Aktuality ze srdce
Českého ráje, 22. týden
(28. 5. – 3. 6. 2018)
Úterý 29. května 2018
Středisko volného času Žlutá
ponorka

světa, v ostatních disciplínách se
představí české atletické špičky.

ATLETICKÉ SKOTAČENÍ S PONORKOU

Disciplíny dětské atletiky na
stadionu, kde ve stejný den
odpoledne probíhá velký míting
"Memoriál Ludvíka Daňka". Děti z
prvního stupně zažijí atmosféru
"velké" atletiky, dozvědí se o
turnovském světovém rekordu v
hodu diskem a vyfotí se i s třídní
učitelkou a maskotem akce na
stupních vítězů. Akce probíhá ve
spolupráci s AC Turnov a základními
školami.

Úterý 29. května 2018
Městský stadion Ludvíka Daňka
MEMORIÁL LUDVÍKA DAŇKA
19.
ročník
mezinárodního
atletického mítinku. V hlavní
disciplíně se utkají nejlepší diskaři

Úterý 29. května 2018
Kino Sféra
NA TĚLO
Celovečerní snímek Na tělo odhaluje
osobní nastavení a životní filozofii
fotografa Jindřicha Štreita. Původně
byl zamýšlen jako pocta k jeho
sedmdesátinám v roce 2016 a jeho
hlavním tématem mělo být sepjetí
fotografa s krajinou Sudet a jejími
lidmi, kde Štreit celý život žije. Téma
ale přerostlo autorku, která díky
dlouhému
času
stráveného
přípravou
a
komunikací
s
fotografem se rozhodla pro
intimnější sondu do jeho života.
Štreit, se kterým autorku (dříve jeho
studentku fotografie na FAMU) pojí
už 25-leté přátelství, na tuto linku
váhavě přistoupil a autorce pomalu
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dovolil dostat se mu pod kůži, ba
přímo na tělo.
Režie: Libuše Rudinská
Začátek: 19:30.

Pátek 1. června 2018
Muzeum Českého ráje v Turnově
PO STOPÁCH „ČESKÉHO GRANÁTU“
II (GEOLOGICKÁ EXKURZE PRO
VEŘEJNOST)
Exkurzi
započneme
v družstvu
umělecké výroby Granát, Turnov a
navážeme tak na loňský rok, ve
kterém jsme navštívili těžené ložisko
Podsedice v Českém středohoří. Zde
se něco dozvíme o třídění, broušení
a zpracování českých granátů. Poté
popojedeme vlakem a zkusíme
rýžovat české granáty v potoce
Veselka u Ktové a Rovenska pod
Troskami. Kdo bude chtít, může se
mnou pokračovat na zříceninu

hradu Trosky, kde si ukážeme
mnoho zajímavých geologických
fenoménů
spojených
s vulkanismem.
Sraz: 1. června v pátek v 8.45 u
Muzea Českého ráje v Turnově
Cíl: železniční stanice Rovensko pod
Troskami nebo Ktová
Podrobné informace k exkurzi ke
stažení zde: Ex4-český granát II

