
TURNOV

pondělí 
15. 9. 

KŘEST KNIHY „STROMY Z RÁJE ČESKÉHO“ slavnostní křest knihy o památných stromech regionu Českého  Zámek Hrubý Rohozec 18:00

 ráje za přítomnosti autorů, vedení města a dalších hostů 

 datum akce                          místo konání       hodina konání     

PUTOVÁNÍ PO PAMÁTKÁCH  program pro 4. ročníky základních škol. Děti postupně navštíví   8:00 – 13:00

 Synagogu, Rývovy sady a Dlaskův statek. V Rývových sadech bude 

 ukázka práce s dravci.   

HIMÁLAJSKÉ PUTOVÁNÍ KOLEM SVATÉ HORY  cestovatelský klub  kino Sféra 18:00  
 Diashow Pavly Bičíkové o dobrodružné cestě kolem třetí nejvyšší 
 hory světa – Kanchenjungy

úterý 
16. 9.

úterý 
23. 9.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA RADNICI  při prohlídce radnice se můžete seznámit s historií budovy. Představeny budou kanceláře vedení města a práce

 některých odborů. Zpřístupněna bude také věž radnice. 

 Prohlídky pro žáky škol proběhnou od 9:00 do 11:00 hod., pro veřejnost je vyhrazen čas od 15:00 – 17:00 

„ZASKOČTE SI PRO RADU, JAK SE ZBAVIT ODPADU“ v dopoledních hodinách proběhne ekologicko-naučná akce  Sběrný dvůr Vesecko    

 pro děti z mateřských, základních a středních škol. 

středa
17. 9.

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT • zahájení akce za účasti představitelů Města Turnov Skálova ulice  9:00 – 17:00
 •  Martin Šimůnek – biketrialové vystoupení a exhibice trojnásobného mistra světa a reprezentanta ČR
 •  Ukázky policejního a sportovního výcviku psů – začátky ukázek v 9:30, 11:00 a 14:00
 •  Středisko pro volný čas dětí a mládeže – „Žlutá ponorka“ – jízdy zručnosti na kole a výtvarná dílna
 •  Středisko ekologické výchovy Český ráj – smyslové aktivity pro všechny věkové kategorie zaměřené na  

seznámení s přírodou všemi smysly – VYSTUPTE Z AUTA A POJĎTE S NÁMI DO LESA
 •  Centrum pro rodinu Náruč – jízda zručnosti pro nejmenší (odstrkovadla, kola, tříkolky)
 •  FOKUS – vystoupení „Rapeři z Fokusu“
 •  TJ Turnov – orientační běh – běžecká soutěž
 •  Střední zdravotnická škola Turnov – ukázky první pomoci, měření tlaku a Zdravý zoubek
 •  Sbor Hasičů města Turnova a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – ukázka techniky
 • Městská policie Turnov – ukázka techniky a výstroje
 •  Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje – prezentace, ukázka techniky
 •  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Krajská pobočka pro Liberecký kraj – prezentace 
 •  Eurocentrum Liberec – prezentace

čtvrtek
18. 9.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ČISTÍRNĚ  Žáci základních a středních škol si čistírnu prohlédnou dopoledne. Pro veřejnost budou prohlídky v 15:00 a 16:00
ODPADNÍCH VOD V TURNOVĚ hodin – prohlídka začíná ve stanovenou hodinu u brány (vjezd do areálu čistírny za Preciosou, Sobotecká ulice).

ZÁZRAKY PŘÍRODY S VLADIMÍREM KOŘENEM večerní pořad mluveného slova a projekce moderátora pořadu  Dům Na Sboře 19:00
 Zázraky přírody, Vladimíra Kořena pro širokou veřejnost

pátek 
19. 9.

NORDIC WALKING – LEKCE CHŮZE SE SPECIÁLNÍMI HOLEMI  sraz ve 14:00 hodin v Rývových sadech u altánu (Šetřilovsko). Seznámíte se se základy Nordic Walking, 
 vyrazíme na krátkou procházku do okolí (cca 1-2 hodiny). Hole bude možné zapůjčit na místě. 

sobota
20. 9.

RODINNÉ ODPOLEDNE NA KOLEČKÁCH  centrální parkoviště (Na Lukách) 14:00 – 17:00

 Připravena bude jízda na okruhu, paralelní slalom i soutěž o nejoriginálnější vlastní jezdítko. K zapůjčení budou čtyřkolky a koloběžky. Pro děti
 připravujeme skákací hrad, ukázky hasičské techniky i drobné soutěže a samozřejmě bude dostatek občerstvení pro celou rodinu – od 14:00 hodin 
 na parkovišti u autobusového nádraží („Na Lukách“)

FULMAYA, DĚVČÁTKO S TENKÝMA NOHAMA dokumentární fi lm, vstup zdarma  kino Sféra 19:30  
 Neobyčejný příběh o touze po svobodě a velkých životních rozhodnutích odehrávající se v podhůří Himalájí. Hlavní postavou nového českého 
 celovečerního dokumentárního fi lmu je slovenská muzikantka a herečka Dorota Nvotová, která k celému snímku také zkomponovala hudbu, a její 
 nepálské alter ego Fulmaya žijící v Nepálu. Sled autentických situací, doteky jinakostí vzdáleného světa, lidské opravdovosti a překvapivá katarze čeká 
 na diváky v příběhu, jehož scénář napsal s nadsázkou řečeno osud hlavní hrdinky (Česko, 2013, 76 minut)

neděle
21. 9.

pondělí
22. 9.

MĚSTSKÁ POLICIE kontrola u přechodů v době dopravní špičky (Náměstí Českého ráje, ul. 28. října, ul. Hluboká)     

STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 
„ŽLUTÁ PONORKA“  Skautský ostrov – dopravní hřiště – v dopoledních hodinách - výuka dopravní výchovy pro děti z mateřských škol

celý týden
16. 9. – 19. 9.
a 22. 9.

EVROPSKÝ TÝDEN 
MOBILITY 2014

Partneři a spolupracující organizace

Město Turnov; Městská knihovna Antonína Marka Turnov; kolektivní systém Elektrowin; Liberecký kraj; Technické služby Turnov spol. s r.o.; Martin Šimůnek Manušice – Horní Libchava; Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov „Žlutá 
ponorka“; Středisko ekologické výchovy Český ráj; Centrum pro rodinu Náruč; FOKUS Turnov; TJ Turnov – oddíl orientačního běhu; Střední zdravotnická škola Turnov; Zdravý zoubek; Sbor Hasičů Města Turnova; Hasičský záchranný sbor 
Libereckého kraje; Městská policie Turnov; Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje; Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR; Eurocentrum Liberec; Petr Mikolášek; VHS Turnov; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.; Ing. Pavla Bičíková; 
Sundisk s.r.o.; Sbor dobrovolných hasičů Turnov; Kulturní centrum Turnov, s.r.o.; Muzeum Českého ráje v Turnově; Základní školy Turnov.


