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Aktuálně v ICM 

Uzavření ICM pro veřejnost 

Od pátku 13. 3. 2020 je turnovské 

Informačního centra pro mládež 

do odvolání uzavřeno dle nařízení 

vlády ČR ze dne 12. 3. 2020. 

Všechny naplánované akce se 

tímto ruší.  

Děkuji za pochopení. Uvidíme se 

opět po zrušení nouzového stavu. 

 

Z webu ICM 

Koronavirus: užitečné odkazy 

Na těchto odkazech můžete sledovat 
aktuální informace o epidemii 

COVID-2019: 

Oficiální stránky města Turnova 

Krajská hygienická stanice 

Libereckého kraje 

Infolinka Státního zdravotního 

ústavu pro kohokoliv, kdo se 

potřebuje poradit v souvislosti s 

infekcí COVID-19, je k dispozici 

denně nonstop na telefonních číslech 

724 810 106 a 725 191 367. 

Ministerstvo zdravotnictví 

MZČR: Co byste měli vědět o 

koronaviru? 

Aktuální mapa výskytu koronaviru 

COVID-19 

World Health Organization 

Psychologická pomoc: Poradna pro 

rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy poskytuje psychologickou 

pomoc po telefonu každý pracovní 

den od 8:00 do 16:00 hodin.“ 

Telefonní číslo je 731 926 889. 

 

 

 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/
https://www.khslbc.cz/koronavirus/
https://www.khslbc.cz/koronavirus/
http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan
http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan
https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
https://www.mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html
https://www.mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Získej ocenění Green Talents a 

rozvíjej svůj výzkum udržitelného 

rozvoje 

Zabýváš se výzkumem, který 
povede k lepší a udržitelnější 

budoucnosti? Je Tvůj výzkum 

zaměřen na plnění Cílů udržitelného 

rozvoje? Zapoj se do soutěže Green 

Talents a ukaž svůj potenciál měnit 

svět! 

Německé spolkové Ministerstvo 

vzdělávání a výzkumu (BMBF) 

uděluje každý rok ocenění Green 

Talents, které je určeno pro mladé 

výzkumníky/ice, kteří přinášejí 

inovativní nápady v oblasti 

udržitelného rozvoje. 

Jak se zapojit? 

Vytvoř si účet zde. 

Vyplň online přihlášku a představ v 

ní svůj výzkum. 

Deadline je 19. května 2020. 

 

 

Co bys měl/a splňovat? 

 studium nebo nedávné 
ukončení magisterského, PhD. 

nebo obdobného programu 

 maximálně tři roky 
profesionálních zkušeností 

 silný zájem o udržitelný rozvoj 

 výborná znalost angličtiny 

 nadprůměrné studijní výsledky 

Co můžeš získat? 

 plně hrazený tříměsíční 
výzkumný pobyt na instituci 

podle vlastního výběru v 

Německu v roce 2021 

 navázání kontaktů s 

předchozími vítězi Green 

Talents 

 pozvánka na dvoutýdenní akci 

Green Talents Science Forum, 
která proběhne v říjnu 2020 

(veškeré náklady hrazeny) 

 návštěvy vedoucích 

německých organizací, 

institucí a firem v oblasti 

udržitelného rozvoje 

 schůzky s německými 

odborníky, možnost 
společného výzkumu a 

spolupráce 

https://ptoutline.eu/app/greentalents2020
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 příležitost navázat nové 

kontakty na slavnostním 

udílení cen v Berlíně 

Další informace najdeš zde. 

  

Zdroj: eurodesk 

 Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kam za kulturou? 

Z důvodu vyhlášení nouzového 

stavu jsou zavřeny prostory KC 

Střelnice a Městského divadla, a to 

na dobu minimálně 30 dní. 

Uzavřeno pro veřejnost je i 

Muzeum Českého ráje v Turnově. 

Také středisko volného času Žlutá 

ponorka ruší do odvolání veškerou 

činnost. VCT ruší výuku ve všech 

kurzech. ZUŠ Turnov poskytuje 

náhradní formu výuky. 

Knihovna funguje v omezeném 

režimu 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ 

REPUBLIKY ze dne 23. dubna 

2020 č. 453 umožňuje od 27. 4. 

2020 otevření knihoven. Turnovská 

knihovna bude tedy v pondělí 27. 

dubna 2020 znovu otevřena pro 
veřejnost, ale v omezeném režimu 

(některé služby nebudou v 

provozu).  

Od pondělí 27. dubna 2020 bude 

otevřena pouze hlavní budova 
turnovské knihovny (Jeronýmova 

517), kde budou v provozu oddělení 

pro dospělé a oddělení pro děti a 

https://www.greentalents.de/
https://www.eurodesk.cz/ziskej-oceneni-green-talents-a-rozvijej-svuj-vyzkum-udrzitelneho-rozvoje
https://icm.turnov.cz/
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mládež. Informační centrum pro 

mládež Turnov (ICM) je až do 

odvolání uzavřeno.  

Pro veřejnost nebude možné 

využívat multimediální studovnu 
(veřejný internet) a také studovnu 

na oddělení pro dospělé. 

Otevírací doba od pondělí do pátku 

bude na hlavní budově od 8 do 16 

hodin pro obě oddělení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

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

Hrad Valdštejn 

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

cs/  

Kulturní centrum Turnov 

http://www.kcturnov.cz/  

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/
http://www.kcturnov.cz/
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/

