NOC KOSTELŮ SE BLÍŽÍ!
Ve stovkách kostelů v České republice se finišuje s přípravami na další Noc kostelů, která se bude konat v pátek 24. května 2013.
V loňském roce se do Noci kostelů v Čechách a na Moravě zapojilo více než 1200 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro
návštěvníky na 7 000 programů pro více než 400 000 návštěvníků. Někteří samozřejmě navštívili během večera
a noci více kostelů, takže toto číslo není počtem osob, ale vstupů do objektů.
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů
– „Lange Nachtder Kirchen“. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé
pozvali širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů
povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice.
Kostel Nejsvětější Trojice se Noci kostelů otevřel již v roce 2010 a tak ten letošní ročník bude pro Jílové již čtvrtým v pořadí.
Veřejnosti se kostel otevře v 18 hodin a jeho brány se zavřou s úderem půlnoci.
A na co se návštěvníci Noci kostelů mohou těšit?
18 hodin – vystoupení flétnového a pěveckého souboru při ZŠ Jílové
19 hodin – koncert Jílovského komorního sboru
21 hodin – varhanní koncert Václava Krahulíka
22 a 23 hodin – malé ztišení nad svíčkou
Prohlídky kostela s průvodcem dle zájmu • Výstava liturgických oděvů faráře
Malá hra pro děti o drobné dárky
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TURISTICKÝ POCHOD
Klub českých turistů Děčín a TOM Bobříci Jílové pořádají

dne 25. května 2013 turistický pochod

K PRAMENU JÍLOVSKÉHO POTOKA
Start: ZŠ na náměstí, 8 – 10 hodin
Trasy: 15, 35, 50 km (dohodou)
Ubytování: tělocvična ZŠ (pá – ne), spacák, karimatka
Doprava: z Děčína autobusem č. 445 (trasa do Libouchce, Chlumce), zastávka Jílové – náměstí
Další informace podá pan Václav Havlíček, tel. 605 143 244 nebo 737 184 219.
Krásné počasí zajistí pořadatelé! Budeme se na vás těšit.
Užijte si spolu s námi příjemnou procházku!
VáHa

foto: Norbert Kaiser

Velcí, malí, pojďte si hrát s námi!

ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE

neděle 26. května, 15 – 17 h.,
zámecký park

Zábavné odpoledne opět pro děti i jejich
rodiče! Čekají na vás nové úkoly, užijete
si legraci, něco se možná i přiučíte a jako
vždy platí, že nikdo neodejde s prázdnou!
V případě škaredého počasí akci
přestěhujeme do zámku.
Jednotné vstupné: 15 Kč

MC Sovička a Město Jílové ve spolupráci s Centrem dětí při ZŠ Jílové pořádají

DEN DĚTÍ
sobota 1. června, od 15 h.
areál Jílovského zámku
15 – 17 h.: Ten dělá to a ten zas tohle (hry a soutěže v parku)
15 – 15.30 h.: Čáry máry (kouzelník možná naučí děti kouzlit)
16 – 17 h.: Namáhej si hlavičku (kvízy a hlavolamy pro děti i dospělé)
16.30 – 17.30 h.: Angelic project (koncert děčínsko-jílovské skupiny)
17 – 18 h.: Den dětí nejen pro děti (2. ročník závodů pro rodiče s dětmi)
18 – 22 h.: O.L.I. hraje pro radost (vystoupení hudební skupiny)
Občerstvení, stánky, kolotoče, jízdy na koních, trampolína,
skákací hrad se skluzavkou.
Vstup zdarma.

18. května proběhne dětská hasičská soutěž

O putovní pohár města Jílové
na Mírovém náměstí v Jílovém. Závody začínají v 10 hodin dopoledne.
Přijďte podpořit naše malé hasiče, kteří se utkají s družstvy z Varnsdorfu, Velkého
Šenova, Rybniště, Krásné Lípy a dalších obcí a měst na severu Čech.
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Jílovský komorní sbor a Město Jílové
Vás tímto co nejsrdečněji zvou na nultý ročník setkání pěveckých sborů

KDO SI ZPÍVÁ, KRÁSU VIDÍ
konaného dne 8. 6. 2013 od 14 hodin
na Jílovském zámku
pod záštitou Města Jílové a ve spolupráci s Jílovským zámkem.
Velmi rádi Vás uvítáme na premiéře tohoto hudebního festivalu,
který je určen pro ženské i smíšené sbory bez omezení žánrů.
Internetové stránky:
http://jilovsky-komorni-sbor.webnode.cz/

Mezinárodní hudební festival si opět odskočí i do Jílového
Již 14. ročník soutěže big bandů do 25 let a nad 25
let bez omezení věkové hranice pořádá Svaz hudebníků České republiky ve spolupráci s městy Česká Kamenice, Děčín, Rumburk a Bad Schandau. Odborná
porota vyhodnotí v každé kategorii nejlepší výkony
orchestrů, které získají hodnotné ceny. Ocenění získají také sólisté a interpreti, kteří podají mimořádné
výkony. Nedílnou součástí MHF jsou doprovodné
programy dechových orchestrů a mažoretkových
skupin, včetně slavnostních průvodů městy a jednotlivých koncertních vystoupení v regionu severních
Čech a v Německu. Jsme rádi, že opět i v Jílovém přivítáme hosty festivalu. Tentokrát to bude Dechový
orchestr a mažoretky z Nové Dubnice na Slovensku.
22. června od 14 hodin zveme všechny milovníky
kvalitní dechovky na nádvoří Jílovského zámku,
kde koncert proběhne. Vstup volný, občerstvení
a posezení zajištěno.
DOM Roudnice na loňském ročníku MHF v České Kamenici
Dechový orchestr a mažoretky z Nové Dubnice je amatérské hudebně-taneční těleso, které účinkuje na různých společenských událostech a koncertech. Mimo jiné vystupoval i na řadě zahraničních mezinárodních festivalech – např. Festival květin
v San Remu, v Itálii, Francii, Maďarsku, Rakousku, Polsku i České republice. Na repertoáru má širokou paletu žánrů, začínajíc
klasickými pochodovými skladbami a konče moderními a latinsko-americkými rytmy.
Petra Nedvědová

