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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.   
 
 

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/ 
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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/ 
 
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/ 
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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/ 
 
 
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 
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