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NÁVRH USN. ZM/N 3127
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
1. poskytnutí OHK v Jablonci nad Nisou, IČ: 49101943, se sídlem:

Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar
ve výši 80 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí
nákladů spojených s činností komory v roce 2021.
 

2. poskytnout zapsanému ústavu Jablonec jinak, IČ: 8641021,
se sídlem: Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou,
peněžitý dar ve výši 60 000 Kč, který bude určen na částečné
pokrytí nákladů spojených s realizací akce Jizerská
50 padesátkrát jinak – rozsvítíme Jablonec.
 
 

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



OHK v     Jablonci nad Nisou   

OHK se svojí činností zaměřuje především na podporu podnikatelských aktivit, prosazování a ochranu 
zájmů a zajišťování potřeb členů komory. Ta spočívá především v poskytování služeb občanům města 
směrem  k podnikatelské  veřejnosti,  podporu  živnostníků,  malých  a  středních  podnikatelů  a 
začínajícím podnikatelům. Jedná se hlavně o zprostředkovatelskou činnost, informační, legislativní a 
daňové poradenství, zastupování podnikatelů při řešení problémů. 

Na rok 2021 žádá OHK o 120 000 Kč, které by byly určeny na částečné pokrytí nákladů souvisejících 
s činností OHK, především v době vládních opatření a velmi časté aktualizaci, restrikcí i podpor.
Rozpočet kanceláře primátora počítá na rok 2021 s tradiční podporou OHK ve výši 80 000 Kč. 

SMJN každoročně podporuje OHK v Jablonci nad Nisou peněžitým darem ve výši 80 000 Kč, v roce 
2020 částkou 40 000 Kč.

Návrh usnesení:
Navrhuji poskytnout OHK v Jablonci nad Nisou, IČ: 49101943, se sídlem: Jiráskova 9, 466 01 Jablonec 
nad Nisou, peněžitý dar ve výši 80 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených 
s činností komory v roce 2021.

Jablonec jinak

Zapsaný ústav Jablonec jinak v rámci podpory kulturního turismu v Jablonci uspořádal spolu s TJ Sokol 
Jablonec akci Jizerská 50 padesátkrát jinak – rozsvítíme Jablonec (dále jen Projekt). Projekt se skládal  
ze dvou částí. Přizvaní umělci měli týden na tvorbu venkovních instalací propojujících téma závodu 
Jizerská 50 a jejího umístění v Jizerských horách se hrou světel. Jako hlavní inspirační zdroj sloužila 
kniha Jizerská  50 shromažďující  padesát  příběhů vázajících  se  k tomuto běžkařskému závodu.  Od 
čtvrtka  11.  února  běžela  třídenní  venkovní  výstava.  Druhou  částí  byl  online  program  (nahradil  
původní živý program). Ten se skládal ze streamování pořadu Kupé v lese s jabloneckými hosty a čtení 
Davida Vávry z knihy Jizerská 50.
Cílem Projetu bylo vytvořit  tradici,  která doplní  program Jizerské 50, posílí  spojení  města s tímto 
závodem, přiláká do Jablonce více turistů.

Příloha 1: Rekapitulace akce
Příloha 2: Náklady
Příloha 3: Čestné prohlášení

Návrh usnesení:
Navrhuji  poskytnout  zapsanému ústavu Jablonec  jinak,  IČ:  8641021,  se  sídlem:  Generála  Mrázka 
413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  60 000 Kč,  který bude určen na částečné 
pokrytí nákladů spojených s realizací akce Jizerská 50 padesátkrát jinak – rozsvítíme Jablonec.



 
      

Jablonec nad Nisou, 9. 3. 2021  

 

     

Vážení zastupitelé města Jablonec nad Nisou, 

 

dovolujeme si Vám zaslat podrobnější informace o proběhlé akci Jizerská 50 padesátkrát jinak. 

"Jizerská 50 padesátkrát jinak" oživila na 3 dny centrum města, a to v době, kdy se kulturní aktivity 

odehrávají vesměs on-line, všichni jsme již velmi unaveni a zlepšení situace je zatím v nedohlednu. 

Akce samozřejmě proběhla za dodržení všech protiepidemických vládních opatření a žádných problémů 

s ní spojených si nejsme vědomi. 

 

 

 

Máme velmi pozitivní zpětné vazby, jak od mladší generace prostřednictvím sociálních sítí, tak i od 
starších obyvatel např. z řad členů Sokola. 
 
Instalace na téma Jizerské 50 a jabloneckých tradic vytvořilo celkem 18 autorů, a realizovali je několik 
dní předem přímo v našem městě.  
 

    
 



 

    
 
 
 
 
Zejména bychom rádi upozornili na účast MgA. Richarda Loskota, který je respektovaným umělcem.  
(Mimo jiné vede vlastní ateliér na Katedře umění FAU TUL.  Aktuálně také vyhrál výběrové řízení 
společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Ústí nad Labem na projekt „Zhotovení audiovizuálního obsahu 
pro expozici Naši Němci“ ve výši 1,450 mil. Kč).  Jsme vděčni, že se nám podařilo získat pana Loskota 
pro spolupráci na naší akci a v této souvislosti jsme přesvědčeni, že cena za jeho instalaci v Jablonci, ve 
výši 15 tis. Kč, je více než symbolická. 
 
 
 
 

                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Také i díky jeho účasti, nás oslovili redakce Lidových novin a MF DNES, abychom společně prezentovali 
Jizerskou 50 padesátkrát jinak. Nyní tak vzniká série článků orientovaných na celkový kulturně sociální 
podtext akce, umění ve veřejném prostoru, financování akcí tohoto typu atd. Další články již vyšly nebo 
vyjdou v Jabloneckém deníku, Genus.cz, v Divadelních novinách. 
 
 

   
 
 
 
Navázali jsme spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, která se chce díky úspěchu a velkému zájmu 
veřejnosti zapojit se svými studenty ve větší míře i při dalším ročníku v roce 2022. Bez nároku na honorář 
akci podpořili, nebo se jí jinak zúčastnili i další subjekty, jako např. Muzeum skla a bižuterie, T. J. Sokol 
Jablonec n. N., Klub Na rampě.  
 

Částkou 10 tis. Kč nás podpořila Nadace Jablotron. V neposlední řadě je třeba také zmínit stovky hodin 
dobrovolnické práce organizačního týmu, který akci připravoval od září minulého roku. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Součástí akce byla i on-line přenášená tradiční talkshow divadla VOSTO5 Kupé v lese, kterou jsme pro 
tuto příležitost nazvali Kupé ve stopě, a byli v ní hosté spojeni s naším regionem. Záznam je stále volně 
k dispozici, k dnešnímu dni má již 1,3 tis. zhlédnutí. 
 
 

 
 

 
Tento bod programu měl být původně, společně se čtením příběhů z knihy Jizerská 50 v podání Davida 
Vávry a dalších hostů, významným příjmem do rozpočtu. Vzhledem k omezením, které nám neumožnila 
realizovat program v plném rozsahu, jsme nezískali předpokládaný příjem ze vstupného ve výši 70 tis. 
Kč. 
 
Veškeré instalace jsou nyní v našem vlastnictví a budou i nadále volně přístupné k vidění v jablonecké 
sokolovně. Nabízí se i možnost jejich krátkodobého zapůjčení městu např. vystavení instalace Huascarán 
ve vestibulu radnice nebo Kantorově vile u příležitosti připomenutí si tragédie Expedice Peru z 31. května 
1970. 
 
Vzhledem k absenci příjmu ze vstupného a na základě informací z magistrátu jsme požádali v žádosti o 
částku 100 tis. Kč, i když náš původní záměr vycházel z částky nižší. 
 



 

   
 
Naším cílem je vytvořit tradici, díky které centrum města pravidelně v době konání Jizerské 50 ožije, a 
přivede do centra našeho města návštěvníky nejen z nejbližšího okolí. Letošní ročník ukázal, že je to 
možné. 
 
Uvědomujeme si vážnost současné situace a učinili jsme veškerá opatření, aby celá letošní akce proběhla 
s respektem a v souladu s nařízeními vlády České republiky, zejména pak s usnesením vlády ČR č. 
31/2021 Sb., o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, akcí), a usnesením vlády ČR č. 
32/2021 Sb., o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob), účinnými v době konání.  
Vzhledem k tomu, že světelné instalace byly umístěny na veřejně přístupných místech ve venkovním 
prostoru oprávněnými osobami v rámci jejich podnikatelské či umělecké činnosti, a projekce posléze 
fungovaly bez lidské obsluhy, a jeho účelem nebyl prodej, nabízení služeb, pořádání představní nebo 
koncertu, nemohlo být porušeno žádné ustanovení usnesení o omezení prodeje, služeb, nebo akcí. 
Naším záměrem bylo oživit veřejný prostor města Jablonec, aby jeho obyvatelé měli v této nelehké době 
po cestě ať již do zaměstnání nebo do přírody alespoň nějaký kulturní zážitek, neboť dle našeho mínění 
kultura ve veřejném prostoru může lidem pomoci ze sociální izolace. Účelem akce nebylo shromažďování 
podle zákona č. 84/1990 Sb. a nemohlo tedy dojít ani k porušení příslušných ustanovení usnesení o 
omezení volného pohybu osob. Dle našeho názoru i při respektování veškerých vládních nařízení je 
potřeba vždy vycházet z práv zaručených Listinou základních práv a svobod, a to zejména z článku 2 
odst. 3, který zní: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 
neukládá.“  
 
Dle našeho nejlepšího vědomí a výše uvedeného právního rozkladu vyplývá, nebylo učiněno nic, 
co by bylo v rozporu platnými nařízeními v době konání.  
 
Rádi bychom upozornili, že naše akce není v naší zemi v současné době ojedinělá, v těchto dnech např. 
probíhá v ulicích Prahy projekt PechaKucha Night Prague Window Gallery, ve kterém představuje díla 24 
autorek a autorů. Ve výlohách deseti pražských kaváren jsou k vidění práce vybraných malířů, designérů, 
architektů, ilustrátorů a sochařů. Také v sousedním Liberci proběhl doprovodný program prezentace 
ateliérových prací studentů Jěštěd F Kleci v několika výlohách. 
 
 
Za realizační tým Jizerské 50 padesátkrát jinak 
 
Zuzana Slámová a Jitka Skalická 
 
 
 



 
 
Dále přikládáme odkazy na mediální výstupy akce: 
 
https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/jizerska-50-padesatkrat-jinak-svetlo-20210130.html 
 

https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-jizerska-50-padesatkrat-jinak-rozsvitila-jablonec-
20210218.html 
 
https://genus.cz/vice-temat/styl/jizerska-50-padesatkrat-jinak-po-tri-dny-rozsvitila-jablonec-nad-nisou-
dvanacti-dily-na-kterych-se-podilely-dve-desitky-autoru-n503390.htm 
 
https://www.facebook.com/events/klub-na-ramp%C4%9B/jizersk%C3%A1-50-pades%C3%A1tkr%C3%A1t-jinak-
kup%C3%A9-ve-stop%C4%9B/212599547235599/ 
 
 
 
Přílohy: 
 
Položkový rozpis nákladů, ceny jednotlivých instalací a jména jejich autorů. 

Výpis z transparentního účtu Jablonec Jinak, z.ú. 

 

 

 

https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/jizerska-50-padesatkrat-jinak-svetlo-20210130.html
https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-jizerska-50-padesatkrat-jinak-rozsvitila-jablonec-20210218.html
https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-jizerska-50-padesatkrat-jinak-rozsvitila-jablonec-20210218.html
https://genus.cz/vice-temat/styl/jizerska-50-padesatkrat-jinak-po-tri-dny-rozsvitila-jablonec-nad-nisou-dvanacti-dily-na-kterych-se-podilely-dve-desitky-autoru-n503390.htm
https://genus.cz/vice-temat/styl/jizerska-50-padesatkrat-jinak-po-tri-dny-rozsvitila-jablonec-nad-nisou-dvanacti-dily-na-kterych-se-podilely-dve-desitky-autoru-n503390.htm
https://www.facebook.com/events/klub-na-ramp%C4%9B/jizersk%C3%A1-50-pades%C3%A1tkr%C3%A1t-jinak-kup%C3%A9-ve-stop%C4%9B/212599547235599/
https://www.facebook.com/events/klub-na-ramp%C4%9B/jizersk%C3%A1-50-pades%C3%A1tkr%C3%A1t-jinak-kup%C3%A9-ve-stop%C4%9B/212599547235599/


PODROBNÝ ROZPIS NÁKLADŮ - JIZERSKÁ 50 PADESÁTKRÁT JINAK 2021  cena v Kč

HUASCARÁN
model v zahradě kostela dr. Farského

honorář Josef Kolbic a Martina Kolbic Walterová 10 000

KRAJINA SLOV
vitrýna, schody na autobusové nádr.

honorář Zuzana Jíchová 
(Oipook)

6 000

DŘEVA NA LYŽÍCH
komiks ze dřeva, výloha bývalé optiky 
v Soukenné ul.

honorář Tereza Havlová a Adam Páník 
(Musaši Entertaiment Company)

10 000

STOPY
výloha Grónská země, Máchova ul.

honorář SAON 5 000

SILUETY BĚŽKAŘŮ
fasády domů v centru města

honorář Richard Loskot 15 000

PROFIL J 50
parčík ve Smetanově ul.

honorář Kristýna Kužvartová a Michal Nachtigal 
(ŠViH)

12 000

BLUDNÉ LYŽAŘKY
parčík za kostelem sv. Anny

honorář Bára Purmová, Daniela Grohová, Anna 
Strnadová

7 000

50-ka v 60-ti s
videoprojekce Eurocentrum

honorář Tereza a Ondřej Bauerovi 
(OBA creators)

4 000

KUPÉ VE STOPĚ
talkshow divadla VOSTO5

honorář Ondřej Cihlář a Petr Prokop 18 000

LYŽAŘI VE MĚSTĚ
po celém centru města

honorář Jakub Műller a Filip Novák 6 000

KUPÉ VE STOPĚ
talkshow divadla VOSTO5

honorář 
Nikola Matějcová, Šárka Razýmová, Zdeněk Lhotský

18 000

celkem honoráře                                       111 000 Kč

tisk plakáty 1 000

tisk mapy 3 000

fotograf + video 6 000

výlep plakátů 2 000

animace honorář za vytvoření animace - Lyžaři a Čelovky 5 000

celkem propagace                                        17 000 Kč

produkce zajištění a koordinace autorů, lokalit, tiskové 
zprávy, žádosti o granty a dotace

8 000

dramaturgie 7 000

grafické služby 5 000

ubytování 3 000

energie elektro, časovače, baterie 5 000

stream talkshow zajištění on-line přenosu 12 000

občerstvení 4 000

materiál předsádky laser 5 000

celkem organizace                                       49 000 Kč

CELKEM Kč 177  000



 

 

 

Č e s t n é  p r o h l á š e n í   

 
 

 

Já, Zuzana Slámová jako statutární zástupce neziskové organizace Jablonec Jinak, z.ú. se sídlem 

Generála Mrázka 413/4, 46601 Jablonec nad Nisou, tímto čestně prohlašuji, že akce Jizerská 

50 padesátkrát jinak 2021 proběhla v souladu  s nařízeními vlády České republiky, zejména pak 

s usnesením vlády ČR č. 31/2021 Sb., o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, 

akcí), a usnesením vlády ČR č. 32/2021 Sb., o přijetí krizového opatření (omezení volného 

pohybu osob), účinnými v době konání. 

 

 

 

 

V Jablonec nad Nisou, dne 10. 3. 2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                 .....….............……................................... 

        Zuzana Slámová 


