
 
DUBEN – MĚSÍC PRO PLANETU ZEMII 

 

MOTÝLÍ KOUZLA 
Výukový ekologický program pro mateřské školy v Turnově se uskuteční přímo 
ve školkách a bude probíhat po celý měsíc duben. 

DETAILY PŘÍRODY (13. a 14. 4. 2016) 
Vycházky pro žáky základních škol se zaměřením na běžné druhy zvířat a jejich význam. 
Průvodcem bude pan Karel Kerouš, bývalý pracovník České inspekce životního prostředí. 

PŘÍRODA, EKOLOGIE A ZDRAVÍ VE 21. STOLETÍ (13. 4. 2016 od 9:00) 
Informační centrum pro mládež Turnov 
Soutěžní konference určená nejen žákům II. stupně základních škol a studentům středních škol, 
ale všem zájemcům o téma ekologie. Se svými referáty se mohou mladí přihlašovat sami nebo 
přes své učitele do 8. dubna emailem na icm@knihovna.turnov.cz. Pravidla a další informace 
naleznete na stránkách www.icm.turnov.cz. 

POCTA TATOBITSKÉ LÍPĚ (14. 4. 2016 od 14:00 hodin)  
Klub aktivní senior penzion Žižkova  
Setkání se spisovatelkou PhDr. Marií Hruškovou u příležitosti nominace Tatobitské lípy na 

Evropský strom roku. Citace textů Eva Kordová. 

POCTA TATOBITSKÉ LÍPĚ (14. 4. 2016 od 18:00) 
Dům Na Sboře  
U příležitosti nominace Tatobitské lípy na Evropský strom roku se uskuteční večer za účasti  
Ing. Bohumila Reše, dlouholetého pracovníka AOPK ČR, arboristů Marka Žďárského, Ing. Pavla 
Wágnera spisovatelky PhDr. Marie Hruškové a redaktora Českého rozhlasu Václava Žmolíka. 
Citace textů žáci a žákyně ZŠ Žižkova, hudební doprovod Ondřej Halama. 

UKLIĎME ČESKO ( 16. 4. 2016 )  
Město Turnov se letos opět připojí k celorepublikové akci. Zveme všechny dobrovolníky, aby 
s námi uklízeli okolí Turnova. 

ÚKLID OKOLÍ ŠKOL A MĚSTA  ( 18. 4. – 22. 4. 2016 ) 
Na úklidu v okolí škol se budou již tradičně podílet žáci základních a středních škol. 

OHROŽENÁ PŘÍRODA (20. 4. 2016 od 9:00) 
Koncertní sál Základní umělecké školy 
Přednášky pro druhý stupeň základních škol s MVDr. Přemyslem Rabasem, ředitelem Zoo Dvůr 
Králové nad Labem. Tentokrát se zaměříme na ohrožená i chráněná zvířata a jak se člověk chová 
v přírodě a ne/dodržuje základní ekologická pravidla. 

DÍLNA PROUTĚNÁ, ČARODĚJNICKÁ (24. 4. 2016 od 10:00 hodin  
Dětské oddělení knihovny 
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi z přírodních materiálů.  
 


