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Na bižuterním kurzu budou vyrábět náramky šité africkým stehem
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Archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

V Muzeu skla a bižuterii v Jablonci nad Nisou se konají Bižuterní kurzy pro dospělé pod vedením
zkušené lektorky Věry Černé. První z jarních kurzů plánují na sobotu 10. února, kdy se budou vyrábět
náramky šité africkým stehem do spirálové dutinky. Na sobotu 14. dubna je připraven kurz na
výrobu náušnic a přívěsků s použitím rybího stehu.
Kurzy jsou vhodné pro středně pokročilé. Objednávky přijímají nejpozději do neděle 4. února před
konáním kurzu na tel.: 483 369 021, 778 702 892 nebo e-mail: mailto:jaroslava.novotna@msbjablonec.cz.
URL| http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/na-bizuternim-kurzu-budou-vyrabetnaramky-site-africkym-stehem/?aktualitaId=52151
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Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí… U té pranostiky musejí mnozí věřit cizí zkušenosti,
každopádně počasí se v dobré obrací, což přeje výletům do přírody. Přesto se dá jít i do muzea. Před
dvěma sty lety bylo 15. dubna pár šlechtici založeno Vlastenecké muzeum – dnes Národní muzeum v
Praze. Pravda, je v rekonstrukci, ale třeba jeho kolega Národní technické nabízí zajímavou výstavu:
Kouzlo bakelitu!
Jak mlsaly princezny
Na akci s názvem Hraběcí mlsání aneb Čokoládový den láká státní zámek Velké Březno. Letošní první
gurmánská prohlídka, během níž mohou návštěvníci okusit 12 speciálních druhů čokolády, je v plánu
na sobotu 14. dubna. Prohlídky se konají každou půlhodinu od 10 do 16 hodin.
Dravý hrad
Celý Horní hrad
(Hauenštejn) budou 14. dubna okupovat a střežit dravci. Od 10:00 se tu uskuteční Den sokolnictví a
lovectví.
Kromě letových ukázek budou připraveny různé hry a soutěže, lukostřelba i expozice sokolnických
potřeb.
Psí dny s kočkami
Majitelé domácích mazlíčků všeho druhu mají šanci na velký úlovek, a to na výstavišti PVA EXPO

PRAHA. Od 12. do 15. dubna se tu koná veletrh chovatelských potřeb FOR PETS. K prodeji se chystají
pelíšky, oblečky, krmiva… Součástí akce bude Umisťovací výstava koček z útulku a bohatý
doprovodný program. Více na http://www.for-pets.cz
Ruppert mezi Chody
Multiinstrumentalista Matěj Ruppert přijede se svou populární kapelou Monkey Business do
Domažlic. Koncert v rámci Maximum Power Tour se zde uskuteční 14. dubna v městském kulturním
středisku. Skupina zahraje posluchačům zbrusu nové písně z chystaného alba i známé hity.
Cesty, jídlo a rekordy!
Veletrh cestovního ruchu TravelFest se po roce vrací do Českých Budějovic. Druhý ročník se uskuteční
ve dnech 13. a 14. dubna na českobudějovickém výstavišti, a to spolu s Gastrofestivalem. Připraven je
i doprovodný program včetně pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Vstup na obě akce je za
180 Kč.
Góly na zámku
Na zámku Loučeň se oslaví sport – kopaná, kterou do Čech přivezl princ Erich Thurn Taxis, nejstarší
syn loučeňského knížete Alexandra. Celý víkend 14. a 15. dubna je zasvěcen Slavnostem fotbalu.
Dojde i na několik ukázkových zápasů a návštěvníci si budou moci vyzkoušet své dovednosti s
merunou.
Šikovné ruce
Jarní kurzy pro dospělé pořádá Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. V sobotu 14. dubna se
budou vyrábět kopretinové náušnice a přívěsky rybím stehem. Kurz je vhodný pro středně pokročilé a
stojí 300 Kč. V ceně je i materiál.
Romantická loutna
Zámek Úsobí na Vysočině zve do svého interiéru milovníky hudby. V pátek 13. dubna od 19 hodin se
tu uskuteční koncert Doteky strun a kouzla měchu. Hrát se bude na loutnu a akordeon. Místa je
nutné rezervovat. Vstupné 100 Kč. Více na http://www.zamekusobi.cz
Hravý Hradec
Šanci stát se králem či královnou dostanou všichni, kdo přijedou 13. až 15. dubna do Hradce Králové.
Místní ZŠ Úprkova v těch dnech pořádá Králohraní – festival deskových her. Hrát se budou Activity,
AZ Kvíz, Bang!, Osadníci z Katanu, Krycí jména, Pictomania… Vstupné na celý festival je 250 Kč.
V Brně není nuda
Festival Open House
se bude prvně konat v Brně. V jeho rámci je 14. dubna možné navštívit (i s průvodcem) vybraná
brněnská místa. Na prohlídku
Jaro na cimbuří
Na víkend 14. a 15. dubna si hrad Svojanov přichystal Jarní slavnosti. Na programu dvoudenní akce
jsou kouzelníci, kejklíři, sokolníci s dravými ptáky, divadlo i ukázka palných zbraní. Konat se budou
také prohlídky hradu s tradiční jarní výzdobou.
zve výzkumné centrum Masarykovy univerzity, multifunkční palác Alfa, požární stanice,
sokolský stadion, Divadlo na Orlí či lázně Zábrdovice.
Zábava (nejen) pro techniky
Svět techniky v Ostravě – víkend 14. a 15. dubna přinese i zajímavý doprovodný program. Na výběr
je: elektrická science show, tvořivé dílny, 3D kina a kurzy Pletení prsty a Vlněné motivy. Podrobnosti
o programu na http://www.stcostrava.cz

Pěšky podél kolejí…
Po stopách císaře Ferdinanda I. se půjde 14. dubna během 16kilometrového nenáročného „větrání“.
Výlet nazvaný Podél Ferdinandky se odehraje poblíž železniční trati, dříve zvané Severní dráha.
Startuje se v Drahotuši a cílem je Lipník. Sraz výletníků je v 7:35 na hlavním nádraží Olomouc. Více na
http://www.radostzpohybu.cz
Veteráni v akci
Centrum Zlína obsadí v sobotu 14. dubna nablýskané automobily a motocykly. Motoristický svátek
zvaný Czech Drive se koná na náměstí Míru a v jeho okolí. Program nabídne i ukázky záchranných
složek, autogramiády, rozhovory se závodníky a dětské soutěže.
Foto autor| ilustrace: Dominik Drábek, iSTOCKPHOTO
O autorovi| připravila: Karolína Vopičková
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Jak vyrobit náušnice? Muzeum prozradí
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Jablonec nad Nisou
Výrobu náušnic a přívěsku rybím stehem ve tvaru kopretiny si lze osvojit v sobotu od 10 do 14 hodin
v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie. Kurz pod vedením Věry Černé je vhodný pro středně pokročilé.
Cena činí tři sta korun a zahrnuje materiál i lektorské vedení.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj
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