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PUTOVÁNÍ PO HISTORICKÝCH MĚSTECH
Projekt je logickým pokračováním dosavadní činnosti SHSČMS, protože
obnova památek není samoúčelná, ale vynaložené prostředky do regenerace
historických sídel přinesou svůj efekt až v okamžiku, kdy se stanou součástí
atraktivity ČR, jako destinace CR. Realizace projektu tedy znamená podporu
využití obnovených historických center měst pro cestovní ruch.
Teprve pak dojde k postupné "návratnosti" investic do obnovy městských
památkových rezervací a zón, což je hlavním posláním projektu.
Význam kulturního cestovního ruchu je pro Českou republiku důležitý, ovšem
velkým problémem je skutečnost, že cca 60% návštěvníků navštíví pouze
Prahu, přesto, že předpoklady pro rozvoj kulturního cestovního ruchu jsou na
celém území ČR. Proto Sdružení připravilo svoji nabídku - poznání především
těch měst, která vykonala nejvíce práce v rámci Programu regenerace
Městských památkových rezervací a zón, tím uspěla v soutěži iniciované od
roku 1994 Sdružením, MK ČR a MMR ČR a získala tak titul „Historické město
roku“. V soutěži Programu regenerace uspěla a mají zájem se podílet na
projektu města: Svitavy, Kadaň, Třeboň, Kroměříž, Klášterec n. O., Kutná
Hora, Litomyšl, Nový Jičín, Prachatice, Spálené Poříčí, Česká Kamenice,
Polná, Jindřichův Hradec, Šternberk. Nově se připojilo město Beroun,
Františkovy Lázně, Znojmo, Uherské Hradiště a Jilemnice.
Po prvních etapách projektu roku 2010 a 2011, byl projekt v roce 2012 a 2013
v další etapě udržitelnosti.
Od dubna do září probíhají v jednotlivých městech tzv. TOP týdny – města si
připravují na konkrétní týden zajímavé akce, a to nejen kulturní ale i sportovní.
„Lákají“ tak návštěvníky k prohlídce svého města a k aktivní účasti na akcích.
Návštěvníci si mohou v jednotlivých informačních centrech měst vyzvednout
cestovní knížky a poté „sbírat“ razítka. Cestovní knížky pak do konce
příslušného roku je nutné zaslat do sekretariátu Sdružení, které v lednu celou
soutěž vyhodnotí.

Výstavy Krkonošského muzeum v průběhu TOP týdne.
Tři deklarace
Nová výstava přibližuje deklarace části české šlechty, jež se v roce 1938 a
1939 postavila za republiku. Výstava potrvá do 4. září.
Náš Krakonoš.
Výstava přibližuje pána našich hor v mnoha rovinách – historické, výtvarné,
literární atd. Největší z vystavených figur Krakonoše měří přes dva metry a je
stará zhruba 90 let! Akce potrvá do konce září.
Duše plná koleček
Tajemství mechanických hraček a figur. Velmi přitažlivá výstava potrvá do 25.
září.

Kavánova galerie bude do konce září s ohledem na Kavánovo výročí (150 let
od narození, 75 let od úmrtí; 60 let do založení naší Kavánovy galerie)
rozšířena. Vystavujeme zhruba 60 děl.

po 11. 7. 2016

Prohlídky radniční věže.

Ve středověku stávala na místě radnice rychta. „Radní dům“ se v Jilemnici
poprvé připomíná v souvislosti s požárem města roku 1634, kdy byl spolu
s dalšími staveními zničen. Jistě byl poté obnoven, ale o jeho podobě či
fungování se bohužel nic nedochovalo. Jako datum založení současné radnice
se v literatuře uvádí rok 1781. Radnice několikrát vyhořela a také její vzhled
byl v minulosti mnohokrát pozměněn. Nyní můžeme zahlédnout její klasicistní
podobu. V budově se dnes nachází Městský úřad Jilemnice.
Během prohlídky Vám představíme unikátní opakovací stroj, který z radniční
věže nad Jilemnicí rozezní každý den 1020 úderů.

út 12.7.2016

Procházka naučnou stezkou Jilemnice známá
neznámá

Přes svou blízkost horských středisek a hlavních turistických lákadel, je
Jilemnice jedno z nejmalebnějších měst Krkonoš. Klasicistní radnice
s unikátními opakovacími hodinami je jednou z dominant jilemnického
náměstí. Památek se však na náměstí najde hned několik, barokní sousoší,
empírová kašna a v neposlední řadě také honosná budova bývalé spořitelny.
Nedaleko náměstí, naproti kostelu sv. Vavřince, můžete navštívit zámek, v
němž najdete Krkonošské muzeum. Další pozvánkou k návštěvě může být
historická budova bývalého pivovaru, ukrývající další expozice muzea,
zámecký park na dohled od náměstí, který zve k odpočinku, městská
památková zóna, Zvědavá ulička plná roubených chaloupek, připomínajících
Jilemnici našich babiček. Na všechna tato místa vás zavede okruh naučné
stezky, která městem vede. Neméně malebné jsou i přilehlé části centra města.
Kaplička sv. Isidora, kříž u bývalého popraviště, domek kde žil Bohumil Hanč,
tak i sem vás zavede 7,5 km dlouhá stezka.

st 13. 7. 2016

Krakonošovy letní podvečery

Krakonošovy letní podvečery 2016 budou tradičně probíhat v prostoru
jilemnického Masarykova náměstí a areálu zámeckého parku. Součástí
kulturního programu je také řemeslný trh a bohatá nabídka občerstvení včetně
krkonošských specialit.
Ve středu 13. července bude program zahájen v 16 hodin na náměstí, kde se
představí dechová a rocková hudba. Divadelní soubor Loutkáček představí
v zámeckém parku pohádku nejen pro nejmenší diváky jejich rodiče, ale pro
všechny, kteří se s pohádkou rádi vracejí do dětských let.
Dále se uskuteční koncert klasické hudby s kulisou jilemnického zámku a
následovat budou noční prohlídky zámku.

st 13. 7. 2016

Krakonošovy letní podvečery

8:00 – 17:00 Krkonošské muzeum – rozšířené prohlídky (muzeum, kostel Sv.
Vavřince, Zvědavá ulička)
15:00
Divadélko Loutkáček „Přijíždí k nám večerníček“
16:00
Slavnostní zahájení na Masarykově náměstí
16:00
Dechová kapela Jilemničanka
16:00
Divadélko Loutkáček „ Přijíždí k nám večerníček“
17:00
Divadélko Loutkáček „Přijíždí k nám večerníček“
17:15
Mažoretky DDM Pod Střechou – Rokytnice nad Jizerou
17:45
Hudební skupina Brok – rocková přeháňka z Bukoviny
19:00
Ukončení denního programu na náměstí
19:30
Studio Hamlet Železný Brod – literárně – divadelní pásmo
„Kytička pro Emu“
20:30
Koncert „Pocta Janu hraběti Harrachovi „Perličky české a
světové operety“
22:00
Noční prohlídka všech muzejních expozic Krkonošského muzea

čt 14. 7. 2016

Výlet KČT Jilemnice

Výlet povede po trase Jilemnice – Zlaté Návrší – Dvoračky - Kotel Jilemnická Bouda. Pěší trasa bude dlouhá 10 km, odjezd : 9.35 hod. z AN.
Jilemnice

čt 14. 7. 2016
16:00
17:15
18:00
19:30
21:00
23:00

Krkonošská dechovka
Loutkové divadlo Kozlík „Vodnická pohádka“
Piotr„Bandi“ Pawelec – polský host
Hudební skupina S (nad) váhou
Hudební skupina Vaťák
Ukončení denního programu

pá 15. 7. 2016
8:00- 17:00
16 – 20
16:00
17:15
18:15
19:45
21:30
23:00

Krakonošovy letní podvečery

Krakonošovy letní podvečery

Krkonošské muzeum – rozšířené prohlídky (muzeum, kostel Sv.
Vavřince, Zvědavá ulička)
Drncání na žebřiňáku (pouze za příznivého počasí)
Dechová kapela Táboranka
LD Maminy – loutková pohádka „Jak Rózička štěstí našla“
Country kapela Alabama
Hudební skupina Jokers
Hudební skupina Koneckonců
Ukončení denního programu

so 16. 7. 2016
14 – 20
14:00
15:15
16:00
16:45
17:15
17:30
19:00
20:30
22:00
24:00

Drncání na žebřiňáku (pouze za příznivého počasí)
Staropražská kapela Šmrnc „Písně ze staré Prahy“
Divadelní soubor Rolnička Nová Paka „O červené karkulce“
Saxofonový kvartet ZUŠ Jilemnice
Naty Hrychová
Jilemský spolek paní a dívek
Kapela Půljablkoň - Michal Němec a Marie Puttnerová
Hudební skupina Člověče, nezlob se
Hudební skupina Green day revival
Hudební skupina Sto Zvířat
Ukončení denního programu

ne 17.7.2016
9:00 - 12:00

Krakonošovy letní podvečery

Terénní hra: Zelené krkonoše

V Informačním centru Jilemnice si můžete vyzvednou mapu
k terénní hře zelené Krkonoše. Hra Vás provede zajímavostmi
města a najdete-li šest ukrytých kamenů, různě rozmístěných po
městě, můžete si v informačním centru vyzvednout odměnu.

Od dubna do září probíhají v jednotlivých městech tzv. TOP
týdny – města si připravují na konkrétní týden zajímavé akce,
a to nejen kulturní ale i sportovní. „Lákají“ tak návštěvníky
k prohlídce svého města a k aktivní účasti na akcích.
Návštěvníci si mohou v jednotlivých informačních centrech
měst vyzvednout cestovní knížky a poté „sbírat“ razítka. Cestovní knížky pak do konce
příslušného roku je nutné zaslat do sekretariátu Sdružení, které v lednu celou soutěž vyhodnotí.
Projekt je logickým pokračováním dosavadní činnosti SHSČMS, protože obnova památek není
samoúčelná, ale vynaložené prostředky do regenerace historických sídel přinesou svůj efekt
až v okamžiku, kdy se stanou součástí atraktivity ČR, jako destinace CR. Realizace projektu
tedy znamená podporu využití obnovených historických center měst pro cestovní ruch.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)
je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace
sdružující především historické obce nebo jejich částí, na
jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty,
zejména nemovité památky.
Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. K 1.2.2014 má celkem 213 členů, z toho 204
řádných (obcí, měst a městských částí) a 9 přidružených.

Jilemnice slaví jedinečný úspěch. V soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a
realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón za rok 2012 získala v celostátním kole titul
Historické město roku 2012! Titul a milion korun pro vítěze určený na další
opravy památek převzal 18. 4. 2013 na slavnostním vyhlášení výsledků
soutěže ve Španělském sále Pražského hradu starosta města Vladimír
Richter.

