JILEMNICE
Kalendář akcí
Léto 2015
ČERVEN
datum: 12. 06. 2015
název akce: Farmářský trh v Jilemnici
popis akce: Další z řady farmářských trhů se bude konat na Masarykově náměstí v Jilemnici v pátek 12.6.2015.
Prodejní doba 7 – 15 hodin. Trhy budou pořádány pravidelně, a to jednou za 14 dní vždy v sudé pátky (kromě
státních svátků a dní, kdy se na náměstí konají jiné akce – jarmarky, pouť atd.).
vstupné: ------web: www.trhyjilemnice.cz

datum: 14. 06. 2015
název akce: Preclíkové závody na kolech
popis akce: Tradiční Preclíkové závody na kolech pro děti budou v neděli 14. 6. 2015 dopoledne od 9.30 na
Kuvajtu
vstupné: ------web: www.skijilemnice.cz

datum: 17. 06. 2015
název akce: Pohádkový les
popis akce: V pohádkovém lese vás čeká několik zastavení s úkoly. Sraz v 16.00 u brány hřiště na sportovním
stadionu.
vstupné: ------web: www.sokoljilemnice.estranky.cz/

datum: 18. 06. 2015
název akce: Klub Betanie: Česání ovoce
popis akce: ČKA Klub Betanie Vás srdečně zve na svůj 77. pořad: „Česání ovoce“. Komorní divadlo – setkání s
odkazem prvního neevropského nositele Nobelovy ceny za literaturu, bengálského básníka, Rabíndranátha
Thákura. V režii Zdeňka Karáska účinkují Josef Hejral, Zdeňka Karásková a Magdalena Jarošová. Na loutnu hraje
Jiří Jelínek, zpěvem doprovází Milena Jelínková.
vstupné: dobrovolné
web: www.klubbetanie.cz
Informační centrum Jilemnice
www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 20. 06. 2015 - 31. 08. 2015
název akce: MOŽNÁ PŘIJDE I KAREL… aneb Třikrát Jilemnice
popis akce: Karel Šebek (3. dubna 1941 Jilemnice – od 1995 nezvěstný), surrealistický básník a výtvarník, je
bezesporu komplikovanou, avšak výjimečnou osobností. Jeho dílo je dnes velmi vysoce ceněno a Šebek je již
zcela automaticky řazen do kontextu českého slovesného i výtvarného umění. Výstava představí koláže (některé
pro veřejnost dosud nevystavené) a tvorbu věnovanou rodné Jilemnici (zejména básnickou sbírku Třikrát
Jilemnice z roku 1965). Setkání se zúčastní výtvarníci a literáti Surrealistické skupiny, Šebkovi přátelé a
pamětníci.
vstupné: dobrovolné
web: www.sdjilm.cz

datum: 26. 06. 2015
název akce: Farmářský trh v Jilemnici
popis akce: Další z řady farmářských trhů se bude konat na Masarykově náměstí v Jilemnici v pátek 26.6.2015.
Prodejní doba 7 – 15 hodin. Trhy budou pořádány pravidelně, a to jednou za 14 dní vždy v sudé pátky (kromě
státních svátků a dní, kdy se na náměstí konají jiné akce – jarmarky, pouť atd.).
vstupné: ------web: www.trhyjilemnice.cz

datum: 29. 06. 2015
název akce: HRAVÉ DOPOLEDNE.
popis akce: Na zahradě speciálního dětského centra Srdíčko se odehraje pro děti pohádka Červená karkulka.
připravena bude interaktivní výstavka s minidílničkami pro děti.
vstupné: ------web: http://mater-centrum-rodinka-jilemnice.webnode.cz/

datum: 30. 6. 2015 od 17:30
název akce: Beseda na téma DLUHOVÁ PROBLEMATIKA A SYSTÉM SOCIÁLNÍCH DÁVEK ČR
popis akce: Diskuze s pracovnicí občanské poradny na téma: exekuce (ochrana a povinnosti dlužníka,co může
exekutor?, lze se bránit proti exekuci?), insolvence (oddlužení fyz. Osob, - náležitosti, průběh insolvenčního
řízení), systém sociálních dávek ČR (dávky státní sociální podpory a hmotné nouze).
Pořádá Informační centrum pro mládež Jilemnice ve spolupráci s Občanskou poradnou „D“ o.s. Liberec.
vstupné: zdarma
web: www.icmjilemnice.cz

ČEVENEC

datum: 04. 07. 2015
název akce: Letní kino: Mamma Mia!
popis akce: Zveme Vás na projekci letního kina v zámeckém parku. V případě špatného počasí se projekce ruší.
vstupné: dobrovolné
web: www.sdjilm.cz

Informační centrum Jilemnice
www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 06. 07. 2015
název akce: Tradiční koncert u příležitosti státních svátků Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa.
popis akce: Tradiční koncert u příležitosti státních svátků Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa.
vstupné: ------web: www.sdjilm.cz

datum: 10. 07. 2015
název akce: Farmářský trh v Jilemnici
popis akce: Další z řady farmářských trhů se bude konat na Masarykově náměstí v Jilemnici v pátek 10.7.2015.
Prodejní doba 7 – 15 hodin. Trhy budou pořádány pravidelně, a to jednou za 14 dní vždy v sudé pátky (kromě
státních svátků a dní, kdy se na náměstí konají jiné akce – jarmarky, pouť atd.).
vstupné: ------web: www.trhyjilemnice.cz

datum: 12. 07. 2015
název akce: 1. cyklovýlet
popis akce: Jilemnice - Zálesní Lhota – Hostinné – Javorník – Hoffmannova bouda – Černý Důl – Lánov – Vrchlabí
- Jilemnice. Náročná trasa – START v 9:00 u IC Jilemnice.
Délka 71 km.
vstupné: -----web: www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 14. 07. 2015
název akce: 2. cyklovýlet
popis akce: Jilemnice – Martinické rybníky – Jilemnice. Trasa vhodná pro rodiny s dětmi – START v 10:00 u IC
Jilemnice.
Délka 16 km.
vstupné: -----web: www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 15. 07. 2015
název akce: Krakonošovy letní podvečery 2015
popis akce:
8:00 – 17:00 Krkonošské muzeum – rozšířené prohlídky (muzeum, kostel Sv. Vavřince, Zvědavá ulička)
16 – 20
Drncání na žebřiňáku (pouze za příznivého počasí)
15:00
Divadélko Loutkáček „Červená karkulka“
16:00
Slavnostní zahájení na Masarykově náměstí
16:00
Dechová kapela Jilemničanka
15:45
Divadélko Loutkáček „Červená karkulka“ – 1. repríza
16:30
Divadélko Loutkáček „Červená karkulka“ – 2. repríza
17:45
Country skupina Bandit Nová Paka
19:00
Ukončení denního programu na náměstí
19:15
Divadlo V Roztocké – Zkrocení zlé Kateřiny během jedné čtvrthodiny
19:40
Vystoupení cvičenek T. J. Sokol Jilemnice
19:45
Taneční vystoupení T.I.K. Jilemnice „V podvečer je jasno“
20:45
Koncert „Pocta Janu hraběti Harrachovi“
22:00
Noční prohlídka všech muzejních expozic Krkonošského muzea
vstupné: -----web: www.ic.mestojilemnice.cz
Informační centrum Jilemnice
www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 16. 07. 2015
název akce: Krakonošovy letní podvečery 2015
popis akce:
16 – 20
Drncání na žebřiňáku (pouze za příznivého počasí)
16:00
Dechová kapela Semilská 11
17:15
Rolnička Liberec – divadlo pro děti „Letní dračí pohádka“
18:00
Pěvecký sbor Octopus Jilemnice
19:30
Hudební skupina VZHáčka
21:00
Hudební skupina Paralen I Ibalgin
22:30
Ukončení denního programu
vstupné: ------web: www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 17. 07. 2015
název akce: Krakonošovy letní podvečery 2015
popis akce:
8:00- 17:00
Krkonošské muzeum – rozšířené prohlídky (muzeum, kostel Sv. Vavřince, Zvědavá ulička)
16 – 20
Drncání na žebřiňáku (pouze za příznivého počasí)
16:00
Krkonošská dechovka
17:15
Taneční vystoupení ZUŠ Jilemnice a MŠ Víchová
17:45
Jilemský spolek paní a dívek
18:00
Hudební skupina Maffi Furach z Karpacze
19:30
Hudební skupina Alibi Rock
21:30
Hudební skupina Soumrak
23:00
Ukončení denního programu
vstupné: ------web: www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 18. 07. 2015
název akce: Krakonošovy letní podvečery 2015
popis akce:
14 – 20
Drncání na žebřiňáku (pouze za příznivého počasí)
14:00
Dechová kapela Táboranka
15:15
Bubble show Matěje Kodeše
16:00
Country kapela SAPR (Sakumprdum)
17:00
Vokálně instrumentální soubor Satori
18:30
Hudební skupina EleFun Vrchlabí
20:00
Ondřej Ruml
21:30
Petr Bende a Band
23:00
Ukončení denního programu
vstupné: ------web: www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 19. 07. 2015
název akce: 3. cyklovýlet
popis akce: Jilemnice – Dvoračky – Harrachov – Orle – Jizerka – Protržená Přehrada – Albrechtice – Tanvald –
Zlatá Olešnice – Jesenný – Helkovice – Škodějov – Jilemnice. Náročná trasa – START v 9:00 u IC Jilemnice,
následuje přesun do Hrabačova na cyklobus.
Délka 95 km.
vstupné: -----web: www.ic.mestojilemnice.cz
Informační centrum Jilemnice
www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 22. 07. 2015
název akce: SPOLEČNÝ VÝLET s Mateřským centrem
popis akce: Výlet vlakem do Jablonce nad Jizerou na krásné dětské hřiště sraz 15:00 na vlakovém nádraží v
Jilemnici, zpět 18:15 opět vlakem.
vstupné: ----------web: http://mater-centrum-rodinka-jilemnice.webnode.cz

datum: 23. 07. 2015
název akce: 4. cyklovýlet
popis akce: Jilemnice – Rezek – Buřany: Janatův mlýn – Jablonec nad Jizerou – Vysoké nad Jizerou – Roprachtice
– Dolní Sytová – Peřimov – Jilemnice. Středně náročná trasa – START v 9:00 u IC Jilemnice, následuje přesun do
Hrabačova na cyklobus.
Délka: 36 km.
vstupné: -----web: www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 24. 07. 2015
název akce: Farmářské trhy
popis akce: Další z řady farmářských trhů se bude konat na Masarykově náměstí v Jilemnici v pátek 24.7.2015.
Prodejní doba 7 – 15 hodin. Trhy budou pořádány pravidelně, a to jednou za 14 dní vždy v sudé pátky (kromě
státních svátků a dní, kdy se na náměstí konají jiné akce – jarmarky, pouť atd.).
vstupné: ------web: www.trhyjilemnice.cz

datum: 25. 07. 2015
název akce: Koncert - "Harfa & Kytara"
popis akce: Vystoupí: Kateřina Vyskočilová – harfa, Filip Moravec – kytara
vstupné: 70,- Kč
web: www.sdjilm.cz

datum: 26. 07. 2015
název akce: Pouť u sv. Anny
popis akce: V neděli 26. července bude v Jilemnici u kapličky sv. Anny sloužena poutní mše svatá.
vstupné: ------web: www.vikariatjilemnice.cz

datum: 30. 07. 2015
název akce: 5. cyklovýlet
popis akce: Jilemnice – Horní Mísečky – Rovinka – Benecko – Horní Štěpanice - Jilemnice. Trasa vhodná pro
rodiny s dětmi – START v 9:00 u IC Jilemnice, následuje přesun na autobusové nádraží na cyklobus.
Délka 23 km.
vstupné: -----web: www.ic.mestojilemnice.cz

Informační centrum Jilemnice
www.ic.mestojilemnice.cz

SRPEN
datum: 01. 08. 2015
název akce: Folkový festival
popis akce: Vystoupí: Jiří Dědeček, skupina Berušky, Slávek Janoušek a Luboš Vondrák, skupina Cuprum .
vstupné: 120,web: www.sdjilm.cz

datum: 02. 08. 2015
název akce: 6. cyklovýlet
popis akce: Jilemnice – Bělá u St. Paky – Nová ves nad Popelkou – Lomnice nad Popelkou – Tábor - Bradlecká
Lhota -Kumburk – Klepanda – Nová Paka – Pecka – Vrchovina – Levínská Olešnice – Studenec – Zálesní Lhota –
Martinice v Krkonoších – Jilemnice. Náročná trasa – START v 9:00 u IC Jilemnice.
Délka 75 km.
vstupné: -----web: www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 02. 08. 2015
název akce: Poztrácená pohádka + výtvarná dílna
popis akce: Poztrácená pohádka + výtvarná dílna
vstupné: -------web: http://mater-centrum-rodinka-jilemnice.webnode.cz/

datum: 08. 08. 2015
název akce: letní kino: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
popis akce: Zveme Vás na projekci letního kina v zámeckém parku. V případě špatného počasí se projekce ruší.
vstupné: dobrovolné
web: www.sdjilm.cz

datum: 09. 08. 2015
název akce: 7. cyklovýlet
popis akce: Jilemnice – Mladé Buky – Sklenářovice – Rýchory – Albeřice – Horní Lysečiny – Pec pod Sněžkou –
Dolní Dvůr – Jilemnice. Náročná trasa – START v 8:00 u IC Jilemnice, následuje přesun do Hrabačova na cyklobus.
Délka: 63 km.
vstupné: -----web: www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 09. 08. 2015
název akce: Pouť u sv. Vavřince
popis akce: V neděli 9. srpna bude v kostele sv. Vavřince v Jilemnici sloužena poutní mše svatá.
vstupné: ------web: www.mestojilemnice.cz

Informační centrum Jilemnice
www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 10. 08. 2015
název akce: Prázdninový kytarový kurz
popis akce: Nabízíme opět prázdninový kytarový kurz pod vedením kytarového virtuosa a výborného pedagoga
Libora Fišera. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé, děti i dospělé.
vstupné: ------web: www.sdjilm.cz

datum: 12. 08. 2015
název akce: NA LODIČKY DO MARTINIC
popis akce: 16:00 odjezd na kolech od SD Jilm do Martinic k rybníku. Velmi oblíbený výlet, kde si všichni
účastnici mohou zajezdit na lodičkách, vesty budou k dispozici, cena 10,- osoba v lodičce. Akci zajišťují jilemničtí
skauti.
vstupné: ------web: http://mater-centrum-rodinka-jilemnice.webnode.cz

datum: 12. - 13. 8. 2015 (středa od 9:00- čtvrtek do16:00)
název akce: PRÁZDNINY V ICM
popis akce: Dva dny plné zábavy a informací pro mládež od 12 let s PŘESPÁNÍM V ICM.
• hry, soutěže, ceny, netradiční sportovní aktivity (např: „skákací“ boty, workshop – skate hall atd.)
• promítání a povídání na téma bezpečnost na internetu, sociální sítě, linka bezpečí aj.
• půlnoční překvapení
• Spaní ve vlastním spacáku (a karimatce), jídlo a pití zajištěno.
• Podrobný program naleznete na našem webu či facebooku v průběhu června/července
Počet účastníků omezen na 10.
Přihlášky nejpozději do 30. 7. 2015 e-mailem: icmjilemnice@icmjilemnice.cz nebo osobně v ICM (aktuální
prázdninovou otevírací dobu naleznete na našem webu)
vstupné: 350 Kč
web: www.icmjilemnice.cz

datum: 14. 08. 2015
název akce: Kytarový koncert – Libor Fišer a kursisti
popis akce: Kytarový koncert – Libor Fišer a kursisti
vstupné: dobrovolné
web: www.sdjilm.cz

datum: 15. 08. 2015
název akce: Taneční podvečer v parku
popis akce: Taneční podvečer v parku
vstupné: dobrovolné
web: www.sdjilm.cz

datum: 19. 08. 2015
název akce: Výlet Mateřského centra: DOLÁNKY u TURNOVA
popis akce: Společný výlet pro nejmenší dětičky k Turnovu a poté 1,5 km pěšky k Zrcadlové koze, vhodné i pro
maminky s kočárky.
vstupné: ----------web: http://mater-centrum-rodinka-jilemnice.webnode.cz
Informační centrum Jilemnice
www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 20. 08. 2015
název akce: 8. cyklovýlet
popis akce: Jilemnice – Dolní Dvůr – Strážné - Jilemnice
Náročná trasa – START v 9:00 IC Jilemnice.
Délka: 50 km.
vstupné: -----web: www.ic.mestojilemnice.cz

datum: 21. 08. 2015
název akce: Farmářské trhy
popis akce: Další z řady farmářských trhů se bude konat na Masarykově náměstí v Jilemnici v pátek 21.8.2015.
Prodejní doba 7 – 15 hodin. Trhy budou pořádány pravidelně, a to jednou za 14 dní vždy v sudé pátky (kromě
státních svátků a dní, kdy se na náměstí konají jiné akce – jarmarky, pouť atd.).
vstupné: ------web: www.trhyjilemnice.cz

datum: 22. 08. 2015
název akce: Odpoledne s dechovkou
popis akce: Odpoledne s dechovkou na Masarykově náměstí v Jilemnici.
vstupné: dobrovolné
web: www.sdjilm.cz

datum: 27. 08. 2015
název akce: HLEDÁNÍ POKLADU na Hraběnce
popis akce: 16:00 sraz na Hraběnce u buňek. Každoroční hledání pokladu pro nejmenší, čeká Vás příjemná
procházka lesem a drobné úkoly pro dětičky.
vstupné: 10,web: http://mater-centrum-rodinka-jilemnice.webnode.cz

datum: 29. 08. 2015
název akce: Rozloučení s létem
popis akce: Rybaření na náměstí, přehlídka Aerovek, zahrají skupiny: Country kapela Fous a VZHáčka
vstupné: dobrovolné
web: www.sdjilm.cz

Příjemné prožití letních dní vám přejí
Tereza Ledlová a Petr Kosina
Informační centrum Jilemnice

Informační centrum Jilemnice
www.ic.mestojilemnice.cz

