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Již tradičně se během září otevřou návštěvníkům nejvýznamnější památkové objekty města. Letošní
ročník Dne evropského dědictví se bude konat v sobotu 13. září a bude otevřeno 14 památek.
Novinkou pro tento rok je zpřístupnění Schneiderovy vily.
Slavnostní zahájení akce proběhne v 9 hodin v kostele sv. Anny. Následně se bude před kostelem
konat svatokryštofské žehnání dopravním prostředkům a historického autobusu, který bude poté celý
den projíždět městem a propojí zastavení poznávací trasy i další, do poznávací trasy nezahrnuté
památky. Všichni kdo přijedou vlastním dopravním prostředkem (např. i na kole a koloběžce) si jej
mohou nechat požehnat a olepit zdarma samolepku sv. Kryštofa. Před kostelem sv. Anny bude také
připravena přehlídka veteránů z 30. let. Vidět budete moci veterány značky Praga, Tatra nebo Škoda.
Patronem letošní akce je svatý Kryštof, jeden ze čtrnácti svatých pomocníků v nouzi, patron
cestujících, poutníků, řidičů, leteckých záchranářů a mnoha dalších povolání, která souvisejí
především s dopravou a cestováním. Tradičně je považován za patrona bezpečného cestování –
odtud obliba plaket, medailonů i růžencových „desátků“ s jeho podobou v autech. Svatý Kryštof vás
také provede poznávací rodinnou trasou s úkoly. Trasa bude otevřena od 9 do 14 hodin a lze ji projít v
libovolném pořadí, s výjimkou cíle. Na každém stanovišti vás čeká skautská hlídka, která vaši
návštěvu stanoviště potvrdí razítkem. Cíl trasy je v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových, kde
všichni účastníci, kteří se prokáží pracovním listem s alespoň čtyřmi razítky za splněné úkoly,
dostanou odměnu, děti navíc zdarma medailonek svatého Kryštofa. Odměnu v cíli lze vyzvednout až
do 17 hodin.
Kromě zpřístupnění tradičních nejvýznamnějších památkových objektů města, budete mít výjimečnou
příležitost navštívit jinak běžně nepřístupnou kulturní památku Schneiderovu vilu. Pro návštěvníky vily
jsou navíc připraveny i komentované prohlídky týkající se historie domu a její rekonstrukce.
Památkové objekty budou otevřeny od 9 do 17 hodin a jsou v nich připraveny prohlídky, výstavy,
hudba, program pro děti, komentované prohlídky. Pouze městského divadlo bude otevřeno pouze od
12.00 do 17.00 hodin a městská knihovna od 9.00- 14.00 hodin. Medailérskou tradici bude již tradičně
zastupovat Střední uměleckoprůmyslová škola, kde si budou moci zájemci vlastnoručně vyrobit
medailku lvíčka. Ražba lvíčka bude zahájena od 10 hodin. Více o programu na
http://www.jablonec.com a v podrobném programu.
Zastavení Poznávací rodinné trasy:
•Dům Jany a Josefa V. Scheybalových , • Nová radnice, zasedací místnost v 1. Patře, • Kubálkova
ulice, bývalá zastávka tramvaje, • Eurocentrum, výstava Se skřítkem Pastelkou do pohádky, • Městská
knihovna, • Galerie Belveder, • Jablonecká přehrada
Zpřístupněné památkové objekty:
1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
9:00 Slavnostní zahájení Dne evropského dědictví v Jablonci n. N. 9:30–10:00 svatokryštofské
žehnání autobusu a aut. Děti, které přijdou na zahájení se svými dopravními prostředky, dostanou
emblém sv. Kryštofa. Během dne v kostele sv. Anny k vidění expozice věnovaná křížovým cestám a
oltářním obrazům Josefa Führicha v čele se svatým Kryštofem.
2. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice
Otevřené informační centrum, Městská galerie MY a Památník Jany a Josefa V. Scheybalových. V
Památníku bude ke zhlédnutí výstava „Křížové cesty v krajině Jizerských hor“. Součástí výstavy jsou
historické materiály - pohledové mapy a fotografie, které nám pomohou porovnat jejich současný stav.
3. Městská galerie MY, (Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice)
Výstava Josef Führich (1800 Chrastava – 1876 Vídeň) a náboženská malba na Jablonecku.

4. Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní náměstí
Ražba lvíčka, kterého si budou moci zájemci sami vyrobit (v rytecké dílně). Prohlídka prostor školy
(historické stroje, vybavení dílen), v případě zájmu komentovaná prohlídka v doprovodu žáků školy.
5. Nová radnice, Mírové náměstí
Zpřístupněna obřadní síň a kancelář primátora, ve které budou vystaveny městské medaile, pamětní
knihy a primátorský řetěz. Výstup na radniční věž 9:00–16:30.
6. Městská knihovna, Dolní náměstí
Otevřeno 9:00-14:00. Přízemí – výstava věnovaná budově staré radnice (145. výročí od jejího
dostavění). 2. patro – kolo štěstí, soutěže, prvoregistrace zdarma, medailonky regionálních autorů. Sál
- čtení příběhů pro děti.
7. Městské divadlo, Liberecká ulice
Otevřeno 12:00–17:00. Prohlídka zákulisí divadla. 13:00 dechová hudba Jablonečanka. 15:00
vernisáž výstavy Petra Šrámka v den jeho 60. narozenin (umělec malující nohama).
8. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, hlavní budova, ulice U Muzea.
Výstava TRENDY.DESIGN.PRODUKCE v rámci Mezinárodního trienále JABLONEC 2014.
Stálé expozice - Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada. Doprovodný program.
9. Galerie Belveder, Mlýnská ulice
Výstava prací z mezinárodního bižuterního sympozia a výstava skla a šperků Hansi Falc Vobruby v
rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2014.
10. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní náměstí
Prohlídka, vystavena faksimile pamětní knihy ke vzniku oltáře na památku obětí I. světové války 8. září
1934.
11. Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského
Prohlídka. V 10:00 varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše.
12. Kostel Povýšení sv. Kříže, náměstí Boženy Němcové
Prohlídka.
13. Sokolovna, Tyršovy sady
Výstup na věž, sportovní atrakce pro děti.
14. Schneiderova vila, Zlatá ulice
Komentované prohlídky každou hodinu od 10:00 do 16:00 (s výjimkou 12:00), komentovaná prohlídka
zahrady s autorem ing. Součkem v 10:00.
Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají
nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Téma letošního ročníku zní „Návraty ke kořenům“. Dny
evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou
akcí, mezi jejichž hlavní cíle můžeme zařadit zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách, ochranu
kulturního dědictví v nejširším slova smyslu a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření.
EHD jsou v České republice organizovány Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Viz:
http://www.historickasidla.cz/
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