
Výhodné umístění na křižovatce cest měs-
tu zajistilo známý přídomek brána západ-
ních Krkonoš. Tato poloha byla určující již ve 
druhé polovině 13. století, kdy probíhala ko-
lonizace podhůří a vznikající štěpanické pan-
ství pánů z Valdštejna naléhavě potřebovalo 
hospodářské středisko. Obec, vybavená záhy 
právy městečka, byla patrně budována pod-
le jednotného plánu. Roku 1492 bylo město 
i panství rozděleno mezi dva majitele.

Třicetiletá válka zle zasáhla do osudů kra-
je. Albrecht z Valdštejna sice celé území jako 
svůj majetek chránil před nepřátelskými vpá-
dy, ale bezprostředně po jeho smrti v roce 
1634 Švédové město vydrancovali, vypálili 
a důsledky válečných událostí zůstaly patrné 
až do počátku 18. století. 

S prvním rokem nového století však došlo 

k pronikavé proměně. Vynikající diplomat i hos-
podář hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach, 
v držení jehož rodu se polovina městečka spo-
lu s branským panstvím nacházela již od roku 
1632, zakoupil jilemnické panství. Jilemnici zno-
vu sjednotil a vytvořil podmínky pro hospodář-
skou prosperitu. Jeho potomci věnovali prvo-
řadou pozornost textilu. Zásluhou kvetoucího 
plátenictví zažilo město v 18. století jedno ze 
svých nejslavnějších období a odlesk této slávy 
je v historickém jádru patrný dodnes. 

19. století přineslo stagnaci zdejšího textil-
ního podnikání, zapříčiněnou vznikem továren 
podél blízké Jizery. Menší jilemnické fi rmy se 
i tehdy dokázaly nevšední kvalitou svých výrob-
ků prosadit v tvrdé konkurenci na zahraničních 
trzích. Jilemnice v této době nabývala na vý-
znamu především jako centrum stále lidnatěj-

Vážení jilemničtí rodáci 
a přátelé města Jilemnice,
je mi velkou ctí, že jsem mohl být 
součástí příprav zřejmě našeho prvního 
srazu, zvláště v této době, kdy znovu 
hledáme cesty jeden k druhému. 
Věřím, že tato událost napomůže k setká-
ním v rámci města a okolí a pomůže
obnovit zpřetrhaná přátelství a pouta.
Těším se na společně strávené chvíle.

David Hlaváč, starosta města 

Vítejte v Jilemnici

5.−8. května 2022



šího panství a po zániku patrimoniální správy 
jako sídlo okresu. V té době se výrazně měnila 
politická i společenská situace. Jilemnice se 
stala jako ryze české město střediskem české-
ho národního života v Krkonoších a její význam 
posléze umocňoval i rozvoj turistiky: Roku 1889 
tu byl založen druhý mimopražský odbor Klubu 
českých turistů a o šest let později první český 
lyžařský klub – Český krkonošský spolek Ski, 
který dodnes vyvíjí pozoruhodnou činnost. 

Také školství procházelo dynamickým vý-
vojem. Vedle škol měšťanských vznikla roku 
1873 škola tkalcovská  a v posledním roce před 
I. světovou válkou reálné gymnázium atd. 
Dobrou pozici si zdejší školství udržuje i dnes.

Jilemnice zvolna přerůstala v moderní 
město a proměňovala se v příjemné, dobře 
vybavené a vyhledávané východisko do zá-
padních Krkonoš.  Po druhé světové válce se 
směr vývoje obrátil. Proměnila se struktura 
průmyslu, v Jilemnici na čas klesl počet oby-
vatel, neboť mnozí lidé odešli do osídlované-
ho pohraničí. Historické centrum vinou ne-
dostatečné péče zvolna chátralo, na obvodu 
města vyrostlo nezbytné panelové sídliště. 
Teprve po roce 1989 se karta obrátila a díky 
promyšlené památkové péči se Jilemnice 
dnes řadí mezi nejhezčí města Krkonoš. Pro 
sportovce jsou k dispozici např. dobré terény 
či krytý plavecký bazén. Znamenité pověsti se 
těší také volnočasový areál na Hraběnce.

Město i dnes žije bohatým kulturním životem. 
Intenzivní činnost vyvíjí zejména Společenský 
dům Jilm.  Jilemnice nabízí mnohé zajímavosti. 
K těm nejhezčím patří náměstí, Zvědavá ulička 
a zámecký areál s krásným kostelem sv. Vavřin-
ce a zámeckými budovami, v nichž mimo jiné 
sídlí pěkné Krkonošské muzeum.

Jan Luštinec 

Radnice
Silueta radnice v Jilemnici patří k hlav-

ním symbolům tohoto podhorského města. 
Je také zapsána mezi památky v Ústředním 
seznamu nemovitých kulturních památek 
ČR. Založení současné radnice je datováno 
do roku 1781, kdy byla postavena hodinová 
věž a štít, které doplnily starý objekt. Jedná 
se o klasicistní stavbu s vysokou věží a uni-
kátními opakovacími hodinami se třemi cim-
bály, odbíjející každou čtvrthodinu a stávající 
hodinu tak, že z počtu úderů a jejich tónů lze 

poznat počet čtvrtí a celých hodin. Denně 
se ozve 1020 úderů a díky tomu, byly hodiny 
v loňském roce zapsány na seznam rekordů 
a kuriozit České republiky jako „Hodiny s nej-
četnějším odbíjením“.

Dům čp. 132
– pamětní deska Jindřicha Ambrože

Jindřich Ambrož 1878–1955 
Působil v Jilemni-

ci jako městský ta-
jemník. Jeho rozho-
dující zásluhy však 
tkví v jeho konze-
rvátorské činnosti. 
Zasadil se o záchra-
nu mnoha pamá-
tek, vynikající podíl 
mu náleží rovněž na 
ochraně krkonošské 
přírody. Veliký kus práce vykonal pro roz-
voj turistického ruchu. Podílel se mimo jiné 
na přípravě a vydání řady vynikajících map 
a průvodců, z nichž mnohé si dodnes udržely 
význam jako zdroj informací. V roce 1941 vy-
dal historickou publikaci „Jilemnice. Výňatky 
z dějin. Rozvoj a zvláštnosti města“. Po vál-
ce bojoval za přemístění muzea do zámku 
a za záchranu zámeckých fondů, zasazoval se 
o uchování podsíňových domů v Kavánově 
ulici. Za to se mu dostalo od tehdejší ko-
munistické garnitury řady nepříjemností. 
Má podíl na uskutečnění prvních kroků k za-
ložení Krkonošského národního parku.

Tyršovo náměstí
Mohutná stavba na Tyršově náměstí po-

chází z roku 1900 a pro své potřeby si ji ne-
chal vybudovat nejstarší jilemnický peněžní 
ústav – Občanská záložna. Uvnitř je vyzdo-
bena malbami jilemnického malíře Jana Lva 
(Leva). Kupoli korunuje polštář s českou krá-
lovskou korunou.

Dům čp. 97 –  ZŠ Jana Harracha 
(staré gymnázium)

Budova vznikla v letech 1883–1893 jako 
nová městská radnice s divadelním sálem 
a restaurací. Poprvé se zde hrálo roku 1893. 
Když v roce 1913 vzniklo v Jilemnici reálné 
gymnázium, začalo město pro přibývající 



třídy postupně uvolňovat budovu nové rad-
nice. Za první republiky byla doplněna pří-
stavbou. Školu navštěvovali vynikající osob-
nosti jako Jiří Šlitr, Zdenko Feyfar, Stanislav 
Zindulka, Jaroslav Lebeda a mnoho dalších. 
K nejvýraznějším pedagogickým osobnos-
tem, jež zde působily, patří profesor Josef 
Bernard, autor učebnic francouzštiny pro 
česká gymnázia a člen francouzské Čestné 
legie. Po mnichovském záboru pohraničí 
medaili vrátil a po vzniku protektorátu se za-
pojil do odboje. Byl zatčen a zemřel v kon-
centračním táboře. V našem městě zanechal 
hlubokou stopu jako skvělý divadelní režisér 
a zdejší ochotnický spolek Kolár dokázal při-
vést téměř k profesionální úrovni.

Zvědavá ulička
Ulička představuje dnes již ojedinělý do-

klad krkonošské roubené předměstské zá-
stavby. Vznikla po velikém požáru města 
v roce 1788. Jméno získala podle charakteri-
stického uspořádání staveb posunutých vět-
šinou o jednu okenní osu směrem do ulice. 
V minulosti zde žili především drobní řeme-
slníci – tkalci, pekaři, fi akrista, cvočkař, kar-
táčník a mnoho dalších. V uličce najdeme 
i dvě pěkné lidové sochy sv. Jana Nepomuc-
kého z 18. století. 

Dům čp. 85
– pamětní deska Karla Kubánka

Karel Kubánek 1916–1940/41
Pochází ze staré 

jilemnické rodiny Ku-
bánků, tkalců a ob-
chodníků ve lněném 
a bavlněném zboží. 
Narodil se 29. října 
1916 v Jilemnici ve 
Zvědavé uličce čp. 104
jako první dítě Karla 
Kubánka a Ludmi-
ly rozené Weissové. Po maturitě na Exportní 
obchodní akademii v Jablonci n. N. nastou-
pil vojenskou službu. Ve vojenském letec-
kém učilišti v Prostějově absolvoval školu pro 
důstojníky letectva v záloze jako svobodník 
aspirant, 1. června 1938 byl jmenován pozo-
rovatelem letcem a zařazen ke cvičné letce 
3. leteckého pluku generála letce M. R. Šte-

fánika. O Vánocích 1938, kdy se již schylovalo 
k válce, byl v Jilemnici na řádné dovolené 
u rodičů. Roku 1939 se vrátil do Jilemnice 
a zapojil se do vznikajícího domácího odboje 
proti okupantům ve skupině MUDr. Ladisla-
va Nebeského. Spojil se s dalšími letci z okolí 
a přihlásili se do polského letectva, kde ke 
konci srpna 1939 byli přesunuti k letecké jed-
notce v Demblinu. Po přepadení Polska Ně-
meckem a bombardování letiště, následoval 
ústup do jihovýchodní části Polska k rumun-
ským hranicím. Neustále jim hrozilo ostře-
lování německými letadly. Polské uniformy 
odhodili, jednotka se rozpadla. Karel a 5 ka-
marádů se rozhodlo pokračovat v cestě k ru-
munským hranicím a dostat se co nejrychleji 
do Francie. Ve Sniatynu u rumunských hranic 
byli zadrženi, ale podařilo se jim uprchnout. 
Na přechodu do Rumunska ale byli opět za-
tčeni, vyslýcháni sovětskou NKVD a odvezeni 
do vězení ve Stanislawově. Ve věznici v Char-
kově byl Kubánek odsouzen na 3 roky těž-
kých prací na dalekém severu. Byl odvezen 
na sever do Kandalakaši a poté na východ za 
polární kruh až za řeku Pečoru, kde byl jeden 
z nejsevernějších gulagů. Tam Karel Kubánek 
za nelidských podmínek roku 1940/41 zemřel. 
V roce 1947 byl Karlu Kubánkovi prezidentem 
Československé republiky udělen Česko-
slovenský válečný kříž 1939 „In memoriam“ 
a Československá vojenská medaile za záslu-
hy I. stupně. Karel Kubánek byl také 1. 6. 1991 
mimořádně povýšen do hodnosti podplu-
kovník ve výslužbě in memoriam. Dne 17. 6. 
1991 mu byl udělen Čestný odznak českoslo-
venského vojenského pilota.

Budova čp. 288 – ZŠ Komenského 
(bývalá dívčí škola)

Budova byla postavena v letech 1897–1899 
podle plánu vynikajícího českého architekta, 
rodáka z Horní Branné, Jana Vejrycha. Stavbu 
krásné pseudorene-
sanční školy fi nan-
covala jilemnická 
městská spořitelna. 
Slavnostní otevření 
proběhlo v září roku 
1999. Jako ředitel 
zde působil mimo 
jiné Jáchym Metelka 
(1853–1940), skvělý 
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Itinerář trasy
Sobota 7. 5. 2022
Slavnostní zahájení – Masarykovo 
náměstí 10.00 hod. (začátek trasy)
1. Radnice

a. Po celý den budou na radnici 
k nahlédnutí kroniky a dokumenty 
ze života obce. Možnost drobného 
občerstvení. 

b. Prohlídka radničních hodin bude 
probíhat mezi 11.00 a 15.00 hod.

�  ulicí Jana Harracha

2. Dům čp. 132 – pamětní deska Jindřicha 
Ambrože

3. Tyršovo náměstí – bývalá záložna, 
otevřena 12.00–14.00 hod.

4. Dům čp. 97 –  ZŠ Jana Harracha 
(staré gymnázium) 

5. Komenského čp. 103 – pamětní deska 
Ladislava Nebeského

6. Zvědavá Ulička – komentované 
prohlídky v 10.30 hod., 14.00 hod. 

�  ulicí Komenského

7. Dům čp. 85 – pamětní deska Karla Kubánka

8. Budova čp. 288 – ZŠ Komenského (bývalá 
dívčí škola), otevřena 13.00–15.00 hod.

�  ulicí Kostelní

9. Kostel sv. Vavřince – komentované 
prohlídky v 11.30 hod., 15.00 hod.

10. Zámecký areál – řada vzácných dřevin, 
jedny z nejstarších modřínů v Krkonoších

�  ulicí Valdštejnská

11. Dům čp. 68 – pamětní deska Jana Weisse 
a pamětní deska Stanislava Zindulky

12. Budova ZUŠ – Základní umělecká škola, 
otevřena 11.00–15.00 hod.

�  ulicí V Domkách

13. Dům čp. 291 – pamětní deska Hynka 
Jaroslava Mejsnara

�  ulicí Dolení

14. Dům čp. 54 – pamětní deska Jaroslava 
Havlíčka

�  zpět ulicí Dolení a dále ulicí Kavánovou

15. Budova čp. 140 – bývalá městská 
spořitelna, otevřena 13.00–15.00 hod.

16. Masarykovo náměstí – konec trasy

Další tipy
• Kozinec – vyhlídka a stará restaurace, 

první sídlo spolku ČKS Ski
• Kaple sv. Isidora
• Areál Hraběnka s krásným výhledem na hory
• Bohumil Hanč – evangelický hřbitov 

a jeho dům v Hrabačově
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16.

Krkonošské muzeum

Zámek čp. 75
Expozice: Historicko-etnografi cká expozice 
včetně mechanického betlému Jáchyma 
Metelky / Galerie Františka Kavána /
Zámecká expozice Ze života českého kavalíra
Výstavy: Grafi ky a kresby ze Severočeské 
sbírky – tvorba umělců spjatých se 
Severními Čechami v posledním století

Pivovar čp. 1
Expozice: Bílou stopou – kapitoly z dějin 
českého lyžování do roku 1938
Výstavy: Krakonoš: vládce našich hor 
– přibližuje postavu Krakonoše v umělecké 
a lidové tvorbě / Kouzlo zastaveného času 
aneb jak se Jilemnice bavila – fotografi e 

společenského a spolkového života 
v 30.–50. letech pohledem fotografa 
Stanislava Šimůnka

Zahradní domek – Nejnovější objekt muzea 
byl zpřístupněn po rekonstrukci v roce 2019.
Expozice: Kostel svaté Alžběty / Jan Nepomuk 
hrabě Harrach a zahradnictví

Otevřeno denně 8.00–12.00 hod. 
a 13.00–16.00 hod. mimo pondělí.



pedagog, zakladatel Krkonošského muzea 
a autor mechanického betlému jednoho 
z nejkrásnějších u nás (dnes je vystaven v Kr-
konošském muzeu v Jilemnici).

Místo, kde stál dům, 
v němž žil Ladislav Nebeský
(Komenského čp. 103)

MUDr. Ladislav Nebeský 1896–1942 
Vynikající a velmi 

kultivovaný jilem-
nický lékař. Bydlel 
v dnešní ulici Jana 
Harracha v patro-
vém domě, na je-
hož místě dnes stojí 
nový školní areál. 
Nesmířil se s oku-
pací českých zemí 
a záhy se zapojil 
do protifašistické-
ho odboje. Byl ale brzy dopaden gestapem, 
krutě vyslýchán a nakonec v Plötzensee po-
praven. Na jeho dům byla po válce umístěna 
pamětní deska, dnes přemístěná do podlou-
bí nové školní budovy.

Kostel sv. Vavřince
– komentované prohlídky v 11:30, 14:00 hod.

Vynikající barokní stavba z let 1729–1736 
s krásným a cenným interiérem, jedním 
z nejhezčích v celých Krkonoších.

Muzeum a zámecký park
Zámek má jádro z 16. století, upraven byl 

Janem hrabětem Harrachem v r. 1895. Mu-
zeum bylo založeno roku 1891 a v polovině 
20. století bylo přemístěno z radnice do bý-
valého zámku. Dnes sídlí i v přilehlých budo-
vách a nabízí jak stálé expozice, tak tematické 
výstavy  a řadu doprovodných akcí.

Dům čp. 68 
– pamětní deska Jana Weisse 
a Stanislava Zindulky

Jan Weiss 1892–1972
Jilemnický rodák, 

český spisovatel 
a jeden ze zaklada-
telů naší science-
-fi ction literatury. 
V jeho psycholo-
gicko-fantastických 
prózách se často 
prolíná sen a sku-
tečnost – mimo jiné 
i do nejvýznamněj-
šího, dnes pozoru-
hodně aktuálního díla Dům o tisíci patrech. 
Prožil velmi kruté zážitky na frontách I. světové 
války a své drsné zkušenosti vložil do řady po-
vídek (Barák smrti). Čapkovskou obavu o osud 
přetechnizovaného lidstva vložil do půvabné 
novely Přišel z hor a věnoval ji městu Jilemnici. 
I z toho vyplývá, jak své rodné město miloval.

Stanislav Zindulka 1932–2019
Vynikající český 

herec. Narodil se 
v tomto domě čp. 68 
roku 5. května 1932. 
Letos by tedy oslavil 
devadesáté naroze-
niny. Záhy se s ro-
diči přestěhoval do 
domu čp. 599 v ulici 
Čsl. legií. V Jilemni-
ci také poprvé stanul na divadelním jevišti. 
Později absolvoval AMU v Praze, jako herec 
se uplatnil v Hradci Králové, Brně a Praze. 
Vynikal také ve fi lmu, dodnes jsou velmi oblí-
bené zejména jeho role v seriálech Vlak dět-
ství a naděje nebo Bylo nás pět.

Ceny:
1990 – Tvůrčí prémie FITES a Českého 
            Literárního fondu za herecký výkon 
            v seriálu Vlak dětství a naděje.
2001 – Český lev za mužský herecký výkon 
            ve vedlejší roli ve fi lmu Babí léto.
2016 – Český lev za celoživotní činoherní 
            mistrovství.
2018 – Cena za celoživotní přínos českému 
            humoru na festivalu Komedy Fest Plzeň.

Do Jilemnice se neustále vracel a své rodiště ne-
smírně miloval a dle možností také propagoval.



Budova ZUŠ – Základní umělecká škola
Rodinný dům lékaře MUDr. Fischera je 

umístěn severně od jilemnického náměstí. 
Funkcionalistická stavba je díky svému tvaru 
nepřehlédnutelná. Má strohé tvary, které jsou 
v lokalitě celkem výjimečné, a v rámci Liberec-
kého kraje bychom těžko hledali konkurenci. 
Stavba vznikla před rokem 1934. Projekt vytvo-
řil Václav Kolátor, specialista na stavbu lázní 
a bazénů. Proslavila ho předně stavba pla-
veckého bazénu v Praze pod Barrandovem. 
Budova na přibližně čtvercovém půdorysu má 
směrem do Valdštejnské ulice celkem strohou 
vizáž s několika málo okny, z nichž vyniká ver-
tikální pás oken osvětlující schodiště. Strohý 
a uzavřený výraz domu je přesným opakem 
části obrácené do zahrady. Na střeše garáže 
v suterénu je umístěna velká terasa, ze kte-
ré se dá po schodišti vystoupat na balkon 
v prvním patře a vstoupit do obytných pokojů. 
Václav Kolátor uplatnil typické znaky funkci-
onalistické architektury, jako jsou subtilní te-
rasa, vřetenové schodiště, trubkové zábradlí, 
pásová a velká okna nebo terasy. Suterén vily 
obsahoval kromě technického vybavení také 
místnost pro vodoléčbu a z východu připoje-
nou garáž pro dvě auta. Ve vile později vznikla 
mateřská školka a později sem byla přemístě-
na dnešní základní umělecká škola. 

Dům č. 291 
– pamětní deska Hynka Jaroslava Mejsnara 

Hynek Jaroslav Mejsnar 1837–1895
Narodil se 17. 10. 

1837 v Jilemnici. Byl 
tedy vrstevníkem jen 
o několik let staršího 
V. Hálka a J. Nerudy. 
Zemřel r. 1895 v Pra-
ze. Hynek navště-
voval nejprve místní 
trojtřídní školu. Měl 
mimořádné nadání, 
rodiče jej dali dál studovat gymnázium v Jičí-
ně. V r. 1857 maturoval.  Nechal se zapsat na fi -
lozofi ckou fakultu tehdejšího Karlo-Ferdinan-
dovy univerzity v Praze. Zde studoval klasickou 
a slovanskou fi lologii. Svou učitelskou dráhu 
začínal jako studující profesor na gymnáziu 
v Banské Bystrici. Brzy však Slovensko opustil 
a v r. 1862 již učil na Gymnáziu v Klatovech, 
dále pak na Gymnáziu v Litomyšli. V roce 1865 

byl už v Táboře, kde působil 21 let. Byl jmeno-
ván řádným profesorem, oženil se a měl 7 dětí. 
Všem zajistil vysokoškolské nebo středoškol-
ské vzdělání. Roku 1885 požádal o přeložení 
do Prahy. Složil také jako první Čech veřejnou 
zkoušku z ruštiny, což mu umožnilo, aby vy-
učoval v ruštině a češtině i na Československé 
obchodní akademii. I v Praze se společensky 
angažoval. Byl přísežným soudním znalcem 
v jazyce ruském, řeckém a německém. Přesto, 
že neudržoval žádné bližší styky s občany Ji-
lemnice, pronesl zde při různých příležitostech 
mnoho slavnostních projevů města. Motiv Ji-
lemnice se v jeho díle ozývá jen z básnických 
reminiscencí na rodiče. 

Dům č. 54 
– pamětní deska Jaroslava Havlíčka

Jaroslav Havlíček 1896–1943
Jilemnický rodák, 

český spisovatel, 
autor mnoha dnes 
již klasických psy-
chologických ro-
mánů a povídek, 
kritik maloměšťác-
tví (román Nevidi-
telný, Petrolejové 
lampy, Helimadoe, 
Synáček). Mnoho děl se s větším či menším 
úspěchem dočkalo i  fi lmového zpracování. 
Do zlatého fondu české kinematografi e se 
zařadil  i fi lmem Petrolejové lampy v režii 
Juraje Herze, natočený podle stejnojmenné 
předlohy. Petrolejové lampy se dočkaly také 
jevištního ztvárnění a na českých jevištích 
se objevují téměř nepřetržitě. Jilemnice pro 
Havlíčka zůstala po celý život hlavním inspi-
račním zdrojem a neobyčejně rád se sem 
vracel. Jeho láska k rodnému městu vyzařuje 
z drobných próz (Domov, Bůh mého dětství, 
novela Synáček, Tatínkovy housle a další).

Budova č. 140 
– bývalá městská spořitelna 

Vznikla v letech 1909–1911 podle projektu 
Jana Vejrycha. Eklektická stavba nese znaky 
výrazného Vejrychova rukopisu. Obdivovat 
můžeme nejen její vnitřní, ale i vnější výz-
dobu. Svému původnímu účelu sloužila do 
90 let minulého století. Nyní čeká na další 
vhodné využití.



Program
ČTVRTEK 5. 5. 
17.00 hod.  Odhalení pamětní desky Stanislavu Zindulkovi u příležitosti 
  nedožitých 90. narozenin (Valdštejnská 68).

PÁTEK 6. 5. 
17.00 hod. Odhalení pamětní desky Rudolfu Kazdovi (Valdštejnská 267).
18.00 hod.  Vzpomínka na významné osobnosti Jilemnice 
  (Zvědavá ulička – hřbitov).
19.00 hod.  Promítání fi lmů z Jilemnice a okolí (Kino 70).

SOBOTA 7. 5. (hlavní program) 
10.00 hod.  Slavnostní zahájení akce 1. sjezdu rodáků, občanů, hostů 
  a jejich uvítání (Masarykovo náměstí v Jilemnici).
10.30 hod. Prohlídky významných budov, které již nejsou běžně přístupné 
  (časový harmonogram otevření jednotlivých budov 
  k nahlédnutí v brožuře).
19.00 hod.  Slavnostní a společenský večer v SD Jilm, občerstvení, hudba 
  (udílení Pamětní medaile a pocty osobnostem města 
  v průběhu slavnostního večera).

NEDĚLE 8. 5. 
9.00–10.00 Mše svatá za rodáky, spoluobčany a přátele města (kostel sv. Vavřince).
11.00–13.00 Přátelské fotbalové utkání mezi starou gardou a místními 
  (sportovci), doprovod dechovka Jilemničanka (fotbalový stadion).
13.00   Představení třech nových laviček věnovaných městem a pojmenované
  po osobnostech lyžování (všesportovní areál Hraběnka).

Doprovodný program
V sobotu po celý den budou na radnici k nahlédnutí kroniky a dokumenty ze života obce.
Drobné občerstvení po celou akci zajištěno. 
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