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Úterý 5. června 2018 
Stadion Ludvíka Daňka Turnov 
3BOJ VŠESTRANNOSTI – OKRSEK 
MĚSTO 
Okrskové kolo městských škol v 
atletickém trojboji. 
8:00 – 14:00 
 

 
 
Čtvrtek 7. června 2018 
Letní kino Turnov 
MICHAL DAVID OPEN AIR TOUR 
2018 
Začátek: 20:00 

 

Sobota 9. června 2018 
Středisko volného času Žlutá 
ponorka 
DEN DĚTÍ S PONORKOU 2018 
Rodinné odpoledne pro velké i 
malé... 
Již tradičně připravujeme ve 
spolupráci s mnoha turnovskými 
organizacemi aktivní program pro 
celou rodinu - od nejmenších po 
teenagery i dospělé. Nebude chybět 
dostatek občerstvení s posezením 
na lavičkách či přímo na louce. 
Letos budeme mít TOP nafukovcí 
atrakci - BOOT CAMP (pro teenagery 
i dospělé).  
sobota od 14 hodin, park u letního 
kina, Turnov 
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Sobota 9. června 2018 
Dům přírody Českého ráje 
MOTÝLÍ DEN 
Kolik motýlů jste viděli poletovat na 
louce před dvaceti lety? A kolik jich 
je dnes? Co se stalo a jak můžeme 
motýlům pomoci?  
Vydejte se s námi a Petrem 
Heřmanem do luk Českého ráje a 
jistě budete překvapeni, co se o 
motýlech dozvíte. 
Sejdeme se ve 13:00 v Domě 
přírody Českého ráje. 

 
 
Sobota  9. června 2018 
Dům přírody Českého ráje 
MŮŘÍ NOC PODRUHÉ 
Chcete si prohlédnout noční motýly 
zblízka a něco zajímavého se o nich 
dozvědět? Po loňském úspěchu se 
na noční motýli podíváme v nejvíc 

aktivním období, máme se tedy na 
co těšit.  
Srdečně Vás zveme na druhý ročník 
Můří noci, který pořádáme ve 
spolupráci se Společností pro 
ochranu motýlů. 
20:30 – 22:30 

 
 
Neděle 10. června 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
ČESKÝ RÁJ – POKLADNICE ČESKÝCH 
KAMENÁŘŮ (GEOLOGICKÁ 
EXKURZE PRO VEŘEJNOST) 
Sběratelská exkurze za účelem 
sběru minerálů a drahých kamenů 
v Českém ráji. Navštívíme 
domluvené činné lomy, ale i lokality, 
o nichž si leckdo myslel, že už 
nejsou perspektivní nebo zajímavé. 
Volba lokalit záleží na dohodě. 
Exkurze proběhne vlastními auty. 
Nabídka platí jen pro vážné zájemce 
a sběratelské nadšence. 
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Odjezd: 10. června v neděli v 8.30 
od Muzea Českého ráje v Turnově. 
Podrobné informace k exkurzi ke 
stažení zde: Ex5-Český rájII  
 

 
 

http://www.muzeum-turnov.cz/wp-content/uploads/Ex5-%C4%8Cesk%C3%BD-r%C3%A1jII.pdf

