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Aktuálně v ICM 

ICM opět otevřeno! 

Od pondělí 1. června 2020 je 
Informační centrum pro mládež opět 

otevřeno s upravenou otevírací 

dobou: 

Pondělí  12:00 – 17:00 

Úterý      12:00 – 17:00 

Středa     12:00 – 17:00 

Čtvrtek    12:00 – 17:00 

Pátek, víkend    zavřeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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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pomoc po telefonu každý pracovní 

den od 8:00 do 16:00 hodin.“ 

Telefonní číslo je 731 926 889. 

 

 

 

 

 

 

Vyber si z nabídky stáží v 

Evropském parlamentu 

Láká Tě poznat zákulisí Evropského 
parlamentu, jediné přímo volené 

evropské instituce? Právě teď si 

můžeš vybrat placenou stáž v rámci 
programu Schuman Traineeship! 

Nepropásni svou šanci získat cenné 

zkušenosti v mezinárodním 

prostředí! 

Evropský parlament nabízí místa pro 

stážisty/stážistky ve svém 

sekretariátu v rámci programu 

Schuman Traineeships. 

  

Stáže trvají 5 měsíců, od 1. října 

2020 do 28. února 2021. 

Místem výkonu stáže je nejčastěji 

Brusel nebo Lucemburk. 

Vybraní uchazeči dostanou měsíční 

odměnu. 

Co bys měl/a splňovat? 

 věk nad 18 let 
 vysokoškolský nebo obdobný 

diplom 

 výborná znalost jednoho 

oficiálního jazyka EU 

 velmi dobrá znalost jednoho 

dalšího oficiálního jazyka EU 
 čistý trestní rejstřík 

 zatím jsi nepracoval/a v žádné 

instituci nebo orgánu EU déle 

než dva měsíce, ani ses 

neúčastnil/a juniorní či 

seniorní šestiměsíční 

akademické stáže 

 další podmínky se liší podle 

konkrétní pozice 
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Jak se přihlásit? 

 

Vyber si stáž, která Tě zajímá, z 

nabídky zde. 

U příslušné pozice klikni na „Apply 

online“. 

Následně se zaregistruješ a budeš 

moct vyplnit online přihlášku. 

Potřebovat budeš motivační dopis a 

životopis. 

Hlásit se můžeš maximálně na tři 

pozice. 

Deadline je 30. června 2020. 

Další informace získáš zde nebo na 

e-mailu EP-

Traineeships@europarl.europa.eu. 

  

 

 

Zdroj: eurodesk 

 Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kam za kulturou? 

3 Bobule 

Pondělí 29. 6. 2020 

Sobota 4. 7. 2020 

Letní kino 

Od 22:00 

 

 

 

 

https://ep-stages.gestmax.eu/search
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
mailto:EP-Traineeships@europarl.europa.eu
mailto:EP-Traineeships@europarl.europa.eu
https://www.eurodesk.cz/vyber-si-z-nabidky-stazi-v-evropskem-parlamentu
https://icm.turnov.cz/
http://www.kcturnov.cz/3bobule
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Úterý 30. 6. 2020 

Letní kino 

Filmový klub 

Od 22:00 

Yao 

 

Středa 1. 7. 2020 

Letní kino 

Od 21:45 

Kalifornský sen 

  

 

 

 

Čtvrtek 2. 7. 2020 

Letní kino 

Od 22:00 

Téměř dokonalá tajemství 

 

Pátek 3. 7. 2020 

Před Střelnicí 

Turnovské léto 2020 

Od 19:00 

Makule 

 

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/yao
http://www.kcturnov.cz/kalifornsky-sen
http://www.kcturnov.cz/kalifornsky-sen
http://www.kcturnov.cz/temer-dokonala-tajemstvi
http://www.kcturnov.cz/makule
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Sobota 4. 7. 2020 

Před Střelnicí 

Turnovské léto 2020 

Od 19:00 

Buena Vista Social Club 

 

Neděle 5. 7. 2020 

Letní kino 

Od 21:45 

O princezně Jasněnce a létajícím 

ševci 

 

 

 

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.kcturnov.cz/buena-vista-social-club
http://www.kcturnov.cz/o-princezne-jasnence-a-letajicim-sevci
http://www.kcturnov.cz/o-princezne-jasnence-a-letajicim-sevci
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/

