
 

 

 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY  

TURNOV  

 

2011 
 

 

 

datum akce místo konání hodina 
konání 

pátek 
 
16. 9. 2011 

Bezpečnost pohybu po pozemních 
komunikacích 

 

přednáška Městské policie pro 
žáky turnovských základních 
škol, zaměřená zejména na 
chodce a cyklisty 

základní 
školy v 
Turnově 

dle rozpisu 
jednotlivých 
škol 

„Greenway Jizera“ 
 

 

cyklovýlet podél řeky Jizery, 
připravený Městem Turnov a 
Sdružením Český ráj ve 
spolupráci s partnery -  Obecní 
úřad Malá Skála, Nadace Partnerství 
a Nadace České Spořitelny, Žlutá 
plovárna na Malé Skále, firma 
BAART, s.r.o. - balónové létání, 
Infoshop Vejměnek - Infocentrum 
Malá Skála 

start na 
náměstí 
Českého ráje 

14,00 hod. sobota 
 
17. 9.2011 

„Skokem do Dolánek“ 
 

 

aktivity a atrakce pro celou 
rodinu, soutěže v pohybu na 
tradičních i netradičních 
bezmotorových dopravních 
prostředcích – možnost vyzkoušení 
inline bruslí, skákacích bot, 
trampolíny, koloběžky, Segway, 
kanoe, kajaku, raftu … - připraveno 
Městem Turnov ve spolupráci se 
společností Sundisk s.r.o.  
 

Dolánky 14 – 17 hodin 

neděle 
 
18. 9. 2011 

„Podzimní přírodou s RNDr. Zdeňkem 
Mrká čkem“ 

 

procházka přírodou Českého 
ráje, zakončená návštěvou hradu 
Valdštejna a poslechem 
varhanního koncertu Mgr. Jana 
Rejška v kostele sv.  Jana 
Nepomuckého – připravená 
Městem Turnov ve spolupráci 
s Hradem Valdštejn 

sraz na 
parkovišti pod 
Valdštejnem 

13,30 hodin 

„Hasiči a Městská policie pro děti“ 

 

akce Sboru hasičů Města 
Turnova a Městské policie 
Turnov pro děti z mateřské školy 
a základní školy v Mašově 

areál základní 
školy Mašov 

9 – 11 hodin pondělí 
 
19. 9. 2011 

„Nordic Walking“ 
 

 

lekce správné chůze se 
speciálními holemi za účasti 
lektorů Nordic Walking Barborka 
Team z Jablonce nad Nisou 
 
 
 
 
 

Šetřilovské 
parky 

16,00 hodin 



„Bezpečnost seniorů“ 

 

beseda Policie ČR se seniory, 
zaměřená na oblast bezpečnosti 
seniorů v souvislosti s případy 
okrádání a zneužívání důvěry 

společenská 
místnost 
Penzionu pro 
důchodce v  
Žižkově ul. 

13,30 hodin 

„Hasiči a Městská policie pro děti“ 

 

akce Sboru hasičů Města 
Turnova a Městské policie 
Turnov pro děti z mateřských 
škol 

areál Střední 
zdravotnické 
školy Turnov 
v ul. 28. října 

9 – 11 hodin 

„Bezpečnost seniorů“ 

 

beseda Policie ČR se seniory, 
zaměřená na oblast bezpečnosti 
seniorů v souvislosti s případy 
okrádání a zneužívání důvěry 

společenská 
místnost 
Penzionu pro 
důchodce na 
Výšince 

14,00 hodin 

úterý 
 
20. 9. 2011  

Cestovatelský klub 
 

 

 

přednáška cestovatele 
Miroslava Deneše o jeho cestě 
po Itálii – od severu k jihu. 
Projdeme se touto zemí od severu až 
na Sicílii. Navštívíme například 
Pompeje na úpatí sopky Vesuv, vilu 
císaře Hadriána v Tivoli, šikmou věž 
v Pise, Liparské ostrovy, vulkán 
Stromboli a mnoho jiných míst. 

Městské 
divadlo 
Turnov 

18,00 hodin 

středa 
 
21. 9. 2011 

„Hasiči a Městská policie pro děti“ 

 

akce Sboru hasičů města Turnov 
a Městské policie Turnov pro děti 
z mateřských škol 

areál 
hasičárny v 
Daliměřicích 

9 – 11 hodin 

čtvrtek 
 
22. 9. 2011 

Evropský den bez aut 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

− zahájení akce za účasti 
představitelů Města Turnova 

− Martin Šim ůnek – 
biketrialové vystoupení a 
exhibice trojnásobného mistra 
světa a reprezentanta ČR 

− Hasičský záchranný sbor 
Libereckého kraje – ukázky 
techniky 

− Zdravotnická záchranná 
služba Libereckého kraje – 
prezentace,  ukázky záchrany 
života 

− Policie ČR – ukázky prací 
policejních psovodů a 
představení techniky 
dopravní policie 

− Centrum pro rodinu Náru č, 
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 Evropské unii 

− BusLine, a.s., Semily – 
prezentace a prohlídka 
autobusu s pohonem na 
zemní plyn 

− Staněk Sport Turnov  – 
prezentace kol 

 

nám. B. J. 
Horáčka 

9 – 14 hodin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Středisko pro volný čas dětí 
a mládeže Turnov  – „Žlutá 
ponorka“ – program pro děti 
(výtvarné dílny, jízdy 
zručnosti na kole nebo 
koloběžce) 

− Tým silniční bezpečnosti  
Libereckého kraje – škola 
poutání (dětské zádržné 
systémy), interaktivní hry  

− České dráhy, a.s., KCOD 
Liberec – prezentace 
společnosti České dráhy 

− Všeobecná zdravotní 
pojišťovna ČR, Krajská 
pobočka pro Liberecký kraj  
– prezentace VZP, soutěže 
pro děti 

− Český červený kříž, místní 
skupina Turnov - prezentace 
práce a ukázky první pomoci 
při havárii cyklisty 

− Střední zdravotnická škola 
Turnov – propagace 
zdravého životního stylu 

− skákací hrad pro děti 
 

Od 12. 9. 
do 26. 9. 
2011 

 
je otevřeno Dětské dopravní hřiště pro Mateřské školy z Turnova a okolí 
 

 

 V průběhu celého Evropského týdne mobility budou probíhat preventivní prohlídky cyklist ů 
a chodců za účasti Policie ČR a Městské policie Turnov  
 

 

 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, 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, 
Roko s.r.o. Svijany, BusLine a.s. Semily, Staněk Sport Turnov, Tým silniční bezpečnosti 
Libereckého kraje,  České dráhy a.s. – KCOD Liberec, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – 
Krajská pobočka pro Liberecký kraj, Český červený kříž – místní skupina Turnov, Střední 
zdravotnická škola Turnov, Sundisk s.r.o. Jablonec nad Nisou, RNDr. Zdeněk Mrkáček, SPCH - 
Svaz postižených civilizačními chorobami – Základní organizace Turnov, Městská knihovna 
Antonína Marka Turnov  
 

 

  
Věříme, že si z bohaté nabídky (která může být ještě rozšířena) vyberou 

jak občané z Turnova, tak i z blízkého okolí. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


