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Z webu ICM 

Vyraž poznat české krajany a 

tradice do rumunského Banátu 

Už jsi slyšel/a o českých vesnicích v 
rumunském Banátu? Chtěl/a bys 

vědět, jak zde žijí čeští krajané a 

jaké tradiční zvyky udržují? Vydej 

se do Banátu značit turistické trasy, 

pomáhat s přípravou festivalu a 

poznat místní kulturu i hospodaření! 
Help kemp Banát začíná už za pár 

dní. 

Help kemp Banát nabízí možnost 

seznámit se českými krajany v 

rumunském Banátu, vypomoct v 

okolní přírodě a podílet se na 

přípravě programu banátského 

fetsivalu. 

Kemp je organizován hnutím 

Brontosaurus v rámci projektu 

Člověk v tísni v Banátu, který vznikl 

i díky vazbám banátské oblasti na 

českou kulturu. V oblasti dodnes žije 

asi 2000 obyvatel, kteří udržují 

český jazyk, tradiční zvyky i 

způsoby hospodaření. 

Člověk v tísni pomáhá vylepšit 

zdejší ekonomickou situaci a 

vytvářet pracovní příležitosti v 

příhraničních vesnicích. 

Kemp je určen pro všechny zájemce 

starší 18 let. 

Na co se můžeš těšit? 

https://www.brontosaurus.cz/dobrovolnicke-akce/detail/12392
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 poznávání prostředí života 
krajanů v Rumunsku 

 objevování jedinečné krajiny 
na rumunsko-srbském pomezí 

 možnost být při tradičních 

činnostech jako dojení mléka, 

výroba sýra, mletí mouky, 

pečení chleba v peci, práce se 

zvířaty,… 

 aktivity v rámci projektu 

Člověka v tísni v Banátu – 
údržba turistických stezek a 

značení 

 setkávání s krajany a sdílení 

jejich zkušeností. 

 účast na banátském festivalu 

na Gerníku 

Kdy a kde? 

17. – 24. srpna 2019 

Banát (Garnic), Rumunsko 

Účast je zdarma. 

Dopravu si účastníci zajišťují sami, 

obvykle se dohodnou na společné 

dopravě. 

K dispozici možná bude i malý 

příspěvek na dopravu. 

Přihlásit se můžeš zde. 

Víc informací o help kempu najdeš 

zde. 

 

Zdroj: eurodesk 

Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/  

Další aktuality z knihovny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.brontosaurus.cz/dobrovolnicke-akce/detail/12392
https://www.brontosaurus.cz/dobrovolnicke-akce/detail/12392
https://www.eurodesk.cz/vyraz-poznat-ceske-krajany-a-tradice-do-rumunskeho-banatu
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou? 

Úterý 20. 8. 2019 

Muzeum Českého ráje  

Před Kamenářským domem 

Den s mineralogem 

Od 9:00 do 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úterý 20. 8. 2019 

Letní kino 

Filmový klub 

Od 21:00 

Humorista 

 

Čtvrtek 22. 8. 2019 

Kino SFÉRA 

Od 10:00 

Na střeše 

 

http://www.muzeum-turnov.cz/akce/den-s-mineralogem-zazitkovy-program-pro-deti/?zobrazit=
http://www.kcturnov.cz/na-strese


Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 34. týden  

(19. 8. – 25. 8. 2019) 
 
 

Pátek 23. 8. 2019 

Před KC Střelnice 

Turnovské léto 2019 

Od 19:00 

Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky 

- Míchané pohádky 

 

Sobota 17. 8. 2019 

Před KC Střelnice 

Od 15:00 

Básníci ticha 2019 

 

 

 

 

 

Sobota 24. 8. 2019 

Muzeum Českého ráje  

Kamenářský dům 

9:00 – 17:00 

Mozaika řemesel 

Dřevěné hračky 

 

Neděle 25. 8. 2019 

Letní kino 

Od 21:00 

Tenkrát v Hollywoodu 

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/klaunske-divadlo-jenicka-a-marenky-michane-pohadky
http://www.kcturnov.cz/klaunske-divadlo-jenicka-a-marenky-michane-pohadky
http://www.kcturnov.cz/basnici-ticha-2019
http://www.muzeum-turnov.cz/akce/mozaika-remesel-drevene-hracky-sobotni-remeslna-dilna/?zobrazit=
http://www.kcturnov.cz/tenkrat-v-hollywoodu
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Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

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

Hrad Valdštejn 

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

cs/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

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

Zámek Hrubý Rohozec 

https://www.zamek-

hrubyrohozec.cz/cs  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

 

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

