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Z webu ICM 

Vzpomínkový lednový program 

synagogy v Turnově 
 

V souvislosti se synagogou 
v Turnově a bývalou židovskou 

komunitou si v lednu připomínáme 
smutné výročí odsunu turnovských 

Židů, kteří byli 13. ledna 1943 
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odvezeni z Turnova a následně 

transportování do vyhlazovacích 

táborů. Zároveň na leden připadá i 

Mezinárodní den památky obětí 

holocaustu. K těmto významným 

dnům připravila Synagoga Turnov 

dvě zajímavé akce.  

V úterý 7. ledna od 18 hodin se 

v Domě Na Sboře koná koncert 

klavíristky a zpěvačky Zity 

Honzlové, Hebrejské a jidiš 

písně. Paní Honzlová pracuje 

jako výzkumná pracovnice 

oddělení etnomuzikologie 

Etnologického ústavu AV ČR. Ve 
své umělecké činnosti rozvíjí 

vlastní interpretační styl sólového 

zpěvu na pomezí šansonu a 

klasické evropské pěvecké školy, 

inspirovaný prvky synagogálního 

zpěvu chazanut. Vstupné na 

koncert je 100 Kč.  

V pondělí 27. ledna od 18 hodin, 

proběhne v sídle spolku My 

Father’s House (Výšinka 994, 

Turnov) zajímavá beseda s 

promítáním Ze smrti do života: 

Pozoruhodná služba přeživším 

holokaustu. Přednášet bude Jan 

Novák, pracovník organizace 

Ebenezer (Hamburk), o své práci 

se Židy v zemích východní 

Evropy. Beseda je spojená i 

s rukodělnou dílnou, při níž si 
můžete vyrobit vlastní malý 

svitek Tóry s vybraným veršem 

Písma. Vstupné na akci je 

dobrovolné. Tato akce připadá 

přímo na Mezinárodní den 

památky obětí holocaustu. 

Tento den byl vyhlášen Valným 

shromážděním Organizace 
spojených národů v roce 2005 a 

má připomínat utrpení milionů 

nevinných obětí v době 

holokaustu za druhé světové 

války. Datum 27. ledna bylo 

vybráno záměrně, jelikož 

27. ledna 1945 byl Rudou 

armádou osvobozen nacistický 
koncentrační a vyhlazovací tábor 

Auschwitz-Birkenau (Osvětim-

Březinka). Česká republika 

vyhlásila 27. leden významným 

dnem poprvé v roce 2000, a to z 

iniciativy České rady pro oběti 

nacismu, Federace židovských 

obcí v ČR a dalších organizací, 
následně byl v roce 2004 

zákonem ustanoven jako „Den 

památky obětí holocaustu a 

předcházení zločinům proti 

lidskosti“. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Valn%C3%A9_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valn%C3%A9_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valn%C3%A9_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN
https://cs.wikipedia.org/wiki/2005
https://cs.wikipedia.org/wiki/Holokaust
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_rada_pro_ob%C4%9Bti_nacismu&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_rada_pro_ob%C4%9Bti_nacismu&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Federace_%C5%BEidovsk%C3%BDch_obc%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Federace_%C5%BEidovsk%C3%BDch_obc%C3%AD
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Zdroj: oficiální stránky města 

Turnova 

Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kam za kulturou? 

Pondělí 20. 1. 2020 

Městské divadlo Turnov 

Od 19:30 

Ve stodole u slepic 

 

 

 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/vzpominkovy-lednovy-program-synagogy-v-turnove.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/vzpominkovy-lednovy-program-synagogy-v-turnove.html
https://icm.turnov.cz/
http://www.kcturnov.cz/ve-stodole-u-slepic
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Úterý 21. 1. 2020 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

Bílý bílý den 

 

Středa 22. 1. 2020 

Městské divadlo Turnov 

Turnovské hudební večery 

Od 19:30 

Bohemia Balet 

 

 

 

Pátek 24. 1. 2020 

KC Střelnice 

Od 20:00 

Maturitní ples 4. ročníku Gymnázia 

Turnov 

 

 

 

 

 

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.kcturnov.cz/bily-bily-den
http://www.kcturnov.cz/bohemia-balet
http://www.kcturnov.cz/maturitni-ples-4-rocniku-gymnazia-turnov-3706
http://www.kcturnov.cz/maturitni-ples-4-rocniku-gymnazia-turnov-3706
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
https://knihovna.turnov.cz/
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http://www.muzeum-turnov.cz/  

Zámek Hrubý Rohozec 

https://www.zamek-

hrubyrohozec.cz/cs  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

 

http://www.muzeum-turnov.cz/
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.ponorkaturnov.cz/

