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Jilemnické léto 2016 

 
Léto je (nejen) pro Jilemnici obdobím odpočinku, výletů, pohody a zábavy.  Nabízíme Vám léto plné 
zážitků a příjemných chvil - tančení v zámeckém parku naboso v trávě, pohádkový les, dětské cyklistické 
závody, ochutnávka čokolád, farmářské trhy, oblíbené Krakonošovy letní podvečery, letní projekce filmů 
a divadelní představení v malebném zámeckém parku, folkový festival, Svatovavřinecká pouť, pro 
příznivce pěší turistiky jsou připraveny výlety KČT Jilemnice. 
 Na konci léta proběhne akce „Rozloučení s létem“, která symbolicky uzavře krásu a půvab letních dnů.   

 

ČERVEN 
 
 

 
datum, čas: 10.6.2016, 17:00 
název akce: Duše plná koleček – tajemství mechanických hraček a figur. 
místo konání: čp. 1, Erbovní sál Krkonošského muzea 
popis akce: 10. června v Erbovním sále slavnostně zahájíme výstavu Duše plná koleček – tajemství mechanických 
hraček a figur. Velmi přitažlivá výstava potrvá do 25. září.  
vstupné: ----------- 
web: www.kmjilemnice.cz 
 
 
datum, čas: 11.6. 2016, 8:48 
název akce: Dálkový pochod Hanče a Vrbaty 
místo konání: vlakové nádraží 
popis akce: KČT Jilemnice zve všechny příznivce turistiky na „Dálkový pochod Hanče a Vrbaty“. Odjezd vlakem z 
Jilemnice v 8.48 hod. Délka trasy cca. 14 km Akci pořádá TJ Kruh u Jilemnice. 
vstupné:  ----- 
web: www.facebook.com/www.kctjilemnice/ 
 
 
datum, čas: 12.6. 2016, 10:00 
název akce: Preclíkové závody žactva MTB 
místo konání: hřiště u Sportovní haly (Kuvajt) 
popis akce: Tradiční cyklistické závody pořádané Českým krkonošským spolkem SKI Jilemnice 
vstupné: ----- 
web: www.skijilemnice.cz/web/ 
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datum, čas: 14.6.2016, 19:30 
název akce: Divadelní představení: Tři středověké frašky 
místo konání: Společenský dům JILM 
popis akce: Ochotnický divadelní soubor "Tři na tři"působící při  Městském kulturním středisku Nová Paka vás zve 
na divadelní představení Tři středověké frašky (Žhavé železo, Chtěl vysedět telata, Fraška o kádi). I v dnešní době 
se člověk rád zasměje lidským slabostem, které přetrvaly věky, hlouposti, pýše, lenosti, závisti, rád se pobaví nad 
příběhy, které dnes méně poučují, ale o to víc baví. Autor : Hans Sachs  
vstupné: 90,- / 70,- Kč 
web: www.sdjilm.cz/ 
 
 
datum, čas:  15.6.2016, 16:00 
název akce: Pohádkový les 
místo konání: Jilemnice, sportovní areál nad sokolovnou. 
popis akce: Na trase na vás čeká spousta postaviček z pohádek, které pro vás budou mít připravené soutěže a 
úkoly. Na konci akce  společné opékání buřtů za kuželníkem 
vstupné: 10,- Kč 
web: www.sokoljilemnice.estranky.cz 
 
 
datum, čas: 16.6. 2016, 6:35 
název akce: KČT Jilemnice: Výlet na Zvičinu 
místo konání: oblast Zvičina 
popis akce: KČT Jilemnice pořádá výlet na populární turistickou oblast - Zvičinu, kde je možné spatřit barokní 
kostel sv. Jana Nepomuckého či  Raisovu turistickou chatu. Odjezd autobusem v 6.35 hod. Délka trasy cca.12km. 
vstupné: ----- 
web: www.facebook.com/www.kctjilemnice/ 
 
 
datum, čas: 16.6.2016, 9:00 – 17:00 
název akce: "ENKAUSTICKÝ ČTVRTEK" 
místo konání: Mateřské centrum Rodinka (v budově SD JILM) 
popis akce: Celodenní tvoření pro veřejnost, seznámení s touto technikou. 
vstupné: ----- 
web: www.materskecentrum.jilemnicko.cz 
 
 
datum, čas: 17.6.2016, 7:00 – 15:00 
název akce: Farmářské trhy 
místo konání: Masarykovo náměstí 
popis akce: Farmářské trhy v Jilemnici se konají tradičně v sudé pátky. 
vstupné: ----- 
web:  www.trhyjilemnice.cz 
 
 
datum, čas: 17.6.2016, 13:00 
název akce: Ochutnávka čokolád Willy & Pauli 
místo konání: čp. 1, Tržnice řemesel 
popis akce: Před vernisáží bude od 13 hodin probíhat tradiční prodej a ochutnávka skvělých čokolád firmy Willy & 
Pauli. 
vstupné: ------- 
web: www.chocoexclusive.cz 
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datum, čas: 17.6.2016, 17:00 
název akce: Vernisáž výstavy: Tři deklarace 
místo konání: čp. 1, Erbovní sál Krkonošského muzea 
popis akce: Nová výstava přibližuje deklarace části české šlechty, jež se v roce 1938 a 1939 postavila za republiku. 
Výstava potrvá do 4. září. 
vstupné: ------- 
web: www.kmjilemnice.cz 
 
 
datum, čas: 23.6.2016, 19:00 
název akce: Česká křesťanská akademie, klub Betanie: Večer s Václavem Karlem Holanem Rovenským. 
místo konání: čp.1 Erbovní sál Krkonošského muzea 
popis akce: Česká křesťanská akademie – klub Betanie v Jilemnici Vás srdečně zve na 86. pořad na téma Večer 
s Václavem Karlem Holanem Rovenským. V literárně hudebním pásmu o významném barokním skladateli účinkují: 
Alžběta Kulíšková, Bohuslav Lédl a Michal Kutek.  
vstupné: dobrovolné 
web: www.klubbetanie.cz 
 
 
datum, čas: 23.6. 2016, 19:00 
název akce:  Festival Jeden svět: Na stupních vítězů 
místo konání: KINO 70 
popis akce: Slyšeli jste někdy o mezinárodním seniorském mistrovství světa? Ve finském Lahti se před pár lety 
konalo už 18. Mezi účastníky byl i 82letý skokan do výšky z Hradce Králové, nebo 93letý sprinter ze Stockholmu. 
Německý dokument sleduje přípravu několika sportovců na tuto událost i jejich výkony. Víte, co od takového 
dokumentu očekávat, přesto stojí za to vidět stoletého vítěze v hodu diskem. 
Německo, Rakousko, 2010, 94 min., německy s titulky, režie: Jan Tenhaven 
vstupné: dobrovolné 
web: ----- 
 
 
datum, čas: 24.6. 2016, 19:00 
název akce: Festival Jeden svět: ThuleTuvalu 
místo konání: KINO 70 
popis akce: Grónské městečko a polynéský ostrovní stát. Co mohou mít společného? Zvýšení hladiny oceánu a 
změny v každodenním životě jsou pro obě místa novou zkušeností. Jak se s tím vyrovnávají místní rodiny ukáže 
dva roky starý dokument ze Švýcarska. 
vstupné: dobrovolné 
web: ----- 
 
 
datum, čas: 24.6. 2016, 19:00 
název akce: Společný koncert  Camponotu a Fidle 
místo konání: Erbovní sál 
popis akce: Společný koncert  Camponotu (Jilemnice) a Fidle (Jičín) pod vedením Lenky Krausové se odehraje v 
erbovním sále Krkonošského muzea. 
vstupné: dobrovolné 
web: ----- 
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datum, čas: 25.6. 2016, 8:20 
název akce: KČT Jilemnice zve: ZLATÉ NÁVRŠÍ – SZRENICA CZ/PLR – HARRACHOV 
místo konání: oblast Zlaté návrší, Szrenica, Harrachov 
popis akce: Výlet pořádá KČT Jilemnice a srdečně zve všechny zájemce. 
vstupné: ---- 
web: www.facebook.com/www.kctjilemnice/ 
 
 
datum, čas: 25.6. 2016, 19:00 
název akce: Festival Jeden svět: Viva Cuba Libre 
místo konání: KINO 70 
popis akce: Tajně pořádané koncerty, rapeři končící ve vězení, neprávem stíhaní Kubánci. Tak vypadá ostrov 
svobody. Film sleduje raperskou partu Los Aldeanos, která navzdory zákazům pokračuje ve své hudbě. 
vstupné: dobrovolné 
web:------ 
 
 
datum, čas: 27.6.2016, 17:30 
název akce: Ekumenická bohoslužba k uctění památky obětí válek. 
místo konání: Hrabačov u kříže 
popis akce: U příležitosti 150. výročí prusko – rakouské války se v Hrabačově uskuteční ekumenická bohoslužba k 
uctění památky obětí válek a s prosbou za pokoj v současném světě. Místo bylo vybráno s ohledem na průběh 
událostí před 150 lety.  
vstupné: --------- 
web: www.vikariatjilemnice.cz/ 
 
 
datum, čas: 29.6.2016, 9:30 
název akce: Blátivé odpoledne s pohádkou 
místo konání: Naproti SD JILM 
popis akce: 9:30 - travnatá plocha vedle parkoviště u SD Jilm minidílničky,  
10:00 pohádka "Přijíždí k Vám Večerníček" + blátivá kuchyně, oslava mezinárodního dne bláta 
vstupné: 25,-Kč 
web: www.materskecentrum.jilemnicko.cz 
 

 

ČERVENEC 
 
 
datum, čas: 1.7.2016, 7:00 – 15:00 
název akce: Farmářské trhy 
místo konání: Masarykovo náměstí 
popis akce: Farmářské trhy v Jilemnici se konají tradičně v sudé pátky. 
vstupné: ----- 
web:  www.trhyjilemnice.cz 
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datum, čas: 2.7.2016, 8:25 
název akce: KČT – Jilemnice: Memoriál Oldy Hrubého 
místo konání: Jilemnice – Zlaté návrší 
popis akce: KČT – Jilemnice pořádá k 10.výročí úmrtí Oldy Hrubého pochod – Zlaté Návrší – Pramen Labe – 
Jilemnická Bouda . Odjezd v 8:25 z AN. Jilemnice 
vstupné: ----- 
web: www.facebook.com/www.kctjilemnice/ 
 
 
datum, čas: 6.7.2016, 18:00 
název akce: Hudba španělské kytary a jejích písní 
místo konání: Evangelický kostel Křížlice 
popis akce: Tradiční koncert v provedení Pavly Švestkové - zpěv & Filipa Moravce - kytara 
vstupné: dobrovolné 
web: www.sdjilm.cz 
 
 
datum, čas: 9.7.2016 
název akce: KČT – Jilemnice: Sněžka 
místo konání: Jilemnice - Sněžka 
popis akce: Jilemnice – Pomezní Boudy – Jelenka – Sněžka - Pec pod Sněžkou cca.15 km odjezd : 8.25 hod. z 
Hrabačova 
vstupné: ----- 
web: www.facebook.com/www.kctjilemnice/ 
 
 
datum, čas: 9.7. 2016, 22:00 
název akce: Letní kino  
místo konání: zámecký park 
popis akce: Venkovní projekce filmu v malebném prostředí zámeckého parku. 
vstupné: dobrovolné 
web: www.sdjilm.cz/kino-70/ 
 
 
datum, čas: 10.7. 2016, 17:00 
název akce: Taneční hrátky s dětmi 
místo konání: zámecký park 
popis akce: Zábavný taneční podvečer pro děti. Při špatném počasí se nekoná. 
vstupné: dobrovolné 
web: www.sdjilm.cz/ 
 
 
datum, čas: 10.7. 2016, 18:00 
název akce: Taneční podvečer v zámeckém parku 
místo konání: zámecký park 
popis akce: Zábavný výukový večer pro všechny generace. Tančíme naboso v trávě. 
vstupné: dobrovolné 
web: www.sdjilm.cz/ 
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datum, čas: 13.7. - 16.7. 2016 
název akce: Krakonošovy letní podvečery 
místo konání: Masarykovo náměstí 
popis akce: Krakonošovy letní podvečery bez hranic je projekt, který je zaměřen na podporu a prezentaci 
kulturních a řemeslných tradic a volnočasových aktivit v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší. Hlavním cílem projektu je 
navázání vzájemné spolupráce v oblasti kultury mezi Městem Karpacz a Jilemnickem – svazkem obcí. V rámci 
projektu bude po období tří let uspořádána kulturní přehlídka v Jilemnici. Program podvečerů najdete 
v informačním centru na webu IC Jilemnice. 
vstupné: ---- 
web: www.jilemnicko-so.cz 
 
 
 

datum, čas: 13.7.2016 
název akce: Prodloužené prohlídky 
místo konání: Krkonošské muzeum 
popis akce: tradiční oblíbené rozšířené prohlídky (zámek, kostel, případně Zvědavá ulička). Ve středu dne 13. 
července se od 20. 30 h před zámkem uskuteční koncert Procházka českou operetou. Účinkují sólisté opery 
Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Po skončeném koncertu následují noční prohlídky zámku. 
vstupné: 80,- / 40,- Kč 
web: www.kmjilemnice.cz 
 
 
datum, čas: 14.7.2016 
název akce: KČT Jilemnice: Jilemnice – Horní Mísečky 
místo konání: Jilemnice – Horní Mísečky 
popis akce: Jilemnice – Zlaté Návrší – Dvoračky -Kotel - Jilemnická Bouda, cca. 10 km, odjezd : 9.35 hod. z AN. 
Jilemnice 
vstupné: ----- 
web: www.facebook.com/www.kctjilemnice/ 
 
 
datum, čas: 24.7. 2016, 15:00 - 16:00 
název akce: Poutní mše svatá u sv. Anny 
místo konání: kaplička sv. Anny na Kozinci 
popis akce: Poutní mše svatá se odehraje v malebném prostředí kapličky sv. Anny na Kozinci. Akci pořádá 
Svatovavřinecký chrámový sbor a zodpovědnou osobou je František Mráz. 
vstupné: ----- 
web: www.vikariatjilemnice.cz 
 
 
datum, čas: 24.7. 2016, 20:00 
název akce: Sto let v očistci (Divadlo Artur Praha) 
místo konání: Zámecký park 
popis akce: Hlavním a jediným hrdinou této hry je duše. Duše, která si uvědomuje, že smrtí nic nekončí, ba 
naopak začíná. Začíná si uvědomovat svůj vztah 
k tělu, egu, chtění, rodičům, uvědomuje si pravou podstatu lásky, princip duality a nachází i něžný úhel pohledu na 
intimní stránky lidského života.  
vstupné: 100,- Kč 
web: ------ 
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datum, čas: 27.7.2016 
název akce: KČT Jilemnice + MC Rodinka: S kočárkem na hory 
místo konání: Zlaté Návrší 
popis akce: Zlaté Návrší – pramen Labe Bouda, cca. 6.5 km, odjezd : 9.35 hod. z AN. Jilemnice 
vstupné: -------- 
web: www.facebook.com/www.kctjilemnice/ 
 

 
 
 
datum, čas: 29.7.2016, 7:00 – 15:00 
název akce: Farmářské trhy 
místo konání: Masarykovo náměstí 
popis akce: Farmářské trhy v Jilemnici se konají tradičně v sudé pátky. 
vstupné: ----- 
web:  www.trhyjilemnice.cz 
 
 
 
datum, čas: 29.7. 2016, 19:00 
název akce: Koncert kytarového kurzu 
místo konání: Sloupový sál čp. 1 (budova bývalého pivovaru) 
popis akce: Účastníci kytarového kurzu se vám představí při závěrečném koncertě. 
vstupné: dobrovolné 
web: --- 
 

 

 

 

datum, čas: 30.7. 2016, 22:00 
název akce: Letní kino  
místo konání: Zámecký park 
popis akce: Venkovní projekce filmu v malebném prostředí zámeckého parku. 
vstupné: dobrovolné 
web: www.sdjilm.cz 
 
 
 
 
datum, čas: 31.7. 2016, 15:00 
název akce: Folkový festival 
místo konání: Zámecký park 
popis akce: Společenský dům JILM Vás zve na folkový festival, který se uskuteční v zámeckém parku. 
V.K.Tomáško, Brontosauři revival, Salome – pásmo písní Karla Kryla, Naboso. Občerstvení zajištěno. 
vstupné: 120,- Kč 
web: www.sdjilm.cz/ 
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SRPEN 
 
 
datum, čas: 4.8.2016 
název akce: KČT Jilemnice: Jilemnice – Špindlerův Mlýn 
místo konání: Jilemnice – Špindlerův 
popis akce: Jilemnice – Špindlerův Mlýn -Strážné -Vrchlabí, Odjezd : 7.05 hod. AN. Jilemnice cca.14 km. 
vstupné: ----- 
web: www.facebook.com/www.kctjilemnice/ 
 
 
 
datum, čas: 7.8. 2016, 15:00 
název akce: Pohádkové odpoledne s MC Rodinka Jilemnice 
místo konání: zámecký park 
popis akce: Pohádkové odpoledne v zámeckém parku pro vás připravilo MC Rodinka Jilemnice 
vstupné: ------ 
web: http://mater-centrum-rodinka-jilemnice.webnode.cz/ 
 
 
 
datum, čas: 10.8. 2016, 15:00 
název akce: Výlet do Martinic na lodičky 
místo konání: Jilemnice – martinické rybníky 
popis akce: Sraz v 15:00 u prvního Martinického rybníka směrem od Jilemnice k zapůjčení budou skautské lodičky. 
Akce pro širokou veřejnost. 
vstupné: 20,- Kč 
web: http://mater-centrum-rodinka-jilemnice.webnode.cz/ 
 
 
 
datum: 12.08.2016, 19:00 
název akce: Poutní koncert: Musica Bohemica 
místo konání: kostel sv. Vavřince 
popis akce: Vystoupí Musica Bohemica s programem k 700 – stému výročí narození Karla IV., se kterým vystoupila 
v senátu ČR 
vstupné: 150,- / 70,- Kč 
web: www.vikariatjilemnice.cz 
 
 
 
datum, čas: 13.8. 2016, 21:30 
název akce: Letní kino 
místo konání: Zámecký park 
popis akce: Venkovní projekce filmu v malebném prostředí zámeckého parku. 
vstupné: dobrovolné 
web: www.sdjilm.cz/kino-70/ 
 

http://www.ic.mestojilemnice.cz/
http://www.vikariatjilemnice.cz/
http://www.sdjilm.cz/kino-70/


Informační centrum Jilemnice 
www.ic.mestojilemnice.cz 

 

datum, čas: 13.8. - 14.8.  2016 
název akce: Svatovavřinecká pouť 
místo konání: Masarykovo náměstí 
popis akce: Tradiční srpnová pouť  proběhne na Masarykově náměstí.  
vstupné: ---------- 
web:------------ 
 
 
datum, čas: 14.8. 2016, 9:00 - 10:00  
název akce: Poutní mše svatá u sv. Vavřince 
místo konání: Kostel sv. Vavřince 
popis akce: Poutní zpívaná mše svatá pořádaná Svatovavřineckým chrámovým sborem. 
vstupné:------ 
web: http://www.vikariatjilemnice.cz 
 
 
datum, čas: 20.8.2016 
název akce: KČT Jilemnice: Jilemnice - Vítkovice 
místo konání: Vítkovice Jestřabí v Krkonoších 
popis akce: Jilemnice – Vítkovice – Jestřabí v Krkonoších - Poniklá cca. 10 km. Odjezd : 8.25 hod. AN.  
vstupné: ------ 
web: www.facebook.com/www.kctjilemnice/ 
 
 
 
datum, čas: 20.8. 2016, 21:30 
název akce: Letní kino 
místo konání: Zámecký park 
popis akce: Venkovní projekce filmu v malebném prostředí zámeckého parku. 
vstupné:  dobrovolné 
web: http://sdjilm.cz/kino-70/ 
 
 
datum, čas: 26.8. 2016, 7:00 - 15:00 
název akce: Farmářské trhy 
místo konání: Masarykovo náměstí 
popis akce: Na trzích je dostání široký sortiment potravin (pečivo, ovoce, zelenina, ryby, sýry a další mléčné 
výrobky, masné výrobky, koření, výrobky z rakytníku, káva, čokoláda, víno, med,…), ale také řemeslné výrobky, 
sadba atd. 
vstupné:  ---- 
web: http://www.trhyjilemnice.cz/ 
 
 
datum, čas: 27.8.2016 
název akce: KČT Jilemnice + MC Rodinka 
místo konání: Jilemnice a okolí 
popis akce: Pochod okolo Jilemnice, zakončený ve skautské klubovně. Opékání buřtů. Odchod v 9.30 hod. z 
Jilemnického náměstí od kašny . cca. 5 km. 
vstupné: ----- 
web: www.facebook.com/www.kctjilemnice/ 
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datum, čas: 27.8. 2016, 18:00 
název akce: Taneční podvečery  
místo konání: Zámecký park 
popis akce: Zábavný výukový večer pro všechny generace. Tančíme naboso v trávě. 
vstupné: dobrovolné 
web: www.sdjilm.cz/ 
 
 
datum, čas: 28.8. 2016 
název akce: Loučení s létem 
místo konání: Masarykovo náměstí 
popis akce: Rybaření na náměstí, setkání historických válečných automobilů,  od 14.00 hod. zahrají skupiny: Brok, 
Klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete, Jokers. 
Korálková dílna pro děti. Občerstvení zajištěno. 
vstupné: ------ 
web: www.sdjilm.cz 
 
 
 

               Příjemné prožití letních dní vám přejí 

Tereza Ledlová a Lukáš Tuláček 

Informační centrum Jilemnice 
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