
PROGRAM OSLAV
STŘEDA úgJ 7J 4žúB

Projekce skautského historického filmového
dokumentu
Sraz župy Riegrovy ú Svazu junáků skautů a skautek
RcČcScP !ŠcúV!c Cc !Š06 v TurnověP na filmu Kodak
UmmP délka 6C minP za klavírního doprovodu
Martina HybleraJ

4žJ 7J ý ú4J BJ 4žúB

Sál Základní umělecké školy na náměstí

Výstava Jamboree v Japonsku
Buďte prvníP kdo v Turnově uvidí výstavu fotografií
českého kontingentu z V0c světového skautského
jamboree v Japonskuc Přijďte se setkat s účastníky
akce a nasát atmosféru loňského horkého léta v
zemi vycházejícího sluncec
Vernisáž výstavy ý úterý 43J května od úBK:ž

Galerie Na Radnici

ú9K:ž

SOBOTA 4gJ 7J 4žúB

Průvod na Staročeské řemeslnické trhy
Půjdeme ve skautském kroji či tričkuP doplněném
skautským šátkem… skauti v Turnově jsou vidětK

Park u letního kina
NK:ž

Vernisáž Výstavy o historii skautingu v Turnově
Seznamte se s historickými archiváliemiP
fotografiemi i předmětyP které vás provedou
skautskou minulostí až do současnostic
Výstava potrvá celé letní prázdniny V…!?c

Kamenářský dům
úžKú7

Táboříme v parku
Chcete si lehnout do táborového stanuP ochutnat
dobrotu z polní kuchyněP prozkoumat teeúpeeP být
chvíli tím pravým táborníkem? V centru Turnova?
Pro děti jsou připraveny rukodělkyP střelba z luku a
vzduchovkyP nízká lana i focení ve skautské kulisec
Přijďte si vychutnat letní pohoduK

Park u letního kina
úúKžž
až

úBKžž

Skautský rekord
Připojte se k našemu skautskému rekordu ú pojďme
vytvořit skutečně velký obrazec z lidských tělc
Vytvoříme letokruhyP spiráluP !……c Každý z vás se
stane jeho důležitou součástíK

Atletický stadion
úBK:ž
až

ú9K:ž

Velká skautská párty nejen pro skauty
Pojďme společně oslavit našich !…… letK
Koncert turnovského Big Bandu ZUŠ TurnovP křest
almanášku ke !…… letům skautingu v TurnověP
zhlédnutí skautského rekorduP a také pizza !……x
jinakc Od V! hodin jste zváni na velmi úspěšný film
z dílny turnovských skautů ú Skauťácic Po skončení
filmu prozáří naši skautskou stovku skautská lilieP
kterou si sami sestavímec

Letní kino
úNK:ž
až

44K:ž

NEDĚLE 4NJ 7J 4žúB

Skautské táboření v parku
Park u letního kina
úžKžž
až

ú3Kžž

V případě extrémně špatného počasí bude program
přiměřeně zkrácen.

Akce se koná za podpory Města Turnov.

www.scouting.turnov.org/100
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