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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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Získej ocenění Young Audiences 

Music Awards 

Hraješ ve školním orchestru, kapele 

nebo jsi sólo umělec/kyně? 
Zaměřuješ se ve své tvorbě na mladé 

publikum? Ukaž, co umíš, v soutěži 

Young Audiences Music Awards! 

Pošli ukázku své tvorby a vyhraj 

1000 eur! 

Young Audiences Music Awards 

(YAMA) je ocenění určené pro 

kapely, hudební spolky, orchestry i 

sólo umělce/kyně z celého světa 

zaměřené na mladé publikum.  

Do soutěže můžeš přihlásit hudební 

vystoupení, které vzbuzuje emoce, 

probouzí imaginaci, týká se 

současných problémů a motivuje 

děti a mládež (0-18 let) ke zkoumání 

hudebního světa. 

Jak se zúčastnit? 

Vyplň online přihlašovací formulář 

zde. 

Přilož nahrávku Tvého hudebního 

vystoupení. 

Pokud není v angličtině, přidej k 

němu anglické titulky nebo detailní 

shrnutí. 

Deadline pro zaslání je 4. května 

2020, 17:00. 

Co můžeš vyhrát? 

 Nejlepší malá kapela pro 

mladé publikum: 1000 eur 
 Nejlepší velká kapela pro 

mladé publikum: 1000 eur 

 Nejlepší opera pro mladé 

publikum: 1000 eur 

 Cena publika: 1000 eur 

Vítězové/ky budou slavnostně 

vyhlášeni na akci YAMsession 

2020, která se uskuteční v norském 

Larviku 20. října. 

Další informace o soutěži najdeš 

zde.  

  

Zdroj: eurodesk 

Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

https://yamawards.org/
https://podio.com/webforms/24214463/1760864
https://yamawards.org/
https://www.eurodesk.cz/ziskej-oceneni-young-audiences-music-awards
https://icm.turnov.cz/
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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! 

Koncerty či divadla budou živě 

přenášena až k vám domů. Pro jejich 

sledování potřebujete pouze kvalitní 

internetové připojení a youtube. 



Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 18. týden  

(27. 4. – 3. 5. 2020) 
 
 

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. 

 

 

 

 

Zdroj: Kulturní centrum Turnov 

  

 

 

 

 

 

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/clanek/predstavujeme-novy-kulturni-online-projekt
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/

