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1. O společnosti
1.1 Profil společnosti
Základní údaje
Obchodní firma: Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.
Sídlo: Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.jablonec.com, tel.: +420 774 667 677, e-mail: info@jablonec.com
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 28686454, DIČ: CZ28686454
Bankovní spojení: Komerční banka Jablonec nad Nisou, č. ú. 43-358 656 0227/0100
Zakladatel: Město Jablonec nad Nisou se sídlem na Mírovém náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou
Zakládací listina: schválená Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 23. 10. 2008
(usnesení č.406/2008)
Druh obecně prospěšných služeb:
- provozování "Městského turistického informačního centra"
- provozování "Centra ekologické výchovy"
- osvěta v oblasti kultury, historie, památkové péče, umění, sběratelství
- organizace a pořádání kulturních, společenských a ostatních volnočasových akcí,
a zajišťování akcí v rámci ekologické výchovy
- pořádání soutěží zejména pro mládež a hledání nových talentů v oblasti kultury a umění
- pořádání tematických výstav a doprovodných akcí se vztahem ke kulturní historii města
a regionu Jizerských hor
- vydávání popularizačních a osvětových tiskovin se vztahem ke kulturní historii města
a regionu Jizerských hor
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-

-

-

vydávání periodických tiskovin
pořádání, organizování a zajišťování regionálních, celorepublikových i mezinárodních
tvůrčích setkání, školení, kurzů a jiných vzdělávacích akcí, festivalů, přehlídek, výstav
a dalších kulturních aktivit a soutěží, určených zejména pro děti, mladé tvůrce a odbornou
i laickou veřejnost, včetně spolupořádání takových akcí či zajišťování účasti na nich
zajištění kulturních, společenských a sportovních akcí města Jablonec nad Nisou
provozování kulturního centra "Dům Jany a Josefa V. Scheybalových", které plní funkci
památníku ve smyslu § 10 zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Získává,
shromažďuje, trvale uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti
formou výstav, publikací a vzdělávacích programů sbírky umělecké a muzejní povahy
provádí shromažďování a ochranu historických předmětů a uměleckých děl, která mají
souvislost s městem, Jablonec nad Nisou a okolním regionem

Doplňková činnost:
-

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1.2 Správní struktura společnosti
Správní rada do 21. 2. 2019
Mgr. Soňa Paukrtová – předsedkyně
Bc. Martin Oklamčák
Ing. Antonín Schäfer
Ing. Martin Dušek
Mgr. František Špoták
Ing. Milan Matura
Ing. Marta Procházková
Ing. Jiří Fiala
Andrej Grega

Dozorčí rada do 21. 2. 2019
Marta Broulová – předsedkyně
Ivana Kořínková
Miroslav Janoušek

21. 2. 2019 byla jmenována nová SR a DR v tomto složení:
Správní rada
Dozorčí rada
Mgr. Vladimír Opatrný – předseda
Mgr. Jan Zeman – předseda
Ivo Konečný
Ing. Jarmila Valešová, FCCA
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.
Mgr. Miloš Krčmář
Ing. Stanislav Říha
Milan Sas
Mgr. Jaroslav Šída
Odvolána byla 29. 10. 2019
29. 10. 2019 byla jmenována nová SR a DR v tomto složení:
Správní rada
Dozorčí rada
Petros Kalpakcis – předseda
Marta Broulová – předsedkyně
Mgr. Soňa Paukrtová
Pavel Sluka
Mgr. Miroslava Rýžaková
Mgr. Jan Zeman
Ing. Stanislav Říha
Milan Sas
Vladimír Kopal
Ředitel společnosti – Petr Vobořil
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1.3 Organizační struktura společnosti

Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. (dále JKIC) se zabývá pěti základními okruhy
činností: cestovním ruchem, kulturou, historií, vzděláváním a ekologií. Doplňkovou činností
je dokumentační centrum, které digitalizuje a spravuje archivní materiály.
Činnost probíhá v pěti střediscích, které úzce spolupracují a jejich fungování se vzájemně prolíná:
● Městské turistické informační centrum – provozuje Turistické informační centrum, spolupracuje
s ostatními informačními centry v regionu. Dále vydává knihy, tiskoviny, prezentuje město
Jablonec nad Nisou, region a Liberecký kraj na veletrzích, podílí se na tvorbě nových turistických
produktů, udržuje a rozvíjí webové stránky, využívá k propagaci sociální sítě.
● Dům Jany a Josefa V. Scheybalových – rozvíjí činnost v oblasti kultury, osvěty a vzdělávání.
Zprostředkovává dílo a odkaz těchto významných osobností. V přízemí domu funguje výše
zmíněné turistické informační centrum, v prvním patře Městská galerie MY a v patře druhém se
pořádají tématické výstavy a doprovodné akce se vztahem ke kulturní historii města a k regionu
Jizerských hor.
● Centrum ekologické výchovy – poskytuje služby dětem z mateřských a základních škol a také
široké veřejnosti. Formou ekologických výukových programů a různých akcí pro veřejnost se snaží
vzbudit zájem o přírodu, zajímavou formou o ní podává informace a vysvětluje tradice
venkovského života, čímž vede děti k principům trvale udržitelného rozvoje.
● Kostel sv. Anny – slouží v letní turistické sezoně jako výstavní prostor, pořádají se zde koncerty,
přednášky, společenské akce a mimořádně se zde konají i bohoslužby. Na základě rozhodnutí
městského zastupitelstva je kostel sv. Anny od dubna 2013 v programové péči společnosti JKIC.
Došlo k tomu zejména s ohledem na transformaci bývalé fary při kostele sv. Anny na Dům Jany a
Josefa V. Scheybalových, který společnost JKIC také spravuje.
● Dokumentační a archivační centrum – JKIC provozuje elektronickou badatelnu s množstvím
autentických materiálů z historie Jablonecka, Turnovska, včetně odkazu manželů Scheybalových.
Od roku 2015 společnost rozšířila dokumentační centrum o digitalizaci a archivaci dat pro Stavební
úřad města Jablonec nad Nisou.
2. Činnost společnosti
2.1 Činnost jednotlivých organizačních složek
2.1.1 Turistické informační centrum
● Podává turistické informace o městě, o turistickém regionu Jizerské hory a také základní
informace o ostatních oblastech ČR.
● Podává informace o kulturním, sportovním a společenském dění ve městě.
● Aktualizuje a vydává propagační tiskoviny a mapy.
● Propaguje město a region prostřednictvím veletrhů cestovního ruchu a inzercí v médiích.
● Vyřizuje písemné, telefonické i ústní dotazy.
● Zajišťuje prodej upomínkových předmětů, vč. regionálních výrobků a literatury.
● Umožňuje veřejný přístup na internet zdarma v daném rozsahu.
● Zpracovává návštěvnost informačního centra, monitoruje návštěvnost jabloneckých kostelů
v rámci projektu Jablonecké kostely otevřeny a ostatních akcí, které společnost organizuje.
● Spravuje webové stránky společnosti a další veřejné profily v rámci sociálních sítí
● Nabízí propagační infomateriály ostatních subregionů Jizerských hor.
● Aktivně se podílí na vytváření a aktualizacích databází Datového skladu Libereckého kraje.
● Připravuje podklady za subregion Jablonecko pro Jizerské noviny a Kalendář akcí a pravidelně
přispívá do Jabloneckého měsíčníku.
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● Úzce spolupracuje s Magistrátem v Jablonci nad Nisou, Krajským úřadem Libereckého kraje,
Turistickým regionem Jizerských hor, s Českou centrálou cestovního ruchu a ostatními městskými
organizacemi a informačními centry.
● Personálně zajišťuje recepci v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových a sezónní detašované
pracoviště v parteru budovy radnice. Úzce spolupracuje s ostatními složkami společnosti.
Návštěvnost Turistického infocentra
2014
23542
2015
26697
2016
26141
2017
30333
2018
36601
2019
35860

Ve sledovaném roce turistické informační centrum navštívilo celkem 35860 osob, z toho 31804
české národnosti a tvořili 4056 návštěvníci ze zahraničí.
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Prezentace města Jablonec nad Nisou
V roce 2019 TIC zastoupilo a prezentovalo statutární město Jablonec nad Nisou v rámci
následujících akcí:
Reise und Freizeit / Zwickau, Německo / 11.–13.1.2019
Veletrh navštívilo cca 10.000 lidí, pro které byla připravena nejen turistická nabídka, ale i bohatý
doprovodný kulturní program. Na jabloneckém stánku byly k dispozici propagační materiály naší
destinace, mapy, propagační brožury Muzea skla a bižuterie, nabídka Svazu bižuterie a skla, ceníky
lyžařských areálů... Tradičně návštěvníky oslovila jablonecká bižuterie, která má ve světě stále svůj
věhlas. Jablonec je zde ve velké oblibě, a to především díky dnes již historickým vazbám, v rámci
kterých vznikla mnohaletá přátelství.
Město Jablonec nad Nisou podepsalo smlouvu o partnerství se Zwickau již v roce 1971 a je tak
naším historicky nejstarším partnerským městem. Spolupráce se naplňuje ve více oblastech,
především mezi sportovními kluby a kulturními subjekty. Naše informační centrum navázalo na
spolupráci v roce 2012 a po dlouhé době se tak opět představilo ve Zwickau na veletrhu cestovního
ruchu Reisemesse. Tento rok se Jablonec již po 7. prezentoval na společném stánku partnerských
měst Zwickau po boku ukrajinského Vladimir-Wolinsky a německého Dortmundu.
Jizerská 50 / Bedřichov / 8.–10.2.2019
Návštěvníci a závodníci na stánku, který v místě závodu zajišťuje JKIC, získají informace o městě a
regionu. Je to jedinečná příležitost k nám nalákat další potenciální návštěvníky. Vedle propagačních
materiálů mohli návštěvníci pořídit drobné regionální suvenýry. 52. ročník byl opět rekordní, o 418
závodníků překonal loňský ročník. Celkem startem prošlo 7.707 běžkařů. Jablonecký stánek
navštívil mimo jiné Roman Šmucler a Marcela Augustová.
Idea se prezentovat v rámci největšího lyžařského svátku, kterým bezesporu Jizerská 50 je, vznikl v
souvislosti s výstavou 50x bílou stopou, již JKIC připravilo k 50. výročí této dnes již legendární akce.
Holiday World / Praha / 21.–24. 2. 2019
Holiday World je nejvýznamnějším českým veletrhem cestovního ruchu. Jablonec se zde pravidelně
prezentuje na společném stánku Turistického regionu Jizerské hory v rámci expozice Libereckého
kraje. Letošní prezentace byla zaměřená na tradice a řemesla. Expozice, která byla originálně
pojata v duchu komiksu, tak přilákala velké množství návštěvníků. Velký zájem byl o možnosti
zážitkové turistiky. JKIC zde mj. nabízelo brožuru “Expedice sklo” věnovanou sklářským exkurzím,
která byla během veletrhu kompletně rozebrána.
Na veletrh každoročně zavítá více než 30.000 návštěvníků. Jablonec nad Nisou je atraktivní
destinací pro Pražany díky dobré dopravní dostupnosti.
Euroregiontour / Eurocentrum Jablonec n. N. / 15.–16.3.2019
Jablonec nad Nisou je hostitelem veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour, který se koná v
Eurocentru. Je jediným svého druhu v Libereckém kraji. Proto se vedle města Liberec, Jablonec,
OHK na organizaci spolupodílí i Liberecký kraj. Turistickou nabídku představilo přes 90
vystavovatelů, z toho 50 regionálních výrobců z České republiky, Polska i německého příhraničí.
Atraktivity Jablonce prezentuje na stánku JKIC. Mottem letošního veletrhu byla „Řemeslná a
zážitková turistika“. Pro návštěvníky byly připravené kreativní dílničky, kde si tak mohli vyzkoušet
výrobu hrnečků, drátování, zdobení perníků, nebo měli možnost navštívit sklářskou, bižuterní nebo
řezbářskou dílnu. Návštěvníci nechtějí být při svých cestách jen pasivními pozorovateli, ale chtějí si
vyzkoušet, jak vzniká ten či onen výrobek a chtějí vidět mistry toho kterého řemesla při práci. Velký
zájem proto byl o brožuru “Expedice sklo” mapující možnosti sklářských exkurzí v regionu.
Zájem o veletrh ze strany veřejnosti podle statistiky návštěvnosti stále stoupá. Letošního ročníku se
zúčastnilo bezmála 3 700 návštěvníků.
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Velikonoční slavnosti / Jablonec nad Nisou / 17.–19.4.2019
Turistické infocentrum se Velikonočních slavností zúčastnilo s vlastním stánkem s nabídkou
propagačních materiálů, suvenýrů, regionálních výrobků a publikací třetím rokem.
Cílem je dostat do povědomí nabídku turistického informačního centra a zároveň nabídnout služby
přímo v místě konání. Novinkou pro tento rok bylo zpřístupnění radniční věže, kterou bylo možné
navštívit ve středu 17. a čtvrtek 18. 4, o kterém byl díky slunnému počasí enormní zájem - hlavně
pak v době školních prázdnin (18. 4.).
MIR / Kaufbeuren, Německo/ 10.–12.5.2019
Spotřebitelský a informační veletrh ve východním Allgäu (interval konání – každé dva roky).
Nabídka zahrnuje produkty od cestovního ruchu, zdraví, wellness a sport, aktivity pro volný čas až
po jídlo, pití. Vzhledem k vysokému podílu místních a regionálních vystavovatelů (region Allgäu) je
MIR kontaktní platformou pro zúčastněné strany a dodavatele z odvětví obchodu, řemesel a služeb.
Naše účast zde probíhala v rámci partnerství měst. Stánek JKIC nabízí propagační materiály, prodej
drobných suvenýrů a regionálních výrobku z Jablonce.
Počet vystavovatelů: cca 170 živnostníků, sdružení a prověřených návštěvníků k představení
nových produktů a trendů. Veletrh je doplněn kulturními akcemi vystavovatelů, pestrým zábavním
programem pro všechny věkové skupiny. Vstup bezplatný.
Prezentace na městských slavnostech Budyšínské jaro / Budyšín, Německo
31.5.–2.6.2019
Budyšínské jaro je městská slavnost s trhem regionálních výrobků, akcemi i dílnami pro rodiny s
dětmi a bohatým kulturním programem. Slavnost má více než tisíciletou tradici a vysokou
návštěvnost (letos 1017 ročník). Stánek JKIC (pro Jablonec pořizuje Město Budyšín – zcela
zdarma!), umístěný v centru města (Kornmarkt), nabízeli jsme návštěvníkům propagační materiály,
prodej jabloneckých suvenýrů, bižuterie, piva, místních dřevěných hraček z továrny Detoa a dalších
regionálních výrobků. Návštěvníci se zajímali o historii a současnost Jablonce, turistické možnosti v
regionu a poptávali nejvíce mapy a tipy na výlety. Naše prezentace je vhodnou propagací našeho
regionu v partnerském městě a přispívá k rozvoji dobrých vztahů.
Křehká krása / Jablonec nad Nisou / 8.–11.8.2019
Cílem bižuterní prodejní výstavy je Jablonec opět dostat do povědomí jako bižuterní velmoc.
Organizátorem je Svaz výrobců skla a bižuterie, který se snaží navázat na věhlasné mezinárodní
bižuterní výstavy, které se v areálu bývalého výstaviště konaly od 60. do 80. let.
Letošní, v pořadí již 8. ročník, byl opravdu plný křehké krásy. Úspěchem a skvělým spojením se
ukázalo navázání spolupráce s organizátory MISS České republiky. Po celou dobu se zde
prezentovaly finalistky této soutěže krásy. Návštěvníci tak měli možnost zvolit si svou Miss Křehké
krásy. To vše ovlivnilo nárůst návštěvnosti. Za 4 dny prošlo branami Eurocentra 14.000 návštěvníků.
Jablonec se zde prezentoval v rámci vlastní expozice spolu s Libereckým krajem
Hodiny a klenoty Praha (Křehká krása) / Praha / 5–7. 9.2019
Hodiny a klenoty je veletrh s bohatou tradicí. Letos se uskutečnil již 28. ročník, nově však v
prostorách na výstavišti v Letňanech. Jablonec nad Nisou se zde po boku Svazu výrobců skla a
bižuterie představil historicky poprvé. Svaz zde prezentoval v menším měřítku prodejní výstavu
Křehká krása, která se v Jablonci konala o měsíc dříve. Obohacením prezentace byla Módní
přehlídka 2019 a defilé finalistek MISS České republiky.
Podzimní slavnosti / Jablonec nad Nisou / 20.–21.9.2019
Letošní Podzimní slavnosti byly nově pojaty jako festival jídla. Na hlavním náměstí mohli návštěvníci
ochutnat různé pochutiny a speciality nejen z České republiky, ale nově i z Evropy, konkrétně z
našich partnerských měst bavorského Kaufbeurenu a belgického Ronse. Jablonec se zde
prezentoval na vlastním stánku po boku zástupců zmíněných měst.
Návštěvníci měli zájem o propagační materiály Jablonce, z nabídky suvenýrů je nejvíce zaujaly
hrnky s jabloneckou a jizerskohorskou tématikou. Celé slavnosti se nesly v duchu oslav 10. výročí
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od podpisu partnerské smlouvy s městem Kaufbeuren. Tohoto slavnostního aktu se účastnil i
starosta Stefan Bosse a místostarota Ernest Holy.
Další činnosti a produkty Turistického informačního centra
Provoz sezónního pracoviště TIC na radnici 2.5.–30.9.2019
Otevření sezónního turistického pracoviště s obsluhou v prostorách radnice proběhlo v roce 2019 o
měsíc dříve, než tomu bylo v letech předchozích. Impulsem byla možnost nabídky výstupů na
radniční věž, která v předchozích letech procházela rekonstrukcí. Opět zde návštěvníci našeho
města mohli načerpat potřebné informace, propagační materiály, případně zakoupit mapy a drobné
zboží turistického charakteru. Výrazně více turistů dorazilo během letních prázdnin. V květnu,
červnu a září byla návštěvnost nižší, pracoviště využívali spíše místní a případně školy. V měsíci
červnu obsluhu zajišťovali praktikantky – studentky z odborných škol. Vyšší návštěvnost oproti
minulým rokům byla díky celosezónnímu zpřístupnění radniční věže.
Návštěvnost sezónního pracoviště TIC - bez radniční věže
obslouženo
z toho
rok
celkem
cizinci
z toho neturistické info
2015
2720
176
465
2016
2347
228
404
2017
2306
183
376
2018
2793
185
449
2019
3403
239
393
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Jablonec z ptačí perspektivy
Výstupy na radniční věž jsou z provozních důvodů možné pouze s průvodcem. Tuto službu zajišťuje
JKIC. Letos se první výstupy uskutečnily v rámci Velikonočních slavností, dále pak od května do
konce září (včetně Dne evropského dědictví). Během letních prázdnin se výstupy konaly v pracovní
dny v každou celou hodinu (v rozsahu otevírací doby magistrátu). Novinkou byly prohlídky nově
zrekonstruovaných zasedacích místností, které měly velmi dobré ohlasy. JKIC tak reagovalo na
zájem turistů hlavně ze zahraničí. Doposud bylo možné blíže poznat interiéry radnice pouze při
oslavách Dne evropského dědictví, což hojně využívají místní.
Sociální sítě
Nejvíce využívanou sociální sítí v roce 2019 byl pro JKIC Facebook, kde počet sledujících přesáhl
5 000 uživatelů bez využití placené propagace. Na FB stránkách JKIC pravidelně informuje o akcích
pořádaných v Jablonci a nejbližším okolí, o turistických atraktivitách, zajímavostech a mimořádných
událostech. Na zprávy (dotazy) zaslané přes FB stránky reagujeme nejčastěji do 1 hodiny, a to i v
době uzavření “kamenného” infocentra.
V roce 2019 JKIC provozovala také FB stránky 30 rocků bez opony spojené se stejnojmenným
projektem. Zde se věnovala akcím projektu i souvisejícím historickým událostem.
Fam trip
Vzhledem k trendům v propagaci jsme společně s Turistickým regionem Jizerské hory poprvé využili
možnosti spolupráce s blogerkami. V současnosti se lidé zaměřují na doporučení a zprostředkování
vlastních zkušeností, proto se cestovatelské blogy těší stále větší oblibě. V srpnu, v době konání
Křehké krásy, do Jizerských hor tedy i do Jablonce, přijely 2 úspěšné blogerky. Od sousedů k nám
zavítala nejúspěšnější slovenská globerka Alex Kováčová, jež spravuje blog Crazy Sexy Fun
Traveler, z Čech Veronika Primm, která mimo jiné svůj blog Travelgreeky píše i anglicky. Na
základě jejich návštěvy vznikly poutavé blogy, které mají potenciál do Jablonce a Jizerských hor
nalákat další návštěvníky.
V menší míře využilo JKIC Twitter (zveřejňovány tiskové zprávy krátkou formou s fotografií) a
Instagram (fotografie-náladovky především z Jablonce #visitjablonec #jablonecnadnisou #jablonec
atd.)
Webové stránky
V roce 2019 se připravovala zásadní proměna webových stránek www.jablonec.com.
U dosavadního webu byly mapovány nedostatky (nekompatibilnost s mobilními telefony, příliš
složitá struktura pro uživatele, neatraktivní fotografie). Nová vize turistického portálu pro Jablonec a
okolí byla představena vedení města. Na základě připomínek byly odstraňovány nedostatky a
zapracovány nové podněty. Nový web byl připraven ke spuštění na začátku roku 2020. V průběhu
roku 2019 dobíhala původní podoba webu. Beze změny probíhalo plnění elektronického Datového
skladu Libereckého kraje.
Hodnoty Google Analytics v roce 2019: počet zobrazení stránek: 270404, počet návštěv: 126812,
počet uživatelů: 98909, počet nových uživatelů: 98776
V roce 2019 JKIC spravovalo webové stránky www.30rocku.cz, které byly zřízeny v rámci projektu
"30 ro(c)ků bez opony".
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Celková vydavatelská činnost TIC k propagaci města za rok 2019
Leták Kam za sklem v Jablonci čj/nj/aj
Brožura Expedice sklo nj/aj
Brožura ekoprogramy 2019/2020
Brožura Jablonec n.N. Turistický čj/aj/nj
Brožura Jablonec n.N. Architektonický aj/nj, čj/aj
Brožura Jablonecko Turistické aj/n, čj/ajj
Reedice mapy Direction - rodiny s dětmi čj
Průvodcovská skripta Jablonec nad Nisou čj
Nástěnný kalendář Vilém Heckel - Kouzlo hor 2020
Nástěnný kalendář Má vlast 2020
Kapesní kalendáříky 2020
Jablonecký kalendář (vychází měsíčně)
Prodej rybářských povolenek
Již třetím rokem bylo v infocentru možné zakoupit rybářské povolenky. Na základě dobrých ohlasů
nejen domácích, ale především zahraničních zájemců o rybolov, TIC ve spolupráci s Českým
rybářským svazem pomáhalo s administrativou týkající prodeje povolenek. Celkem tuto službu
využilo 23 převážně zahraničních návštěvníků, jež ocenili jazykovou vybavenost infocentra. To je
skoro 1x tolik, než v roce 2018! V rámci rozšíření nabízených služeb budeme i v roce 2020 s
jabloneckými rybáři rádi pokračovat ve spolupráci.
Obhájení certifikátu I. stupně Českého systému kvality služeb „Q“
TIC úspěšně prošlo testováním, které provádí Český systém kvality služeb. Podle pravidel z roku
2016 certifikované subjekty musí své „Q“ obhajovat každý rok. Stejně tomu bylo i v roce 2019.
Na základě zhodnocení uplynulého roku a vytýčení dalších cílů TIC obhájilo certifikát, který je platný
do 3. 8. 2020. Získané „Q“ je důkazem vstřícnosti k zákazníkům a naslouchání jejich přáním, dobré
komunikace a stálého zlepšování služeb.
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Praxe studentů VOŠMOA Jablonec
Stejně, jako v uplynulých letech, jablonecké infocentrum umožnilo naplnit povinnou praxi studentů
se zaměřením na cestovní ruch. Využití studentky našly hlavně na sezónním pracovišti turistického
infocentra v přízemí magistrátu.

2.1.2 Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Rozvíjí činnost v oblasti kultury, osvěty a vzdělávání. Zprostředkovává dílo a odkaz těchto
významných osobností. V přízemí domu funguje výše zmíněné turistické informační centrum,
v prvním patře Městská galerie MY a v patře druhém se pořádají tématické výstavy a doprovodné
akce se vztahem ke kulturní historii města a k regionu Jizerských hor.
Dům je v provozu jako víceúčelové kulturní centrum od listopadu 2012, kdy byla v rámci projektu
„Transformace fary č. p. 1 na “Dům Jany a Josefa V. Scheybalových” dokončena jeho rekonstrukce.
PRVNÍ PATRO – Městská galerie MY
Pravidelnou výstavní činnost zde zajišťuje nezisková organizace Městská galerie MY, z. s., která
využívá i Spolkovou místnost umístěnou ve stejném patře. Místnost slouží nejen pro činnost
spolku, ale dochází zde k setkávání s místními pamětníky, patrioty, studenty, sběrateli a dalšími
osobami, které mají hlubší zájem o probíhající výstavy a s nimi spojené přednášky a besedy.
Digitální studovna byla zřízena jako moderní forma poskytování obrazových a textových informací
o životě a díle manželů Scheybalových. Zájemci mají možnost prohlédnout si soubory
dokumentačních kreseb a akvarelů. Studovna je zejména určena odborné veřejnosti a studentům,
může ji však využívat i široká veřejnost. Informace se snažíme neustále doplňovat a nabídku
rozšiřovat. Ke studijním účelům je možné využívat knihovnu uměnovědné a regionální literatury.
DRUHÉ PATRO – Památník Jany a Josefa v. Scheybalových
V druhém patře domu se konají výstavy, besedy a další akce s vazbou na náš region a odkaz
národopisců Scheybalových.
Na začátku roku pokračovala výstava připomínající zručnost našich předků Z voňavého polínka
postavená na národopisných kresbách J. V. Scheybala. Jarní dramaturgie patřila obrazům Josefa
Jíry a výstava se stala návštěvnicky velmi úspěšnou. Na léto byla připravena výstava v turistickém
duchu – sbírka historických map a litografií Petra Bergmanna. Všudypřítomné oslavy 30. výročí
sametové revoluce doplnila výstava vynikajícího fotografa Otto Dlaboly – Svědectví 68–89.
Závěr roku pak patřil blížící se Jizerské 50, která je hlavním turistickým magnetem Jizerských hor.
Z voňavého polínka / 1.11.2018–9.3.2019
Pokračování výstavy z roku 2018 na téma lidové řezbářství a betlémářství ve spolupráci s
Památníkem Zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou a Vlastivědným muzeem pro Vysoké nad
Jizerou a okolí. Téma bylo zvoleno, tak aby zaujalo místní i přespolní návštěvníky, kterým nabízíme
program v době Vánoc a jarních prázdnin jako doplňkovou turistickou službu. Děti si během
návštěvy výstavy mohly vyrobit ovečku zdobenou pilinami nebo stavět s edukativní dřevěnou
stavebnicí Kapla. Pro školy v rámci výstavy probíhaly komentované prohlídky s tvůrčími dílnami.
Dřevo v životě našich předků / 15.1.2019
Beseda etnografky Bohunky Krámské o tradici zpracování dřeva pro radost i obživu a umu lidových
tesařů, řezbářů či betlémářů (tematický pořad pro veřejnost k výstavě Z voňavého polínka…)
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Prázdninové stavění / 1.2.2019
Program pro děti v době pololetních prázdnin, který opět využili místní i turisté). Ze stavebnice Kapla
děti tvořily nejrůznější věže, hrady, mosty nebo celá městečka – podle vlastní fantazie. K dispozici
měly dva tisíce kusů dřevíček. Každý stavitel byl motivován drobnou odměnou. Cílem byla inspirace
k práci s přírodní materiálem, rozvoj hmatových schopností a prostorové představivosti.
Výstava Josef Jíra – malíř srdcem / 4.4.–18.5.2019
Výstava k nedožitým 90. narozeninám významného malíře bytostně spjatého s regionem. Jíra byl
jedním z nejznámějších a nejžádanějších českých malířů a jeho obrazy, které zdobily přední české
galerie, přispěly k popularizaci našeho regionu. Výstava umělcových originálů a artefaktů z jeho
ateliéru v Památníku J. a J. V. Scheybalových tak cílila nejen na místní návštěvníky, ale i turisty,
kteří uvítali zpřístupnění výstavy např. i na Velký pátek. Výstava byla připravena ve spolupráci s
Ivanou Jírovou, manželkou výtvarníka. Součástí byla i dílnička pro děti “Namaluj si vlastní
pohlednici” inspirovaná obrázky z Jírových cest. U příležitosti výstavy byly vydány pohlednice s
Jírovými obrazy a publikace Josef Jíra – malíř srdcem.
Výstava patřila v letošním roce k nejúspěšnějším co se návštěvnosti a ohlasů týče.
Muzejní noc pod Ještědem / 17.5.2019
JKIC se připojilo ke společně koordinované muzejní noci s kulturními institucemi v Liberci
a Vratislavicích v úzké spolupráci s Muzeem skla a bižuterie. Letošním společným tématem byl
Návrat do budoucnosti a v Jablonci představil, jak moderní doba pracuje s tradicí. Vyvrcholením
programu byla zvuková a světelná show v kostele sv. Anny. Lenka Morávková (Bohemian Cristal
Instrument) předvedla, že sklo může posloužit i jako skvělý hudební nástroj. Ten sama navrhla
podle nástroje bratrů Baschetových Cristal Baschet a čeští řemeslníci a skláři ho vyrobili v Novém
Boru. S tímto unikátním ryze českým nástrojem Lenka již absolvovala zahraniční turné.
Další program v rámci Muzejní noci v režii JKIC: výtvarná dílna pro návštěvníky (výroba
futuristického šperku), divadlo pro děti Veselé loutky, vystoupení Angel Breakers, výstavy “Josef Jíra
– malíř srdcem” a “Viktor Vorlíček”
Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím
kulturního dědictví. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých
expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů
a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Akci každoročně navštěvují lidé
z širokého okolí a hojně využívají kyvadlové dopravní spojení mezi všemi místy konání. Muzejní noc
je ojedinělou akcí spojující kulturně-společenský rozměr s turistikou.
Výstava historických map a litografií / 18.6.–28.9.2019
Výstava unikátních historických map, litografií a pohlednic je atraktivním tématem nejen pro místní,
ale i pro návštěvníky regionu a turisty. Na výstavě měli možnost zjistit, jak Krkonoše a Jizerské hory
viděli první geografové a umělci. Výstava se konala v době letních prázdnin a rozšířila tak nabídku,
co v našem městě ve volném čase podniknout. Mapy byly a jsou fenoménem, bez kterého se žádný
turista a výletník neobejde!
Výstava Svědectví 68–89 / 17.10.–23.11.2019
Výstava unikátních snímků Otto Dlaboly, které zachycují dramatické události srpna 1968 a podzimu
1989 doplněná o jedinečné fotografie osobností z let 1968–89 (Václav Havel, Marta Kubišová, Karel
Kryl, Jiří Grossmann, Golden Kids, Hana Hegerová, Jiří Suchý a Jiří Šlitr, Karel Gott, Waldemar
Matuška, Jiří Schelinger, Petr Novák, Eva Olmerová, Ella Fitzgerald, Mick Jagger, Freddie Mercury,
Johnny Cash a další). Výstava byla tematicky vybrána jako připomenutí 30. výročí sametové
revoluce. Několik málo dnů před zahájením zemřel Karel Gott a jelikož Otto Dlabola byl jeho
dvorním fotografem, na výstavě nemohly chybět fotky tohoto oblíbeného zpěváka a výstava se tak
stala neplánovaně atraktivní i díky této smutné události. Pozitivních reakcí se výstava dočkala od
veřejnosti a svou návštěvou a pochvalou ji poctil také Václav Neckář.
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Vernisáž výstava Vilém Heckel – kouzlo hor / 29.11.2019
Slavnostní zahájení výstavy za účasti rodinných příslušníků a přátel Viléma Heckela.
(Popis výstavy viz níže)
Výstava Vilém Heckel – kouzlo hor / 29.11.2019–14.3.
Výstava fotografa, který se nesmazatelně zapsal svým specifickým dílem do české a světové
fotografie. Jeho bytostná láska k přírodě a sportu mu dala celoživotní téma – hory. Ty se mu staly
nakonec osudnými – zahynul na expedici, která se vydala dobýt peruánský Huascarán. Výstava je
vzpomínkou na horolezce, kteří se postavili na start prvního ročníku legendárního závodu Jizerská
50 a kteří zahynuli před 50 lety v roce 1970 při expedici v Peru. Výstava představila jednotlivé části
tvorby Viléma Heckela v kontextu s jeho životní cestou. Součástí expozice bylo více než 70
velkoformátových fotografií, všechny Heckelovy vydané publikace a také některé osobní věci, které
byly součástí výbavy na výpravách. Význam výstavy a 50. výročí Expedice Peru podtrhuje zapojení
České mincovny s mimořádnou a limitovanou emisí medaile podle návrhu renomovaného medailéra
ak. sochaře Jiřího Dostála (sádrový model medaile vystaven v rámci expozice). S fotografiemi
Viléma Heckela byl vydán i nástěnný kalendář na rok 2020.
Výstava byla uspořádána jako doprovodná akce Jizerské 50, s jejímiž organizátory JKIC
spolupracuje a patří mezi top akce regionu v oblasti cestovního ruchu.
Zahájení adventu / 1.12.2019 / Dům J. a J. V. Scheybalových
viz zahájení adventu v kostele sv. Anny

Návštěvnost Památníku Jany a Josefa V. Scheybalových
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

3023
3265
4837
4908
8194
6150
7583
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NAUČNÁ STEZKA Jany a Josefa V. Scheybalových
Život a dílo manželů Scheybalových návštěvníkům Jablonce nad Nisou a jeho okolí připomíná také
naučná stezka. Má celkem 25 zastavení a tvoří ji dvě trasy.
1. trasa: z Jablonce nad Nisou – Dobrá Voda, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pelíkovice, Kopanina
a Pulečný. Jednotlivá zastavení vždy představují památku či přírodní zajímavost v návaznosti na
kresby J. V. Scheybala.
2. trasa: z Kopaniny – pod rozhlednou, Frýdštejn, Ondříkovice přes Vazovecké údolí do Dolánek
u Turnova.
Cílem naučné stezky je propojení Jizerských hor s Českým rájem a zpřístupnění zajímavých, dosud
turisticky málo známých míst v okolí Jablonce nad Nisou. Vybudování stezky bylo financováno
převážně z dotace ROP NUTS II Severovýchod. Její provoz a údržbu zajišťuje JKIC.
V dubnu 2019 bohužel bylo cizím zapříčiněním povaleno pelíkovické zastavení malíře Richarda
Felgenhauera. V rámci oprav společnost zajistila i obnovu nové informační cedule. Na turistickou
sezonu byla Naučná stezka v plné své délce řádně opravena.
OSTATNÍ AKCE
Rekreace za ROHem – putovní výstava / 2.11.2018–30.11.2019
Akce realizovaná z česko-polského mikroprojektu „30 ro(c)ků bez opony“, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výstava „Rekreace za ROHem“ obsahující 14 panelů, které putovaly od listopadu 2018 do listopadu
2019 po jabloneckém a jelenohorském regionu. Svým obsahem mapovaly a představily vývoj
cestovního ruchu v Jizerských horách a západní části Krkonoš, a to na české i polské straně.
Připomněli jak v dobách socialismu vypadala místa jako Královka, Weberova bouda, Orle, Jizerka,
Vosecká bouda, Chata Szrenica a další turisticky oblíbená místa. Na české straně hranice byla
výstava k vidění v přízemí jablonecké radnice, ve výstavní síni MěÚ v Rychnov u J.n.N., ve vestibulu
KúLK v Liberci, v TIC v Josefově Dole a v Kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě.
Bratříčku, zavírej vrátka – 50 let / 26.3.2019 / Klub Na Rampě
AKCE V RÁMCI PROJEKTU “30 RO(C)KŮ BEZ OPONY”
Koncert pořádaný v Klubu Na Rampě k 50. výročí vydání první LP desky Karla Kryla. Nestárnoucí
Krylovy písničky v hudebním bloku zahrál živě kytarista Jan Krajník se skupinou Nautica. Na
hudebního barda zavzpomínal poté publicista a osobní přítel umělce Jiří Černý. Program doplnila
výstava fotografií Karla Kryla, které pořídil Otto Dlabola v dramatických letech 1968–69. O akci byl
mimořádný zájem, sál byl zcela vyprodán.
Koncerty festivalu Jablonecké tóny / 10.7., 24.7., 7.8., 21.8.2019 / Mírové nám.
Město Jablonec v roce 2019 změnilo koncept letního hudebního festivalu, který se v minulých letech
konal pod názvem Jablonec nad Nisou – město plné tónů. Nově se festival uskutečnil pod názvem
Jablonecké tóny. JKIC bylo osloveno, aby se v rámci organizační skupiny, kterou v roce 2019 tvořil
Magistrát, Eurocentrum a ZUŠ, zorganizovalo 4 koncerty na Mírovém náměstí.
10.7.2019 Martin Rous
pražský folkový a rockový písničkář, vítěz několika hudebních soutěží, zakladatel kapel Flying
Elephant, Šántí a legendární kapely Sluníčko, ve které začínala Lenka Dusilová
24.7.2019 Nautica
mladá jablonecká kapela v doprovodu kytaristy Jana Krajníka
7.8.2019 The Weathermakers
syrový blues až na kost (Brno)
Jan Fic – kytara, zpěv / Jakub Jiaxis Svoboda – foukací harmonika, megafon / Peter Tuleja – bicí,
cowbell / Luboš Pecina – baskytara
21.8.2019 Jaroslav Hutka
český folkový hudebník, skladatel a písničkář signatář Charty 77, který v Jablonci vystoupil
symbolicky 21. srpna, v den Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968
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Den evropského dědictví / 14.9.2019 / celý Jablonec nad Nisou
Celoevropská kampaň, ke které se každoročně připojuje i Jablonec nad Nisou. Letošním tématem
byly Památky a zábava. JKIC je koordinátorem celé akce, do které se zapojuje každoročně okolo 20
spoluorganizátorů, kteří ve stejný den a čas otevírají své objekty veřejnosti a umožňují prohlídky
interiérů, případně připravují i doprovodný program (dílničky, cvičení, komentované prohlídky,
koncerty apod.) Ve spolupráci s SUPŠ každý rok vzniká unikátní pamětní ražba, letos to byl hrací
žeton. Díky propagaci na místní i celostátní úrovni akce vešla do povědomí lidí a využívají Dne
otevřených dveří k hromadné návštěvě památek. V mnoha případech jde i o místa, která jsou běžně
nepřístupná. Oblíbená je rodinná poznávací trasa uzpůsobená dětem a jízdy historickým busem
propojující otevřené památky. Vstupné je zdarma, což je dáno myšlenkou kampaně.
Památky otevřené v roce 2019:
Kostel sv. Anny – výstava Rekreace za ROHem
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových – otevřeno turistické informační centrum (výdej odměn
účastníkům dětské trasy), výstava Výlety do historie, výstava In arte voluptas – Schlaraffia (Městská
galerie MY – stanoviště dětské trasy)
Městská knihovna – otevřeno oddělení pro děti a mládež – stanoviště dětské trasy (prvoregistrace
zdarma, zábavné úkoly)
Muzeum skla a bižuterie – výstava Cesta do Indie, stálé expozice – stanoviště dětské trasy
Nová radnice – zpřístupněno: radniční věž, obřadní síň, předsálí, salonek, sekretariát a pracovna
primátora, zasedací místnost, vystaveny městské insignie, pamětní medaile, knihy nebo šaty města
Kino Radnice – prohlídka s průvodcem včetně promítací kabiny, ukázka techniky, zkouška zvuku
apod.
Střední uměleckoprůmyslová škola – prohlídka prostor školy, upomínková exhibiční ražba
Kostel Dr. Farského – prohlídky s průvodcem, varhanní hudba
Městské divadlo – zpřístupněna osvětlovací a zvuková kabina, jeviště, vernisáž výstavy
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – prohlídka kůru s průvodcem, informace o varhanách a
jejich záchraně
Kaplička sv. Anny – k nahlédnutí interiér s uměleckou instalací
Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně – zpřístupněn interiér kostela
Kostel Povýšení sv. Kříže – zpřístupněn interiér kostela
Kostel Seslání Ducha svatého – zpřístupněn interiér kostela
Dům česko-německého porozumění – výstava fotografií, korálková dílna, tradiční dobové
občerstvení
Sokolovna, Tyršovy sady – prohlídky interiéru, pohybové aktivity – stanoviště dětské trasy
Kantorova vila – komentované prohlídky za účasti architekta Jana Sapáka (pouze pro předem
registrované zájemce z důvodu kapacity vily)
bývalé Městské lázně – prohlídka objektu, výstupy z akce Nádech pro lázně – výtvarné instalace,
videoprojekce (novinka 2019, stanoviště dětské trasy)

Den památek statistika návštěvnosti
ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY

2014 2015

2016

2017

2018

Kostel sv. Anny
Dům J. a J. V. Scheybalových
SUPŠ
Radnice - obřadní síň
Radnice - radniční věž
Radnice - kancelář primátora
Městská knihovna (9-14)
Městské divadlo (12-17)

480
800
206
250
222
180
165
362

476
1000
169
500
x
500
133
154

430
750
150
700
x
700
190
135

296
820
300
800
450
800
184
140

540
1100
219
500
350
400
240
174

15

2019
398
880
276
470
326
260
350
215

389
280
180
90
430
x
120

Muzeum skla a bižuterie
Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova
Kostel Dr. Farského
Kostel Povýšení Sv. Kříže
Sokolovna
Schneiderova vila
Kino Radnice
Kino Junior (13-17)
Kaplička sv. Anny
Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Seslání Ducha svatého
Dům č-n porozumění
Kantorova vila
Bývalé městské lázně
Celkem

350 642
197 310
180 157
90
75
170 334
800 520
x
518
x
504
x
275
x
290
x
95
x
70
x
x
x
x
4452 7313

586
298
151
x
275
x
x
200
122
155
98
150
x
x
4967

654
256
125
x
305
x
x
200
105
65
77
90
x
x
4932

590
241
130
110
150
x
x
50
36
80
94
95
200
x
5366

x
x
90
74
70
144
530
5572

DĚTSKÁ TRASA
Vydáno pracovních listu
Vydáno cen

2014 2015
550 320
290 180

2016
280
230

2017
x
120

2018
310
300

2019
240
220

Den turistických infocenter / Jablonec nad Nisou / 24.10.2019
Ke světovému dni pro rozvoj informací se letos poprvé připojila také turistická informační centra. V
Jablonci byl přichystán program pro děti s hledáním skleněných kuliček v Getsemanské zahradě.
Dospělým byla k dispozici široká nabídka propagačních materiálů Jablonce i okolí a kromě
standardních služeb si mohli návštěvníci v prostorách ekocentra dát také čaj nebo kávu. Otevírací
doba byla prodloužena do 18 hodin.

2.1.3 Centrum ekologické výchovy
Centrum ekologické výchovy (dále Ekocentrum) v Jablonci nad Nisou poskytuje služby jak
mateřským a základním školám, tak i široké veřejnosti. Činnost Ekocentra lze rozdělit do třech
oblastí aktivit environmentální výchovy:
1) Poskytování ekologických výukových programů
2) Organizování akcí pro veřejnost
3) Organizace prázdninového příměstského tábora
● Ekologické výukové programy
Cílem těchto výukových programů je doplnit, rozšířit a obohatit školní výuku o ekologický
a environmentální rozměr. Jedná se o dvou a vícehodinové bloky ekologicky a přírodovědně
zaměřených aktivit, připravené pro děti mateřských a základních škol, v kterých jde především
o názornost, tvořivost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou. Náplní programů jsou zejména
praktické činnosti, tvořivé aktivity a hry, to vše doplněné v nezbytné míře výkladem. Programy jsou
přizpůsobeny znalostem a věku dětí a probíhají buď v jabloneckém ekocentru (výstavní pavilon
Eurocentra), v terénu nebo přímo ve školách a také v areálu ekocentra v Sedmihorkách. V roce
2019 prošlo ekologickými výukovými programy celkem 4491 dětí. Což je přibližně stejný počet jako
v předchozím roce.
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● Akce pro veřejnost
Tyto akce jsou zaměřeny zejména na rodiny s dětmi. Důraz je kladen především na poznávání
přírody všemi smysly, rukodělné a výtvarné aktivity s využitím přírodních materiálů, zvyky našich
předků a tradiční řemeslnou výrobu, a také podporu místní produkce a šetrné spotřebitelské
chování. Akce se konají buď samostatně, nebo při jiných městských významných akcích.
Přehled akcí konaných v jabloneckém ekocentru v roce 2019:
Vlněná dílna / 9.2.2019
Po úspěchu této akce z minulých let opětovně ekocentrum uspořádalo dílnu, která byla
zkušenostech z předchozích ročníků zaměřena spíše na dospělé. Část aktivit, však byla vhodná i
pro děti. Návštěvníci si mohli vyzkoušet zpracování ovčí vlny, a to od začátku, na kterém je surová
vlna až po hotové výrobky – třídění a česání, předení na kolovratu, techniky mokrého i suchého
plstění, pletení, háčkování, barvení vlny a výroba drobných dárků.
Doprovodný program v rámci Euroregion Tour / 15.–16.3.2019
Ukázky starých řemesel s možností si některá vyzkoušet – výroba ručního papíru, česání vlny na
česačce, kolovrátek, mletí obilí na ručním mlýnku apod. Téma zvoleno v návaznosti na letošní motto
veletrhu „Řemeslná a zážitková turistika“.
Velikonoční dílna pro veřejnost / 18.4.–19.4.2019
V prostorách Ekocentra v termínu Velikonočních slavností probíhaly tvořivé aktivity na velikonoční
téma. O akci byl velký zájem, děti i dospělí si vyzkoušeli s pomocí lektorů
pletení pomlázek, zdobení perníčků, vyráběli velikonoční kraslice z papíru, ovečku z vejdunku a vaty
nebo kačenku ze skořápky ořechu a zajíčka na ubrousky, malovali kraslice voskem či omotávali
vejdunek barevnou vlnou.
Den Země v Tyršových sadech / 25.4.2019
Oslavy svátku naší planety probíhaly v Jablonci pod taktovkou DDM Vikýř v Tyršových sadech
museli omezit. Jablonecké ekocentrum připravilo stanoviště s tématikou „Včelí svět“. Na něm si děti
mohly prohlédnout živé včely v úlu, včelí produkty a vyzkoušet jednoduché hravé aktivity. Mimo
tohoto stanoviště i se i letos podařilo zajistit koně, který děti po celé odpoledne vozil. V letošním
roce celé akci přálo počasí a slunný teplý den přilákal velké množství lidí. Dopoledne se do akce
zapojili žáci z jabloneckých škol, v odpoledních hodinách je vystřídaly děti ze školních družin a také
rodiny s dětmi.
Vítání ptačího zpěvu / 1.5.2019
I letos se Jablonec připojil k celosvětovým oslavám ptačího zpěvu. Tato akce se postupně stává čím
dál více oblíbenou a účastníky navštěvovanou. Probíhá formou ranní komentované ornitologické
vycházky kolem přehrady (doba trvání cca 3 hod.). Pod vedením zkušeného ornitologa Ladislava
Jassa se účastníkům podařilo identifikovat zpěv více než 20 druhů ptáků. Zájemcům byly
k zapůjčení nabídnuty i dalekohledy.
Doprovodný program k výstavě výtvarných prací / 15.–29. 5.2019
Pořadatelem výstavy byl jablonecký magistrát, ekocentrum se podílelo programem pro děti. Téma
pro rok 2019 bylo "Zvířecí kamarád" – vyráběli se sádrové odlitky zvířecích stop, papírové masky.
Tvořivé aktivity byly doplněny malou výstavkou o bobrovi.
Farmářský den / 7.6.2019
Aktivity související s hospodařením a domácími zvířaty. Dopoledne se zúčastnily školy, odpoledne
veřejnost. Nabídka činností: výroba ozdoby z včelího vosku, bylinky a bylinné čaje – poznávačka a
ochutnávka, zvířecí mláďata a dospěláci (na místě živá morčata a králík), mletí a poznávání obilí,
výroba oveček z česané vlny, kvíz Znáš zeleninu, vlněná dílna, česání vlny, ochutnávka
farmářských produktů.
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Program v minulých letech probíhal zároveň s Mezinárodním folklorním festivalem na Letní scéně
Eurocentra. Festival byl však v roce 2019 zrušen. To se přirozeně projevilo i na návštěvnosti
ekologického programu veřejností, která byla letos nižší.
Letní workshop s ekocentrem / 8.–12.7.2019, 12.–16.8.2019
Prázdninová nabídka pro děti od 6–12 let (forma podobná příměstskému táboru, kdy děti spí doma
a za programem docházejí na “tábor”). Základnou a místem setkávání bylo jablonecké ekocentrum.
Letošním tématem workshopů byla zvířata chovaná i volně žijící. Děti vyrážely na výlety za chovateli
domácích a hospodářských zvířat do okolí Jablonce. Při dalších průzkumných výpravách pracovaly
s kelímkovými lupami, poznávacími klíči či mikroskopy, V ekocentru se pak děti věnovaly
rukodělným aktivitám – udělaly si zvířecí papírové masky na obličej, výrobky z vlny a také zvířecí
stopy ze sádry.
Barvy podzimu / 20.9.2019
V rámci Jabloneckých podzimních slavností podobně jako v minulých letech ekocentrum připravilo
aktivity pro veřejnost spojené s podzimem v přírodě – ochutnávka různých odrůd jablek spojená s
anketou o nejchutnější jablko, poznávačka Naše keře, jejich plody a listy, Ptáci stálí a stěhovaví,
výroba prostírání, dárků, skřítků a šperků z podzimních přírodnin, hmatové hádanky a smyslová
aktivita Vůně podzimu. Akce byla dopoledne rezervována pro objednané školní kolektivy, odpoledne
bylo potom určeno pro veřejnost.
Doprovodný program v rámci AMOSe / 4.10.2019
V rámci vzdělávacího programu Euroregion Amos 2019, který se konal v prostorách Eurocentra
jabloneckého ekocentru představilo novou nabídku výukových programů pro školy na aktuální školní
rok 2019–2020 a doplnilo ji dílničkou, v rámci které návštěvníci vyráběli skřítky z přírodnin. Součástí
prezentace byla výstava „Z dřevěného polínka“ a prezentace nového originálního „slepičího“
programu, který nabízí SEV Český ráj v Sedmihorkách.
Den stromů / 18.10.2019
Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. K oslavám se v našem
městě opět připojilo i ekocentrum. Připravilo akci zaměřenou právě na stromy, na seznámení s jejich
významem, jejich krásou a jedinečností každého z nich. Akce byla již tradičně v dopolední části
rezervována pro školy, odpoledne byla potom zpřístupněna široké veřejnosti. Na připravených
stanovištích v Ekocentru si děti mohly vyzkoušet nejen své znalosti o stromech, ale také je čekaly
drobné výtvarné aktivity, pohybové hry a další zajímavosti.
Vánoční dílna / 20.–21.12.2019
Tvoření vánočních ozdob a dalších drobných dárků z přírodních materiálů pro děti i dospělé –
dílničky, zdobení perníčků. Součástí byla výstavka kostýmů adventních postav a klasicky prostřený
štědrovečerní stůl (konalo se v rámci Vánočních slavností).
Návštěvnost služeb jabloneckého ekocentra
Ekologické výukové programy
2010
2461
2011
2884
2012
3000
2013
4030
2014
3784
2015
4520
2016
4137
2017
4005
2018
4530
2019
4491

Akce pro veřejnost
1120
2700
2300
3700
2830
3364
4836
2117
2352
2303
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2.1.4 Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny je v programové péči JKIC od roku 2013 a slouží jako výstavní a koncertní prostor,
příležitostně se zde konají i bohoslužby.
Přehled akcí konaných v kostele sv. Anny v roce 2019
Církevní obřad Květná neděle / 14.4.2019 / kostel sv. Anny
Hl. organizátorem je Římskokatolická farnost, JKIC zajišťuje otevření kostela pro obřad žehnání
ratolestí, poté průvod projde městem do kostela Nejsv. Srdce Ježíšova na Horním náměstí. Akce je
volně přístupná všem bez ohledu na náboženské vyznání, lidé si mohou nechat posvětit ratolesti–
kočičky.
Za tajemstvím řeky Nisy / 8.5.–1.6.2019 / kostel sv. Anny
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Jablonec s texty se zajímavostmi řeky a její historie v
souvislosti s městem. Výstava byla vyvrcholením roční práce malých výtvarníků inspirovaných
přednáškou Marka Řeháčka o řece Nise. Prostor kostela jim poskytl důstojné prostředí k prezentaci
děl. Výstavu zajišťovala Základní umělecká škola v Jablonci nad Nisou včetně personálního
zajištění dohledu nad výstavou.
Noc kostelů / 24.5.2019 / jablonecké sakrální památky
Noc kostelů je celonárodní kampaň určená pro co nejširší veřejnost. Kostely jsou otevřené v jeden
večer po celé republice. Hl. organizátorem v Jablonci jsou jednotlivé církve spolu s JKIC – probíhají
komentované prohlídky, koncerty apod. Atmosféra noci dává akci punc výjimečnosti, cílem je
vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů.
V kostele sv. Anny jsme se letos zaměřili na školní děti a mládež a prostřednictvím osobního zážitku
jim dali možnost seznámit se s historií našeho města, s duchovními a kulturními hodnotami, které
kostel jako nejstarší stavební památka Jablonce prezentuje.
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Zahajovací koncert sezóny / 31.5.2019 / kostel sv. Anny
Slavnostní koncert pořádaný ve spolupráci se ZUŠ Jablonec nad Nisou (ZUŠ Open), který je
organizován v rámci projektu ZUŠ Open a připojil se k myšlence podpory zájmového uměleckého
vzdělávání dětí na profesionální úrovni. V programu zazněla hudba George Friedricha Händela,
vybrané části jeho slavného oratoria Mesiáš v podání dětského sboru Iuventus, gaude! a pražského
Krása Quartetu.
Výstava Rekreace za ROHem / 18.6.–17.11.2019 / kostel sv. Anny
AKCE V RÁMCI PROJEKTU “30 RO(C)KŮ BEZ OPONY”
Výstava mapující vývoj turistiky a cestovního ruchu v Jizerských horách a jeho východišti – městě
Jablonci nad Nisou. Popsala změnu charakteru regionu z průmyslového na rekreační po druhé
světové válce, zaměřila se na všeobecné i místní aspekty cestovního ruchu ve všech podstatných
obdobích jeho existence. Rekreace v dobách socialismu, osobní vzpomínky, předměty běžného
denního užívání, které odvál čas…. to vše si mohli návštěvníci s trochou nostalgie na výstavě
připomenout, a ukázat i svým dětem nebo vnoučatům. Podobný koncept se již osvědčil při
výstavách, které JKIC pořádalo k prvopočátkům Jizerské padesátky a spolkovému životu kolem
jablonecké přehrady.
Součástí výstavy byly komentované prohlídky s kurátorem Luborem Lacinou a to 18. 6. při
příležitosti vernisáže výstavy a komentovaná prohlídka 18.10., která byla připravena pro jablonecké
seniory ve spolupráci se Spolkovým domem.
U příležitosti zahájení výstavy vystoupil český písničkář Pokáč / 18.6.2019.
Jeho vtipný a svižný repertoár přitáhl k výstavě pozornost i mladšího publika, nejen pamětníků.
Cyklus Jablonecké kostely otevřeny / úterky 2.7.–27.8.2019
Cílem je rozšíření kulturní a turistické nabídky ve městě v době hlavních prázdnin. Jablonecké
sakrální památky jsou pravidelně otevřené každé prázdninové úterý (10–17 h). Veřejnost sama nás
svou poptávkou přivedla k myšlence zpestřit „pouhé“ otevření kostelů uspořádáním podvečerních
koncertů v těchto atraktivních prostorách. Na koncerty se sjíždějí posluchači nejen z regionu, ale i
širšího okolí, Prahy a příhraničí. Koncerty jsou pořádány ve spolupráci s neziskovou organizací
Hradecká nokturna, z. s., která klade důraz na obnovení tradice české hudební kultury. Na
zpřístupnění církevních budov spolupracují církve Římskokatolická, Československá husitská a
Starokatolická. Akci finančně podporuje také Liberecký kraj.
Zpřístupněné kostely v roce 2019: kostel sv. Anny, kostel Povýšení sv. Kříže, kostel Nejsvětější
Trojice, kostel Dr. Farského, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Koncertní program:
2.7.2019 Bach neznámý známý / kostel sv. Anny
(Přemysl Kšica – varhany, Jan Thuri – hoboj)
9.7.2019 Ave Maria třikrát jinak / kostel Povýšení sv. Kříže
(Daniel Knut Pernet – varhany, Anna Czerninova – zpěv)
16.7.2019 Anonymní odpoledne / kostel Nejsvětější Trojice
(Jiřina Dvořáková Marešová – varhany, Aleš Ambrosi – barokní hoboj a renesanční flétny)
23.7.2019 Bachovi synové / kostel Dr. Farského
(Ivana Michalovičová – varhany, Eva-Maria Tockner – flétna; Rakousko)
30.7. Hudba starých mistrů / kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
(Matouš Pěruška – housle, Kristina Vocetková – violoncello)
6.8.2019 Známí neznámí (Röntgen, Binge, Raff…) / kostel Dr. Farského*
(Jan Gottwald – varhany, Jan Žďánský – violoncello)
*změna místa konání z důvodu poškození varhan
13.8.2019 Vivaldiho Itálie / kostel Nejsvětější Trojice
(Drahoslav Gric – varhany, Anna Veverková – housle)
20.8.2019 Chorálové odpoledne / kostel Dr. Farského
(Albin Virbel – varhany; Kaufbeuren, Německo)
27.8.2019 Mozart a jeho následovníci / kostel sv. Anny
(Robert Fuchs – varhany, Martin Havelík – violoncello)
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Do cyklu je zahrnut i Koncert ke cti sv. Anny / 25.7.2019 / kostel sv. Anny, který je připomenutím
patronky města jako symbolu historické kontinuity důležitého pro budoucí chápání kulturnosti
obyvatel města. Program: Hudba královen (Jiřina Dvořáková Marešová – varhany, Barbora
Polášková de Nunes Cambraia – mezzosoprán, Žofie Vokálková – příčná flétna).
Svatoanenská mše / 27.9.2019 / kostel sv. Anny
Bohoslužba pro veřejnost – hl. organizátorem je Římskokatolická farnost.
Přednáška brněnského architekta Jana Sapáka / 13.9.2019 / kostel sv. Anny
Akce ve spolupráci s Městskou galerií MY v rámci Dnů evropského dědictví. Přednáška o životě a
díle Jindřicha Kulky, tvůrčího partnera Adolfa Loose, autora Kantorovy vily v Jablonci nad Nisou.
Oslavy výročí 17. listopadu / 17.11.2019 / kostel sv. Anny
Vyvrcholení celoročních oslav 30. výročí sametové revoluce v rámci projektu “30 ro(c)ků bez opony.
JKIC se připojilo k programu, který probíhal v Jablonci nad Nisou v režii magistrátu. Po celý den byl
otevřen kostel sv. Anny s možností prohlédnout si tematickou výstavu “Rekreace za ROHem”,
návštěvníci dostali malou pozornost v podobě prostírání s retromapkou Jizerek a Krkonoš nebo
náramku s trikolórou (financováno z projektu), dále mohli navštívit výstavu fotografií Otto Dlaboly,
též tematicky zaměřenou na události 17. listopadu. program byl zakončen vyprodaným koncertem
kytaristy Štěpána Raka, spoluzakladatel uměleckého sdružení Šafrán (dalšími osobnostmi tohoto
sdružení byli Jaroslav Hutka, Dáša Voňková, Petr Lutka, Zuzana Michnová, Jiří Pallas a Lubomír
Houdek). Coby poctu české státnosti do repertoáru zařadil např. variace Tanec kolem lípy a fantazie
na českou a slovenskou národní hymnu Domov můj.
Cílem akce bylo, dát lidem možnost si důstojně připomenout události sametové revoluce a uctít
myšlenku těch, kteří za naši svobodu často obětovali tu svou.
Zahájení adventu / 1.12.2019 / kostel sv. Anny
O první adventní neděli, kdy se v Jablonci rozsvěcí strom na Mírovém náměstí, se k adventnímu
programu připojuje i JKIC. V kostele svaté Anny se zažehne první svíce, poté následuje krátký
koncert (2x během odpoledne). V roce 2019 vystoupil smyčcový orchestr Camerata při ZŠ a ZUŠ
Jabloňová v Liberci a zpěváci ZUŠ Jablonec n N. Lidé si mohli vychutnat atmosféru i díky vánoční
výzdobě kostela a Domu Scheybalových, ve kterém bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení,
prodej regionálních výrobků a výstava se zimní tematikou (Výstava Vilém Heckel – kouzlo hor).
Cílem je rozšířit adventní program ve městě, kdy se zde pohybují tisícovky návštěvníků.
Výroční koncert ZŠ Liberecká / 2. 12. 2019 / kostel sv. Anny
Předvánoční koncert se uskutečnil u příležitosti 20. výročí partnerství základní školy Liberecká a
Bautzen. V rámci koncertu vystoupily pěvecké sbory obou spřátelených škol. Překvapením bylo sólo
na trubku v provedení primátora města Jablonec na trubku, který 7 let působil na ZŠ Liberecká ve
funkci ředitele.
Koncert IG! a Ondřeje Rumla / 6. 12. 2019 / kostel sv. Anny
Adventní koncert pro seniory ve spolupráci se statutárním městem Jablonec. JKIC poskytlo prostory
kostela a Domu Scheybalových k předvánočnímu setkání a zajistilo pro přítomné teplý nápoj.
Návštěvníci uvítali nejen možnost posezení před koncertem, ale i se zájmem si prohlédli i výstavu
Vilém Heckel – kouzlo hor.
Možnost nahlédnutí do vánočně vyzdobeného kostela / 24.12.2018
Zpřístupnění síně kostela na Štědrý den do 22.00 h
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Návštěvnost Kostela sv. Anny
Koncerty
Výstavy
Ostatní
2400
1730
830
2610
6257
1310
1584
3573
2382
1959
3350
3340
1040
6720
1584

Celkem
4960
10177
7539
8649
9344

2480

4119

2837

9436

2730

4599

2017

9346

2.1.5. Projektová činnost společnosti, dotace
V roce 2019 byly realizovány následující projekty:
30 ro(c)ků bez opony
V roce 2019 pokračovala realizace projektu “30 ro(c)ků bez opony”, která byla zahájena v listopadu
2018. Jednalo se o česko-polský projekt, jehož realizátorem bylo Jablonecké kulturní a informační
centrum s partnerem Teplickým kulturním centrem „Przystań Twórcza“ a to v oblasti využití
potenciálu kulturních zdrojů. Konkrétně se jednalo o spolupráci při organizaci série kulturních
pořadů k 30. výročí pádu komunistického režimu, které jak Česká tak i Polská republika v roce 2019
připomínaly. V rámci projektu v Jablonci nad Nisou a v Jelení Hoře a blízkém regionu od listopadu
2018 do listopadu 2019 probíhaly výstavy, koncerty, přednášky či workshopy tematicky spjaté
s komunistickým odbojem v různých formách. Hlavním cílem projektu bylo tedy nejenom
připomenutí tohoto významného výročí, ale také zvýšení návštěvnosti Jablonecka a Jelenohorska,
společná propagace kulturního dědictví, prostřednictvím aktivit výše uvedených s využitím
potenciálu společných kulturních zdrojů, kterým bylo právě 30. výročí pádu komunismu.
Projekt byl financovaný z Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa (Program Interreg V-A Česká republika
– Polsko) a celkový příspěvek Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt
byl při předpokládaných výdajích schválen na 51 922 €, z toho 30 000 € pro českého partnera a 21
922 € pro polského"
Fyzická realizace projektu: 1.11.2018 – 30.11.2019
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001180
Polsko - česká propagace měst Jelení Hora a Jablonec nad Nisou - Etapa II
Projekt předpokládal zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi městem Jelení Hora a
Jabloneckým kulturním a informačním centrem v Jablonci nad Nisou v oblasti inovativních a
technologicky vyspělých metod prezentace turistických atrakcí obou měst. Výsledkem společných
setkání, diskusí a workshopů byla pak realizace inovativních řešení představujících kulturní a
přírodní dědictví pohraničí: vícejazyčné webové stránky (CZ) a městská hra na mobilní zařízení
(PL).
Projekt byl financovaný z Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa (Program Interreg V-A Česká republika
– Polsko) a celkový příspěvek Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt
byl při předpokládaných výdajích schválen na 40 678 €, z toho 18 805 € pro českého partnera a 29
150 € pro polského partnera
Fyzická realizace projektu:1.1.2019 – 31.12.2019.
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001723
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Pořízení PR fotografií pro jablonecké TIC
V rámci realizace projektu byly pořízeny PR fotografie pro propagační účely turistického
informačního centra v Jablonci nad Nisou. Cílem projektu tak bylo zajištění efektivního
marketingového nástroje potřebného k vytvoření atraktivní webové prezentace, dále k tvorbě
kvalitních propagačních materiálů a také k atraktivní propagaci na sociálních sítí.
Dotační titul: Dotační fond Libereckého kraje
Fyzická realizace projektu: 1.4. – 31.12.2019
Dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 50 000,- Kč
Řemesla do jabloneckého ekocentra
Realizací projektu se jednak zkvalitní, zatraktivní a rozšíří nabídka ekologických výukových
programů (dále EVP) pro školy, ale také vzniknou nové zajímavé atraktivní produkty, které budou
využívány i při akcích pro širokou veřejnost. V této souvislosti budou v období realizace projektu
pořízeny názorné a praktické výukové pomůcky tvořící základ pro řemeslné práce. V návaznosti na
nákup těchto pomůcek vzniknou dva nové EVP využívající zážitkové formy výuky, které si kladou za
cíl zvýšení povědomí o tradičních postupech zpracování vlny a textilního vlákna pro veřejnost a
zvýšení manuální zručnosti dětí.
Dotační titul: Dotační fond Libereckého kraje
Fyzická realizace projektu: 1.9. 2019 – 30.9.2020
Dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 61 414 Kč
Společnost dále získala dvě dotace z rozpočtu Libereckého kraje se záštitou na akce Svědectví
68–89 ve výši 10 000,- Kč a akci Vilém Heckel Kouzlo Hor ve výši 20 000,- Kč. A také dotaci z
rozpočtu statutárního města Liberec na Mimořádnou a limitovanou emisi medailí k 50. výročí
české Expedice Peru ve výši 50 000,-Kč.
4. „Jablonecké kostely otevřeny 2019“
Z dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji JKIC
získalo dotaci ve výši 50 000 Kč na pravidelné varhanní koncerty v jabloneckých kostelích. Kladně
hodnocena byla kvalita a rozsáhlost cyklu, který se v Jablonci koná již více než 10 let. Z dotace byly
uhrazeny zejména náklady na honoráře účinkujících a část propagace. Popis akce viz výše.

3. Hospodářské výsledky společnosti
Účetním obdobím společnosti je rok 2019 od 1.1. do 31.12. Společnost účtuje v soustavě
podvojného účetnictví (vedeného externí účetní firmou) dle činností na jednotlivých střediscích:
hlavní činnost a hospodářská (doplňková) činnost.
V roce 2019 společnost obdržela od zřizovatele provozní dotaci.
Daň z příjmu platila.
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
(v tis. Kč)

Spotřeba materiálu a energie

1 911

Prodané zboží

647

Opravy a udržování

49

Cestovné

97

Náklady na reprezentaci

30

Ostatní služby

4 969

Mzdové náklady

4 974

Zákonné sociální pojištění

1 540

Ostatní sociální náklady

163

Daně a poplatky

19

Ostatní provozní náklady

143

Odpisy DHM

973

Tvorba a zúčtování opravných položek

0

Daň z příjmu

16
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NÁKLADY CELKEM

15 533

Výnosy z prodeje zboží a služeb

1 737

Tržby z prodeje majetku

9

Provozní dotace - Město Jablonec n.N.

12 050

Dotace ostatní

857

Ostatní výnosy

748

VÝNOSY CELKEM

15 401

Výsledek hospodaření

-132

Rozvaha k 31. 12. 2019
(v tis. Kč)

AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek

0

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

0

Dlouhodobý hmotný majetek

40 619

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

-11 472

Zásoby

838

Zboží na skladě

680
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Materiál na skladě

158

Pohledávky

622

Finanční majetek

204

Pokladna

53

Ceniny

2

Bankovní účet

149

Náklady příštích období

152

ÚHRN AKTIV

30 963

PASIVA
Základní vklad

100

Majetkové fondy

29 015

Výsledek hospodaření minulých let

-370

Krátkodobé závazky

1 876

Dodavatelé

1 069

Ostatní závazky

0

Zaměstnanci

432

Instituce soc. zabezpečení a zdrav. poj.

245

Daň z příjmu

8

Ostatní přímé daně

83

DPH

31
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Ostatní daně a poplatky

0

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC

0

Jiné závazky

8

Přechodné účty pasívní

474

Výdaje příštích období

254

Výnosy příštích období

100

Dohadné účty pasívní

120

PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku

31 095

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

- 132

ÚHRN PASIV

30 963

NÁKLADY A VÝNOSY DLE ČINNOSTÍ

(v tis. Kč)

hlavní

hospodářská

celkem

Náklady

14 259

1 274

15 533

Výnosy

13 758

1 643

15 401

- 501

385

-116

0

-16

-16

-501

369

-132

Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň
Výsledek hospodaření po zdanění

27

28

29

30

31

32

33

4. Zpráva auditora

34
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5. Závěr
Závěrečné slovo
V roce 2019 společnost navázala na úspěšně započatý projekt “30 ro(c)ků bez opony”, který byl
významně podpořen finančními prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Stěžejní akcí
projektu byla výstava mapující vývoj turistiky a cestovního ruchu v Jizerských horách a západních
Krkonoších “Rekreace za ROHem”. Stala se velmi navštěvovanou během letní turistické sezóny a
vyvrcholila oslavami 30. výročí sametové revoluce. Mezi další úspěšné kulturní akce se zařadila
jarní výstava malíře Josefa Jíry a zimní výstava tematicky spojená s Jizerskou padesátkou “Vilém
Heckel – kouzlo hor” připomínající 50 let od Expedice Peru. Novinkou bylo zapojení JKIC do letního
festivalu Jablonecké tóny, v rámci kterého uspořádalo 4 koncerty na Mírovém náměstí.
Důležitou součástí služeb JKIC je především zajištění provozu turistického infocentra. V letní
sezóně byla otevřena opět dvě pracoviště – v Domě Scheybalových a v budově radnice. V červenci
a srpnu byly služby turistům poskytovány v „kamenném” infocentru denně – od pondělí do neděle.
V roce 2019 začal tým pracovat také na přeměně webových stránek. Doposud neprošly výraznější
proměnou, a více než 10 let jejich fungování si říkalo o změnu. Nová podoba webových stránek byla
tvořena především s ohledem na uživatele mobilních telefonů a s cílem stát se vyhledávaným
turistickým portálem. Změna byla významně podpořena financemi z projektu „Polsko-česká
propagace měst Jelení Hora a Jablonec nad Nisou – Etapa II“. Ostré spuštění do provozu bylo
naplánováno na začátek nového roku.
Rok 2019 byl pro společnost rokem předznamenávající příchod změn. Během 12 měsíců se
vystřídaly ve vedení JKIC 3 správní a 3 dozorčí rady. Chod společnosti a zajištění služeb tím však
nebyly výrazně poznamenány.
Petr Vobořil
ředitel společnosti
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