
pondělí  
16.9. 

Policie ČR – Přednášky PRo základní školy dopravní výchova pro 2. a 3. ročníky ZŠ ZŠ Skálova 8:00 

  ZŠ Žižkova 9:50

doPRavní hřiště otevřeno zdarma pro veřejnost Skautský ostrov  15:00 – 17:00

evropský týden 
mobility       2013

 datum akce                          místo konání       hodina konání     

Partneři a spolupracující organizace

Sbor Hasičů Města Turnova; Městská policie Turnov; Městská sportovní Turnov s.r.o.; Kulturní centrum Turnov, s.r.o.; Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov „Žlutá ponorka“; Městská knihovna Antonína Marka Turnov; Hrad Valdštejn; Policie 
České republiky – územní odbor Semily; Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje; Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje; Muzeum Českého ráje v Turnově; Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR; Centrum pro rodinu Náruč; FOKUS 
Turnov; TJ Turnov – oddíl orientačního běhu; TJ Sokol Turnov; Základní školy Turnov; Zdravý zoubek; Střední zdravotnická škola Turnov; Eurocentrum Liberec; SPCH - Svaz postižených civilizačními chorobami – Základní organizace Turnov; Odbor 
dopravy Libereckého kraje; Sdružení obcí Libereckého kraje; Nordic Walking centrum Barborka Boží Dar – Nordic Walking Barborka team Jablonec nad Nisou; Martin Šimůnek Manušice – Horní Libchava; Staněk Sport Turnov; FEBA s.r.o; Cyklo 
Šonský Rovensko pod Troskami; Petr Šonský – Hračky Dráček; MVDr. Josef Nosek – kynolog; ČMMJ, Okresní myslivecký spolek Semily; Lovecké kvarteto lesních rohů Valdštejn; Milan Straka; Lesy ČR sp., Lesní správa Hořice; Město Turnov

Sokolovna – den otevřených dveří  přednáška o historii budovy a historii Sokola Sokolovna Skálova ulice  10:00 – 11:00 ZŠ 

   15:30 veřejnost 

bazén – den otevřených dveří otevřeno pro veřejnost zdarma Bazén Turnov  15:00 – 19:00 

nePál cestovatelský klub – přednáší PaedDr. Turek kino Sféra 18:00

úterý  
17.9.

den otevřených dveří  
v haSiČáRně daliměřice  ukázka techniky (pro školy, školky a širokou veřejnost) hasičárna Daliměřice 10:00 – 16:00  

středa 
18.9.

evRoPSký den bez aut • zahájení akce za účasti představitelů Města Turnov Skálova ulice  9:00 – 18:00 
 •  Martin Šimůnek – biketrialové vystoupení a exhibice 

trojnásobného mistra světa a reprezentanta ČR
 •  Odpad z nebe nespad´ – zajímavé hry a soutěže pro školy  

s tématikou třídění odpadů
	 •  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – ukázka techniky
	 •  Policie ČR - ukázky práce policejních psovodů; představení  

techniky dopravní policie
	 •  Sbor Hasičů města Turnova – ukázka vyproštění osob  

z havarovaného vozidla v součinnosti s RZS a použití  
vyprošťovacích prostředků 

	 • Městská policie Turnov – ukázka techniky a výstroje
	 •  Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje  

– prezentace, ukázka techniky
	 •  Centrum pro rodinu Náruč – jízda zručnosti pro nejmenší  

(odstrkovadla, kola, tříkolky)
	 • FOKUS – divadlo „Pohádka o třech prasátkách“
	 •  Středisko pro volný čas dětí a mládeže – „Žlutá ponorka“  

– jízdy zručnosti na kole
	 •  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Krajská pobočka pro  

Liberecký kraj – prezentace 
	 • Eurocentrum Liberec – soutěže, hry, materiály o EU
	 • Sport Staněk Turnov – prezentace kol
	 • Městská sportovní Turnov – běžecká soutěž
	 •  Odbor dopravy Libereckého kraje – tým silniční bezpečnosti
	 • FEBA – dodavatel  elektrokol značky Apache a Crussis
	 • Cyklo Šonský Rovensko pod Troskami

čtvrtek 
19.9.

noRdic Walking   lekce správné chůze se speciálními holemi za účasti lektorů  Metelkovy sady (Šetřilovsko) 16:00 
Nordic Walking Barborka Team z Jablonce nad Nisou

pátek  
20.9.

SvatohubeRtSká SlavnoSt na valdštejně  slavnosti věnované myslivosti a lesnictví, soutěže pro děti,  hrad Valdštejn 13:00 – 17:30 
 ukázky dravců, loveckých psů a lovecké hudby   

sobota 
21.9.

lidSký RozměR dokumentární film, vstup zdarma  kino Sféra 17:00   
 Jsou města pro auta, nebo pro lidi? Platí, že o potřebách automobilismu máme obrovskou spoustu dat, kdežto o chování pěších ve městě toho víme  
 velmi málo. Průkopník humanistického přístupu k urbanismu, Dán Jan Gehl, se více než čtyřicet let dívá na druhou stranu rovnice života ve městech.  
 Nezkoumá stavby, ale to, co je mezi nimi: lidi a jejich interakce. Navrhuje řešení, která vracejí „lidský rozměr“ tam, kde ho odstranily magistrály,  
 mrakodrapy, dopravní stavby a urbanismus 60. a 70. let. (Dánsko, 2012, 83 minut)

neděle 
22.9.

Policie ČR kontrola u přechodů v době dopravní špičky v okolí základních škol (Husova ul., Žižkova ul.)
 preventivní akce - kontroly v parku u letního kina (záškoláci apod.)     

měStSká Policie kontrola u přechodů v době dopravní špičky (Náměstí Českého ráje, ul. 28. října, ul. Hluboká)
 16.9. – 18.9. měření rychlosti v Nádražní ulici za účasti dětí ze základních škol z Turnova     

StřediSko PRo volný ČaS dětí a mládeže  
„žlutá PonoRka“  Skautský ostrov – dopravní hřiště – v dopoledních hodinách - výuka dopravní výchovy pro školy

celý týden 
16.9. - 20.9.

tUrnov
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