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Aktuálně v ICM 

ICM opět otevřeno! 

Od pondělí 1. června 2020 je 
Informační centrum pro mládež opět 

otevřeno s upravenou otevírací 

dobou: 

Pondělí  12:00 – 17:00 

Úterý      12:00 – 17:00 

Středa     12:00 – 17:00 

Čtvrtek    12:00 – 17:00 

Pátek, víkend    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 

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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pomoc po telefonu každý pracovní 

den od 8:00 do 16:00 hodin.“ 

Telefonní číslo je 731 926 889. 

 

 

 

 

 

 

Hvězda pod tíhou hvězdy 

Od čtvrtka 4. června 2020 můžete 
zhlédnout výstavu o vztazích mezi 

Československem a státem Izrael na 

ženské galerii Synagogy Turnov. 

Expozice je zapůjčena z Útvaru pro 

dokumentaci a vyšetřování zločinů 

komunismu, který je součástí Policie 

České republiky. 

Výstava na 16 panelech ukazuje 

vývoj vzájemných diplomatických, 

ale i obchodních styků mezi oběma 
státy od vzniku státu Izrael až po 

pád komunistického režimu u nás. 

Vše je doprovázeno fotografiemi 

důležitých osob, diplomatů i 

důstojníků z obou států, a ukázkami 

mnoha dobových dokumentů. 

Vše začíná procesem uznání státu 

Izrael Československem na konci 

čtyřicátých let a navázáním 

vzájemných styků. Z těchto vztahů 
vzešla i materiální pomoc 

vznikajícímu státu a jeho armádě 

a dokonce se utvořila i 

dobrovolnická brigáda. Ale již velmi 

brzy se tyto slibně se vyvíjející 

vztahy náhle obrátily. 

Tento obrat souvisí se zájmy 

Sovětského svazu. Izrael se totiž 

začal orientovat spíše na západ, 

než k Sovětskému svazu, a i v 

samotném státu Izrael utrpěli tamní 

komunisté politickou porážku. 
Namísto možného sovětského 

spojence se tak na blízkém východě 

začal rýsovat spojenec západních 

mocností. To se odrazilo na 

ochladnutí sovětsko-izraelských 

vztahů a v důsledku toho 

i na ochladnutí československo-

izraelských vztahů. Na konci 
šedesátých let pak dokonce došlo 

k přerušení diplomatických styků. 
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Vztah Československa ke státu 

Izrael se následně odrazil i na 

židovské obyvatele Československa, 
kteří byli sledováni. Teprve konec 

vlády jedné strany umožnil obnovení 

vzájemných vztahů. 

 

Zdroj: oficiální stránky města 

Turnova 

 Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kam za kulturou? 

Pondělí 22. 6. 2020 

Letní kino 

Od 22:00 

Téměř dokonalá tajemství 

 

 

 

 

 

Úterý 23. 6. 2020 

Letní kino 

Filmový klub 

Od 22:00 

Portrét dívky v plamenech 

 

 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/hvezda-pod-tihou-hvezdy.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/hvezda-pod-tihou-hvezdy.html
https://icm.turnov.cz/
http://www.kcturnov.cz/temer-dokonala-tajemstvi
http://www.kcturnov.cz/portret-divky-v-plamenech
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Středa 24. 6. 2020 

Letní kino 

Od 22:00 

Bohemian Rhapsody 

 

3 Bobule 

Čtvrtek 25. 6. 2020 

Neděle 28. 6. 2020 

Letní kino 

Od 22:00 

 

 

 

 

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/bohemian-rhapsody
http://www.kcturnov.cz/bohemian-rhapsody
http://www.kcturnov.cz/3bobule
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/

