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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       Dozorčí rada 
Mgr. Soňa Paukrtová – předsedkyně   Marta Broulová – předsedkyně  
Bc. Martin Oklamčák      Ivana Kořínková 
Ing. Antonín Schäfer      Miroslav Janoušek 
Ing. Martin Dušek 
Mgr. František Špoták 
Ing. Milan Matura  
Ing. Marta Procházková 
Ing. Jiří Fiala 
Andrej Grega                                 
   
Ředitel společnosti - Petr Vobořil 
 
 

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. 

V přízemí domu funguje výše zmíněné turistické informační centrum, v prvním patře Městská 
galerie MY a v patře druhém se nachází Památník manželů Jany a Josefa V. Scheybalových, který 
zprostředkovává dílo a odkaz těchto významných osobností laické i odborné veřejnosti (muzejní 
expozice, knihovna a studovna). Pořádají se zde 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 
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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 – 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. Kostel slouží v letní turistické sezoně jako výstavní prostor, pořádají se zde 
koncerty, přednášky, společenské akce a mimořádně se zde konají i bohoslužby. 

 
● 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 (Facebook, 
Twitter, Instagram) 
● 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.  
● 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 
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Ve sledovaném roce turistické informační centrum navštívilo celkem 36.601osob, z toho  32.779         
české národnosti a  3.822 tvořili návštěvníci ze zahraničí. 
 

 
 
 
Prezentace města Jablonec nad Nisou 
 
V roce 2018 TIC zastoupilo a prezentovalo statutární město Jablonec nad Nisou v rámci 
následujících akcí: 
 
Reise und Freizeit / Zwickau, Německo / 12.–14.1.2018 
Veletrh cestovního ruchu se těšil výjimečnému zájmu příchozích. Svědčí o tom i rekordní statistika 
návštěvnosti. Brány veletrhu překročilo více než 13.000 návštěvníků! Jablonec se zde již po  
6. prezentoval jako partnerské město Zwickau po boku ukrajinského města Wolodymyr-Wolynskyj. 
Velký úspěch měly image materiály Jablonce nad Nisou a Jablonecka, které byly vydány v roce 
2017 z prostředků EU. Naši expozici jsme obohatili o prodej drobných jabloneckých suvenýrů.  
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Holiday World  / Praha / 15.–16. 2.2018 
V rámci 27. ročníku veletrhu Holiday World se Jablonec představil v prvních dvou dnech veletrhu 
jako tradičně na společném stánku turistického regionu Jizerské hory společně s Libercem. 
Vzhledem k souběžně probíhajícímu veletrhu TOP GASTRO, který je s HW propojen, byla celková 
účast téměř 30.000 návštěvníků, kterým byla představena nabídka 642 vystavovatelů ze 46 zemí na 
ploše 19.000 m². Partnerskou zemí bylo Slovensko, záměrně zvolené v souvislosti se 100. výročím 
vzniku Československa. V duchu významného výročí se nesla celá expozice, prezentující zde 
vystoupili v dobových kostýmech. Stejně jako na všech veletrzích, kterých se účastníme, směřoval 
zájem návštěvníků především k turistickým mapám a letošním novinkám pro pěší i cyklo 
návštěvníky Jablonce a Jizerek. 
 
Jizerská 50 / Bedřichov / 16.–18.2.2018 
Prezentace města Jablonec nad Nisou se uskutečnila přímo v dějišti 51. ročníku legendárního 
závodu Jizerská 50, kterého se zúčastnilo rekordních 7.289 lyžařů. Stánek JKIC byl umístěn  
v prostoru startu/cíle. Příchozí měli zájem o ucelenou informaci o regionu na zimní sezonu  
a o propagační materiály našeho města. V nabídce nechyběly mapy a další drobné suvenýry.  
Na jablonecký stánek zavítala řada známých osobností, např. stříbrná Kateřina Smutná či 
moderátorka ČT1 Marcela Augustová. Jablonec se zde touto formou prezentoval podruhé.  
Bližší spolupráce s pořadateli byla navázána v rámci výstavy 50x bílou stopou (2016). 
 
Euroregiontour / Eurocentrum Jablonec n. N. / 16.–17. 3.2018  
18. ročníku se účastnilo na 55 vystavovatelů, mezi nimiž nechyběla ani Chorvatská centrála pro 
cestovní ruch. Dalších 50 vystavovatelů tvořili prodejci regionálních výrobků, které se těší stále větší 
oblibě. Branou veletrhu za dva dny prošlo více než 3.500 návštěvníků, kteří si pochvalovali 
rozmanitou nabídku. Jablonec se zde prezentoval na vlastním stánku po boku zástupců 
partnerských měst z Budyšína, Jelení Hory, Zwickau a Kaufbeurenu. Veletrh se konal v duchu  
100. výročí vzniku ČSR. K této příležitosti JKIC speciálně nechalo připravit 5 minutový film o 
Jablonci, který se zde po celou dobu ke promítal. Stánek JKIC byl obohacen o drobný prodej 
sběratelských suvenýrů.  
 
Velikonoční slavnosti / Jablonec nad Nisou / 28.–30.3.2018 
V rámci Velikonočních slavností se Jablonec na vlastním stánku prezentoval teprve podruhé. 
Turistickou nabídku doplňoval prodej suvenýrů a upomínkových předmětů s regionální tematikou. 
Velký zájem byl o novou Korálkovou hořkou a mléčnou čokoládu, která je ve stejném designu jako 
oblíbené Korálkové víno.  
 
Budyšínské jaro / Budyšín, Německo / 25.–27.5.2018 
Prezentace na městských slavnostech partnerského Budyšína (Německo). Slavnosti mají více než 
tisíciletou tradici a velkou návštěvnost (letos 1016. ročník). V centru historického města je připraven 
bohatý kulturní program, trh s regionálními výrobky, akce i dílny pro děti. Stánek JKIC byl umístěn 
ve středu města (Kornmarkt), nabízeli jsme turistické propagační materiály, mapy, prodej 
jabloneckých suvenýrů, bižuterie, 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. Naše prezentace je vhodnou propagací našeho regionu v partnerském 
městě  
a přispívá k rozvoji dobrých vztahů obou měst. 
 
Art Glass festival Jelení Hora / 30.6.–1.7.2018 
Festival je dvoudenní polsko-česká prodejní akce, která se koná v centru Jelení Hory. Hlavními 
pořadateli jsou: Jelenohorské kulturní centrum ve spolupráci s Krkonošským muzeem. Zástupci 
Jabloneckého kulturní a informační centra se zúčastnili na pozvání zástupců města Jelení Hora. 
Festival je určen široké veřejnosti. Na stáncích je možné prohlédnout a zakoupit různé umělecké 
předměty, především sklo a bižuterii. Doprovodný program je bohatý, konají se tu workshopy  
s uměleckými prezentacemi, stejně jako jsou představena různá umělecká řemesla: zpracování  
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skla vypalování keramiky, výroba šperků, skládání skleněné mozaiky. K vidění bylo foukání skla  
u mobilní pece na tavení skla, výroba korálků, umělecké kování, tavení kovů, hutní lití, a mnoho 
dalšího. Události na trhu jsou také doprovázeny četnými dílničkami pro děti a bohatým programem. 
Jablonecké kulturní a informační centrum se této akce v partnerském městě zúčastnilo poprvé 
(výborná možnost prezentace na za zaniklý veletrh cestovního ruchu Tourtec). Představili jsme 
jabloneckou bižuterii, ražbu z České mincovny a místní dřevěné hračky z továrny Detoa a další 
regionální výrobky a propagační materiály o Jablonci a Jizerských horách. Naše účast byla vítaná, 
místní výrobky měly u návštěvníků úspěch.  
 
Křehká krása /Jablonec nad Nisou /  9.–12.8.2018 
Již 7. rokem se druhý srpnový týden v Jablonci nad Nisou nesl v duchu  prodejní výstavy bižuterie  
a skla. Smyslem Křehké krásy je navázat na věhlasné mezinárodní výstavy bižuterie a skla, které se 
v Jablonci konali od šedesátých do osmdesátých let minulého století. Jablonec nad Nisou se zde 
prezentoval na společném stánku se zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, kde nabízel 
jablonecké turistické atraktivity. Křehká krása zaznamenala rekordní účast. Do areálu Eurocentra 
zavítalo více než 12.000 návštěvníků, což je o 17% více, než ročník minulý. 
 
Podzimní slavnosti / Jablonec nad Nisou / 21.9.–22.9.2018 
Největší jablonecké městské slavnosti navazují na tradici výročních jarmarků, povolených roku 1808 
císařem Františkem I. u příležitosti povýšení Jablonce na městys. 
Kromě stylového trhu na Mírovém náměstí se návštěvníci mohli těšit na kulturní program, který 
probíhal na centrálním náměstí po celý pátek a sobotu. Díky téměř letnímu počasí pořadatelé 
zaznamenali rekordní účast. Infocentrum zde mělo také svůj vlastní stan, kde vedle jabloneckých 
propagačních materiálů nabízelo i drobné suvenýry a dárkové předměty s regionální tématikou. 

Další činnosti a produkty Turistického informačního centra 

Provoz sezónního pracoviště TIC na radnici  
Pro větší pohodlí návštěvníků Jablonce je v provozu druhý turistický point – přímo v budově radnice 
na Mírovém náměstí v rámci tamního informačního střediska. Slouží turistům i obyvatelům Jablonce 
od roku 2015. Jsou zde k dispozici propagační materiály, mapky, kulturní programy. V hlavní letní 
sezóně (od 1. června do 30. září) zde obdrží informace o městě přímo od pracovníka turistického 
infocentra, v případě potřeby i v cizím jazyce a funguje zde také drobný prodej suvenýrů, map, 
pohlednic apod. Novinkou roku 2018 byl zkušební květnový provoz s obsluhou (21.–31.5.), při 
kterém zde zdarma vykonávala praxi studentka odborné školy v Lomnici nad Popelkou. 
Návštěvnicky nejsilnějšími měsíci byly červenec a srpen. Turisté i místní ocenili možnost výstupu na 
radniční věž, která se pro veřejnost otevřela po dvouleté pauze (rekonstrukce). I v letošním roce 
byla poptávka po informacích neturistického charakteru – dotazy ohledně existence různých firem 
nebo služeb. Od října do dubna fungovalo sezónního pracoviště TIC samoobslužně s denním 
doplňováním propagačních materiálů. 
 

Návštěvnost RIC - bez radniční věže 

 
rok 

obslouženo 
celkem 

z toho 
cizinci z toho neturistické info 

2015 2720 176 465 

2016 2347 228 404 

2017 2306 183 376 

2018 2793 185 449 
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Jablonec z ptačí perspektivy 
Radniční věž se veřejnosti otevřela po dvouleté pauze. Naposledy si mohli návštěvníci vychutnat 
pohled na Jablonec z ochozu radniční věže v roce 2015. Provoz radniční věže personálně 
zajišťovalo JKIC (věž je přístupná jen v doprovodu průvodce). Během letních prázdnin se výstupy 
konaly v pracovní dny v každou celou hodinu (v rozsahu otevírací doby magistrátu). Neobvykle 
slunné podzimní počasí lákalo na věž i během září a října, kdy se vyhlídka otevřela pro 
organizované skupinky a v rámci Dne evropského dědictví. 

 
Soutěž ČT Déčko  
“Sežeňte ovečky” – tak se jmenovala prázdninová soutěž dětské televize Déčko, jejíž hlavním 
smyslem je děti “vytáhnout” od televize a zapojit celé rodiny do poznávání krás České republiky. 
Naše informační centrum usilovalo 3 roky o možnost zapojení se do soutěže jako kontaktní místo. 
Díky této soutěži k nám do informačního centra a do expozic zavítalo mnoho nových návštěvníků. 
Probíhala v červenci a srpnu. 
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Sociální sítě 
Sociální sítě patří mezi důležité propagační nástroje 
JKIC. V roce 2018 jsme využívali v drtivé většině 
neplacenou formu propagace, tzv. organický dosah 
příspěvků, který se např. na Facebooku vyšplhal až 
na 30 000 uživatelů. Stálý počet sledovatelů a 
fanoušků FB stránky JKIC přesáhl 4 500. 
Na FB stránkách JKIC pravidelně informuje o akcích 
pořádaných v Jablonci a nejbližším okolí, o 
turistických atraktivitách, zajímavostech ze života 
města a mimořádných událostech. Na zprávy (dotazy) 
zaslané přes FB stránky reagujeme nejčastěji do 1 
hodiny, a to i v době uzavření “kamenného” 
infocentra.  
 
Další sociální sítí využívanou pro tok informací je 
Twitter. Na Instagramu, který též využíváme pro 
propagaci města jako turistické destinace, lidé spíše 
než informace vyhledávají vizuální inspiraci pro své 
cesty a výlety.  
 
Od srpna 2018 provozuje JKIC FB stránky 30 rocků 
bez opony spojené se stejnojmenným projektem. Zde 
se věnuje akcím projektu i souvisejícím historickým 
událostem. 

 
 
 
Webové stránky 
Společnost JKIC spravuje vlastní webové stránky www.jablonec.com, které jsou napojeny na 

Datový sklad Krajského úřadu Libereckého kraje. Propojení s datovým skladem značně zvyšuje 
množství využití a prezentace dat v rámci celého regionu, např.: kalendář akcí pro veřejnost, 
informace o památkách, přírodních atraktivitách, službách, kulturních, sportovních a jiných 
subjektech je sdíleno s ostatními regionálními weby. Mnohé informace je možné získat ve čtyřech 
jazykových mutacích. Návštěvníci webu přichází z různých vyhledávačů, a na našich stránkách 
nejvíce vyhledávají sportovní a kulturní akce, tipy na výlety, jízdní řády, sklářské a bižuterní firmy, 
možnosti exkurzí. V letošním roce má návštěvnost internetových stránek lehce klesající tendenci, 
naopak více informací vyhledávají návštěvníci na Facebooku. V roce 2019 chystáme kompletní 

přestavbu webových stránek (stávající stránky jsou z roku 2011). 
Hodnoty Google Analytics v r. 2018: počet zobrazení stránek: 264 882, počet návštěv:  
119 002 (v r. 2017: 121 623), počet uživatelů: 92152, počet nových uživatelů: 90425 

(Mnozí návštěvníci vyhledávají zboží – regionální literaturu, suvenýry – dříve nakupovali zboží přes 
e-shop, který již neprovozujeme od května 2018 po zavedení nařízení o ochraně osobních údajů 
General Data Protection Regulation (GDPR) 

Od srpna 2018 spravuje JKIC webové stránky www.30rocku.cz, které byly nově zřízeny v rámci 
projektu "30 ro(c)ků bez opony".  

 
 
Celková vydavatelská činnost TIC k propagaci města za rok 2018       

http://www.30rocku.cz/
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Leták Kam za sklem v Jablonci čj/nj/aj 
Brožura Expedice sklo čj 
Brožura ekoprogramy 2017/2018 
Brožura Jablonec n.N. Turistický čj/aj/nj 
Brožura Jablonec n.N. Architektonický čj/aj 
Brožura Jablonecko Turistické čj/aj 
Trhací A3 cykloturistická mapa Jizerské hory 
Brožura Kámen a tón 
Malý katalog A5 k výstavě z Jiz.h do ČR 
Katalog Výtvarní umělci – k výstavě 
Jablonecký kalendáře (vychází měsíčně) 
 
Sklářské expedice  
Jablonecká bižuterie se stále těší velké oblibě. To, že se v Jablonci výrobou a prodejem zabývá 
velké množství firem, svědčí fakt, že se ve městě nachází stále velké množství kamenných 
obchodů. V 5. vydání oblíbené brožury Kam za sklem a bižuterií v Jablonci nad Nisou jsme 
zmapovali možnosti nákupů. 
Velký zájem je o možnost navštívit některou z firem, kde turisté mohou zažít zrod křehké krásy.  
Pro ty zájemce jsme připravili 1. vydání brožury Expedice sklo. V brožuře se dozvíte, kde je možné 
zhlédnout, jak se mačkají skleněné korálky, jak se fouká a maluje sklo, jak vznikají vánoční ozdoby, 
či jak se brousí sklo.  
 

 
 
 
Prodej rybářských povolenek  
Již druhým 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 14 převážně zahraničních návštěvníků, jež ocenili jazykovou vybavenost infocentra. V rámci 
rozšíření nabízených služeb bychom i v roce 2019 s jabloneckými rybáři rádi pokračovali ve 
spolupráci.  
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Úspěchy turistického informační centra 
 
Třetí místo v ankete Informační centrum roku 2018 
Více než 400 certifikovaných informačních center se zúčastnilo ankety o Informační centrum roku 
2018. Soutěž vyhlašuje časopis Kam po Česku ve spolupráci s ATICEM a agenturou Czechtourism. 
Internetové klání probíhalo od června do srpna 2018. Jablonecké infocentrum zde obsadilo pěkné  
3. místo za Regionálním informačním centru v Turnově a Lomnicí nad Popelkou. 
 
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 2018.  
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.  
 
 

  
 
 

 
Praxe studentů VOŠMOA Jablonec  
Stejně, jako v uplynulých letech, jablonecké infocentrum umožnilo naplnit povinnou praxi studentů 
se zaměřením na cestovní ruch. V roce 2018 studentka jablonecké VOŠMOA absolvovala 
praktickou část v infocentru,dále  jako hosteska na stánku v rámci Jizerské 50 a  jako průvodkyně  
v památníku a v kostele sv. Anny. Díky zodpovědnému a aktivnímu přístupu ke svěřeným úkolům 
byla seznámena i s administrací webu infocentra.  
 
Novinkou roku 2018 bylo využití studentky odborné školy v Lomnici nad Popelkou pro zajištění 
obsluhy turistického pracoviště v budově radnice již během května (21.–31.5.) 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Dům Jany a Josefa V. Scheybalových  
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Rozvíjí činnost v oblasti kultury, osvěty a vzdělávání. V přízemí domu funguje turistické informační 
centrum, v prvním patře Městská galerie MY a v patře druhém se nachází Památník manželů  
Scheybalových, který zprostředkovává dílo a odkaz těchto významných osobností laické i odborné 
veřejnosti (muzejní expozice, knihovna a studovna). Pořádají se zde 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. 
Zimní výstavu z přelomu roku k výročí oblíbeného malíře a ilustrátora Miloslava Jágra v dubnu 
vystřídala výstava motivovaná výročím republiky a národopisnými poznámkami Jany Scheybalové  
a kresbami Josefa V. Scheybala Ze staré školy. Rok uzavřela výstava připomínající zručnost našich 
předků Z voňavého polínka opět postavená na národopisných kresbách J. V. Scheybala. 
 
Zimní pohádky s Miloslavem Jágrem / 3.12.2017–3.3.2018 
Pokračování interaktivní výstavy jednoho z nejlepších evropských ilustrátorů k jeho nedožitým 
devadesátým narozeninám. Výstava upozorňuje na umělcovy vazby k Jablonci a kraji kolem řeky 
Jizery. Tematicky byla vybrána ilustrátorská díla se zimní tématikou, aby výstava doplnila nabídku 
turistického vyžití po dobu zimní sezóny. 
Součástí expozice byla výtvarná dílna pro děti, které se mohla zúčastnit veřejnost i školní skupiny.  
 
V jednom lese, v jednom domku / 2.2.2018 
Součástí výstavy Zimní pohádky s Miloslavem Jágrem byl i program pro mladší děti v době 
pololetních prázdnin. Odehrána byla dvě loutková představení (dopoledne a odpoledne) – pásmo 
klasických pohádek v moderní úpravě loutkáře Rudy Hancvencla (Vozichet).  
 
Ze staré školy – vernisáž / 27.3.2018 
Slavnostní zahájení výstavy připomínající nedožité devadesátiny významného historika, kreslíře  
a národopisce Josefa Václava Scheybala proběhlo za přítomnosti významných hostů, mezi kterými 
byla i ředitelka Muzea Českého ráje, které spravuje sbírky národopisců Scheybalových. 
 
Ze staré školy – kresby a texty národopisců Jany a Josefa V. Scheybalových z kraje kolem 
Jizery / 28.3.2018–29.9.2018 
Národopisná výstava s praktickou ukázkou vybavení školní třídy z období první republiky připravená 
s podporou Krkonošského muzea – Památník zapadlých vlastenců. Výstava připomněla sté výročí 
vzniku naší vlasti a také nedožité devadesátiny významného historika, kreslíře a národopisce Josefa 
Václava Scheybala. Díky kreslířskému umění J. V. Scheybala si návštěvnícimohli dobře představit, 
jak vypadala venkovská škola. Dobovou atmosféru dokreslovaly zapůjčené exponáty – dřevěné 
školní lavice, hudební nástroje, učební pomůcky či ukázky tehdejších omluvenek a vysvědčení.  
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K výstavě byl vydán katalog obsahující kresby a texty národopisců Scheybalových. 
Pro školy probíhaly komentované prohlídky “Zažij školu z časů praprarodičů na vlastní kůži”.  
 
Ze staré školy / 24.4.2018 
Tematická beseda PaedDr. Jana Luštince, ředitele Krkonošského muzea v Jilemnici, ke 
stejnojmenné výstavě o prvorepublikovém školství v Podkrkonoších a zajímavostech s ním 
spojených. 
 
Muzejní noc / 18.5.2018 
V Libereckém kraji opět své síly spojily kulturní instituce v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad 
Nisou a uspořádaly Muzejní noc pod Ještědem. Jedním z dějišť Muzejní noci byl i Dům Jany  
a Josefa V. Scheybalových. Společná akce měla jednotné téma, První republiku, které se odrazilo 
ve výběru účinkujících i v kostýmech organizátorů a návštěvníků. U kostela svaté Anny tak vzniklo 
improvizované kino s historickou smyčkou připomínající slávu Jablonecka v uplynulém století, a 
tančírna. Přímo v Domě Scheybalových probíhala výtvarná dílna s výrobou lampionků, otevřené 
byly též aktuální výstavy a návštěvnickým hitem se stal originální prvorepublikový fotokoutek v 
chodbě Domu. Místa zapojená do Muzejní noci pod ještědem propojovala kyvadlová doprava 
historickým autobusem, díky které JKIC získalo příliv nových návštěvníků. 
 
Z voňavého polínka / 1.11.2018–9.3.2019 
Výstava 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. Panenky, 
panáčky betlémáky ale i kolébku nebo kolovrat, to vše dovedly vykouzlit ruce lidových řezbářů z 
voňavého dřeva. 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.  
 
Setkání s řemeslem / 2.12.2018 
V rámci zahájení adventu v Jablonci nad Nisou se otevřel kromě kostela svaté Anny i Dům 
Scheybalových. Umělecký řezbář Roman Marek zde předváděl své umění a názornými ukázkami 
doprovodil zde probíhající výstavu řezbářských prací Z voňavého polínka… Návštěvníci dostali 
možnost si práci se dřevem i sami vyzkoušet. 
 
Jablonecké maličkosti – křest knihy / 12.12.2018 
Beseda s Markem Řeháčkem, autorem nově vydané knihy Jablonecké maličkosti, se konala  
z kapacitních důvodů ve velkém sále Základní umělecké školy. Knížka obsahuje výběr zajímavých  
a často nepříliš známých míst Jablonce nad Nisou – drobné památky, detaily domů, kuriozity... a je 
tak inspirací k procházce městem po místech, která mají svou atmosféru a historii. Kniha byla poté  
k zakoupení také na turistickém infocentru, kde rozšířila vánoční nabídku regionálního zboží. 
 

 

Návštěvnost Památníku Jany a Josefa V. Scheybalových 

2013 3023 

2014 3265 

2015 4837 

2016 4908 

2017 8194 

2018 6150 
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OSTATNÍ AKCE 
Na půdě / 20.2.2018  
Promítání pro jablonecké školáky v kině Junior jako doprovodný program výstavy Zimní pohádky  
s Miloslavem Jágrem. Animovaný film Na půdě je dílem akademického malíře, profesora Jiřího 
Bárty (žáka, později asistenta M. Jágra), byl oceněn Českým Lvem za nejlepší výtvarný počin. Akce 
se uskutečnila ve spolupráci s Kiny Jablonec.  
 
Den evropského dědictví / 15.9.2018 
Jablonec nad Nisou se připojil k celoevropské kampani jejímž cílem je zvýšit povědomí o našem 
kulturním dědictví. Akci zde koordinovalo JKIC. V roce 2018 bylo hlavní téma “Společné dědictví, 
společné hodnoty”. Jablonecký DED toto téma připomněl také díky výročí nové radnice architekta 
Karla Wintera. Otevřelo se sedmnáct zajímavých objektů po celém městě (výčet níže). V řadě z nich 
probíhal doprovodný program – komentované prohlídky, promítání, upomínková ražba či kvízy pro 
zvídavé návštěvníky. Rodiny mohly putovat po poznávací trase s cílovou odměnou, která byla 
zaměřena na osobnost architekta Wintera a budovu radnice. Mezi otevřenými památkami jezdil 
historický autobus. Po loňském úspěchu se zopakovala také komentovaná procházka organizovaná 
sdružením Plac Jablonec. Novinkou bylo zpřístupnění Kantorovy vily s komentovanými prohlídkami. 
Vrcholem Dne pak byl pokus o rekord – živý řetěz kolem budovy radnice, který si předával 
křišťálové jablko. Pokus se povedl a je zapsán v České knize rekordů.  
 
Otevřené památky: 
kostel sv. Anny, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Městská knihovna, Muzeum skla a bižuterie, 
Nová radnice, kino Junior, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, kostel  
Dr. Farského, Městské divadlo, kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, kaplička sv. Anny, kostel 
Nejsvětější Trojice, kostel Seslání Ducha svatého, kostel Povýšení sv. Kříže, Dům česko-
německého porozumění, Sokolovna, Kantorova vila. 
 

Den památek statistika návštěvnosti  

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY 2014 2015 2016 2017 2018 

Kostel sv. Anny 480 540 476 430 296 

Dům J. a J. V. Scheybalových 800 1100 1000 750 820 

SUPŠ 206 219 169 150 300 
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Radnice - obřadní síň 250 500 500 700 800 

Radnice - radniční věž 222 350 x x 450 

Radnice - kancelář primátora 180 400 500 700 800 

Městská knihovna (9-14) 165 240 133 190 184 

Městské divadlo (12-17) 362 174 154 135 140 

Muzeum skla a bižuterie 350 642 586 654 590 

Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova 197 310 298 256 241 

Kostel Dr. Farského 180 157 151 125 130 

Kostel Povýšení Sv. Kříže 90 75 x x 110 

Sokolovna 170 334 275 305 150 

Schneiderova vila 800 520 x x x 

Kino Radnice x 518 x x x 

Kino Junior (13-17) x 504 200 200 50 

Kaplička sv. Anny x 275 122 105 36 

Kostel Nejsvětější Trojice x 290 155 65 80 

Kostel Seslání Ducha svatého x 95 98 77 94 

Dům č-n porozumění x 70 150 90 95 

Kantorova vila x x x x 200 

Celkem 4452 x7313 4967 4932 5366 

  

DĚTSKÁ TRASA 2014 2015 2016 2017 2018 

Vydáno pracovních listu 550 320 280 x 310 

Vydáno cen 290 180 230 120 300 

 
 
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“ se skládá ze 14 panelů, které putují od listopadu 2018 do listopadu 
2019 po jabloneckém a jelenohorském regionu. Svým obsahem mapuje a představuje vývoj 
cestovního ruchu v Jizerských horách a západní části Krkonoš, a to na české i polské straně.  
V roce 2018 byla výstava umístěna v Jelení Hoře:  
211.–4.12.2018 Urząd Miasta, ul. Sudecka, Jelenia Góra  
412.2018–181.2019 Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27, Jelenia Góra 
 

 
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. 
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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 
2017 prošlo ekologickými výukovými programy celkem 4530 dětí. 
 
● 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. Celkem  
se do akcí pro veřejnost pořádaných jabloneckým ekocentrem zapojilo 2352 účastníků. Což je oproti 
loňskému roku mírný nárůst. Přehled akcí konaných v jabloneckém ekocentru v roce 2017: 
 
Vlněná dílna / 10.2.2018 
Tvořivé odpoledne pro veřejnost, které bylo tentokrát více zaměřeno na dospělé. Část aktivit však 
samozřejmě byla vhodná i pro děti. Dílna s mottem „Od ovečky po ponožku“ ukázala zpracování 
ovčí vlny. Účastníci si mohli sami vyzkoušet celý postup práce od surové ostříhané vlny až 
k hotovému výrobku (česání vlny, předení na kolovratu, plstění suchou jehlou – výroba ozdoby 
pomocí formičky, mokré plstění – výroba šperku, pletení a háčkování, barvení vlny). Součástí akce 
byla interaktivní výstava pro děti věnovaná ovcím, kterou zapůjčilo turnovské muzeum Českého 
ráje.  
 
Euroregion Tour – doprovodný program / 16.–17.3.2018 
Během veletrhu byla prezentována činnost Ekocentra. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu  
O ovečce a hravou formou se seznámit s ovečkami, jejich životem a potřebami, což uvítaly 
především děti. Prostory ekocentra nabídly i možnost vyzkoušet si ruční výrobu skleněných šperků  
v rámci skleněné dílny pí. Růžičkové. 
 
Velikonoční dílna – doprovodný program / 29.–30.3.2018 
Zaměřeno na Velikonoce a zvyky s těmito svátky spojené – ukázka pletení pomlázek a zdobení 
perníčků, výroba dekorací (papírové kraslice, zajíčci, krabičky na vajíčko, ovečky z vejdunku, 
omotávání vejdunku barevnou vlnou, velikonoční ozdoby), malování kraslic voskem. Akce se konala 
v době městských Velikonočních slavností a byla hojně navštěvována. 
 
Den Země v Tyršových sadech / 19.4.208 
V rámci oslav Dne Země stejně jako v předchozích letech připravilo společnou akci několika 
subjektů včetně ekocentra – podílely se na ní DDM Vikýř, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 
EKO-KOM, psí útulek Dášenka a SEV Český ráj ve spolupráci s JKIC o.p.s. 
V Tyršových sadech na návštěvníky čekalo několik zastavení zaměřených zejména na seznámení 
s přírodou a na motivaci k její ochraně. Ekocentrum nabízelo tyto aktivity: Jarní kvítí a sběr pylu, 
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Ptačí páry, Jarní vůně, Odpady – za jak dlouho se rozloží, Zvířecí schovávaná, Na návštěvě u žížal, 
Mláďata a dospěláci, Hmatový kvíz – z čeho staví ptáci hnízda. Mimo přichystaných 8 stanovišť se  
i letos podařilo zajistit koně, který děti po celé odpoledne vozil. V letošním roce 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 / 1.5.2018 
Ranní komentovaná ornitologická vycházka pod vedením zkušeného ornitologa Ladislava Jassa. 
Akce se konala v okolí jablonecké přehrady a během tří hodin se účastníkům podařilo identifikovat 
zpěv rekordního počtu 34 druhů ptáků. Na místě  byly k zapůjčení nabídnuty dalekohledy. Vítání 
ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu, akci později převzali 
partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí 
vůbec. Na stovce míst v České republice jsou organizovány vycházky s odborným průvodcem. 

Doprovodný program k výstavě výtvarných prací / 10.–23. 5.2018 
Letošní program byl přizpůsobený oslavám 100. výročí vzniku republiky. Pro děti ekocentrum 
připravilo kvíz o Československu a České republice. Kromě procvičení znalostí si mohli návštěvníci 
vyrobit na památku záložku s frotáží lipového listu – symbolu České republiky. Program probíhal  
v rámci výstavy, kterou v jabloneckém Eurocentru pořádá magistrát. 

Farmářský den / 8.6.2018 
Aktivity související s hospodařením a domácími zvířaty. O účast byl velký zájem nejen ze strany 
škol, ale díky probíhajícím trhů a kulturnímu programu na Letní scéně Eurocentra i ze strany 
veřejnosti. Nabídka činností: výroba ozdob z včelího vosku, poznávačka a ochutnávka bylinek  
a bylinných čajů, mletí obilí, poznávání plodin a jejich semen, poznávání zeleniny, vlněná dílna, 
ochutnávka farmářských produktů, zvířecí mláďata a dospěláci 
 
Letní workshop s ekocentrem / 9.–13.7.2018, 20.–24.8.2018 
Dva turnusy  letního workshopu s podtitulem „Za přírodou a zvířátky“. Hlavním obsahem workshopu 
byly exkurze do různých částí živé přírody a kontakt s nimi. Děti se zabývaly botanikou (bylinky  
a výroba mastiček), houbami (kvasinky – droždí a výroba z nich), vyzkoušením mobilní aplikace  
Na houby přímo v terénu a poznávání hub. Na programu byla také exkurze do zvířecí říše, ke 
včelám (ochutnávka medu, výroba voskové ozdoby, ukázka včelí královny) nebo do sádek za 
přehradou a povídání s rybáři, výlet byl za musherkou Janou Henychovou a jejími psy husky. Děti si 
vyzkoušely i mikroskopování vzorků vody z Nisy, dekorace triček, sportovní a společenské hry, 
navštívily radniční věž a výstavu Ze staré školy. 
 
Barvy podzimu / 21. 9. 
Ekologická akce pro školy i veřejnost v rámci Podzimních slavností – ochutnávka různých odrůd 
jablek spojená s anketou o nejchutnější jablko; poznávačka Naše keře, jejich plody a listy; výroba 
prostírání – Tvoříme z jablíček; hmatová hádanka Plody podzimu; výroba dárků a šperků  
z podzimních přírodnin; výroba skřítků z podzimních přírodnin; smyslová aktivita Vůně podzimu; 
Ptáci stálí a stěhovaví 
 
Doprovodný program v rámci AMOSe / 5.10.2018 
V rámci burzy škol a vzdělávání ekocentrum otevřelo své prostory pro veřejnost a k dispozici byla 
nová Nabídka ekologických výukových programů a pro zvídavé také kvíz ke 100 letům českého 
státu. 
 
Den stromů / 12.10.2018 
Ke svátku, který se slaví po celém světě, se připojilo i jablonecké ekocentrum a připravilo program', 
kde se aktivně návštěvníci seznámili se životem stromů, jejich významem, krásou a jedinečností 
každého z nich. Na připravených stanovištích v Ekocentru si školy i veřejnost mohly vyzkoušet nejen 
své znalosti o stromech, ale také je čekaly výtvarné aktivity, pohybové hry a další zajímavosti.  
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Vánoční dílna / 20.–22.12.2018 
Tvoření vánočních ozdob a dalších drobných dárků z přírodních materiálů pro děti i dospělé, 
zdobení perníčků, výstavka kostýmů adventních postav a ukázka klasicky prostřeného 
štědrovečerního stolu. Akce byla určena pro širokou veřejnost a konala se v rámci programu 
Vánočních slavností.  

 

Návštěvnost služeb jabloneckého ekocentra 
 Ekologické výukové programy Akce pro veřejnost 

2010 2461 1120 

2011 2884 2700 

2012 3000 2300 

2013 4030 3700 

2014 3784 2830 

2015 4520 3364 

2016 4137 4836 

2017 4005 2117 

2018 4530 2352 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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.  
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Otevření koncertní sezóny v roce 2018 patřilo mimořádné události. Sbor Iuventus, gaude! představil 
jabloneckému publiku program pro sborovou olympiádu v zámoří, a tak koncert nesl příhodný název 
– Music Export Selection. Novinkou s kladným ohlasem byly komentované prohlídky kostela pro 
školy v rámci Noci kostelů. Hlavní výstavní sezóna pak patřila uznávaným výtvarníkům spjatým  
s regionem Jizerských hor a Českého ráje. Nechyběly ani tradiční varhanní koncerty a v listopadu  
se v rámci oslav 17. listopadu uskutečnil koncert kytaristů a jejich hostů Pink Floyd Acoustic Duo.  
Na období adventu připravil pro kostel výtvarník Martin J. Pouzar instalaci betlémské hvězdy, kterou 
tak završil svou výtvarnou instalaci objektu Mr. T a vánoční hvězdy – špičky pro vánoční strom. 
 
 
Přehled akcí konaných v kostele sv. Anny v roce 2018 
 
Květná neděle / 25.3.2018 
Obřad žehnání ratolestí a průvod přes město do kostela Nejsv. Srdce Ježíšova. 
(Pořádala římskokatolická farnost Jablonec n. N.) 
 
Music Export Selection / 24.5.2018 
Koncert dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude! v dialogu s klavírním virtuosem Adamem 
Skoumalem s repertoárem připraveným na olympiádu sborového zpěvu v Jihoafrické republice. 
Koncert se konal v rámci kampaně na podporu zájmového vzdělávání ZUŠ Open.  
 
Noc kostelů / 25.5.2018 
Celostátní akce, kdy se návštěvníkům, otevírají kostely, chrámy, kaple a modlitebny. Kostel svaté 
Anny nabízel komentované prohlídky, poezii Matěje Hájka a varhanní večerní meditaci s Petrem 
Tomešem. Novinkou byly dopolední komentované prohlídky kostela pro školy. 
 

Z Jizerských hor do Českého ráje – vernisáž / 8.6.2018 
Slavnostní zahájení výstavy proběhlo za účasti samotných výtvarníků, jejich rodinných příslušníků  
a přátel. Setkání osobností výtvarného života, zástupců kulturních institucí, škol i firem přispělo  
k dobrým vztahům a prohloubení spolupráce, bez které by nebylo možné kulturní projekty realizovat. 
O hudební doprovod na elektrický „Cigar Box Guitar Dead Man” se postaral Honza Fic z Brna (Red 
Bird Instruments). 
 
Z Jizerských hor do Českého ráje / 9.6.–29.9.2018 
Výstava vytvořená pro hlavní turistickou sezónu představila na jednom místě tvorbu výtvarných 
umělců, kteří proslavili náš region. V obrazové části výstavy byla zastoupena díla těchto osobností: 
Jiří Dostál, Miloslav Jágr, Josef Jíra, Vladimír Komárek, Vladimír Komňacký, Stanislav Libenský,  
Jiří Nepasický a Tomáš Plesl. Součástí expozice byly objekty Vratislava K. Nováka, Ronyho Plesla  
a Oldřicha Plívy. Výstavu doplnily šperky Ludmily Šikolové a Martina J. Pouzara, fotografie Josefa 
Honzíka a absolventské práce 2017/2018 studentů Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci  
nad Nisou. Záměrem výstavy bylo vzdát hold umělcům, kteří spoluvytvářeli a vytváří kulturního 
ducha našeho kraje a představit je širší veřejnosti. K výstavě byl vydán obsáhlý výtvarný katalog. 
 
Absolventský koncert ZUŠ / 18.6.2018 
Závěrečný koncert absolventů hudebního oddělení ZUŠ Jablonec nad Nisou. 
 
Klarinetové kvarteto / 27.6.2018 
Koncert hudebního tělesa ZUŠ Jablonec nad Nisou jako poděkování za dlouholetou pedagogickou 
činnost pedagoga Luboše Lachmana. 
 
Svatoanenská mše / 28.7.2018 
Bohoslužba k poctě patronky města v kostele sv. Anny (jí zasvěceném) ve spolupráci  
s Římsko-katolickou církví. 
 

https://www.facebook.com/pg/redbirdinstruments/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/redbirdinstruments/about/?ref=page_internal
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Benefiční koncert pro varhany / 22.9.2018 
Koncert NOKTURNO PRO 2862 HLASŮ s výtěžkem na adopci jedné z píšťal varhan kostela 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou. Hostem benefičního večera byl varhaník  
z partnerského města Neugablonz (Kaufbeuren) Albin Wirbel. Koncert byl původně plánován  
pro kostel Nejsv. Srdce Ježíšova, avšak z důvodu rozeschnutí dřevěných částí varhan během 
extrémně suchého léta byl přesunut do sv. Anny. 
 
Koncert k Týdnu seniorů / 24.9.2018 
Zahájení Týdne seniorů za doprovodu pěveckého sboru Izerína a DPS Rolnička (pořádal Magistrát)  
 
Kdyby tu nic nebylo / 27.10.2018 
Koncert sboru Iuventus, gaude! v rámci oslav konce války. Pořádá Magistrát. 
 
Pink Floyd Acoustic Duo / 16.11.2018 
30 ro(c)ků bez opony – zahajovací koncert 
Výročí sametové revoluce připomnělo JKIC koncertem cover bandu slavné britské skupiny Pink 
Floyd ve zcela vyprodaném kostele svaté Anny. Jako hosté vystoupili Michal Turek (violoncello), 
Lada Soukupová (zpěv) a Filip Šesták (trubka). Šlo zároveň o první koncert cyklu 30 ro(c)ků bez 
opony, kterým odstartovala série kulturních vystoupení a výstav. Vyvrcholí v příštím roce v rámci 
oslav 30. výročí událostí 17. listopadu. 
Akce realizovaná z česko-polského mikroprojektu „30 ro(c)ků bez opony“, spolufinancovaného z  Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. 

 
Žehnání adventních věnců a 1. nešpory / 1.12.2018 
Akce pro veřejnost uskutečněná ve spolupráci s římskokatolickou církví. Lidé si mohli nechat 
požehnat adventní věnce, které si přinesli nebo vyrobili na předchozí dílně. Dílna probíhala v Domě 
J. a J. V. Scheybalových s pomocí lektorky.  
 
Zahájení adventu / 2.12.2018 
Hudební zahájení adventu (vystoupení smíšeného komorního sboru Zničehonic pod vedením 
Jaroslava Koutského), zažehnutí první adventní svíce a rozsvícení nově instalované betlémské 
hvězdy. Akce se konala o první adventní neděli jako doprovodný program před tradičním 
rozsvícením vánočního stromu. Kromě kostela sv. Anny byl pro veřejnost otevřen i Dům JJVS,  
kde v rámci výstavy Z voňavého polínka probíhala ukázka řezbářského řemesla. 
 
Možnost nahlédnutí do vánočně vyzdobeného kostela / 24.12.2018 
Zpřístupnění síně kostela na Štědrý den, v letošním roce prodlouženo do 23.00 h 
 
  

Návštěvnost Kostela sv. Anny 
 Koncerty Výstavy Ostatní Celkem 

2013 2400 1730 830 4960 

2014 2610 6257 1310 10177 

2015 1584 3573 2382 7539 

2016 1959 3350 3340 8649 

2017 1040 6720 1584 9344 

2018 2480 4119 2837 9436 
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Cyklus Jablonecké kostely otevřeny  / 3.7.–28.8.2018 
Každé prázdninové úterý od 9 do 17 hodin jsou ve spolupráci s jabloneckými církvemi zdarma 
zpřístupněny sakrální památky v centru města. Od 17h se pak vždy v jednom z kostelů koná 
varhanní koncert. Letos zařazen také koncert k poctě sv. Anny ve čtvrtek 26.7. v kostele sv. Anny. 
Cyklus během 11 let konání získal na kvalitě i návštěvnosti. Část výtěžku z dobrovolného vstupného 
byla věnována nadaci na záchranu varhan v kostele Nejsvětějšího srdce Páně (organizátorem 
sbírky je nadační fond Jablonecké varhany). 
Koncerty: 
3. 7. Vídeňský klasicismus, Ivana Michalovičová – varhany, Eva Prchalová – flétna /kostel Povýšení 
sv. Kříže 
10. 7. Hudba gotiky a renesance, Daniel Knut Pernet -  varhany, Anna Czerninová – zpěv /kostel 
Nejsvětější Trojice ve Mšeně 
17. 7. Německé baroko, Marie Zahrádková – varhany, Karel Chudý – violoncello /kostel  
Dr. Farského 
24. 7. Francouzský romantismus, Drahoslav Gric – varhany, Dorothea Chudá – hoboj / kostel 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova    
26. 7. čtvrtek, Svatoanenský koncert, Radek Rejšek – varhany, kostel sv. Anny 
31. 7. Německý romantismus, Jan Gottwald – varhany, Jan Žďánský – violoncello /kostel Povýšení 
sv. Kříže 
7. 8. České baroko, Jiřina Dvořáková-Marešová – varhany, Vít Nermut – housle /kostel Nejsvětější 
Trojice ve Mšeně 
14. 8. Soudobá hudba, Přemysl Kšica – varhany, Miroslav Smrčka – trubka / kostel Dr. Farského  
21. 8. Hudba přelomu 19.a 20 století, Josef Popelka – varhany, Hana Jonášová – zpěv sólistka ND 
/kostel sv. Anny (změna místa konání kvůli nefunkčnosti varhan)  
28. 8. Italské baroko a jeho dozvuky, Michal Novenko – varhany, Eva Liptáková – flauto dolce 
/kostel sv. Anny  
 
 
 
 
 
 
2.1.5. Projektová činnost společnosti, dotace 
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V roce 2018 byla zahájena realizace projektu „30 rocku bez opony“.  
Jedná se o česko-polský projekt, jehož realizátorem je Jablonecké kulturní a informační centrum  
s partnerem Teplickým kulturním centrem „Przystań Twórcza“ v oblasti využití potenciálu kulturních 
zdrojů. Konkrétně o spolupráci při organizaci série kulturních pořadů k 30. výročí pádu 
komunistického režimu, které si budou jak Česká tak i Polská republika v roce 2019 připomínat.  
V rámci projektu budou v Jablonci nad Nisou a v Jelení Hoře a blízkém regionu od listopadu 2018 
do listopadu 2019 probíhat výstavy, koncerty, přednášky či workshopy tematicky spjaté  
s komunistickým odbojem v různých formách. Hlavním cílem projektu je 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 je právě 30. výročí pádu komunismu. 
Projekt je 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 
činí 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 
 
V rámci projektové činnosti společnosti byla v roce 2018 schválena žádost o dotaci na projekt 
„Polsko - česká propagace měst Jelení Hora a Jablonec nad Nisou - Etapa II“ o celkových 
nákladech 47 955 € (z toho 18 805 € pro českého partnera a 29 150 € pro polského partnera) 
 Projekt předpokládá 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 bude realizace inovativních řešení představujících kulturní a přírodní 
dědictví pohraničí: vícejazyčné webové stránky (CZ) a městská hra na mobilní zařízení (PL). 
Fyzická realizace aktivit bude probíhat od 1.1.2019 do 31.12.2019. 
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001723 
Dotace bude připsána po realizaci projektu. 
 
4. „Jablonecké kostely otevřeny 2018“  
Úspěšnost a rozsáhlost cyklu varhanních koncertů a také rozšíření nabídky pro turisty se staly 
rozhodujícími předpoklady pro získání 49 876,94 Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci 
programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji. Z dotace byly uhrazeny zejména náklady na 
honoráře účinkujících a část propagace. Letos se také díky této dotaci mohl navýšit počet koncertů 
na deset včetně úterků, kdy byly zdarma zpřístupněny sakrální památky. 
 

 
 
 
 
3. Hospodářské výsledky společnosti  
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Účetním obdobím společnosti je rok 2018 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 2018 společnost obdržela od zřizovatele provozní dotaci. 
 

 

 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 

(v tis. Kč) 

    

Spotřeba materiálu a energie 2124 

Prodané zboží 548 

Opravy a udržování 19 

Cestovné 91 

Náklady na reprezentaci 21 

Ostatní služby 3879 

Mzdové náklady 4763 

Zákonné sociální pojištění 1516 

Ostatní sociální náklady 163 

Daně a poplatky 15 

Ostatní provozní náklady 152 

Odpisy DHM 846 

Tvorba a zúčtování opravných položek 0 

Daň z příjmu 17 
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NÁKLADY CELKEM 14154 

    

Výnosy z prodeje zboží a služeb 1731 

Tržby z prodeje majetku 53 

Provozní dotace - Město Jablonec n.N. 11949 

Dotace ostatní 0 

Ostatní výnosy 789 

VÝNOSY CELKEM 14522 

Výsledek hospodaření 368 

  

   

Rozvaha k 31. 12. 2018 

(v tis. Kč) 

    

AKTIVA   

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 40292 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -10550 

Zásoby 817 

Zboží na skladě 663 
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Materiál na skladě 100 

Zboží na cestě 54 

Pohledávky 479 

Finanční majetek 251 

Pokladna 44 

Ceniny 10 

Bankovní účet 197 

Náklady příštích období 152 

ÚHRN AKTIV 31441 

    

PASIVA   

Základní vklad 100 

Majetkové fondy 29718 

Výsledek hospodaření minulých let -738 

Krátkodobé závazky 1928 

Dodavatelé 611 

Ostatní závazky 0 

Zaměstnanci 375 

Instituce soc. zabezpečení a zdrav. poj. 213 

Daň z příjmu 0 
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Ostatní přímé daně 72 

DPH 49 

Ostatní daně a poplatky 0 

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 350 

Jiné závazky 8 

Přechodné účty pasívní 65 

Výdaje příštích období 65 

Výnosy příštích období 0 

Dohadné účty pasívní 250 

PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku 31073 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 368 

ÚHRN PASIV 31441 

  

 

NÁKLADY A VÝNOSY DLE ČINNOSTÍ   

(v tis. Kč)   

        

  hlavní hospodářská celkem 

Náklady 12 801 1 336 14 137 

Výnosy 12 800 1 722 14 522 

Hospodářský výsledek před zdaněním -1 386 385 
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Daň 0 17 17 

Výsledek hospodaření po zdanění -1 369 368 

  
 
 
 
 
4.  Zpráva auditora 
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5. Závěr 
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Závěrečné slovo 
 
Rok 2018 byl rokem osmičkových výročí, z nichž nejvýznamněji se do programové náplně JKIC 
promítly oslavy 100 let naší republiky. Připojili jsme se tak k dalším kulturním organizacím  
a společně připravili dobový program např. v rámci Muzejní noci nebo Dne evropského dědictví.  

S ročním předstihem jsme se také již naplno věnovali přípravě dalšího významného výročí  
– 30 let od pádu komunismu, 17. listopadu 1989. Jablonecké kulturní a informační centrum získalo 
spolu se svým polským partnerem finanční podporu Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 
51 922 Eur. Díky tomu může v rámci celoročního cyklu “30 ro(c)ků bez opony” nabídnout opravdu 
široký program, který odstartoval v Jablonci nad Nisou koncertem skupiny Pink Floyd Acoustic Duo 
16. listopadu 2018 v kostele svaté Anny. Pokračovat bude až do 17. listopadu 2019. 

Společným cílem pestrých aktivit naší společnosti, službami pro turisty počínaje  
a ekologickou výchovou konče, je spokojený návštěvník. Těší mne, že v roce 2018 turistické 
infocentrum v Domě Scheybalových nejen obhájilo certifikát Českého systému kvality služeb,  
ale také zaznamenalo rekordní návštěvnost, která se projevila obzvláště během letních měsíců. 
Kromě služeb, jež zákazník v infocentru očekává, jsme rovněž připravili dvě výstavy – Ze staré školy 
(v podkroví Domu Scheybalových) a Z Jizerských hor do Českého ráje (v kostele svaté Anny). 
Zájem byl i o výstupy na radniční věž, které zajišťuje JKIC. Po dvouleté pauze kvůli rekonstrukci 
mohli nejen turisté, ale i místní obdivovat krásu našeho města a okolí z výšky. V našem městě  
je stále co objevovat a jsem rád, že se nám daří nacházet inspiraci pro naše hosty – třeba i díky 
nově vydané tiskovině Expedice SKLO nebo knize Jablonecké maličkosti, kterou jsme představili  
na sklonku letošního roku a stala se hitem vánočního trhu. Příslibem dalšího zlepšení do budoucna 
je získaná dotace na rekonstrukci turistických webových stránek.  
 
 
Petr Vobořil 
ředitel společnosti 
 
 


