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Aktuálně v ICM 

ICM o prázdninách 

Od středy 1. července 2020 je 
Informační centrum pro mládež 

otevřeno v prázdninovém režimu: 

Po           8:00 – 17:00 

Út, St      8:00 – 16:00 

Čt, Pá    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 

pomoc po telefonu každý pracovní 

den od 8:00 do 16:00 hodin.“ 

Telefonní číslo je 731 926 889. 

 

 

 

 

 

 

Objevuj svět na placené stáži v 

delegaci Evropské unie 

Je Tvým snem poznávat svět? Chceš 

nejenom objevovat jiné země, ale 

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


Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 28. týden  

(6. 7. – 12. 7. 2020) 
 
 

získat při tom i cenné pracovní 

zkušeností? Delegace Evropské unie 

právě teď nabízejí další volné 

pozice! 

Evropská služba pro vnější činnost 

nabízí placené stáže studentům/kám 

a absolventům/kám vysokých škol v 

delegacích EU po celém světě.  

Stáže trvají 1-6 měsíců. 

Místo konání se liší podle konkrétní 

pozice. 

Co musíš splňovat? 

 alespoň bakalářský diplom 
 znalost pracovního jazyka 

delegace 

 znalost oficiálního jazyka 

hostitelské země výhodou 
 zatím jsi neabsolvoval/a stáž 

nebo nepracoval/a v jiné 

instituci EU déle než 6 týdnů 

 další požadavky závisejí na 

konkrétní pozici 

Jak se přihlásit?  

Vyber si konkrétní pozici zde. 

U každé najdeš postup, jak se 

přihlásit. 

Deadline se liší podle dané pozice. 

Víc informací o stážích najdeš zde. 

 

Zdroj: eurodesk 

 Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site/_en?f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38&f%5B2%5D=sm_specific_content_type%3Aeeas_job_vacancy%3Afield_job_type%3Anon-remunerated&search_token=o723U8OfUGuCIx6p-1rePhvLcUTgHe1WG3IBGatQGxA
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
https://www.eurodesk.cz/objevuj-svet-na-placene-stazi-v-delegaci-evropske-unie
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou? 

Pondělí 6. 7. 2020 

Letní kino 

Od 21:45 

Afrikou na pionýru 

 

Úterý 7. 7. 2020 

Letní kino 

Filmový klub 

Od 21:45 

Dokud se tančí 

 

 

 

Středa 8. 7. 2020 

Letní kino 

Od 21:45 

Samotáři 

 

Meky 

Čtvrtek 9. 7. 2020 

Sobota 11. 7. 2020 

Letní kino 

Od 21:45 

 

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/afrikou-na-pionyru
http://www.kcturnov.cz/dokud-se-tanci
http://www.kcturnov.cz/samotari
http://www.kcturnov.cz/meky


Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 28. týden  

(6. 7. – 12. 7. 2020) 
 
 

Pátek 10. 7. 2020 

Před Střelnicí 

Turnovské léto 2020 

Od 19:00 

Divadlo Divse – Co je to proti 

pomněnkám 

 

Sobota 11. 7. 2020 

Před Střelnicí 

Turnovské léto 2020 

Od 19:00 

Elton John – Goodbye Yellow Brick 

Road 

 

 

 

 

Neděle 12. 7. 2020 

Letní kino 

Od 21:45 

Ženy v běhu 

 

 

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/  

 

http://www.kcturnov.cz/divadlo-divse-co-je-to-proti-pomnenkam
http://www.kcturnov.cz/divadlo-divse-co-je-to-proti-pomnenkam
http://www.kcturnov.cz/elton-john-goodbye-yellow-brick-road
http://www.kcturnov.cz/elton-john-goodbye-yellow-brick-road
http://www.kcturnov.cz/zeny-v-behu
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.kcturnov.cz/
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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/  

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/

