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Úterý 22. května 2018 
Stadion Ludvíka Daňka Turnov 
POHÁR ROZHLASU-KRAJSKÉ FINÁLE 
Krajské finále atletické soutěže 
základních škol. 

 
 
Středa 23. května 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
ZAČÁTEK TŘICETILETÉ VÁLKY 
Přednáška pro veřejnost se bude 
konat u příležitosti čtyřstého výročí 
Třetí pražské defenestrace, která 
odstartovala konflikt, jenž vešel do 
dějin pod názvem Třicetiletá válka. 
Přednáška začíná v 17:00.  

 

Čtvrtek 24. května 2018 
Městské divadloTurnov 
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A 
ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH 

Divadelní soubor Sokol Bozkov 
sehraje úspěšnou divadelní hru, 
která vám pomůže k tomu, abyste 
vedli šťastnější, zdravější a 
harmoničtější život. 

Muži a ženy jsou odlišné bytosti. Že 
je to v dnešní době odvážné tvrzení? 
Ti, kteří se vzpírají myšlence, že 
biologické danosti ovlivňují naše 
chování, tak často činí s nejlepšími 
úmysly, neboť chtějí oponovat 
sexistickým názorům. Zaměňují však 
pojmy rovnost a stejnost. Mnohé 
vztahy končí špatně, protože muži 
nechápou, proč se ženy nemohou 
chovat více jako muži, a ženy 
očekávají, že jejich muži se budou 
chovat stejně jako ony. 
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25. – 27. května 2018 
Středisko volného času Žlutá 
ponorka 
JARNÍ OUTDOOR VÍKEND 
Jarní outdoorová víkendovka klubu 
křesťanského dorostu v Ponorce. 

Zváni jsou všichni, ať chodí nebo 
nechodí na klub. 

 
 
Sobota  26. května 2018 
Maškova zahrada 
IN-LINE ZÁVODY 
Poslední květnovou sobotu se 
v areálu Maškova zahrada budou 
konat amatérské závody v in-line 
bruslení. Na závody je potřeba se 
přihlásit.  

 

 26. – 27. května 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
LETNICE NA STATKU U DLASKŮ 
Setkání téměř stovky řemeslníků 
doplněné bohatým kulturním 
programem a novou expozicí 
v areálu Dlaskova statku. Řemeslný 
jarmark na louce u Rakoušova 
sroubku obohatí historický kolotoč a 
střelnice. Představí se tu špičkoví 
řemeslníci z mnoha regionů – 
keramici, řezbáři, tkalci, skláři, 
šperkaři, výrobci dřevěného nádobí, 
koženého zboží, hraček a další. 
  

 
 


