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Z webu ICM 

Dny architektury v Turnově se 

uskuteční 3. října 2020 

Na podzim letošního roku proběhne 
již 10. ročník celorepublikového 

festivalu Den architektury 2020. 

Mezinárodní den architektury je 

oficiálně stanoven na první říjnové 

pondělí. Česká republika však slaví 
celý týden1.-7. 10. 2020. 

Prostřednictvím bohatého programu, 

do kterého se zapojilo více jak 102 

měst a míst s 350 akcemi, se můžete 

v širších souvislostech seznámit pod 

vedením architektů, historiků a 

odborníků se zajímavostmi našich 

měst, jejich čtvrtí a domů. 

V Turnově je připraven program na 

sobotu 3. 10. 2020 a odehraje se na 

dvou místech. 

Od 10:00 hodin je připravena 

návštěva nové expozice horolezectví 

v Muzeu Českého ráje s autory 

projektu z ateliéru Hipposdesign 
Praha. Jak autoři uvádějí, expozici 

tvoří analogie procházky horskou 

krajinou a seznamuje návštěvníky 

s vývojem a důležitými milníky 
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horolezectví. Součástí expozice je i 

největší olejomalba ve střední 

Evropě „Pobití Sasíků pod Hrubou 
Skálou“, která byla součástí původní 

galerie. 

Od 14:00 hodin budete mít možnost 

si prohlédnout turnovské depo 
s rotundou a točnou a projet se 

historickým parním vlakem. Parní 

lokomotiva pochází z roku 1913 a 

byla vyrobena První 

československou továrnou na stroje 

v Libni pro místní dráhu Litovel – 

Senice. Od roku 2003 je prohlášena 

za kulturní památku.  Parní mašinka 
s dvounápravovými vagony z let 

1908 a 1938 -1949 bude vyjíždět 

z turnovského nádraží ve 14 hodin. 

Přestavba turnovské depa pochází 

z let 1937-41 a jeho zajímavostí je 

centrální kouřovod svedený do 40 

metrů vysokého komína. Zájemci 

uvidí i otočení točny, která má 

v průměru 22 metrů. 

Den architektury zaštiťuje spolek 

KRUH, který v letošním roce slaví 

20 let. Vznikl jako dobrovolný 
spolek studentů pražské Akademie 

výtvarných umění na škole 

architektury v roce 2001 a jeho 

hlavním cílem je veřejnosti 

představovat kvalitní a současnou 

architekturu a propojit autory a 

obyvatele měst a obcí. 

Zdroj: oficiální stránky města 

Turnova 

 

 Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/dny-architektury-v-turnove-se-uskutecni-3-rijna-2020.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/dny-architektury-v-turnove-se-uskutecni-3-rijna-2020.html
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou? 

Úterý 22. 9. 2020 

Kino Sféra 

Filmový klub 

Od 19:30 

Psi nenosí kalhoty 

 

Středa 23. 9. 2020 

Kino Sféra 

Cestovatelský klub 

Od 18:00 

Pavel Chlum: Laos 

 

 

Čtvrtek 24. 9. 2020 

KC Střelnice 

Od 17:00 

Rytmus: Tempos 

 

Sobota 26. 9. 2020 

Kino Sféra 

Od 17:00 

Šarlatán 

 

http://www.kcturnov.cz/psi-nenosi-kalhoty
http://www.kcturnov.cz/pavel-chlum-laos
http://www.kcturnov.cz/rytmus-tempos
http://www.kcturnov.cz/sarlatan
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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/  
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