
EVROPSKÝ  TÝDEN  MOBILITY
A  EVROPSKÝ  DEN  BEZ  AUT

16.  - 22. 9. 2008

„ULICE  PRO   LIDI“
Program Evropského týdne mobility v     Turnově 2008  



Datum Čas Akce Místo konání
16. 9. 2008

úterý
10:00- 15:00

18:00

Federal Cars s.r.o. – možnost prohlídky automobilu zn. Toyota na alternativní pohon

Diashow – Jan Kopka – O nejdrsnějším závodě planety, 
IDITAROD TRAIL INVITATIONAL 2007

zimním nonstop závodě 1 800 km napříč Aljaškou po stezkách psích spřežení 
na upravených kolech v extrémních mrazech absolutně bez podpory. 

O závodě, který se jezdí, aby člověk přežil, nikoli vyhrál.

náměstí Českého ráje

Městská knihovna Antonína 
Marka

17. 9. 2008
středa

Žáci základních škol z Turnova - sčítání aut na ulicích
Městská policie – kontrola přileb žáků základních škol při jízdě do školy i při jízdě po městě

Policie ČR – kontroly dopravy po Turnově
okolí základních škol

18. 9. 2008
čtvrtek

9:00-17:00 Čistý vzduch všem – uzavřena část Náměstí Českého ráje
část náměstí bude pro auta uzavřena po celý den a bude sloužit žákům škol i široké veřejnosti

Připraven kulturní program, ukázky první pomoci studenty SZŠ Turnov, předvedení sanitního vozu ZZS LK, 
Městská policie – ukázka zbraní a dalšího vybavení, OS Náruč – ukázky přepravy dětí, OS Fokus Turnov – 
divadelní představení, Tyflocentrum – předvedení pomůcek pro zrakově postižené, hudební vystoupení pro 

dospělé, Eurocentrum Liberec – informace o EU, Besip  - informace o bezpečnosti silničního provozu
Soutěže pro děti – výtvarné, sportovní i s ekologickou tématikou (EKO-KOM. a.s.- Tonda obal)

 Výstava prací na téma na kolo s přilbou spojená se soutěžemi na kole

náměstí Českého ráje
a

park u letního kina

19. 9. 2008
Pátek

14:00 Výlet na kole – část okruhu kolem Turnova po nově připravované cyklotrase - start ve 14:00 na náměstí. Trasa 
povede přes Durychov, Pelešany, Nudvojovice, Přepeře, Ohrazenice, Malý Rohozec, Dolánky a Metelkovy sady. 

Délka trasy cca 18 km.

start na náměstí Českého ráje

20. 9. 2008
Sobota

9:00 - 12:00

10:00 – 15:00

Dopravní hřiště – veřejnost může navštívit a vyzkoušet areál dopravního hřiště (několik kol je možno zapůjčit 
přímo v areálu nebo přijeďte na vlastním kole)

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a Sbor hasičů Města Turnova – veřejnost bude mít možnost se 
seznámit s prací hasičů (prohlídka areálu a techniky – ukázka vozů, výstroje, pěna)

Skautský ostrov
Dopravní hřiště

u autobusového nádraží

21. 9. 2008
Neděle

10:00 – 14:00 Vycházka z Turnova na Valdštejn spojená s přednáškami o přírodě a kulturních památkách
- sraz na náměstí u kašny v 10:00 hodin

(vycházka půjde přes  Židovský hřbitov, Pelešany  na Valdštejn, kde bude zakončena prohlídkou hradu a 
připraveným divadelním představením pro děti od 13:00 hodin)

sraz na náměstí Českého ráje u 
kašny

22. 9. 2008
Pondělí

8:00 – 12:00 Evropský den bez aut
Městská policie – kontroly u přechodů v Turnově

ČSAD Semily, a.s. – možnost prohlídky nového nízkopodlažního autobusu na alternativní pohon  (stlačený 
zemní plyn)

Prezentace nové Liberecké krajské karty – Opuscard

náměstí Českého ráje 



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
Městská policie Turnov

Policie ČR, Okresní ředitelství Semily
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje – OP Turnov

Střední zdravotnická škola Turnov
Mateřské a základní školy Turnov

Základní škola a mateřská škola, Sobotecká ulice, Turnov
Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov
ČSAD Semily, a. s.

Federal Cars Liberec
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, územní pracoviště Liberec

Eurocentrum Liberec 
EKO-KOM, a. s. Praha

Sdružení Český ráj, Turnov
Sbor hasičů Města Turnov

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – pobočka Turnov
Centrum pro rodinu „ Náruč“ Turnov

Tyflocentrum Liberec o.p.s.
FOKUS Turnov

Panochova nemocnice Turnov s.r.o.
Cyklosport Staněk

Občanské sdružení POVYK
Besip

Eurocentrum Liberec
Hrad Valdštejn




