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I když se to možná nezdá, je právě nejvyšší čas nachystat ty správné dekorace pro zpestření blížících
se Velikonoc. Muzeum skla a bižuterie připravilo pro všechny, kteří si chtějí pohrát s fantazií a propojit
ji s troškou šikovnosti, zdobení velikonočního vajíčka.
„Jelikož je letošní rok plný významných výročí naší republiky a s ohledem na zaměření muzea,
budeme zdobit samozřejmě vajíčko skleněné, a to perličkami v barvách národní trikolóry,“ řekla
ředitelka jabloneckého muzea skla a bižuterie Milada Valečková.
Tvůrčí dílna v jabloneckém muzeu je určena všem věkovým kategoriím. Navštívit ji můžete v sobotu
24. března od 9 do 17 hodin!
URL| http://www.genusplus.cz/tipy-a-pozvanky/v-jabloneckem-muzeu-ozdobi-velikonocni-vejcetrikolorou
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Archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

I když se to možná nezdá, je právě nejvyšší čas nachystat ty správné dekorace pro zpestření blížících
se Velikonoc. Muzeum skla a bižuterie připravilo pro všechny, kteří si chtějí pohrát s fantazií a propojit
ji s troškou šikovnosti, zdobení velikonočního vajíčka.
„Jelikož je letošní rok plný významných výročí naší republiky a s ohledem na zaměření muzea,
budeme zdobit samozřejmě vajíčko skleněné, a to perličkami v barvách národní trikolóry," řekla
ředitelka jabloneckého muzea skla a bižuterie Milada Valečková.
Tvůrčí dílna v jabloneckém muzeu je určena všem věkovým kategoriím. Navštívit ji můžete v sobotu
24. března od 9 do 17 hodin!

URL| http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/bile-cervene-a-modre-velikonoce-pripravuji-vjabloneckem-muzeu/?aktualitaId=52850

5plus2

Velikonoční tipy: jarmarky, zdobení kraslic i pletení pomlázek
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Velikonoční dílny v libereckých Lidových sadech
V libereckém kulturním a společenském centru Lidové sady se 17. března od 9 do 16 hodin uskuteční
tradiční tvořivé dílny, které jsou oblíbené hlavně mezi dětmi. Vyrobit si zde mohou třeba pomlázku
nebo namalovat vajíčko. A když si budou chtít odpočinout, bude pro ně v Experimentálním studiu
připravený bohatý doprovodný program.
Velikonoční trhy v Liberci
Před libereckou radnicí si bude možné od 23. března do 1. dubna projít velikonoční trhy. Kromě
vystoupení rozličných skupin a spolků si mohou zájemci ozdobit i obří vejce, nakoupit si pomlázky
nebo kraslice, ale také se třeba zúčastnit benefičního běhu centrem města. Kromě toho během trhů
bude probíhat v historické budově radnice i tradiční výstava a ukázky tvořivosti dětí z libereckých
mateřských škol.
Velikonoce na zámku Sychrov
Velikonoční atmosféru na zámku Sychrov si lidé mohou užít ve dnech 24. a 25. března. Trh se
zájemcům po oba dva dny otevře v 9 hodin a nabídne ukázky řemesel i tradiční velikonoční zboží.
Velikonoce ve skanzenu v Zubrnicích
Také zubrnický skanzen zaplaví velikonoční atmosféra ve dnech 24. a 25. března. Pro návštěvníky tu
budou přichystány ukázky tradičních velikonočních zvyků, zdobení kraslic, pletení pomlázek či pečení
velikonočních jídel ve světničce. O dobrou náladu se postará vystoupení folklorního souboru Dykyta a
divadla pro děti.
Barevné Velikonoce v muzeu skla
Jablonecké Muzeum skla a bižuterie si na 24. března připravilo pro všechny, kteří si chtějí
pohrát s fantazií a propojit ji s troškou šikovnosti, zdobení velikonočního vajíčka. A jelikož je
letošní rok plný významných výročí České republiky, půjde o vajíčko skleněné a zdobit se bude
perličkami v barvách národní trikolory - tedy v modré, bílé a červené. Tvůrčí dílna je určena
všem věkovým kategoriím a pro návštěvníky se otevře od 9 do 17 hodin.
Velikonoční slavnosti v Jablonci
Jablonecké Mírové náměstí se stane dějištěm Velikonočních slavností. Akce se uskuteční jako už
tradičně na Škaredou středu, Zelený čtvrtek a Velký pátek - tyto dny letos připadají na 28. až 30.
března. Součástí programu bude zdobení májek, které doprovodí vystoupení dětí z mateřských i
základních škol, pohádky, vše doplní stánky s velikonoční tematikou. V hlavním stanu na náměstí pak
proběhne i výtvarná dílna a malování na obličej. Slavnosti po tři dny začínají v deset hodin a končí po
16. hodině.
Úštěcké Velikonoce
V pátek 30. března se od 9 do 18 hodin koná v centru města již osmnáctý ročník velkého
dobového velikonočního jarmarku. Kdo sem zavítá, může se těšit na vystoupení folklorních souborů a
divadel, pobaví se u obří slepice na chůdách s vejcem, svůj um si vyzkouší při pletení pomlázek. A pro
děti je přichystána loutková scéna se soutěžemi.
Velikonoční jarmark v Babylonu

Výtvarné a řemeslné dílny, kde si lidé mohou zkusit vyrábět z mýdla, skla či keramiky, budou součástí
Velikonočního jarmarku, který se 30. března a 1. dubna odehraje v libereckém Centru Babylon.
Návštěvníci si také upečou perníčky, namalují vajíčka či upletou pomlázky. U toho je čeká zábavný
program, jehož součástí bude i Boží fotokoutek, z něhož si tak mohou odnést i něco na památku.
Velikonoce na Dlaskově statku
Poslední březnový den si Velikonoce připomenou i na Dlaskově statku u Turnova. Tradiční
akce návštěvníkům přiblíží velikonoční i jarní obyčeje a zvyky. V řemeslné dílně si vyrobí malou
Mařenu neboli Smrtku nebo si upletou pomlázku. Chybět nebude ani řemeslný jarmark a občerstvení.
A společně s průvodem se zájemci mohou zúčastnit i vynášení Smrti do řeky Jizery. Akce začíná v 10
hodin.
Foto popis| Náměstí a další místa prostoupí velikonoční atmosféra.
Foto autor| FOTO / ARCHIV MAFRA
Regionální mutace| 5plus2 - Liberecký kraj
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Jablonec nad Nisou
Velikonoční akci uchystalo také jablonecké Muzeum skla a bižuterie.
„Pro všechny, kteří si chtějí pohrát s fantazií a propojit ji s troškou šikovnosti, jsme připravili zdobení
velikonočního vajíčka. Jelikož je letošní rok plný významných výročí naší republiky a s ohledem na
zaměření muzea, budeme zdobit samozřejmě vajíčko skleněné, a to perličkami v barvách národní
trikolory,“ uvedla ředitelka muzea Milada Valečková. Tvůrčí dílna je určena všem věkovým kategoriím
a navštívit ji lze v sobotu od 9 do 17 hodin.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj
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