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Aktuálně v ICM 

Uzavření ICM pro veřejnost 

Od pátku 13. 3. 2020 je turnovská 

knihovna včetně Informačního 

centra pro mládež do odvolání 

uzavřena 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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Aktivity Zdravé 5 pro děti a 

rodiče 

Nudíte se? Tým Zdravé 5 připravil 

pro děti a rodiče tyto online aktivity: 

POJĎTE PRACOVAT SE 

ZDRAVOU 5 ONLINE! 

Zdravá 5 poskytuje zdarma: 

Sérii PRACOVNÍCH LISTŮ a 

VZDĚLÁVACÍCH VIDEÍ pro 

školáky i předškoláky na procvičení 

a prohloubení znalostí o správném 

stravování a základech výživy. 

Spoustu TIPŮa RECEPTŮ NA 

ZDRAVÉ, JEDNODUCHÉ, 

CHUTNÉ A VÝŽIVNÉ 

POKRMY nejen pro děti. 

Pracovní listy, videa i recepty rodiče 

naleznou na https://zdrava5.cz/pro-

deti nebo na facebookových 

stránkách Zdravé 

5 https://www.facebook.com/zdrava

5/?ref=bookmarks. 

ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE 

FINÁLE ZDRAVÉ 5! 

FINÁLE ZDRAVÉ 5 je celostátní 

kuchařská soutěž, ve které týmy 

soutěží se svými recepty na zdravou 

a nápaditou svačinu o věcné a 

zážitkové ceny. Letos se do soutěže 

mohou hlásit i RODIČE S DĚTMI. 

Stačí zaslat fotografii a originální 

recept zdravé svačinky, která bude 

obsahovat libovolné ovoce nebo 

zeleninu. 

Veškeré informace týkající se 

soutěže rodiče naleznou 

na https://zdrava5.cz/finale-zdrava5. 

 

SLEDUJTE FACEBOOK 

ZDRAVÉ 5 

To vše a mnoho další inspirace, tipů 

a nápadů včetně soutěží o zajímavé 

ceny pravidelně sdílíme na 

Facebooku Zdravé 

5 https://www.facebook.com/zdrava

5/?ref=bookmarks. 

 

 

 

 

Zdroj: zdrava5.cz 

http://app.sepmq7.cz/public/open/nlink/?u=8225a168-a942-11e8-8601-0ac4d1df590d&c=be2a2ce1-a9bd-11e8-a382-06d89053c99e&l=5e3e6e88-7e48-11ea-8995-560000895555&sid=ddda8ba089a44a7db1a066d6b66ad29a
http://app.sepmq7.cz/public/open/nlink/?u=8225a168-a942-11e8-8601-0ac4d1df590d&c=be2a2ce1-a9bd-11e8-a382-06d89053c99e&l=5e3e6e88-7e48-11ea-8995-560000895555&sid=ddda8ba089a44a7db1a066d6b66ad29a
http://app.sepmq7.cz/public/open/nlink/?u=8225a168-a942-11e8-8601-0ac4d1df590d&c=be2a2ce1-a9bd-11e8-a382-06d89053c99e&l=5e4ae60e-7e48-11ea-83e6-560000895555&sid=ddda8ba089a44a7db1a066d6b66ad29a
http://app.sepmq7.cz/public/open/nlink/?u=8225a168-a942-11e8-8601-0ac4d1df590d&c=be2a2ce1-a9bd-11e8-a382-06d89053c99e&l=5e4ae60e-7e48-11ea-83e6-560000895555&sid=ddda8ba089a44a7db1a066d6b66ad29a
http://app.sepmq7.cz/public/open/nlink/?u=8225a168-a942-11e8-8601-0ac4d1df590d&c=be2a2ce1-a9bd-11e8-a382-06d89053c99e&l=5e55e6e4-7e48-11ea-b375-560000898b11&sid=ddda8ba089a44a7db1a066d6b66ad29a
http://app.sepmq7.cz/public/open/nlink/?u=8225a168-a942-11e8-8601-0ac4d1df590d&c=be2a2ce1-a9bd-11e8-a382-06d89053c99e&l=5e4ae60e-7e48-11ea-83e6-560000895555&sid=ddda8ba089a44a7db1a066d6b66ad29a
http://app.sepmq7.cz/public/open/nlink/?u=8225a168-a942-11e8-8601-0ac4d1df590d&c=be2a2ce1-a9bd-11e8-a382-06d89053c99e&l=5e4ae60e-7e48-11ea-83e6-560000895555&sid=ddda8ba089a44a7db1a066d6b66ad29a
https://zdrava5.cz/
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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. 

Kulturní centrum Turnov 

představuje nový kulturní online 

projekt 

Kulturní centrum Turnov 

představuje nový kulturní online 

projekt Za kulturou virtuálně. 

#zakulturouvirtualne 

Chybí vám turnovské koncerty? 

Těšili jste se na některý ze zrušených 

Cestovatelských klubů? Chtěli byste 

ve vašich televizích sledovat něco 

jiného než běžné programy 
televizních stanic? Pak právě vám je 

určeno Za kulturou virtuálně. 

Tým Kulturního centra Turnov 
připravuje program sestavený z 

koncertů místních umělců, 

cestovatelských přednášek a na 

pohádkový bonus se mohou těšit i 

děti. Vše bude přeneseno až do 

vašich obývacích pokojů, a to zcela 

zdarma! 

https://icm.turnov.cz/


Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 17. týden  

(20. 4. – 26. 4. 2020) 
 
 

Koncerty či divadla budou živě 

přenášena až k vám domů. Pro jejich 

sledování potřebujete pouze kvalitní 

internetové připojení a youtube. 

Akce budou s dostatečným 

předstihem oznamovány na webu 

KCT a informace najdete i na 
sociálních sítích KCT. 

 

Samotný odkaz na online přenos 

bude zveřejněn před začátkem 

pořadu tamtéž. 

A na co se můžete těšit?  
 

Již ve čtvrtek 16. dubna od 20.30 

hodin otevře novou virtuální 

hudební scénu slovutné turnovské 

uskupení Duo Bigband!  
 
Těšte se na jazzové standardy i řadu 

nejazzových písní v podání Pepy 

Uchytila a Jindřicha Bady, dvou 

multiinstrumentalistů, kteří se 

(minimálně v hudbě) nebojí opravdu 

ničeho. 

 

 

Zdroj: Kulturní centrum Turnov 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/clanek/predstavujeme-novy-kulturni-online-projekt
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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/  

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/

