Město Železný Brod vítá všechny návštěvníky XIV. ročníku akce „Skleněné městečko“, která se koná ve dnech
12.–13. září 2020.
Sklářské slavnosti v Železném Brodě
jsou jedinečnou příležitostí pro setkávání sklářských výtvarníků, absolventů sklářské školy, historiků skla, sběratelů i laických obdivovatelů sklářského umění a kvalitního řemesla.
Oficiální zahájení akce se uskuteční na Malém náměstí
v sobotu 12. září 2020 od 10 hodin, za přítomnosti starosty města Mgr. Františka Lufinky, ředitele sklářské školy
Mgr. A. Jana Háska a jejich hostů, zástupců krajské správy,
Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou, místních
podnikatelů, přátel a podporovatelů Železného Brodu.
Skleněné městečko se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, pana Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje,
paní Ing. Květy Vinklátové, radní Libereckého kraje a pana
Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana Libereckého kraje.
Pořadatelé akce:

Partneři akce:

Přehled dění při Skleněném městečku
náměstí 3. května
so–ne 9–17

Turistické informační centrum
Měst. galerie Vl. Rady – výstava Učitelé
po škole II. (Městské muzeum ŽB a Klub sklářské školy)
Muzeum Detesk – rozsáhlá sbírka železnobrodského uměleckého skla
Galerie Detesk – Miloš Janků: Průmyslový
design
Muzeum – sklářská expozice – výstava Josef
Řezáč – výroba moderní bižuterie

so 13

komentovaná prohlídka sklářské expozice

so 15

vernisáž výstavy výsledků sympozia
Letní sklářská dílna 2020

so 18.30

Městské divadlo – módní přehlídka
Made in Jablonec – Double Fantasy

so 10–17, ne 10–15

SŠŘaS JBN – předvádění sklářského řemesla,
zpřístupnění dílen

ul. Smetanovo zátiší
so 10–17, ne 10–16

Sklářská škola – dílny, huť, školní obchod,
prezentace skl. firem, výstava Sklo a Design

ul. Masarykova 354
so 12–15

Ateliér Pavlíny Čambalové (ryté sklo)

Poříčí
so–ne 10–17

Kotelna – výstava Zdeněk Lhotský a hosté

so 16.30

vernisáž výstavy

so 10–17

Prostor pro sklo – výstavní prostor
J. Brychtové a S. Libenského
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Trávníky
so–ne 10–17

Minimuzeum skleněných betlémů (Železná 103)

so 10.30–16

Sklo Bursa (Železná 98)

so–ne 9–17

Běliště národopisná expozice (Jirchářská) –
Kresby Josefa V. Scheybala – výstava

so–ne 10–16

Kubíkův poklad – zábavná rodinná hra

so 10–16

Jablečná slavnost

ne 10.30–16

Zpátky v čase a Hrajeme si po staru

so 10–12, 13–15

kostel sv. Jakuba Většího
(od 14 hodin krátký varhanní koncert)

so 10–12, 13–15

zvonice (ve 12 hodin zvonění)

ul. Obránců míru
so–ne 9–17

DT Glass, s. r. o.

ne 13

Setkání figurkářů (restaurace U Zvonice)

ul. Štefánikova
so 9.30–17

Lampglas, s. r. o.

so 10–14

Bleší trh se sklem (Šroubárna)

ul. Husova
so 10–18, ne 11–16

Stánky – prodej a předvádění výroby

so 6–20, ne 8–16

KC Kino – WC

so 13, 15, ne 11

KC Kino – promítání historických filmů

Malé náměstí
so 10–20, ne 11–17

Kulturní program na podiu (podium před
„Hrbatou chalupou“)

so 10–18, ne 11–16

Stánky – prodej a předvádění výroby

volně přístupné

WC (pod skálou „roh“ Obr. míru – Malé nám.)
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LSD 2020 – LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA
Po osmi úspěšných, odbornou i laickou veřejností pozitivně
reflektovaných ročnících, pokračuje sympozium Letní sklářská
dílna již devátým rokem! Organizátoři pozvali do Železného
Brodu pět umělců, kteří naplní poslání sympozia pracovními
setkáními s mistry-skláři, s jejichž pomocí zrealizují svá umělecká díla. Pro sympozium byly pronajaty dílny zdejší Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské a propůjčeny provozy firem Detesk a Studia Lhotský, které se již po několikáté staly
partnery tohoto projektu. Sympozium je zakončeno výstavou, na které se prezentují vytvořená díla.
Radek Brezar (*1995) – již během svého studia získal řadu
ocenění v oblasti designu skla a grafiky. Zaměřuje se především na zpracování skla, ale své pole působnosti rozšiřuje i na
jiné materiály. Nyní dokončuje magisterský studijní program
v ateliéru Produktového designu pražské UMPRUM. Ve svých
návrzích řeší nejrůznější produkty, rád využívá minimalistické
provedení.
Lukáš Jabůrek (*1983) – Sklářský výtvarník, designér a brusič skla. Do roku 2018 umělecký ředitel sklárny Moser a vítěz
Ceny veřejnosti prestižní soutěže Czech Grand Design 2012.
Lukáš Jabůrek do každé své práce vkládá příběh a určitou
symboliku, úspěšně propojuje špičkové tradiční sklářské řemeslo se současným designem.
Zuzana Kubelková (*1987) – Nezávislá umělkyně v oblasti autorského skla, oceňovaná i v mezinárodním kontextu
a spolupracující s různými firmami (např. Moser, Preciosa
Lustry). Sklo vnímá jako médium, jehož prostřednictvím vypráví proměnlivé příběhy vzbuzující emoce a provokující zájem bez toho, že by se divákovi podbízela.
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Tomáš Plesl (*1974) – Pedagog zdejší sklářské školy, absolvent ateliéru skla UMPRUM v Praze, který se po svých studiích trvale přiklonil k malbě. V rámci tohoto sympozia využil
technického zázemí a technologického know-how sklářské
firmy Detesk. Z této spolupráce vytěžil příležitost vzorovat
autorské interiérové objekty z technického skla.
Markéta Šílená (*1957) – Sklářská výtvarnice a šperkařka,
absolventka zdejší sklářské školy a pražské UMPRUM, která
od roku 1988 tvoří jako nezávislá umělkyně v oblasti ateliérového skla. Markéta Šílená dosáhla významných úspěchů
v oblasti autorského skleněného šperku a skleněné plastiky.
Její tvorba se nachází v soukromých i veřejných sbírkách.
Vernisáž výsledků sympozia LSD 2020 se uskuteční v sobotu 12. září od 15 hodin v Městském muzeu v Železném
Brodě.

INSTITUCE S PROGRAMEM
01. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Železný Brod
Smetanovo zátiší 470
So 10–17 hodin a Ne 10–16 hodin
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Tvůrčí sklářské dílny pro veřejnost
Výstava žákovských prací Sklo & Design
Víkendové znovuotevření tradiční
letní výstavy v budově sklářské školy
v rámci sklářského veletrhu. K vidění
budou nejen letošní maturitní a klauzurní práce oborů Výtvarné zpracování skla a Průmyslový design, ale
i COVIDART 2020.
Pro návštěvníky školy budou opět připravené tvůrčí dílny ve
všech šesti sklářských zaměřeních, včetně designu. Všichni zájemci, kteří si chtějí ověřit vlastní kreativitu, budou mít
skvělou příležitost. Ve školní sklářské huti si bude možné vyzkoušet foukání skla.
Výstava Skloletí
U příležitosti 100. výročí založení
školy pořádáme výstavu v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Reprezentativní výběr děl mapuje tvůrčí
úsilí posledního desetiletí, doplněný
ukázkami historického skla z období
první republiky. Vystavená díla, realizovaná žáky podle jejich
vlastních návrhů, prokazují zásadní vliv školy na výtvarnou,
řemeslnou i technologickou úroveň českého sklářství a designu. Výstava je pro veřejnost přístupná do 25. října. Ve čtvrtek 1. října proběhne v muzeu slavnostní setkání organizátorů
a jejich hostů s veřejností v pojetí vernisáže. V průběhu výstavy budou organizovány komentované prohlídky a předváděcí
akce, tou největší bude účast školy na Muzejní noci 23. října,
na kterou Město Železný Brod pořádá zájezd.
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Prezentace výrobců skla, šperků a bižuterie
Přehlídka současné produkce výrobců skla, šperků a bižuterie. Prodej jedinečných skleněných výrobků a artefaktů.
Herničky a hlídání dětí
Od 10 do 16 hodin můžete na dvoře sklářské školy využít služeb RC Andílek Železný Brod. Připraveny budou herničky,
malování na obličej, dílničky, foto-koutek, soutěže a hry a hlídání dětí, pro nerušenou prohlídku školy.

02. Střední škola řemesel a služeb￼
Jablonec nad Nisou
náměstí 3. května 18 (budova radnice „B“)
So 10–17 hodin a Ne 10–15 hodin
Škola představí své specializované pracoviště foukání technického skla. Tuto techniku vyučuje jako jediná škola v České
republice! Odloučené pracoviště jablonecké školy se nalézá
v Železném Brodě a může se pochlubit nejenom vynikajícím
zázemím, ale také bohatou tradicí – první učni se zde vyučili
již v roce 1962 a do současné doby se ve specializaci foukač
technického skla vyučilo více než 900 žáků. Foukané technické sklo, vánoční ozdoby, navíjení figurek a drobný prodej.

03. Městská galerie Vlastimila Rady
náměstí 3. května 1 (budova radnice)
So a Ne 9–17 hodin

výstava Učitelé po škole II.
Jedná se o výstavu tvorby vybraných pedagogů, kteří ve
škole v minulosti působili, anebo stále působí, a svou učitel8

skou praxi kombinují s vlastní uměleckou činností. Vystavené
artefakty představují nejrůznější techniky zpracování skla –
v broušeném, rytém a malovaném skle, skleněné tavené plastice, špercích či bižuterii nebo hutně tvarovaném skle.
Výstava zahrnuje také malbu, grafiku, fotografii a produktový design. Z prostorových důvodů je výstava rozdělena do
dvou částí. Ve stálé expozici Městského muzea jsou vystavena díla pedagogů působících ve škole v minulosti. K účasti
na výstavě instalované v městské galerii byli naopak pozvaní
pedagogové-výtvarníci, kteří ve škole působí aktuálně a v nedávné minulosti, a také někteří jejich kolegové – dílenští učitelé, jejichž dovednosti přesáhly rámec běžného řemesla.
Vystavující: Milena Baudysová, Tamara Bohuňková, Jaroslav Brychta, Ivo Burian, Jan Černý, Vilém Dostrašil, Martin
Grosman, Alois Hásek, Jan Hásek, Marta Havlíčková, Martin
Hlubuček, Libuše Hlubučková, Ivana Houserová, Tomáš Hovorka, Zdenka Hušková, Miloslav Janků, Pavel Ježek, Ladislav Ježek, Zdeněk Juna, Miloslav Klinger, Rebeka Kloudová,
Karolína Kopřivová, Lucie Kořenská-Švitorková, Tomáš Košťál, Kateřina Krausová, Rebeka Krsková, Jiří Kučera, Petra
Kučerová, Zuzana Kynčlová, Zdeňka Laštovičková, Stanislav
Libenský, Michal Machat, Jana Makalová, Božetěch Medek,
Alois Metelák, Jaroslav Mlčoch, Marcel Mochal, Břetislav Novák st., Břetislav Novák ml., Jan Novotný, Ladislav Oliva, Miroslav Plátek, Tomáš Plesl, Anna Polanská, Ladislav Přenosil,
Zdena Roztočilová, Tomáš Rýdl, Jan Sehnal, Jan Schindler,
Martina Strouhalová, Markéta Šílená, Lukáš Šulc, Renata Šikolová, Bohumila Vacková, Eva Vlčková, Oldřich Žák.
Pořádá: Městské muzeum v Železném Brodě ve spolupráci
s Klubem sklářské školy, z. s. při příležitosti 100. výročí založení sklářské školy.
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04. Městské muzeum v Železném Brodě

náměstí 3. května 37 (Klemencovsko)
So a Ne, 9–17 hodin, vstupné v rámci dnů EHD zdarma
Stálá expozice železnobrodského sklářství s galerií výtvarníků Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského.

výstava Josef Řezáč – Jirkov – Železný Brod –
výroba moderní bižuterie
Výstava připomíná osobnost Josefa Řezáče, jednoho z prvních absolventů železnobrodské sklářské školy a úspěšného
podnikatele – výrobce moderní bižuterie a jeho úspěšnou
firmu. Na výstavě představujeme ukázky z bohatého sortimentu umělecké skleněné bižuterie, ale i šperky z drahých
kamenů, stříbrné tepané brože i smaltované brože jeho dcery
Hany, absolventky železnobrodské sklářské školy, jejíž připravované zapojení do rodinné firmy zmařil únorový převrat
v roce 1948.
Komentovaná prohlídka sklářské expozice se uskuteční
v sobotu od 13 hodin.
Vernisáž výstavy výsledků 9. ročníku sympozia LSD 2020
bude v sobotu od 15 hodin.

05. Muzeum a galerie Detesk
náměstí 3. května 20
So a Ne 9–17 hodin

Rozsáhlou a neustále rozšiřovanou sbírku uměleckého skla představují především autorská díla nejvýznamnějších
sklářů stojících u zrodu železnobrodské sklářské slávy. Doplněna je kvalitními příklady produkce místních sklářských firem
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do roku 1948. Samostatné oddělení mapuje vývoj železnobrodských skleněných figurek.

výstava Miloš Janků – Průmyslový design
Výstava široké tvorby sklářského designéra Miloše Janků. Železnobrodskou sklářskou školu absolvoval v oddělení Tvarování,
malování a leptání skla (1970–1974). Jeho
návrhů využívala a využívá řada nejvýznamnějších tuzemských výrobců především nápojového a osvětlovacího skla, od roku 1996 působí
na místě designéra ve známé slovenské firmě RONA, a. s.
Lednické Rovné.
Podle jeho návrhů bylo výrobně realizováno více než 60 automaticky vyráběných vícedílných kalíškových souborů což
je samo o sobě unikátem, dále desítky artiklů lisovaných na
poloautomatech nebo ručně tvarovaných. Je autorem stovek
návrhů dekorů pro různé technologie zušlechťování skla.
Jeho tvorba představuje úspěšnou snahu o aplikaci současného designu při zachování dokonalé funkčnosti každodenně
používaných skleněných předmětů s ohledem na jejich vysokou komerční úspěšnost.

06. Výstavní prostor Kotelna
Poříčí – areál bývalé Kolory
So a Ne, 10–17 hodin

výstava Zdeněk Lhotský & hosté
V rekonstruované Kotelně bývalé textilní továrny na Poříčí
v Železném Brodě se představuje výstava děl Zdeňka Lhotského a jeho přátel – umělců, kteří realizovali své práce ve
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spolupráci s jeho studiem na Pelechově. Výběr exponátů zahrnuje kromě tavených objektů Lhotského také práce Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, Oldřicha Plívy,
Martina Hlubučka, Jaroslava Róny, Lucie Švitorkové, Rebecy
Huerty, Radky Pavelové-Žákové a dalších. Všechny vystavující spojuje volba taveného skla ve formě. Instalace skleněných
děl spolu s industriálním interiérem prostoru Kotelny vytváří
mimořádný výstavní celek.
Vernisáž výstavy v sobotu 12. září od 16.30 hodin.
Výstava bude přístupná i v jiné dny po telefonické domluvě
na mob.: 773 790 136.

07. Prostor pro sklo

Poříčí – areál bývalé Kolory
So 10–17 hodin
Výstava autorských plastik Jaroslavy Brychtové
a Stanislava Libenského v soukromém prostoru.

08. Minimuzeum skleněných betlémů
Železná 103
So a Ne 10–17 hodin

Sbírka více než 80 betlémů, korálková dílna a prodejna skla. Malé soukromé muzeum je jediným muzeem skleněných betlémů na světě. Ty se zrodily
v Železném Brodě a tvoří se tu dál. Sbírka paní
Aleny Kortanové obsahuje více než 80 exponátů – klasické
figurkové betlémy, hutní betlém, betlém z dutých skleněných
trubic, z rytého skla, skleněné mozaiky atd. Součástí minimuzea je i prodejna regionálního skla a kreativní korálková
dílnička.
Více na: http://minimuzeum.wix.com/betlemy.
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09. Ateliér Pavlíny Čambalové
Masarykova 354
So 12–15 hodin

Autorské ryté skleněné objekty, prohlídka
rytecké dílny. www.cambalova.cz

Jiří Harcuba

SKLÁŘSKÉ OBCHODY A PROVOZOVNY
10. DT Glass, s. r. o.

nábřeží Obránců míru (50 m od Malého náměstí, vedle restaurace U Zvonice)
So a Ne 9–17 hodin
Dekorační a technické sklo, předvádění výroby u kahanu.
Děti mají možnost vyfouknout si vlastní skleněnou kouličku.
www.dtglass.cz

08. Prodejna při Minimuzeu skleněných betlémů
Železná 103
So a Ne 10–17 hodin

Široká nabídka skleněných betlémů, figurek, květin, vinutých
perlí a šperků od různých sklářských firem a výtvarníků.
http://minimuzeum.wix.com/betlemy

05. Detesk, s. r. o.
náměstí 3. května 20
So a Ne 9–17 hodin

Reprezentační prodejna sklárny Detesk nabízí široký sortiment výrobků dárkového, dekoračního a designového cha15

rakteru včetně dárkových láhví plněných alkoholem jako jejich
největší světový producent.
www.detesk.cz

11. Lampglas, s. r. o.

Štefánikova 520, rohový obchod
(směr Jablonec nad Nisou)
So 9.30–17 hodin
Unikátní šperky z Lampových ručně vinutých perlí od roku 1991.

12. Sklo Bursa

Železná 98
So 10.30-16 hodin
Prohlídka sklářské dílny s výkladem a ukázkou výroby dekorativního a technického skla na sklářském kahanu. Prodej dekorativního, technického a retro skla.
Sobotní program k nahlédnutí na fcb/sklobursa.
http://www.sklobursa.cz

13. Šroubárna / Bleší trh se sklem

Šroubárna (ul. Štefánikova, 150 m od náměstí směr JBC)
So 10–14 hodin
Můžete postrádat nějaké sklo ze svých sklepů, půd či domácností? Chcete svůj domov obohatit o nějaký pěkný skleněný
kousek? Na tradičním Bleším trhu se sklem máte příležitost
sklo prodat i koupit. Najdete zde poklady, kterými uděláte radost sobě i blízkým!
Pořádá: Občanská beseda Železný Brod, z. s.
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KULTURNÍ PROGRAM (Malé náměstí – podium)

Moderuje David Jelínek z rádia RCL Liberec

SOBOTA 12. 9.
10 hodin

Slavnostní zahájení

10.30 hodin

Broďanka, dechová hudba Železný Brod

12 hodin

zvonění ve zvonici

12.15 hodin

Taneční a swingový orchestr ZUŠ Žel. Brod

14.30 hodin
		

Adam Mišík, zpěvák, skladatel, herec,
mladší syn Vladimíra Mišíka

16 hodin
		

Divá Baara, koketní pop-jazzová zpěvačka
Bára Vaculíková na vlnách elektro-swingu

18 hodin

Těsně Vedle, rock Jirkov

18.30 hodin
„Double Fantasy“, módní přehlídka
		 Made in Jablonec 2020
		
(Městské divadlo Železný Brod)
Modely připravilo 21 tvůrčích týmů složených z bižuterních a šperkařských firem, pěti odborných a uměleckých škol a módních návrhářů a salonů. Modely jsou zaměřeny na luxusní a dokonale vypracované oblečení a módní doplňky.
Obdivovat je budete moci na ladných křivkách 12 krásných modelek
s agentury JBX Promotion Jablonec nad Nisou.

NEDĚLE 13. 9.
11 hodin

Orfeus, pop Železný Brod

13.15 hodin

Cena Skleněného městečka (cena OHK)

14 hodin

Janek Ledecký, zpěvák, skladatel a textař

16 hodin

Jablkoň, alternativní hudební skupina

* Změna programu vyhrazena.
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PŘEDVÁDĚNÍ ŘEMESEL „POD ŠIRÝM“
NEBEM A PRODEJ SKLA
Malé náměstí, Husova a Jirchářská ulice, parkoviště,
náměstí 3. května
So 10–18 hodin a Ne 11–16 hodin
Prezentace sklářských firem a předvádění sklářských řemesel – české sklo a skleněná bižuterie, foukané skleněné figurky, foukání technického skla, výroba foukaného a dekorativního skla, vinuté skleněné figurky, skleněné květiny, hutně
tvarované sklo u mobilní sklářské pece, skleněné vánoční ozdoby.
Prezentují se firmy:
GLASSTECH, s. r. o. – 3D a 2D laserování do skla / ATLAS
BIJOUX – K. Konopková – perličková bižuterie a kabelky /
ESTRELLA ES-PRESS, s. r. o. – skleněné voskované perle / JM
Koral, s. r. o. – skleněné broušené a mačkané perle / PERLEX
Bijoux Jablonec, s. r. o. – voskované perle / Glassunicum –
skleněná bižuterie / Skleněná bižuterie, a. s. – výrobky ze
skla pro děti i dospělé / Sobotka Karel – figurky / Šavrdová
Jana – skleněné figurky a kytičky / Sklárna Florianova huť /
Lada Prouzová – rokajlové květiny / Art Tiffany Marie-Milan
Hájkovi / ZK Vitráže – ateliér Kolovraty / Rautis, a. s. – korálkové vánoční ozdoby / Atelier Vetengl – autorské skleněné
šperky / AG PLUS, spol. s. r. o. / RACHEL TRADING, s. r. o. –
skleněná bižuterie / Vladimíra Neuvirtová – Vladstraschna –
autorské šperky / Umělecká výroba vitráží K. Doležalová /
Ladislav Oliva – sklářské studio / Černé sklo p. Šaur / JK3
bijoux / a další výrobci.
Sklářský trh je doplněn řemeslnými výrobci a prodejem dobového sortimentu.
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Setkání figurkářů

restaurace U Zvonice, salonek (Obránců míru 134)
Ne od 13 hodin
Přátelské posezení figurkářů všech věkových skupin s možností konzultace tvorby skleněných figurek.
Více info: p. Kopalová 732 249 500.

Dny EHD – téma „Památky a vzdělávání“
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.
Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové
civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce. Jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního
a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě – to je to, čemu EHD
přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou
kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.
Vstupné do všech níže uvedených objektů je v rámci dnů
EHD zdarma.

14. Běliště, národopisná expozice muzea
So a Ne 9–17 hodin

Stálá národopisná expozice Městského muzea s aktuální výstavou národopisných kreseb
z Jablonecka etnografa Josefa V. Scheybala.
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Akce na Bělišti:
Jablečná slavnost

So od 10 hodin (pořádá RC Andílek)
Program:
10 hodin
Zahájení akce a soutěže o nejlepší jablečnou
		 pochutinu
10.30 hodin

Divadlo PuK: Pohádka ptačí od K. Čapka

11.30 hodin
Jizerské kvítí: podzimní květové vazby 		
		 (workshop)
12–13 hodin

Moštování, hudba, soutěže pro děti

13 hodin

Afro tance – ukázky s workshopem

14 hodin

LS Na židli: O pejskovi a kočičce

15 hodin

Jámy – taneční improvizace – kniha

16 hodin
		

Soutěž o nejlepší jablečnou pochutinu 		
– vyhlášení výsledků

16.30 hodin

HáRáPeS – francouzské písně

Zpátky v čase a Hrajeme si po staru
Ne 10.30–16 hodin (pořádá Trávnice, z. s.)

Ukázky dobových řemesel, dřevěný bagr, sranda kolo štěstí,
rybolov a...
Akce s podporou Města Železný Brod, Nadace VIA a České
spořitelny, a. s.
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Program:
11–16 hodin		

Hrajeme si po staru

10.30 hodin		

JHZ – Jihočeské písničky

11, 12, 15 hodin		

Pražští Pepíci

11.40, 12.40 hodin
			

Jilemnické paní a dívky 			
– dámský salón

13.20 hodin		

Pohádka pro děti

14 hodin		
Swingové melodie, JHZ – Hašlerovky,
			Pražští Pepíci
* Změna programu nebo času v programu vyhrazena!

Kubíkův poklad – zábavná rodinná hra
So a Ne 10–16 hodin

Na Bělišti ve stanu firmy Skleněná bižuterie, a. s. Alšovice 156 – BEADGAME si můžete zahrát hru Kubíkův poklad a získat ji tak
za velmi výhodnou cenu. Hra je určená pro
3 nebo 4 hráče od 6 let.
Startovné pro jednu hru: 100 Kč/osoba (hra pro 4 hráče)
nebo 150 Kč/osoba (hra pro 3 hráče). Délka jedné hry je obvykle 10–30 minut dle zvolené taktiky hráčů.
Přijďte si zahrát a získat hru, jejíž hodnota je 950 Kč. Těšíme
se na všechny příznivce stolních deskových her.

04. Klemencovsko čp. 37

Sklářská expozice městského muzea.
(Více na str. 10)
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15. Kostel sv. Jakuba Většího a dřevěná zvonice
Malé náměstí
So 10–12 a 13–15 hodin

od 12 hodin zvonění s možností vyzkoušet si
tahání za lana zvonů
od 14 hodin krátký varhanní koncert

Skleněné městečko probíhá s podporou:

Skleněné městečko probíhá s mediální podporou:

Více informací na www.zeleznybrod.cz a na www.sklenenemestecko.cz
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V případě jakýchkoli dotazů ohledně konání akce Skleněné
městečko se obracejte na:
TIC Železný Brod
náměstí 3. května 1 (budova radnice),
tel.: 483 333 999 nebo 778 527 000
Otevřeno: So a Ne 9–17 hodin
V případě nouzových situací v průběhu konání akce Skleněné
městečko se obracejte na:
Městská policie Železný Brod
náměstí 3. května 1 (budova radnice)
tel.: 483 333 933 nebo 602 646 188

S ohledem na skutečnost spojenou s hygienickými opatřeními COVID-19, prosíme, dodržujte:
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