EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
TURNOV
2012
datum

akce

místo konání

hodina konání

neděle
16. 9. 2012
pondělí
17. 9.2012

„Pohádková neděle na hradě Valdštejně“ Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi

hrad Valdštejn

13,30 hod.

Lekce správné chůze se speciálními holemi za účasti lektorů Nordic Walking Barborka
Team z Jablonce nad Nisou
Současná, ale také budoucí podoba města – beseda s Ing. arch. Tomášem Höckem.
Doplněno promítáním a následným zodpovězením otázek.
Zábavný program o mašinkách pro děti v MŠ za účasti zástupců ČD. Besedy doplněné
soutěží a malováním na téma železniční dopravy.
Za sopkami s cestovatelem Liborem Turkem (Havajské ostrovy, Karibik, Sicilie, Liparské
i Kanárské ostrovy, západní pobřeží Jižní Ameriky…)
Přednáška o tradici turnovského lidového kroje s PhDr. Vladimírou Jakouběovou
(spojeno s promítáním)
Putování po památkách Turnova pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ

Šetřilovské parky

16,00 hod.

„Nordic Walking“
„Turnov, město proměn“

úterý
18. 9. 2012

„S ČD vláčkem na výlet“
„Cestovatelský klub“
„Turnovský kroj“

středa
19. 9. 2012

„Putování po památkách“
„S ČD vláčkem na výlet“

čtvrtek
20. 9. 2012

„EVROPSKÝ DEN BEZ AUT“

pátek
21. 9. 201

„Den otevřených dveří v hasičárně
na Daliměřicích“
„Cyklojízda Greenway Jizera“

sobota
22. 9. 2012

„Historie a současnost Rohozeckého
zámeckého parku“

klubovna penzionu pro 14,00 hod.
důchodce – Žižkova ul.
Městská knihovna
Antonína Marka

09,00 hod.

Městské divadlo

18,00 hod.

domov důchodců
Pohoda

14,00 hod.

začátek u Synagogy

8,00 – 13,00 hod.

Zábavný program o mašinkách pro děti v MŠ za účasti zástupců ČD.
Besedy doplněné soutěží a malováním na téma železniční dopravy
- zahájení akce za účasti představitelů Města Turnov
- Martin Šimůnek – biketrialové vystoupení a exhibice trojnásobného mistra světa
a reprezentanta ČR
- Skákací hrad pro děti
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – ukázky techniky
- Policie ČR – ukázky prací policejních psovodů, motorky dálniční policie, policejní kola,
prohlídka schengenbusu, praktické ukázky snímání otisků prstů, představení techniky
dopravní policie
- Sbor Hasičů města Turnov – praktická ukázka zásahu hasičů – vyproštění z vozidla,
ukázky techniky
- Městská policie Turnov – ukázka odchytu toulavého psa, ukázka výstroje (vysílačky,
neprůstřelná vesta apod.), nasazování botiček
- Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje – prezentace, ukázky záchrany života
- Středisko ekologické výchovy Český ráj
- Střední uměleckoprůmyslová škola – malování, krátké divadelní představení, ukázka
kování a ruční ražby, čištění šperků
- EKO-KOM – recyklohraní – Tonda Obal
- Dechový orchestr Turnovanka – k tanci i poslechu
- Centrum pro rodinu Náruč – představení činnosti, zábavné hry a soutěže pro nejmenší
děti, „Spanilá jízda“ – soutěž o nejkrásněji vyzdobený kočárek
- Český červený kříž, místní skupina Turnov – prezentace práce a ukázky první pomoci
při havárii cyklisty
- Střední zdravotnická škola Turnov
- FOKUS – divadlo s písničkami „Námořníci“
- Zdravý zoubek
- Zdravotní pomůcky p. Bokotej
- Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov – „Žlutá ponorka“ jízdy zručnosti
- Slunce všem, o. s.
- Eurocentrum Liberec – soutěže, hry, materiály o Evropské unii
- Základní škola Turnov, Žižkova ul. – korálková dílna
- Základní škola Turnov, Skálova ul. – prezentace školy a její sportovní činnosti
- Základní škola Turnov, ul. 28. října – prezentace
- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Krajská pobočka pro Liberecký kraj –
prezentace VZP, soutěže pro děti
- České dráhy, a. s., pob. Liberec – prezentace společnosti ČD
- Sport Staněk Turnov – prezentace kol
- Městská sportovní Turnov – závody na schodech
- Tělovýchovná jednota Turnov – orientační běh, nábor do oddílů
- Restart skateboards, Turnov výroba skateboardových prken, balanční desky
- Odbor dopravy Libereckého kraje – prezentace kampaně „Uber plyn“
- Výklad o historických budovách ve Skálově ulici – od Muzea Českého ráje po SUPŠ
se zástupci odboru školství, kultury a sportu a studenty Hotelové školy Turnov
- OCR - Regionální turistické informační centrum Turnov - propagační materiály
- Sdružení Český ráj - prezentace projektu „Greenway Jizera“,
Prezentace hasičské techniky pro veřejnost

Městská knihovna
Antonína Marka

09,00 hod.

Skálova ulice

9,00 – 16,00 hod.

hasičárna Daliměřice

9,00–13,00 hod.

Výlet na kole – Svijany a zpět

start na náměstí
Českého ráje

10,00 hod.

Komentovaná vycházka se zahradním architektem Ing. Josefem Součkem

14,00 hod.

V průběhu celého Evropského týdne mobility budou probíhat preventivní prohlídky cyklistů a chodců za účasti Policie ČR a Městské policie Turnov
Vzhledem k rozsahu akce je možná změna programu. Aktuální informace naleznete na www.turnov.cz
Partneři a spolupracující organizace:
Sbor hasičů Města Turnova; Městská policie Turnov; Kulturní centrum Turnov, s.r.o.; Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov; Hrad Valdštejn; OCR - Regionální turistické informační centrum
Turnov; Sdružení Český ráj; Policie České republiky – územní odbor Semily; Nordic Walking centrum Barborka Boží Dar – Nordic Walking Barborka team Jablonec nad Nisou; Hasičský záchranný
sbor Libereckého kraje; Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje; Martin Šimůnek Manušice – Horní Libchava; Eurocentrum Liberec; Staněk Sport Turnov; České dráhy, a.s. – KCOD Liberec;
Český červený kříž – místní skupina Turnov; Střední zdravotnická škola Turnov; SPCH – Svaz postižených civilizačními chorobami – Základní organizace Turnov; Městská knihovna Antonína Marka
Turnov; Všeobecná zdravotní pojišťovna; Státní zámek Hrubý Rohozec; Městská sportovní Turnov; TJ Turnov; Odbor dopravy Libereckého kraje; Středisko ekologické výchovy Český ráj; Střední
uměleckoprůmyslová škola Turnov; EKO-KOM; Dechový orchestr Turnovanka; Centrum pro rodinu Náruč; FOKUS Turnov; Zdravý zoubek; Zdravotní pomůcky Bokotej; Slunce všem, Turnov;
Základní škola Turnov – Žižkova ul.; Základní škola Turnov – Skálova ul.; Základní škola Turnov – 28. října; Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola; Restart skateboards, Turnov;
Dorty z ráje f.o. – Eva Dlouhá, Turnov; Mléčný bar Domino, Turnov.

