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Z webu ICM 

Turnovský psinec hledá 

dobrovolníky 

 

Psinec ve správě Skautského 
střediska Turnov pomáhá městu 

Turnov plnit zákonnou povinnost 

postarat se o nalezené či odchycené 
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psy. Kapacita dobrovolníků je však 

omezená a proto hledáme dobré 

duše, které s pejsky a především 

chodem psince pomohou.  

„Samotná pomoc by spočívala 

především v pomoci udržet služby 

psince jako takového,“ sdělila 
místostarostka Jana Svobodová. A 

doplnila, že v současnosti se o 

turnovský psinec starají asi 3 nebo 4 

skauti, a to je na provoz 

málo.  Skauti provedou zateplení 

kotců a renovaci podlah.  

Dobrovolník by mohl být po řádném 

proškolení členem týmu pečovatelů, 

docházel by na Ostrov na služby. 

Dobrovolníci by mohli také pomoci 

s pravidelným velkým úklidem 

psince, který probíhá přibližně 4x 

ročně. 

„Pes, který je odchycen nebo 

nalezen je umístěn do psince, druhý 
den nafocen a přes sociální sítě mu 

hledáme majitele,“ sdělila za 

turnovské Skauty Dita Veselá. Podle 

ní se většinou majitel najde. Přispívá 

tomu už i obvyklé čipování či 

obojky s identifikací. Pokud si psa 

majitel nevyzvedne, muže být 

umístěn do náhradní péče, kdy se o 

psa do doby osvojení starají 

„pěstouni“. Tím se může stát i 

nadšený dobrovolník. 

Pokud se chcete stát dobrovolníkem 

či jiným způsobem pomoci, 

kontaktujte paní Ditu Veselou 

prostřednictvím e-mailu: 

ditavesela@gmail.com 

 

Zdroj: oficiální stránky města 

Turnova 

Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

 

 

 

 

 

mailto:ditavesela@gmail.com
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/turnovsky-psinec-hleda-dobrovolniky.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/turnovsky-psinec-hleda-dobrovolniky.html
https://icm.turnov.cz/


Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 5. týden  

(27. 1. – 2. 2. 2020) 
 
 

Další aktuality z knihovny 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kam za kulturou? 

Úterý 28. 1. 2020 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

Antropocén: Epocha člověka 

 

Úterý 28. 1. 2020 

Městské divadlo Turnov 

Od 19:30 

Ve stodole u slepic 

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/antropocen-epocha-cloveka
http://www.kcturnov.cz/ve-stodole-u-slepic
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Středa 29. 1. 2020 

Kino SFÉRA 

Cestovatelský klub 

Od 18:00 

Vladimír Lemberk: Bali – ráj na 

východě 

 

Čtvrtek 30. 1. 2020 

Kino SFÉRA 

Od 19:30 

Gentlemani 

 

 

 

 

Pátek 31. 1. 2020 

Kino SFÉRA 

Friday Movie Night 

Od 22:00 

Big Lebowski 

 

Sobota 1. 2. 2020 

Kino SFÉRA 

Od 14:30 

Cesta za živou vodou 

 

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/vladimir-lemberk-bali-raj-na-vychode
http://www.kcturnov.cz/vladimir-lemberk-bali-raj-na-vychode
http://www.kcturnov.cz/gentlemani
http://www.kcturnov.cz/big-lebowski
http://www.kcturnov.cz/cesta-za-zivou-vodou
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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/

