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Aktuálně v ICM 
 

 

Z webu ICM 

Chystáte se do zahraničí? 

Prověřte si danou destinaci! 

Chystáte se na safari do Ghany a 

nevíte zda je tam bezpečně? Víte 

jak postupovat, když si v Turecku 

zlomíte nohu? 

Ať se chystáte na exotickou 

dovolenou, nebo cestujete po 

Evropě, určitě se vám vyplatí 
sledovat stránky Ministerstva 

zahraničí – 

kapitolu Cestujeme. Naleznete tam 

seznam nejnovějších upozornění na 

cesty, který zahrnuje aktuální 

varování a doporučení Ministerstva 

zahraničních věcí vydávaná kvůli 

bezpečnostním hrozbám, nebezpečí 
způsobenému živelními pohromami, 

epidemiemi či z jiných důvodů. 

Dále v této sekci naleznete: Užitečné 

informace při cestách do zahraničí, 
kde mimo jiné naleznete Desatero na 

cesty, zjistíte kde vám hrozí 

hurikány nebo nákazy 

nebezpečnými viry, ale také návody 

jak řešit krizové situace v zahraničí.  

Dále doporučujeme, zvláště pokud 

cestujete do exotičtějších destinací, 

zaregistrovat se v systému 

DROZD. Což je projekt Dobrovolné 

registrace občanů České republiky 

při cestách do zahraničí (DROZD) a 

umožňuje českým občanům 
poskytovat na dobrovolném základě 

informace o svém plánovaném 

pobytu v zahraničí. Poskytnuté 

informace slouží Ministerstvu 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach_do/index.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach_do/index.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach_do/desatero_na_cesty.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach_do/desatero_na_cesty.html
https://drozd.mzv.cz/
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zahraničních věcí k poskytování 

rychlé pomoci občanům v nouzi a 

účinně organizovat pomoc v případě 
přírodních katastrof i sociálních 

nepokojů. Systém umožňuje 

rozesílání hromadných e-mailů a 

SMS všem zaregistrovaným 

osobám, které se v daném cizím 

státě nacházejí, a tím jim poskytovat 

důležité informace nebo je včas 

varovat před hrozícím nebezpečím. 

 

Zdroj: NICM, www.mzv.cz 

Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/  

Další aktuality z knihovny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nicm.cz/chystate-se-do-zahranici-proverte-si-danou-destinaci
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou? 

Úterý 2. 7. 2019 

Muzeum Českého ráje  

Den s mineralogem 

Od 9:00 do 17:00 

Řezání a broušení drahých kamenů 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úterý 2. 7. 2019 

Letní kino 

Od 21:45 

Yesterday 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 4. 7. 2019 

Muzeum Českého ráje  

Vernisáž výstavy 

Jaroslav Klápště, odvaha reality 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeum-turnov.cz/akce/den-s-mineralogem-zazitkovy-program-pro-deti/?zobrazit=
http://www.kcturnov.cz/yesterday
http://www.muzeum-turnov.cz/akce/jaroslav-klapste-odvaha-reality-vernisaz-vystavy/?zobrazit=
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Spider-Man: Daleko od domova 

Letní kino 

Od 21:45 

4. 7. 2019 

6. 7. 2019 

 

Pátek 5. 7. 2019 

Před KC Střelnice 

Turnovské léto 2019 

Od 19:00 

Turnovanka 

 

 

 

Pátek 5. 7. 2019 

Letní kino 

Od 21:45 

S čerty nejsou žerty 

 

Sobota 6. 7. 2019 

Před KC Střelnice 

Turnovské léto 2019 

Od 19:00 

Elvis Presley – The Sun Sessions 

 

 

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/turnovanka
http://www.kcturnov.cz/s-certy-nejsou-zerty
http://www.kcturnov.cz/elvis-presley-the-sun-sessions
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Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Hrad Valdštejn 

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-

cs/  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
https://knihovna.turnov.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
https://www.ponorkaturnov.cz/

