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Čtvrtek začal negativní zprávou, že silnice i chodníky našeho regionu jsou jako sklo. Odpoledne se v
Jablonci nad Nisou odehrály dvě akce související se sklem ne jako, ale doslova. My byli u toho a
máme pro vás dvě zprávy vysloveně pozitivní. Před Vánocemi zvláště!
Začněme v ulici Palackého 41 u jablonecké přehrady, kde byla ve tři odpoledne slavnostně otevřená
reprezentativní prodejna Svazu výrobců skla a bižuterie. Její koncepce nás nadchla hned z několika
důvodů.
Obchod, který se oficiálně jmenuje centrum PALACE PLUS – česká bižuterie a sklo, není obyčejnou
prodejnou, ale místem setkávání, prostorem otevřeným kontraktačním jednáním i akcím pro veřejnost.
Například během slavnostního rautu zde probíhaly ukázky výroby a zdobení vánočních ozdob a
bižuterie, které, jak jsme pochopili, budou o Adventu pokračovat. Ale to by až taková pecka nebyla.
Pozoruhodné je, že PALACE PLUS se hodlá pustit i do vzdělávacích a tvůrčích programů. Má svoji
tvůrčí dílnu, připravuje módní zpravodajství a přednášky módních tvůrců. Takže se zdá, že jsme zde
nebyli naposledy a máme se na co těšit.
Prodejna sice není v centru města, ale zato si tu v klidu, pohodlí a především na jednom místě můžete
prohlédnout produkci třiceti regionálních výrobců bižuterie pod značkou MADE IN JABLONEC a dále
nabídku firem Crystalex Nový Bor, Bohemia Poděbrady a Preciosa. To vše na 650 metrech
čtverečních této prodejní galerie.
V centru není problém uspořádat třeba přehlídku. Během slavnostního otevření jsme viděli část
přehlídky, kterou jste v celku mohli vidět například na veletrhu Křehká krása, o němž jsme přinesli
obsáhlý report ZDE. (Fotka reaguje na myš.)
Myslíme, že PALACE PLUS má šanci prorazit, protože například oproti prodejnám v obchodních
centrech má nakupování zde čtyři přednosti:
1) Výrobky dostupné jinde jsou zde často v širší škále barevných a typových variant.
2) Narazíte zde na produkty v běžných prodejnách neběžné.
2) Ceny můžou být o poznání příznivější než jinde (viz. popisek v naší fotogalerii).
4) Centrum nebývalou měrou vychází vstříc nadšencům, kteří si bižuterii vyrábějí sami. Troufáme si
tvrdit, že tak pestrou nabídku základních stavebních elementů zřejmě nemá žádná jiná prodejna.
Takže, sháníte-li kvalitní nápaditou bižuterii jako vánoční dárek, soupravu sklenic na sváteční stůl,
anebo pár stylových ozdob na stromeček, o které jinde nezavadíte, jablonecké centrum PALACE
PLUS je náš tip!
Dojmy ze samotné otvíračky jsme shrnuli do fotoreportáže:
Slavnostní otevření, zleva doprava: manažerka prodejního centra Irena Bulířová, primátor Jablonce
n.N. Petr Beitl a předseda Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.
Najdete zde vše od bižuterie po nápojové servisy a komponenty. Na fotce zcela vlevo je například
kolekce luxusní bižuterie světového fotografa Jana Saudka. Uprostřed právě probíhá přehlídka, na
kterou se přišla podívat celá řada celebrit.
Seženete zde ozdoby, které v čínskými cetkami přeplněných obchodech nenajdete. My tyto labutě
náhodou v jednom libereckém hypermarketu objevili, ale za skoro dvojnásobnou cenu.
Vánoční ozdoby pro kutily :-)
Skleněné bludiště. Tato prodejna je údajně největší svého druhu na světě .
Mezi hosty nechyběl jablonecký primátor Ing. Petr Beitl s manželkou. Prozradil nám, že dárky letos
ještě koupené nemá, a tak sleduje, co zaujme jeho ženu, aby získal inspiraci. Podle našich zdrojů se
mu ale situace poněkud vymkla z ruky, nákup dárků pod stromeček se zvrhnul v nákup jen tak pro

radost a již za týden se paní Beitlová na pražském setkání primátorů blýskne novými šperky MADE IN
JABLONEC :-)
O dvě hodiny později začala v Galerii Belveder (Jablonec nad Nisou, Mlýnská 27) pohádkou pro
nejmenší vernisáž výstavy Skleněná ZOO. Tuto vánoční expozici by měli doktoři ordinovat všem
bez rozdílu věku jako antidepresivum a prostředek tišící předvánoční nerváky. Pravda, pojišťovna to
asi hradit nebude, protože návštěva komorního prostředí detašovaného pracoviště Muzea skla a
bižuterie Jablonec nad Nisou má podezřele pozitivní vedlejší účinky :-)
Loutkářský soubor „Na židli“ z Turnova zahrál pohádku "O slepičce kropenaté." Tedy pohádku, spíš
příběh ze života.
Slepička, ať už to byla pohádka, nebo ne, sklidila úspěch.
Oč jde? Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou získalo před pěti lety vzorkovnu vánočních
ozdob firmy Jablonex Group. Stalo se tím pádem správcem největší sbírky vánočních ozdob na světě,
čítající 16 000 vzorků! Letos muzeum z této kolekce, mapující období zhruba od 70. let do roku 2008,
připravilo exkluzivní výstavu vánočních ozdob zaměřenou na faunu celého světa.
Ptačí strom, neboli ptákovník. Pozor, neplést s ptákovinou.
Pro výstavu bylo vybráno přes 2 000 zvířecích figurek od malých rybiček až po žokeje na koni a
Noemovu Archu. Je to k nevíře, ale paní kurátorku výstavy Dagmaru Havlíčkovou nemáme důvod
podezírat z přehánění. Paní kurátorka nám k výstavě dále řekla, že vystavené ozdoby, ač byly
exportované v podstatě všude po světě, se za socialismu na pulty československých prodejen
většinou nedostaly.
Dole leží obrovské lastury pro obří stromy obřích domácností obrů. Do těchto lastur by se vešlo CD!
...nad nimi se vznášejí ryby.
Součástí výstavy je samoobslužná dílna „Zvířata, kde všude je najdeme“ a soutěž o nejzajímavější
figurku. Vítězové získají plyšová zvířátka. Samoobslužná dílna je v ceně vstupného na výstavu.
Skupina dětí do 6 let platí pouze dílničku (cena použitého materiálu) 20,- Kč/os (pedagogický
doprovod vstup zdarma).
Jsou zde šelmy psovité ...
...i kočkovité.
Noemovy Archy pro ty, kterým ani těch 2 000 zvířátek nestačí.
Pro sváteční víkendy 21. a 22., 28. a 29. prosince jsou navíc připraveny tvůrčí dílny, na nichž budou
mistři tohoto oboru – pan Karel Sobotka a paní Jana Straková – předvádět výrobu foukaných
vánočních ozdob. Návštěvníci si pak budou moci vyzkoušet svou zručnost jejich malováním a odnést
si tak z výstavy originální dárek.
Závěrem patří naše poklona paní aranžérce, která veškerou křehkou zvířenu ozdoby mistrně zavěsila.
Takže máme dobrou zprávu pro ochránce zvířat. Během instalace výstavy nebylo žádné zvíře rozbito.
POZNÁMKA: Nám se výstava líbila natolik, že jsme fotky z ní použili jako prosincový motiv pozadí
plochy našeho webu :-)
Informační zdroje:
http://www.msb-jablonec.cz/programy/sklenena-zoo
http://palace.svbi.cz/
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