
Akce v

neděle 1.12.2019, 17:00 (Masarykovo náměstí
Rozsvícení vánočního stromu v
Pořadatel: Město Jilemnice 
 

neděle 1.12.2019, 15:00 (SD Jilm) 
Vánoční příběh – Divadlo KAKÁ + Mikulášská nadílka
Autorská pohádka o českých tradicích.
domě, kde žije velká rodina. Čtyři okna, čtyři příběhy. Poetická pohádka plná koled se 
opírá o původní české tradice, jež jsou na pozadí jednotlivých příběhů. Zároveň se v 
průběhu pohádky rodina mění v postavy z Betléma, který se nám postupně před očima 
vyobrazuje. 
Po představení následuje Mikulášská nadílka. Balíčky označené jménem dítěte zanechte 
prosím v divácké šatně.  
Předprodej vstupenek od 7.10.2019 v IC.
Vstupné: 70,- Kč 
Pořadatel: SD Jilm Jilemnice
 

středa 4.12.2019, 17:00 (Erbovní sál Krkonošského muzea)
Krása (a tajemství) českých papírových betlémů 1900
Přednáška znalce a sběratele betlémů Jaromíra Tlustého o historii, tvůrcích i o omylech 
českých a slovenských archových 
Vstupné: dobrovolné  
Pořadatel: Krkonošské muzeum v
 

čtvrtek 5.12.2019, 16:00 (Masarykovo náměstí
Mikuláš 
Pořadatel: Město Jilemnice 
 

pátek 6.12.2019, 16:00 - 19:00 (Tržnice řemesel, č.p. 1)
Vánoční dílničky v Tržnici řemesel
 

sobota 7.12.2019 
XIII. Andělská projížďka 
Chcete si děti užít pekla trochu jinak?
Kde: ve zvláštním PARNÍM VLAKU s MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU 
a programem ČERTOVSKÉ KAPELY
Odkud - kam: ranní, polední a odpolední jízdy na trase 
Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Ji
Jízdní řád bude vyvěšen v průběhu měsíce listopadu a v prosincovém 
zpravodaji města Jilemnice. 
Pořadatel: DUHOVÁ OSADA s.r.o.
 

Akce v Jilemnici v adventním čase 

(Masarykovo náměstí) 
Rozsvícení vánočního stromu v Jilemnici 

 

(SD Jilm)  
Divadlo KAKÁ + Mikulášská nadílka 

českých tradicích. Náš Vánoční příběh se celý odehrává v jednom 
domě, kde žije velká rodina. Čtyři okna, čtyři příběhy. Poetická pohádka plná koled se 
opírá o původní české tradice, jež jsou na pozadí jednotlivých příběhů. Zároveň se v 

na mění v postavy z Betléma, který se nám postupně před očima 

Po představení následuje Mikulášská nadílka. Balíčky označené jménem dítěte zanechte 

Předprodej vstupenek od 7.10.2019 v IC. 

SD Jilm Jilemnice 

středa 4.12.2019, 17:00 (Erbovní sál Krkonošského muzea) 
Krása (a tajemství) českých papírových betlémů 1900-1939 
Přednáška znalce a sběratele betlémů Jaromíra Tlustého o historii, tvůrcích i o omylech 
českých a slovenských archových betlémů. 

Krkonošské muzeum v Jilemnici 

(Masarykovo náměstí) 

 

19:00 (Tržnice řemesel, č.p. 1) 
Vánoční dílničky v Tržnici řemesel 

Chcete si děti užít pekla trochu jinak? 
Kde: ve zvláštním PARNÍM VLAKU s MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU  
a programem ČERTOVSKÉ KAPELY 

kam: ranní, polední a odpolední jízdy na trase  
Rokytnice nad Jizerou 

Jízdní řád bude vyvěšen v průběhu měsíce listopadu a v prosincovém  
 

DUHOVÁ OSADA s.r.o.  

 

Náš Vánoční příběh se celý odehrává v jednom 
domě, kde žije velká rodina. Čtyři okna, čtyři příběhy. Poetická pohádka plná koled se 
opírá o původní české tradice, jež jsou na pozadí jednotlivých příběhů. Zároveň se v 

na mění v postavy z Betléma, který se nám postupně před očima 

Po představení následuje Mikulášská nadílka. Balíčky označené jménem dítěte zanechte 

Přednáška znalce a sběratele betlémů Jaromíra Tlustého o historii, tvůrcích i o omylech 

 



neděle 8.12.2019, 16:00 (sbor Če
ADVENTNÍ KONCERT V KELTSKÉM DUCHU
Violoncellové duo Strings of
hrající irské, skotské a waleské tradicionály, zazní také koledy… 
Koncert bude trvat cca 45 minut,
(minimálně ty naše ratolesti tam určitě pobíhat budou). Po koncertě 
bude také drobné občerstvení.
Vstupné: dobrovolné  
Pořadatel: sbor Českobratrské církve evangelické
 

pondělí 9.12.2019, 18:00 (SD Jilm)
Izrael – Svatá v obležení 
Po několika cestách do různých koutů naší planety se Jiří Kalát ocitl na Blízkém východě, 
přesněji ve státě Izrael. Za ním byla léta studia, desítky přečtených knih a článků i 
zhlédnutí mnoha dokumentů. Jeho mozek předpokládal, že je připraven na to, co mě
přijít. Nebyl a tak to vlastně začalo. Rána za ranou a překvapení za překvapením ho 
provázely po celou dobu jeho putování i žití ve Svaté zemi. Byl to Izrael, který ho uchvátil 
se všemi jeho klady i zápory, hříšnostmi a svátostmi. Dvanáct měsíců nabytýc
konflikty i cestováním. Strach a úžas vyvolávající situace, hluboké cesty do tradic a 
historie země, jež je považována za jednu z nejvíce konfliktních zón této planety.
přednášky seznámí Jiří Kalát posluchače s drobnými výseky a příběhy této
Předprodej vstupenek od 14.10.2019 v IC Jilemnice.
Vstupné: 80,- Kč  
Pořadatel: SD Jilm Jilemnice
 

úterý 10.12.2019, 14:00 (SD Jilm)
Vánoční posezení se seniory
Pořadatel: Město Jilemnice 
 

čtvrtek 12.12.2019, 19:00 (SD Jilm)
Čarodějky v kuchyni 
Kanadská autorka Caroline SMITH napsala vtipnou hru o pozadí jedné „cooking 
show“. 
Kuchařky Dolly Biddleová a Isabel Lomaxová mají každá svou televizní kuchařskou 
show. Každá se orientuje na jinou kuchyni a příšerně na sebe žárlí. Doslova se nesnáš
to je slabé slovo. Nejenom kvůli konkurenci i taky kvůli dávnému hříchu z mládí. Je 
nebezpečné vyskytovat se v jejich blízkosti , pokud se ty dvě dostanou k sobě. A právě 
těmto dvěma rivalkám je nabídnuta nová společná cooking show Čarodějky v kuchyni.
Dokáží potlačit své antipatie?
odpustit? Diváci v hledišti jsou vtažení do „jakoby“ živého vysílání a reagují spontánně 
na moderátora Stevena, který sehraje v osudech obou kuchařek klíčovou roli.
Hrají: Sandra POGODOVÁ, Michaela DOLINOVÁ, Vincent NAVRÁTIL / Ladislav ONDŘEJ,
Milan DUCHEK 
Délka představení: 120 min + přestávka
Vstupné: 350,- / 330,- Kč 
Pořadatel: SD Jilm Jilemnice

sbor Českobratrské církve evangelické - v kopečku)
ADVENTNÍ KONCERT V KELTSKÉM DUCHU 

Strings of  Isara (Klára Hálová, Michaela Vitáková)  
hrající irské, skotské a waleské tradicionály, zazní také koledy…  
Koncert bude trvat cca 45 minut, prostředí bude „baby friendly“  
(minimálně ty naše ratolesti tam určitě pobíhat budou). Po koncertě  

drobné občerstvení.  

sbor Českobratrské církve evangelické 

pondělí 9.12.2019, 18:00 (SD Jilm) 

Po několika cestách do různých koutů naší planety se Jiří Kalát ocitl na Blízkém východě, 
přesněji ve státě Izrael. Za ním byla léta studia, desítky přečtených knih a článků i 
zhlédnutí mnoha dokumentů. Jeho mozek předpokládal, že je připraven na to, co mě
přijít. Nebyl a tak to vlastně začalo. Rána za ranou a překvapení za překvapením ho 
provázely po celou dobu jeho putování i žití ve Svaté zemi. Byl to Izrael, který ho uchvátil 
se všemi jeho klady i zápory, hříšnostmi a svátostmi. Dvanáct měsíců nabytýc
konflikty i cestováním. Strach a úžas vyvolávající situace, hluboké cesty do tradic a 
historie země, jež je považována za jednu z nejvíce konfliktních zón této planety.
přednášky seznámí Jiří Kalát posluchače s drobnými výseky a příběhy této
Předprodej vstupenek od 14.10.2019 v IC Jilemnice. 

SD Jilm Jilemnice 

úterý 10.12.2019, 14:00 (SD Jilm) 
Vánoční posezení se seniory 

 

(SD Jilm) 

Kanadská autorka Caroline SMITH napsala vtipnou hru o pozadí jedné „cooking 

Kuchařky Dolly Biddleová a Isabel Lomaxová mají každá svou televizní kuchařskou 
show. Každá se orientuje na jinou kuchyni a příšerně na sebe žárlí. Doslova se nesnáš
to je slabé slovo. Nejenom kvůli konkurenci i taky kvůli dávnému hříchu z mládí. Je 
nebezpečné vyskytovat se v jejich blízkosti , pokud se ty dvě dostanou k sobě. A právě 
těmto dvěma rivalkám je nabídnuta nová společná cooking show Čarodějky v kuchyni.
Dokáží potlačit své antipatie? Dokáží se během živého vysílání nezabít?

Diváci v hledišti jsou vtažení do „jakoby“ živého vysílání a reagují spontánně 
na moderátora Stevena, který sehraje v osudech obou kuchařek klíčovou roli.

Sandra POGODOVÁ, Michaela DOLINOVÁ, Vincent NAVRÁTIL / Ladislav ONDŘEJ,

Délka představení: 120 min + přestávka 

SD Jilm Jilemnice 

v kopečku)      

 

 

Po několika cestách do různých koutů naší planety se Jiří Kalát ocitl na Blízkém východě, 
přesněji ve státě Izrael. Za ním byla léta studia, desítky přečtených knih a článků i 
zhlédnutí mnoha dokumentů. Jeho mozek předpokládal, že je připraven na to, co mělo 
přijít. Nebyl a tak to vlastně začalo. Rána za ranou a překvapení za překvapením ho 
provázely po celou dobu jeho putování i žití ve Svaté zemi. Byl to Izrael, který ho uchvátil 
se všemi jeho klady i zápory, hříšnostmi a svátostmi. Dvanáct měsíců nabytých tenzí, 
konflikty i cestováním. Strach a úžas vyvolávající situace, hluboké cesty do tradic a 
historie země, jež je považována za jednu z nejvíce konfliktních zón této planety. Během 
přednášky seznámí Jiří Kalát posluchače s drobnými výseky a příběhy této krásné země. 

Kanadská autorka Caroline SMITH napsala vtipnou hru o pozadí jedné „cooking 

Kuchařky Dolly Biddleová a Isabel Lomaxová mají každá svou televizní kuchařskou 
show. Každá se orientuje na jinou kuchyni a příšerně na sebe žárlí. Doslova se nesnáší a 
to je slabé slovo. Nejenom kvůli konkurenci i taky kvůli dávnému hříchu z mládí. Je 
nebezpečné vyskytovat se v jejich blízkosti , pokud se ty dvě dostanou k sobě. A právě 
těmto dvěma rivalkám je nabídnuta nová společná cooking show Čarodějky v kuchyni. 

Dokáží se během živého vysílání nezabít? A dokáží si 
Diváci v hledišti jsou vtažení do „jakoby“ živého vysílání a reagují spontánně 

na moderátora Stevena, který sehraje v osudech obou kuchařek klíčovou roli. 
Sandra POGODOVÁ, Michaela DOLINOVÁ, Vincent NAVRÁTIL / Ladislav ONDŘEJ,  



pátek 13.12.2019, 16:00 - 19:00 (Tržnice řemesel, č.p. 1)
Vánoční dílničky v Tržnici řemesel

 
pátek 13.12.2019, 19:00 (SD Jilm)
Janek Ledecký „VÁNOČNÍ TURNÉ 2019
Klasické vánoční písničky, ale i hity jako Budu všechno, co si budeš přát, Proklínám nebo 
Pěkná, pěkná, pěkná a samozřejmě Sliby se maj
kterým populární zpěvák Janek Ledecký dokáže vždy před Vánocemi vyprodávat sály v 
Česku. Na sklonku letošního roku se s populárním programem vrátí do českých měst již 
po dvaadvacáté. Vánoční turné Janka Ledeckého nabíze
sváteční atmosférou. Ani letošní rok se tradice nezmění. V každém městě zpěvák navíc 
přivítá speciálního hosta v podobě smyčcového kvartetu M. Nostitz Quartet a Jankových 
hudebních kolegů baskytaristy Davea Mendéze, bubeníka Hanz
Pavla Muchy, které doplní dívčí vokály. Lidé uslyší nejen písně Ryba rybě, Sliby se maj 
plnit o Vánocích, ale také Na ptáky jsme krátký a další,“ popisuje promotér Vánočních 
koncertů Michal Kindl. Délka koncertu: 140 minut s
Vstupné: 490,- Kč 
Pořadatel: SD Jilm Jilemnice

 
sobota 14.12.2019, 8:30 – 17:00
Vánoční jarmark  
Tradiční vánoční jarmark na Masarykově náměstí a přilehlých ulicích.
Pořadatel: SD Jilm a Město Jilemnice
 

sobota 14.12.2019, 9:00 – 15:00 
Školní výstava a trh: "Věnec adventní, čas předvánoční"
Srdečně vás zveme na: 
1. Výtvarnou výstavu našich žáků
2. Soutěž o nejkrásnější adventní věnec
3. Ukázky řemesel a prodej výrobků
4. Prodej svíček a vánočních dekorací
5. Profesionální prezentaci Střední školy gastronomie 
6. Prodejní výstavu žákovských výrobků
7. Občerstvení 
8. Vystoupení našich žáků s vánočním programem
Čas: Třída: 
9:30 1.A., 1.B 
10:15 2. tř. 
11:00 3.A 
12:00 3.B 
13:00 4. tř. 
14:00 5.A, 5.B 
Pořadatel: ZŠ J. Harracha v Jilemnici

19:00 (Tržnice řemesel, č.p. 1)  
v Tržnici řemesel 

2.2019, 19:00 (SD Jilm) 
Janek Ledecký „VÁNOČNÍ TURNÉ 2019  
Klasické vánoční písničky, ale i hity jako Budu všechno, co si budeš přát, Proklínám nebo 
Pěkná, pěkná, pěkná a samozřejmě Sliby se maj plnit o Vánocích. To je program, se 
kterým populární zpěvák Janek Ledecký dokáže vždy před Vánocemi vyprodávat sály v 
Česku. Na sklonku letošního roku se s populárním programem vrátí do českých měst již 
po dvaadvacáté. Vánoční turné Janka Ledeckého nabízejí sérii koncertů s pravou 
sváteční atmosférou. Ani letošní rok se tradice nezmění. V každém městě zpěvák navíc 
přivítá speciálního hosta v podobě smyčcového kvartetu M. Nostitz Quartet a Jankových 
hudebních kolegů baskytaristy Davea Mendéze, bubeníka Hanze Sedláře a klávesisty 
Pavla Muchy, které doplní dívčí vokály. Lidé uslyší nejen písně Ryba rybě, Sliby se maj 
plnit o Vánocích, ale také Na ptáky jsme krátký a další,“ popisuje promotér Vánočních 

Délka koncertu: 140 minut s přestávkou. 

SD Jilm Jilemnice 

17:00 (Masarykovo náměstí) 

Tradiční vánoční jarmark na Masarykově náměstí a přilehlých ulicích. 
SD Jilm a Město Jilemnice 

15:00 (prostory ZŠ J. Harracha v Jilemnici) 
Školní výstava a trh: "Věnec adventní, čas předvánoční" 

1. Výtvarnou výstavu našich žáků 
ž o nejkrásnější adventní věnec 

Ukázky řemesel a prodej výrobků 
ch dekorací 

Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka
6. Prodejní výstavu žákovských výrobků 

ašich žáků s vánočním programem 

Jilemnici 

Klasické vánoční písničky, ale i hity jako Budu všechno, co si budeš přát, Proklínám nebo 
plnit o Vánocích. To je program, se 

kterým populární zpěvák Janek Ledecký dokáže vždy před Vánocemi vyprodávat sály v 
Česku. Na sklonku letošního roku se s populárním programem vrátí do českých měst již 

jí sérii koncertů s pravou 
sváteční atmosférou. Ani letošní rok se tradice nezmění. V každém městě zpěvák navíc 
přivítá speciálního hosta v podobě smyčcového kvartetu M. Nostitz Quartet a Jankových 

e Sedláře a klávesisty 
Pavla Muchy, které doplní dívčí vokály. Lidé uslyší nejen písně Ryba rybě, Sliby se maj 
plnit o Vánocích, ale také Na ptáky jsme krátký a další,“ popisuje promotér Vánočních 

 

 

a služeb Nová Paka 



neděle 15.12.2019, 17:00 (SD Jilm)
Benefiční představení ZUŠ
V neděli 15. prosince v 17 hodin se uskuteční v SD Jilm tradiční Benefiční představení 
žáků ZUŠ. Vystoupí na něm žáci hudebního a tanečníh
programem. 
Pořadatel: ZUŠ Jilemnice 
 

pondělí 16.12.2019, 18:30 (Dům s
Koncert pěveckého sboru Camponotus pro seniory
Koncert pěveckého sboru Camponotus v Domě s pečovatelskou službou v 

 

úterý 17.12.2019, 8:30 a 10:15 (SD Jilm)
Hlídali jsme Ježíška – Divadlo Navětvi
Pro MŠ a 1. - 3. ročník ZŠ  
Vstupné: 70,- Kč 
Pořadatel: SD Jilm Jilemnice

 

sobota 21.12.2019, 10:00 (Horní Mísečky
Velká cena Jilemnice 
Pořadatel: ČKS SKI Jilemnice

 

neděle 22.12.2019, 10:00 (sbor Če
Netradiční dětské vánoční divadlo
Během adventních bohoslužeb bude představena vánoční hra 
Pořadatel: sbor Českobratrské církve evangelické

 

pondělí 23.12.2019,  8:30 - 12:00 (
Rozdávání Betlémského světla
Opět přivážíme do našeho města Betlémské světlo. Odneste si tento plamínek míru a 
pokoje domů i vy. 
Pořadatel: Junák - český skaut, středisko Jilm Jilemnice

 

 

neděle 15.12.2019, 17:00 (SD Jilm) 
Benefiční představení ZUŠ  
V neděli 15. prosince v 17 hodin se uskuteční v SD Jilm tradiční Benefiční představení 
žáků ZUŠ. Vystoupí na něm žáci hudebního a tanečního oboru převážně s vánočním 

pondělí 16.12.2019, 18:30 (Dům s pečovatelskou službou v Jilemnici) 
Koncert pěveckého sboru Camponotus pro seniory 
Koncert pěveckého sboru Camponotus v Domě s pečovatelskou službou v 

úterý 17.12.2019, 8:30 a 10:15 (SD Jilm) 
Divadlo Navětvi  

SD Jilm Jilemnice 

Horní Mísečky) 

ČKS SKI Jilemnice 

sbor Českobratrské církve evangelické - v kopečku
Netradiční dětské vánoční divadlo  
Během adventních bohoslužeb bude představena vánoční hra Vánoční jobovka.

sbor Českobratrské církve evangelické 

12:00 (Masarykovo náměstí) 
Rozdávání Betlémského světla 
Opět přivážíme do našeho města Betlémské světlo. Odneste si tento plamínek míru a 

český skaut, středisko Jilm Jilemnice 

V neděli 15. prosince v 17 hodin se uskuteční v SD Jilm tradiční Benefiční představení 
o oboru převážně s vánočním 

 

Koncert pěveckého sboru Camponotus v Domě s pečovatelskou službou v Jilemnici. 

kopečku) 

Vánoční jobovka. 

Opět přivážíme do našeho města Betlémské světlo. Odneste si tento plamínek míru a 


