
 

 

 

PROGRAM  EVROPSKÉHO  TÝDNE  MOBILITY V TURNOVĚ 
 
Čtvrtek  16. 9. 2010  
Vybavení jízdních kol – přednáška  Městské policie o povinné výbavě cyklistů na  ZŠ v Žižkově ulici. 
Závody dětí na koloběžkách – závody pro děti z mateřských škol za přítomnosti Městské policie  v  Šetřilovských parcích  od 10:00 hod. 
Západní Austrálie -  promítání a beseda s  Evou Palátovou o zážitcích   z jejich ročního pobytu  v Austrálii, kde studovali, pracovali a cestovali. Městská knihovna 
Antonína Marka od 18:00 hodin. 
 
Pátek 17. 9. 2010 
Evropský den bez aut – program bude probíhat od 8:30 do 16:00  hodin na náměstí B. J. Horáčka  
Zahájení akce za účasti představitelů  Města Turnova. 
Martin Šimůnek - biketrialové vystoupení a exhibice trojnásobného mistra světa a reprezentanta ČR. 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – ukázky techniky. 
Zdravotní záchranná služba Libereckého kraje – ukázka  poskytování první pomoci a vybavení sanitního vozu. 
Policie ČR – ukázky  služební kynologie  a práce  dopravní policie. 
ECOBAT s.r.o  - bude uspořádán „Den rekordu“ ve sběru použitých baterií. 
STŘEVLÍK, p. o. – středisko ekologické výchovy Libereckého kraje   ve spolupráci  se společnostmi ASEKOL, s.r.o., ELEKTROWIN a.s., a  EKO-KOM, a.s. uspořádá 
zábavnou akci na podporu třídění  odpadů „Třídění je hra.“ 
Středisko volného času dětí a mládeže Turnov -  „ŽLUTÁ PONORKA“ - program pro děti (výtvarné dílny, jízdy zručnosti na kole nebo koloběžce). 
FOKUS Turnov – divadelní představení  „O chlapci, který  se nechtěl učit.“ 
Centrum pro rodinu Náruč, o.s. – představení činnosti, zábavné hry a soutěže pro nejmenší děti. 
ROKO s.r.o., Svijany – prezentace elektrických kol a skútrů. 
Eurocentrum Liberec – soutěže, hry, informační materiály o EU. 
ČSAD Semily, a.s. - prezentace a prohlídka autobusu s pohonem na zemní plyn.  
Autotrend Liberec, spol s r. o. – prezentace vozů řady „Green line“ a jízdních kol „Škoda“. 
 
Sobota 18. 9. 2010 
„Skate a bike show“ – jízdy zručnosti a ukázkové  jízdy skateboardistů a bikerů -  před Kulturním centrem Střelnice  od 12:00 do 20:00 hodin, akcí vás bude provázet 
DJ Pup – Shmeer. Na závěr dne vás na hiphopové vlně svezou turnovští mc‘s Zygy a Woreal + Dj T – Engine 
 
Neděle 19.9.2010 
„Greenway Jizera“ – cyklovýlet podél řeky Jizery, který připravilo Město Turnov a Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery.  Start cyklovyjížďky proběhne v 10.00 
hodin na náměstí Českého ráje v Turnově. Během cyklovyjížďky bude slavnostně položeno základní „pádlo“ pro další rozšíření půjčovny lodí Jizera – Žlutá Plovárna v 
Přepeřích. Zájemci navštíví kostel v Loukově a nepřístupné prostory novogotické hrobky knížat Rohanů s průvodcem. Na závěr proběhne exkurze  Pivovaru Svijany, 
kde budou účastníci  při prohlídce seznámeni s tradiční technologií výroby tohoto piva a také ho ochutnají. 

Pondělí 20.9.2010 
„Den záchranářů“ – akce Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, SDH Turnov a Policie ČR  na ZŠ v Žižkově ulici  od 8:00 – 11:00 hod. 
Vybavení jízdních kol – přednáška  Městské policie o povinné výbavě cyklistů na  ZŠ v ul. 28. října a v ul. Skálově. 
Měření rychlosti  Policií ČR – orientační měření rychlosti pro motoristy  - komunikace u zámku Hrubý Rohozec  od 14 :00 – 16:00 hod. 
„Nordic Walking“ – lekce správné  chůze se speciálními holemi za účasti lektorů Nordic Walking Barborka Team z Jablonce nad Nisou  - Šetřilovské parky od 16:00 
hod. 
 
Úterý 21.9.2010 
„S ČD vláčkem na výlet“ – zábavný program o mašinkách pro děti MŠ za účasti zástupců ČD  v  Městké knihovně Antonína Marka od 9:30 hod. 
„Policie radí seniorům“ – beseda Policie ČR se seniory z Turnova ve společenské místnosti Domova důchodců Pohoda v ul. 28. října od  14: 00 hod. 
„Sportovní odpoledne s TJ Turnov“ – v hale Sportcentra ve Skálově ulici budou probíhat od 14:00 do 19:00 hod. ukázky jednotlivých sportů – spinningu, squashe, aj. 
a současně bude probíhat nábor mládeže do jednotlivých oddílů.  
 
Středa 22.9.2010 
„S ČD vláčkem na výlet“ – zábavný program o mašinkách pro děti MŠ za účasti zástupců ČD   - v Městké  knihovně Antonína Marka od 9:30 hod. 
Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – promítání  filmu „Auto*Mat“  za účasti hostů. Jedná se o inspirující, emotivní a vtipný dokumentární  příběh režiséra Martina 
Marečka, který  hledá hravým způsobem odpovědi na otázky související s životem ve městě, civilizací v pohybu a dobrodružnou cestou ke změně.  
Kulturní centrum Turnov s.r.o. – v dopoledních hodinách pro ZŠ a SŠ, ve 20:00 hod. pro veřejnost 
 

Od 13.9.2010 do 23.9.2010  je otevřeno Dětské dopravní hřiště pro MŠ z Turnova a okolí. 

 

V  průběhu celého Evropského týdne mobility budou  probíhat kontroly přechodů za účasti Městské policie  a Policie ČR. 

 
 
Na přípravě akcí se společně s Městem Turnov podílí: Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí • Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu • Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí • 

Městský úřad Turnov, odbor dopravy • Kulturní centrum Turnov s.r.o. • Městská policie Turnov • Policie ČR, Okresní ředitelství Semily • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje – OP Turnov • 
Mateřské a základní školy Turnov • Městská knihovna Antonína Marka Turnov • Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov „ Žlutá ponorka“• ČSAD Semily, a. s. • EKO-KOM, a. s. Praha • Sdružení Český 

ráj, Turnov • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – pobočka Turnov • Centrum pro rodinu „Náruč“ Turnov • FOKUS Turnov • ASEKOL s.r.o. • ELEKTROWIN a.s. • Eurocentrum Liberec • Střední 
zdravotnická škola Turnov • ROKO s.r.o. • Centrum ekologické výchovy STŘEVLÍK • Martin Šimůnek • ECOBAT s.r.o. • TJ Turnov • Autotrend Liberec spol. s r.o • Nordic Walking Barborka team Jablonec nad 

Nisou • České dráhy a.s. • Eva Palátová • 

 


