Baví Tě 
poznávat nové lidi z různých zemí? 
Využij nabídku, která se neodmítá! 
Absolvuj jednu ze čtyř cyklotras, 
které svedou dohromady mladé lidi 
ze všech koutů Evropy, a zúčastni se 
společného setkání všech účastníků 
v Praze! Neváhej a vyraž vstříc 
novým zážitkům! 

Projekt ROOF (Roots of our Future) 
organizuje čtyři cyklovýměny 
mládeže, kterých se zúčastní vždy 
20 mladých lidí ze čtyř různých 
členských států EU (4 + 1 leader 
z každé země). 

Účastníci pojedou na kole po 
čtyřech různých EuroVelo 
cyklotrasách ze čtyř různých bodů 
Evropy – Francie, Itálie, Švédska a 
Bulharska. 

Konečnou destinací všech čtyř 
skupin bude Praha, kde následně 

proběhne společné setkání všech 
účastníků akce. 

Cílem projektu ROOF (Roots of our 
Future) je šířit informace o Evropské 
unii a jejích institucích a přimět 
občany EU, aby se zúčastnili volbe 
do Evropského parlamentu v květnu 
2019. 

Do projektu je zapojeno celkem 16 
organizací ze 14 členských zemí EU. 

Kdy a kde? 

Cyklojízda: 

17. dubna – 8. května 2019 

Výchozím bodem je Miláno, cílem 
Praha. 

Společné setkání: 

9.-12. května 2019 

Praha 

V rámci projektu je hrazeno 
ubytování, strava a příspěvek na 
nové kolo. 

 

http://www.roofeurope.eu/
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Jak se přihlásit? 

Pokud máš zájem, napiš co nejdříve 
na viceversacz@gmail.com. 

Zdroj: eurodesk 

 

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

Další aktuality 
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Kam za kulturou? 

Úterý 12. 2. 2019 

Muzeum Českého ráje v Turnově 

Kamenářský dům 

Od 17:00 

Skalní brány tří světadílů 

 

Úterý 12. 2. 2019 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

Studená válka 

 

 

 

Maturitní ples 4.C Gymnázia 

Turnov 

Pátek 15. 2. 2019 

20:00 

KC Střelnice 

 

 

 

Sobota 2. 2. 2019 

 

Neděle 17. 2. 2019 

Městské divadlo Turnov 

Od 17:00 

Marie, královna skotská 

 


