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Křehká krása v jabloneckém Eurocentru již po sedmé
25.7.2018

kraj-lbc.cz str. 0
Cestovní ruch

Lenka Klimentová

Jablonecké Eurocentrum přivítá od 9. do 12. srpna návštěvníky již sedmého ročníku výstavy Křehká
krása, která nabízí návštěvníkům nejen prohlídku krásných produktů českých bižuterních a sklářských
firem, ale i výhodné nákupy přímo od výrobců.
„Výstava Křehká krása si za předchozí ročníky našla velké množství pravidelných návštěvníků a
příznivců. Současně už si vybudovala pověst přehlídky, která představuje ve velké šíři pro kraj
charakteristická řemesla, tedy sklářství a bižuternictví. Mnozí dospělí, ale i děti využívají možnost
vyrobit si vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu nebo si vyfouknout skleněný pohár. Ta zkušenost
významně změní pohled na náročnost těchto řemesel, protože najednou se ukáže, že to není jen tak a
že je třeba se dlouho učit a projít léty praxe, aby se z výrobku stala skutečně křehká krása,“ podotkla
Květa Vinklátová, radní Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
Na výstavě mohou zájemci navštívit prezentační a prodejní stánky sklářských a bižuterních firem,
uvidí také prezentace umělecko průmyslových a sklářských škol a učilišť z regionu. Návštěvníci si
budou moci také dopředu nakoupit vánoční ozdoby, případně se mohou nechat inspirovat prezentací
turistických regionů k cestám po Libereckém kraji.
Na letní scéně Eurocentra si každý den celé odpoledne bude možné poslechnout nejrůznější kapely a
ve dvou blocích shlédnout celou verzi módní přehlídky „Made in Jablonec 2018“ s podtitulem 100 let
Inspirace.
V malém sále Eurocentra Muzeum skla a bižuterie se představí unikátní výstava nazvaná STO. P!,
která přiblíží sto let proměn skla a bižuterie na sbírkových předmětech pečlivě vybraných z depozitářů
této státní instituce.
„Reprezentativní akce Křehká krása 2018 je zařazena na seznam významných akcí regionu, proto ji
Liberecký kraj pravidelně podporuje částkou sto tisíc korun,“ dodala Květa Vinklátová.
Vstupné na všechny dny stojí 50 korun, s tím, že děti mají v doprovodu rodičů vstup zdarma.
Program:
9. 8. čtvrtek
10:45–11:15 módní přehlídka Made in Jablonec 2018 / 1. část
11:45–13:15 Old Boys – dixieland
14:00–15:00 Nautica – rock'n'roll
15:30–16:30 Superhero Killers – funk / soul
17:00–17:30 módní přehlídka Made in Jablonec 2018 / 2. část
18:00 Pokáč – Hlavní hudební host akce
10. 8. pátek
12:30–13:30 Flastr – bluegrass
14:00–14:30 módní přehlídka Made in Jablonec 2018 / 1. část
15:00–16:30 Volupsije – country
17:00–17:30 módní přehlídka Made in Jablonec 2018 / 2. část
11. 8. sobota
12:30–13:30 Swing Grass Revival – swing / bluegrass
14:00–14:30 módní přehlídka Made in Jablonec 2018 / 1. část
15:00–16:30 Big Band Železný Brod – swing
17:00–17:30 módní přehlídka Made in Jablonec 2018 / 2. část
12. 8. neděle
11:00–12:00 Přehmat – rock'n'roll / rockabilly
12:30–13:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2018 / 1. část
13:30–14:30 Big'O'Band – pop / swing
15:00–15:30 módní přehlídka Made in Jablonec 2018 / 2. Část
URL| https://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/krehka-krasa-v-nbsp-jabloneckem-eurocentru-jiz-posedme-n862950.htm
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Do Jablonce se sjedou desítky výrobců skla, bižuterie a ozdob
26.7.2018

tyden.cz str. 0 Umění
Cestovní ruch

ČTK

Zhruba čtyřicet výrobců skla, bižuterie a vánočních ozdob se bude v srpnu prezentovat na výstavišti
Eurocentrum v Jablonci nad Nisou. Čtyřdenní prodejní výstava Křehká krása, která se uskuteční od 9.
do 12. srpna, nabídne mimo jiné předvádění technik zpracování skla a bižuterie. Informoval o tom
předseda pořádajícího Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.
"Chceme podpořit tradiční bižuterní a sklářský průmysl a představit ho v plné kráse. Přejeme si, aby
se návštěvníci výstavy přesvědčili o kreativitě a umění českých sklářů a výrobců bižuterie. Rádi
bychom také překonali loňský návštěvnický rekord, kdy výstavu zhlédlo více než deset tisíc
návštěvníků," uvedl Kopáček. Na výstavě se podle něj představí také výrobci vánočních ozdob z
České republiky, hostem bude slovenský výrobce Okrasa Čadca. Zájemci si budou moci vyzkoušet
foukání a malování ozdob.
Magnetem letošního sedmého ročníku akce bude podle pořadatelů výstava STO.P!, kterou připravuje
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Návštěvníkům přiblíží sto let proměn skla a bižuterie na
sbírkových předmětech vybraných z depozitářů muzea. Lidé v malém sále výstaviště uvidí vzorky
vystavené v deseti rozměrných vitrínách, z nichž každá bude věnována jednomu desetiletí.
"Návštěvníci tam najdou věci, které běžně nevystavujeme," uvedla ředitelka muzea Milada Valečková.
Rozpočet výstavy Křehká krása je letos zhruba 400 tisíc korun, podobně jako loni, uvedl na dotaz
Kopáček. Dodal, že část nákladů se hradí z dotací, část peněz získávají organizátoři ze vstupného. To
stojí 50 korun, děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Vstupenka platí po celou dobu
výstavy.
Svaz výrobců skla a bižuterie byl založen v roce 1991. V současnosti sdružuje 46 bižuterních a
sklářských firem. Součástí jsou čtyři oborové školy a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
URL| https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/do-jablonce-se-sjedou-desitky-vyrobcu-skla-bizuteriea-ozdob_490102.html
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Křehká krása v jabloneckém Eurocentru již po sedmé
26.7.2018

tydenvlk.cz

str. 0 Tipy a pozvánky
Cestovní ruch

LK/Lenka Klimentová

Jablonecké Eurocentrum přivítá od 9. do 12. srpna návštěvníky již sedmého ročníku výstavy Křehká
krása, která nabízí návštěvníkům nejen prohlídku krásných produktů českých bižuterních a sklářských
firem, ale i výhodné nákupy přímo od výrobců.
„Výstava Křehká krása si za předchozí ročníky našla velké množství pravidelných návštěvníků a
příznivců. Současně už si vybudovala pověst přehlídky, která představuje ve velké šíři pro kraj
charakteristická řemesla, tedy sklářství a bižuternictví. Mnozí dospělí, ale i děti využívají možnost
vyrobit si vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu nebo si vyfouknout skleněný pohár. Ta zkušenost
významně změní pohled na náročnost těchto řemesel, protože najednou se ukáže, že to není jen tak a
že je třeba se dlouho učit a projít léty praxe, aby se z výrobku stala skutečně křehká krása,“ podotkla
Květa Vinklátová, radní Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
Na výstavě mohou zájemci navštívit prezentační a prodejní stánky sklářských a bižuterních firem,
uvidí také prezentace umělecko průmyslových a sklářských škol a učilišť z regionu. Návštěvníci si

budou moci také dopředu nakoupit vánoční ozdoby, případně se mohou nechat inspirovat prezentací
turistických regionů k cestám po Libereckém kraji.
Na letní scéně Eurocentra si každý den celé odpoledne bude možné poslechnout nejrůznější kapely a
ve dvou blocích shlédnout celou verzi módní přehlídky „Made in Jablonec 2018“ s podtitulem 100 let
Inspirace.
V malém sále Eurocentra Muzeum skla a bižuterie se představí unikátní výstava nazvaná STO. P!,
která přiblíží sto let proměn skla a bižuterie na sbírkových předmětech pečlivě vybraných z depozitářů
této státní instituce.
„Reprezentativní akce Křehká krása 2018 je zařazena na seznam významných akcí regionu, proto ji
Liberecký kraj pravidelně podporuje částkou sto tisíc korun,“ dodala Květa Vinklátová.
Vstupné na všechny dny stojí 50 korun, s tím, že děti mají v doprovodu rodičů vstup zdarma.

URL| http://www.tydenvlk.cz/tipy-a-pozvanky...a-v-jabloneckem-eurocentru-jiz-po-sedme
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Křehká krása se v jabloneckém Eurocentru ukáže již posedmé
29.7.2018

nasejablonecko.cz

Václav Novotný. Ilustrační fotografie

str. 0 Výstavy
Cestovní ruch

Jablonecké Eurocentrum přivítá od 9. do 12. srpna návštěvníky již sedmého ročníku výstavy Křehká
krása, která nabízí návštěvníkům nejen prohlídku krásných produktů českých bižuterních a sklářských
firem, ale i výhodné nákupy přímo od výrobců.
„Výstava Křehká krása si za předchozí ročníky našla velké množství pravidelných návštěvníků a
příznivců. Současně už si vybudovala pověst přehlídky, která představuje ve velké šíři pro kraj
charakteristická řemesla, tedy sklářství a bižuternictví. Mnozí dospělí, ale i děti využívají možnost
vyrobit si vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu nebo si vyfouknout skleněný pohár. Ta zkušenost
významně změní pohled na náročnost těchto řemesel, protože najednou se ukáže, že to není jen tak a
že je třeba se dlouho učit a projít léty praxe, aby se z výrobku stala skutečně křehká krása," podotkla
Květa Vinklátová, radní Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
Na výstavě mohou zájemci navštívit prezentační a prodejní stánky sklářských a bižuterních firem,
uvidí také prezentace umělecko průmyslových a sklářských škol a učilišť z regionu. Návštěvníci si
budou moci také dopředu nakoupit vánoční ozdoby, případně se mohou nechat inspirovat prezentací
turistických regionů k cestám po Libereckém kraji.
Na letní scéně Eurocentra si každý den celé odpoledne bude možné poslechnout nejrůznější kapely a
ve dvou blocích shlédnout celou verzi módní přehlídky „Made in Jablonec 2018" s podtitulem 100 let
Inspirace.
V malém sále Eurocentra Muzeum skla a bižuterie se představí unikátní výstava nazvaná STO. P!,
která přiblíží sto let proměn skla a bižuterie na sbírkových předmětech pečlivě vybraných z depozitářů
této státní instituce.
„Reprezentativní akce Křehká krása 2018 je zařazena na seznam významných akcí regionu, proto ji
Liberecký kraj pravidelně podporuje částkou sto tisíc korun," dodala Květa Vinklátová.
Vstupné na všechny dny stojí 50 korun, s tím, že děti mají v doprovodu rodičů vstup zdarma.
Podrobný program:
9. 8. čtvrtek10:45-11:15 módní přehlídka Made in Jablonec 2018 / 1. část 11:45-13:15 Old Boys dixieland14:00-15:00 Nautica - rock´n´roll15:30-16:30 Superhero Killers - funk / soul17:00-17:30
módní přehlídka Made in Jablonec 2018 / 2. část18:00
Pokáč - Hlavní hudební host akce
10. 8. pátek12:30-13:30 Flastr - bluegrass14:00-14:30 módní přehlídka Made in Jablonec 2018 / 1.
část15:00-16:30 Volupsije - country17:00-17:30 módní přehlídka Made in Jablonec 2018 / 2. část

11. 8. sobota12:30-13:30
Swing Grass Revival - swing / bluegrass14:00-14:30
módní přehlídka
Made in Jablonec 2018 / 1. část15:00-16:30
Big Band Železný Brod - swing17:00-17:30
módní
přehlídka Made in Jablonec 2018 / 2. část
12. 8. neděle11:00-12:00 Přehmat - rock´n´roll / rockabilly12:30-13:00 módní přehlídka Made in
Jablonec 2018 / 1. část13:30-14:30 Big´O´Band - pop / swing15:00-15:30 módní přehlídka Made
in Jablonec 2018 / 2. část
URL| http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/krehka-krasa-se-v-jabloneckem-eurocentruukaze-jiz-posedme/?aktualitaId=54957
Mladá fronta DNES

Křehká krása oslaví um sklářů i šperkařů
31.7.2018

Mladá fronta DNES str. 16 Kraj Liberecký
(jan) Cestovní ruch

JABLONEC NAD NISOU Bižuterie – spolu se sklem – proslavila Jablonec nad Nisou po celém světě.
Na počest blyštivých ozdob se ve městě uskuteční sedmý ročník prezentačně prodejní výstavy skla a
bižuterie Křehká krása 2018.
Na čtyři desítky výrobců skla, bižuterie a vánočních ozdob představí své nové kolekce v
areálu jabloneckého Eurocentra od 9. do 12. srpna.
Magnetem letošního ročníku má být výstava nazvaná STO. P!, kterou připravuje Muzeum skla
a bižuterie. „Návštěvníkům přiblíží sto let proměn skla a bižuterie na sbírkových předmětech pečlivě
vybraných z depozitářů muzea. Pořadatelé také vrací na výstavu projekt České Vánoce, v pavilonu S4
se představí významní výrobci skleněných vánočních ozdob a dekorací,“ poznamenal předseda Svazu
výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.
Křehká krása již tradičně nabídne také rozsáhlý program předvádění vybraných technik
zpracování skla a bižuterie, jemuž dominují mobilní sklářská huť a tvůrčí dílny určené zejména dětem.
Z doprovodného programu se největší oblibě každoročně těší svazová módní přehlídka Made
in Jablonec 2018, letos s podtitulem 100 let inspirace. Konat se bude každý den. „Křehká krása je již
nedílnou součástí prázdninového kulturního a turistického programu Jablonce nad Nisou.
Návštěvníkům nabízíme čtyři dny plné zážitků v krásném výstavním areálu. Chceme podpořit tradiční
bižuterní a sklářský průmysl a představit ho v plné kráse. Přejeme si, aby se návštěvníci výstavy
přesvědčili o kreativitě a umění českých sklářů a výrobců bižuterie. Rádi bychom také překonali loňský
návštěvnický rekord – výstavu zhlédlo přes deset tisíc návštěvníků,“ přeje si Kopáček.
Festival skla a bižuterie lze navštívit od čtvrtka do soboty od 10 do 18 hodin, v neděli pak od
10 do 16 hodin. Vstupné na Křehkou krásu je padesát korun. Vstupenka platí po celou dobu výstavy,
včetně vstupu do Muzea skla a bižuterie a na koncert písničkáře Pokáče v zahajovací den výstavy.
Děti do patnácti let mohou přijít v doprovodu rodičů zdarma.
Foto popis| Výstavu rozzáří i přehlídka krásných žen a šperků.
Foto autor| Foto: MAFRA
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj

Haló noviny

Za Křehkou krásou z českých ručiček
7.8.2018

Haló noviny str. 13 Mozaika zajímavostí
Cestovní ruch

Zhruba 40 výrobců skla, bižuterie a vánočních ozdob se tento měsíc bude prezentovat na výstavišti
Eurocentrum v Jablonci nad Nisou. Čtyřdenní prodejní výstava Křehká krása, která se uskuteční od
čtvrtka do neděle, nabídne mimo jiné předvádění technik zpracování skla a bižuterie, řekl předseda
pořádajícího Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.

»Chceme podpořit tradiční bižuterní a sklářský průmysl a představit ho v plné kráse. Přejeme
si, aby se návštěvníci
výstavy přesvědčili o kreativitě a umění českých sklářů a výrobců bižuterie. Rádi bychom také
překonali loňský návštěvnický rekord, kdy výstavu zhlédlo více než deset tisíc návštěvníků,« uvedl
Kopáček. Na výstavě se podle něj představí také výrobci vánočních ozdob z České republiky, hostem
bude slovenský výrobce Okrasa Čadca. Zájemci si budou moci vyzkoušet foukání a malování ozdob.
Magnetem letošního sedmého ročníku akce bude podle pořadatelů výstava STO. P!, kterou
připravuje Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Návštěvníkům přiblíží sto let proměn skla a
bižuterie na sbírkových předmětech vybraných z depozitářů muzea. Lidé v malém sále výstaviště uvidí
vzorky vystavené v deseti rozměrných vitrínách, z nichž každá bude věnována jednomu desetiletí.
»Návštěvníci tam najdou věci, které běžně nevystavujeme,« uvedla ředitelka muzea Milada
Valečková.
Rozpočet výstavy Křehká krása je letos zhruba 400 000 korun, podobně jako loni, potvrdil Kopáček.
Dodal, že část nákladů se hradí z dotací, část peněz získávají organizátoři ze vstupného. To stojí 50
korun, děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Vstupenka platí po celou dobu výstavy.
Svaz výrobců skla a bižuterie byl založen v roce 1991. V současnosti sdružuje 46 bižuterních
a sklářských firem. Součástí jsou čtyři oborové školy a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Foto popis|

Týdeník Jablonecko

Křehká krása promění Jablonec v Mekku skla
7.8.2018

Týdeník Jablonecko str. 9 Tip redakce
(katy) Cestovní ruch

Už tento čtvrtek začíná v Eurocentru výstava Křehká krása. Zájemci tady najdou produkty českých
firem a škol, ale i výhodné nákupy.
Výstava Křehká krása si za předchozí ročníky našla velké množství pravidelných návštěvníků a
příznivců. Současně už si vybudovala pověst přehlídky, která představuje ve velké šíři pro kraj
charakteristická řemesla, tedy sklářství a bižuternictví.
„Mnozí dospělí, ale i děti využívají možnost vyrobit si vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu
nebo si vyfouknout skleněný pohár. Ta zkušenost významně změní pohled na náročnost těchto
řemesel, protože najednou se ukáže, že to není jen tak a že je třeba se dlouho učit a projít léty praxe,
aby se z výrobku stala skutečně křehká krása,“ řekla Květa Vinklátová, radní Libereckého kraje..
Chybět na výstavě nebudou prezentace umělecko-průmyslových a sklářských škol a učilišť z
regionu. Na Letní scéně Eurocentra si každý den lidé mohou poslechnout nejrůznější kapely a ve
dvou blocích shlédnout módní přehlídku Made in Jablonec 2018 s podtitulem 100 let Inspirace.
Vstupné na všechny dny stojí 50 korun, děti mají v doprovodu vstup zdarma.
V malém sále Eurocentra Muzeum skla a bižuterie se představí unikátní výstava nazvaná
STO. P!, která přiblíží sto let proměn skla a bižuterie na sbírkových předmětech pečlivě vybraných z
depozitářů této státní instituce.
Program
9. 8. čtvrtek 10:45–11:15 Made in Jablonec 2018 / 1. 11:45–13:15 Old Boys – dixieland 14:00–15:00
Nautica – rock'n'roll 15:30–16:30 Superhero Killers 17:00–17:30 Made in Jablonec 2018 / 2. 18:00
Pokáč 10. 8. pátek 12:30–13:30 Flastr – bluegrass 14:00–14:30 Made in Jablonec 2018 / 1. 15:00–
16:30 Volupsije – country 17:00–17:30 Made in Jablonec 2018 / 2. 11. 8. sobota 12:30–13:30 Swing
Grass Revival 14:00–14:30 Made in Jablonec 2018 / 1. 15:00–16:30 Big Band Železný Brod 17:00–
17:30 Made in Jablonec 2018 / 2. 12. 8. neděle 11:00–12:00 Přehmat – rock'n'roll 12:30–13:00 Made
in Jablonec 2018 / 1. 13:30–14:30 Big'O'Band – pop / swing 15:00–15:30 Made in Jablonec 2018 / 2.
Foto popis|

tyden.cz

Od roku 1918 po současnost. Výstava ukáže proměny skla a
bižuterie
7.8.2018

tyden.cz str. 0 Móda a styl
ČTK Cestovní ruch

Jablonecké muzeum skla a bižuterie ke 100 letům od vzniku Československa vystaví unikáty ze svých
sbírek. Na stovce skleněných předmětů a bižuterních výrobků ukáže, jak se měnil vkus zákazníků od
roku 1918 až po současnost. Výstava potrvá jen čtyři dny, bude od čtvrtka součástí přehlídky Křehká
krása v Eurocentru. Každému desetiletí bude věnována jedna vitrína, řekl kurátor výstavy Petr Nový.
"My tam budeme prezentovat unikátní, trendově výraznou, dobově identifikovatelnou bižuterii a sklo
pro jednotlivá desetiletí v kombinaci s historickými fotografiemi," uvedl Nový.
Třeba 20. léta mají podle něj společného se současností, že jsou hodně barevné. "Zato třeba ve 30.
letech to moc o barvě nebylo. Když ke křišťálu něco přidávali, tak to byl kouř, černá, tyto typy
elegantních barev," řekl. Na současnosti je podle něj také vidět, že se začínají vracet 80. léta. "To je
vidět na barevnosti, takový ten nevkus 80. let," uvedl. Za příklad uvedl populární kapely té doby Milli
Vanilli či Modern Talking. "Když si vybavíte ty klipy, tento typ estetiky se vrací dnes," dodal.
Míní, že výstava nazvaná STO.P! bude pro návštěvníky atraktivní zejména tím, že představí artefakty,
které v muzeu vidět nemohou, neboť jsou ukryté v depozitáři. V malém sále Eurocentra budou ve
vitrínách exkluzivní vzorky bižuterie vytvořené v minulosti pro mezinárodní výstavy či důležité
zahraniční trhy, ve skle pak unikátní i komerčně úspěšné užitkové předměty navržené známými
českými umělci a designéry. Na výběr toho měli podle Nového mnoho. "Ve skle máme asi 25.000
předmětů a ve stálé expozici jich je jen 1600. V bižuterii vystavujeme několik tisíc předmětů a máme
jich 12 milionů," dodal.
Výstava stejně jako přehlídka Křehká krása budou v Eurocentru od 9. do 12. srpna. Na přehlídce se
představí zhruba 40 výrobců skla, bižuterie a vánočních ozdob. Součástí akce je předvádění technik
zpracování skla a bižuterie.
URL| https://www.tyden.cz/rubriky/relax/moda-a-styl/od-roku-1918-po-soucasnost-vystava-ukazepromeny-skla-a-bizuterie_491554.html

tydenvlk.cz

Křehká krása v Jablonci otevře brány Eurocentra již po sedmé
7.8.2018

tydenvlk.cz

str. 0 Tipy a pozvánky
Cestovní ruch

LK/Lenka Klimentová

Jablonecké Eurocentrum přivítá od 9. do 12. srpna návštěvníky již sedmého ročníku výstavy Křehká
krása, která nabízí návštěvníkům nejen prohlídku krásných produktů českých bižuterních a
sklářských firem, ale i výhodné nákupy přímo od výrobců. Vstupné na všechny dny je 50 korun.
„Výstava Křehká krása si za předchozí ročníky našla velké množství pravidelných návštěvníků a
příznivců. Současně už si vybudovala pověst přehlídky, která představuje ve velké šíři pro kraj
charakteristická řemesla, tedy sklářství a bižuternictví. Mnozí dospělí, ale i děti využívají možnost
vyrobit si vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu nebo si vyfouknout skleněný pohár. Ta zkušenost
významně změní pohled na náročnost těchto řemesel, protože najednou se ukáže, že to není jen tak a
že je třeba se dlouho učit a projít léty praxe, aby se z výrobku stala skutečně křehká krása,“ podotkla
Květa Vinklátová, radní Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
Na výstavě mohou zájemci navštívit prezentační a prodejní stánky sklářských a bižuterních firem,
uvidí také prezentace umělecko průmyslových a sklářských škol a učilišť z regionu. Návštěvníci si

budou moci také dopředu nakoupit vánoční ozdoby, případně se mohou nechat inspirovat prezentací
turistických regionů k cestám po Libereckém kraji.
Na letní scéně Eurocentra si každý den celé odpoledne bude možné poslechnout nejrůznější kapely a
ve dvou blocích shlédnout celou verzi módní přehlídky „Made in Jablonec 2018“ s podtitulem 100 let
Inspirace.
V malém sále Eurocentra Muzeum skla a bižuterie se představí unikátní výstava nazvaná STO. P!,
která přiblíží sto let proměn skla a bižuterie na sbírkových předmětech pečlivě vybraných z
depozitářů této státní instituce.
„Reprezentativní akce Křehká krása 2018 je zařazena na seznam významných akcí regionu, proto ji
Liberecký kraj pravidelně podporuje částkou sto tisíc korun,“ dodala Květa Vinklátová.
Vstupné na všechny dny stojí 50 korun, s tím, že děti mají v doprovodu rodičů vstup zdarma.
URL| http://www.tydenvlk.cz/informacni-servis/tipy-a-pozvanky/krehka-krasa-v-jablonci-otevre-branyeurocentra-jiz-po-sedme
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str. 6 Aktuálně zajímavosti týdne
Cestovní ruch

Výstava Křehká krása se inspirovala tradicí velkých bižuterních výstav, které se v Jablonci nad Nisou
konaly v 60. a 70. letech minulého století. Kromě tradiční přehlídky českého sklářského a bižuterního
průmyslu je od 9. do 12. 8. v jabloneckém Eurocentru připraven bohatý doprovodný program s
módními přehlídkami a kulturními vystoupeními.
Foto popis|

genusplus.cz

Výstava v Jablonci ukáže proměny skla a bižuterie od roku 1918
8.8.2018

genusplus.cz str. 0 Jablonecko
čtk Cestovní ruch

Jablonecké muzeum skla a bižuterie ke 100 letům od vzniku Československa vystaví unikáty ze svých
sbírek. Na stovce skleněných předmětů a bižuterních výrobků ukáže, jak se měnil vkus zákazníků od
roku 1918 až po současnost. Výstava potrvá jen čtyři dny, bude od čtvrtka součástí přehlídky Křehká
krása v Eurocentru. Každému desetiletí bude věnována jedna vitrína, řekl ČTK kurátor výstavy Petr
Nový.
"My tam budeme prezentovat unikátní, trendově výraznou, dobově identifikovatelnou bižuterii a sklo
pro jednotlivá desetiletí v kombinaci s historickými fotografiemi," uvedl Nový.
Třeba 20. léta mají podle něj společného se současností, že jsou hodně barevné. "Zato třeba ve 30.
letech to moc o barvě nebylo. Když ke křišťálu něco přidávali, tak to byl kouř, černá, tyto typy
elegantních barev," řekl. Na současnosti je podle něj také vidět, že se začínají vracet 80. léta. "To je
vidět na barevnosti, takový ten nevkus 80. let," uvedl. Za příklad uvedl populární kapely té doby Milli
Vanilli či Modern Talking. "Když si vybavíte ty klipy, tento typ estetiky se vrací dnes," dodal.

Míní, že výstava nazvaná STO.P! bude pro návštěvníky atraktivní zejména tím, že představí artefakty,
které v muzeu vidět nemohou, neboť jsou ukryté v depozitáři. V malém sále Eurocentra budou ve
vitrínách exkluzivní vzorky bižuterie vytvořené v minulosti pro mezinárodní výstavy či důležité
zahraniční trhy, ve skle pak unikátní i komerčně úspěšné užitkové předměty navržené známými
českými umělci a designéry. Na výběr toho měli podle Nového mnoho. "Ve skle máme asi 25.000
předmětů a ve stálé expozici jich je jen 1600. V bižuterii vystavujeme několik tisíc předmětů a máme
jich 12 milionů," dodal.
Výstava stejně jako přehlídka Křehká krása budou v Eurocentru od 9. do 12. srpna. Na přehlídce se
představí zhruba 40 výrobců skla, bižuterie a vánočních ozdob. Součástí akce je předvádění technik
zpracování skla a bižuterie.

URL| http://www.genusplus.cz/jablonecko1/vystava-v-jablonci-ukaze-promeny-skla-a-bizuterie-odroku-1918
http://www.tydenvlk.cz/informacni-servis/jablonecko1/vystava-v-jablonci-ukaze-promeny-skla-abizuterie-od-roku-1918
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Křehká krása dnes začíná
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JAN SEDLÁK Cestovní ruch

Jablonecké Eurocentrum přivítá už sedmý díl velké čtyřdenní výstavy skla.
Jablonec n. N. – Je to každý rok velká sláva. Jablonec se oblékne do svého tradičního kroje, tedy skla.
A do areálu Eurocentra zamíří davy lidí. Právě dnes tu začíná už sedmý ročník výstavy Křehká krása.
Návštěvníkům nabídne nejen prohlídku krásných produktů českých bižuterních a sklářských firem, ale
i výhodné nákupy přímo od výrobců.
Populární akce se i letos zúčastní čtyřicítka firem i institucí. Své zboží sem přijedou prezentovat
společnosti nejen z Jablonce či Železného Brodu, ale třeba i novoborská firma Crystalex. K vidění
budou oblíbené módní přehlídky či doprovodný kulturní program. A to vše až do neděle. „Vedle
ohromné nabídky bižuterie, skla a vánočních ozdob se výstava díky doprovodnému programu stává i
příjemným místem, kde může strávit rodina klidně celý den,“ říká Hana Semelková z pořádajícího
Svazu výrobců skla a bižuterie.
Na výstavě mohou zájemci navštívit prezentační a prodejní stánky sklářských a bižuterních
firem, uvidí také ukázky uměleckoprůmyslových a sklářských škol a učilišť z regionu. Návštěvníci si
budou moci dopředu nakoupit vánoční ozdoby, případně se mohou nechat inspirovat prezentací
turistických regionů k cestám po Libereckém kraji.
Dospělí i děti si budou moci vytvořit svůj vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu nebo
vyfouknout skleněný pohár. „Tato zkušenost významně změní pohled na náročnost těchto řemesel,
protože najednou se ukáže, že to není jen tak a že je třeba se dlouho učit a projít léty praxe, aby se z
výrobku stala skutečně křehká krása,“ podotkla krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová.
Výstavu doprovází bohatý program, který zahrnuje hudební vystoupení od country po rock.
„Hlavním hudebním hostem je písničkář Pokáč,“ zve nejen na čtvrteční podvečer za organizátory
Milan Kohout.
Pokračování na straně 3
Křehká krása v Eurocentru začíná právě dnes
Pokračování ze strany 1
Co by to bylo za výstavu skla, aby se do ní nezapojilo jablonecké Muzeum skla a bižuterie. V malém
sále Eurocentra představí unikátní výstavu nazvanou STO. P!, která přiblíží sto let proměn skla a
bižuterie na sbírkových předmětech ze svých depozitářů. „Pro návštěvníky jsme dále připravili ukázky
a tvůrčí dílny zaměřené na výrobu a dekorování vánočních ozdob, pro děti pak herní koutek s
princeznou,“ přiblížila ředitelka muzea Milada Valečková.
V průběhu výstavy Křehká krása 2018 budou expozice muzea přístupné v rámci společné vstupenky.

V neposlední řadě mohou návštěvníci zhlédnout také celou verzi fenomenální módní přehlídky
Made in Jablonec 2018 s podtitulem 100 let Inspirace. Ta proběhne dvakrát denně po všechny čtyři
dny na venkovní scéně Eurocentra stejně jako už zmiňované koncerty. Vstupné na všechny dny stojí
50 korun, děti mají v doprovodu rodičů vstup zdarma.
Výstava Křehká krása se inspirovala v tradici velkých bižuterních výstav, které se v Jablonci
konaly v 60. a 70. letech minulého století.
S pořádáním novodobé výstavy začal kraj v roce 2012, poté převzal štafetu Svaz výrobců skla a
bižuterie.
„Je třeba se dlouho učit, aby se z výrobku stala křehká krása.“ Dnešní program 10.45–11.15: módní
přehlídka Made in Jablonec 2018 / 1. část 11.45–13.15: Old Boys – dixieland 14.00–15.00: Nautica –
rock'n'roll 15.30–16.30: Superhero Killers – funk / soul 17.00–17.30: přehlídka Made in Jablonec/ 2.
část 18.00: Pokáč – hlavní hudební host akce
Region| Severní Čechy
jablonecky.denik.cz

Jablonecké Eurocentrum přivítá už sedmý díl velké čtyřdenní
výstavy skla
9.8.2018

jablonecky.denik.cz str. 0 Moje Jablonecko
Jan Sedlák Cestovní ruch

Jablonec n. N. – Křehká krása začíná už dnes, ve čtvrtek 9. srpna.
"Je to každý rok velká sláva. Jablonec se oblékne do svého tradičního kroje, tedy skla. A do areálu
Eurocentra zamíří davy lidí. Právě dnes tu začíná už sedmý ročník výstavy Křehká krása.
Návštěvníkům nabídne nejen prohlídku krásných produktů českých bižuterních a sklářských firem, ale
i výhodné nákupy přímo od výrobců.
Populární akce se i letos zúčastní čtyřicítka firem i institucí. Své zboží sem přijedou prezentovat
společnosti nejen z Jablonce či Železného Brodu, ale třeba i novoborská firma Crystalex. K vidění
budou oblíbené módní přehlídky či doprovodný kulturní program. A to vše až do neděle. „Vedle
ohromné nabídky bižuterie, skla a vánočních ozdob se výstava díky doprovodnému programu stává i
příjemným místem, kde může strávit rodina klidně celý den,“ říká Hana Semelková z pořádajícího
Svazu výrobců skla a bižuterie.
Prohlédněte si galerie z předchozích ročníků
Na výstavě mohou zájemci navštívit prezentační a prodejní stánky sklářských a bižuterních firem,
uvidí také ukázky uměleckoprůmyslových a sklářských škol a učilišť z regionu. Návštěvníci si budou
moci dopředu nakoupit vánoční ozdoby, případně se mohou nechat inspirovat prezentací turistických
regionů k cestám po Libereckém kraji.
Dospělí i děti si budou moci vytvořit svůj vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu nebo vyfouknout
skleněný pohár. „Tato zkušenost významně změní pohled na náročnost těchto řemesel, protože
najednou se ukáže, že to není jen tak a že je třeba se dlouho učit a projít léty praxe, aby se z výrobku
stala skutečně křehká krása,“ podotkla krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová.
Výstavu doprovází bohatý program, který zahrnuje hudební vystoupení od country po rock. „Hlavním
hudebním hostem je písničkář Pokáč,“ zve nejen na čtvrteční podvečer za organizátory Milan Kohout.
Co by to bylo za výstavu skla, aby se do ní nezapojilo jablonecké Muzeum skla a bižuterie. V malém
sále Eurocentra představí unikátní výstavu nazvanou STO.P!, která přiblíží sto let proměn skla a
bižuterie na sbírkových předmětech ze svých depozitářů. „Pro návštěvníky jsme dále připravili ukázky
a tvůrčí dílny zaměřené na výrobu a dekorování vánočních ozdob, pro děti pak herní koutek s
princeznou,“ přiblížila ředitelka muzea Milada Valečková. V průběhu výstavy Křehká krása 2018
budou expozice muzea přístupné v rámci společné vstupenky.
V neposlední řadě mohou návštěvníci zhlédnout také celou verzi fenomenální módní přehlídky Made
in Jablonec 2018 s podtitulem 100 let Inspirace. Ta proběhne dvakrát denně po všechny čtyři dny na
venkovní scéně Eurocentra stejně jako už zmiňované koncerty. Vstupné na všechny dny stojí 50
korun, děti mají v doprovodu rodičů vstup zdarma.

Výstava Křehká krása se inspirovala v tradici velkých bižuterních výstav, které se v Jablonci konaly v
60. a 70. letech minulého století. S pořádáním novodobé výstavy začal kraj v roce 2012, poté převzal
štafetu Svaz výrobců skla a bižuterie."
URL| https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/jablonecke-eurocentrum-privita-uz-sedmy-dil-velkectyrdenni-vystavy-skla-20180809.html
Mladá fronta DNES

Paříž severu hostí noblesní Křehkou krásu
10.8.2018

Mladá fronta DNES str. 17 Kraj Liberecký
Cestovní ruch

Paříž severu. Že neznáte? Ale ano. Právě tak se kdysi říkalo Jablonci. V dobách před první světovou
válkou to bylo totiž nesmírně rozjeté, kosmopolitní město, které se mohlo směle rovnat těm velkým
zahraničním. Stalo se to díky sklu a bižuterii, které proslavily Jablonec všude vůkol. Na někdejší slávu
navazuje i několikadenní přehlídka Křehká krása, která se koná do neděle v jabloneckém Eurocentru.
Nakoupit tu lze noblesní a elegantní klenoty od čtyř desítek producentů a ještě zhlédnout módní
přehlídky.
Křehká krása již tradičně nabídne také rozsáhlý program předvádění vybraných technik zpracování
skla a bižuterie, jemuž dominují mobilní sklářská huť a tvůrčí dílny určené zejména dětem. Dnes a
zítra je festival skla a bižuterie možno navštívit od deseti dopoledne do šesti hodin večer, v neděli od
deseti do šestnácti hodin.
Foto autor| Foto: Radek Petrášek, ČTK
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj
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Křehká krása 2018, kvalitní výstava, prodejci, program i klimatizace
10.8.2018
Text a foto Mad

genusplus.cz str. 0 Styl
Město Jablonec - samospráva

Od včerejška až do konce víkendu (9. - 12.8.) žije Jablonec nad Nisou opět Křehkou krásou, prodejní
výstavou skla a bižuterie. Magnetem letošního ročníku je jako vždy autorská bižuterie, nově pak
samostatná sekce vánočních ozdob a výstava STO.P! Muzea skla a bižuterie.
Letošní ročník Křehké krásy má šťastné číslo sedm a nutno říci, že prodejní výstava opravdu viditelně
dospěla z puberty sklářského a bižuterního mejdanu do veletrhu nadregionálního významu. Asi zatím
nejatraktivnější je i doprovodný program.
Co se vystavujících firem týče, jejich počet se ustálil na čtyřech desítkách. Pavel Kopáček, předseda
Svazu výrobců skla a bižuterie, k tomu říká: "Jsme spokojeni. Počty sice nerostou a my to ani již
nechceme moc rozšiřovat, výstaviště je plné a struktura vystavujících se nám mění podle našich
představ. Máme tu například dva nové vystavovatele vánočních ozdob, což mám umožnilo vytvořit
samostatnou sekci." Při pohledu do katalogu je zřejmé, že převládají výrobci bižuterie. Pořadatelé si
toho jsou vědomi, pan Kopáček pokračuje: "Také bychom chtěli, aby tu byli skláři, ale to se nám
bohužel nedaří. Přitom jsme pro to udělali docela hodně. Skláře ze Železného Brodu jsme se dokonce
snažili svolat s pomocí starosty, ale nepovedlo se."
Zájem o letošní ročník byl velký již ve čtvrtek ráno těsně před slavnostním zahájením. Tradiční
přestřihávání pásky bylo přesunuto do amfiteátru, což je vynikající nápad, všichni viděli a nikoho z
delších projevů nebolely nohy. Jen fotografové byli připraveni o možnost pořídit záběry hrnoucích se
davů.

Mimochodem, těch projevů bylo sice dost, ale nad očekávanými banalitami překvapivě převažovala
vystoupení informačně velmi zajímavá. Laťku nastavil vysoko hned úvodem Pavel Kopáček, když se
pochlubil, kam do světa sklo, bižuterii, modelky, které ji předvedou, a podnikatele, kteří navážou
kontakty, vyvezou. Posuďte sami: Konec září Astana (Kazachstán), začátek října Jekatěrinburg, 27.
října velká prezentace Drážďany, listopad roadshow Katar, Saudská Arábie a Dubaj. Ve všech
případech jde o spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí (program PROPED), Czech Turismem a
s příslušnými zastupitelskými úřady.
Generální ředitelka Czech Turismu Monika Balatková ve svém projevu zmínila zajímavé číslo, a to, že
se letos povedlo do našeho kraje přivézt osmdesát zahraničních agentů cestovního ruchu. Radní
Libereckého kraje Květa Vinklátová přidala informaci, že kraj jedná s Preciosou o využití značky
Křišťálové údolí. Lukáš Pleticha, náměstek jabloneckého primátora, místo dlouhých slov ukázal
brožurku z roku 1961 připomínající, že dnešní Křehká krása navazuje na velmi slavnou tradici.
Nudný nebyl ani slavnostní akt. Korálová páska se jaksi samovolně rozpadla ještě před zamýšlenou
destrukcí, ale střihači prokázali, že si s nenadálou situací umějí poradit.
Z leva do prava stříhali: předseda SVSB Pavel Kopáček, ředitelka odboru turistiky Ministerstva pro
místní rozvoj Renata Králová, generální ředitelka Czech Tourismu Monika Balatková, radní
Libereckého kraje Květa Vinklátová, náměstek primátora Jablonce n.N. Lukáš Pleticha, zástupce
náměstka Ministerstva průmyslu a obchodu Jiří Koliba.
Poslední chvíle klidu před návštěvnickou bouří.
Nákupní horečka právě vypukla. Někde, bohužel stále nikoliv všude, můžete platit kartou. Než vyrazíte
nakupovat, je zejména kvůli doprovodnému programu dobré navštívit velmi zlepšené stránky Křehké
krásy. Nově obsahují například model výstaviště s rozložením stánků.
Větší část vystavujících jezdí na Křehkou krásu pravidelně, jako například Misamo.
Křehká krása má i své pravidelné návštěvníky. Mezi ně patří například Květa Vinklátová. Již na pódiu
amfiteátru prozradila, že po absolvování veletrhu bude její peněženka lehčí a kabela těžší.
Jak již bylo řečeno, nová je samostatná expozice vánočních ozdob, kde si můžete koupit ozdoby jinak
těžko dostupné nebo si vlastní ozdobu vyrobit. A malý bonus zcela zadarmo, Vánoce budou skoro za
pět měsíců, ale nazdobené stromečky vás ve vedru příjemně ochladí.
Zajímavá bývá účast odborných uměleckých škol. Pavel Kopáček to komentuje: "Co se škol týče, my
to necháváme na nich, od nás dostanou prioritní místa. Tradičně nejaktivnější jsou školy jablonecké. V
Železném Brodě se soustřeďují na skleněné městečko."
Výrobky žáků škol si můžete koupit stejně jako výrobky jejich kolegů profesionálů.
STO.P! aneb velmi zajímavý vklad pro Křehkou krásu připravilo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou. Deset výstavních vitrín charakterizuje deset dekád československé a české samostatnosti
pomocí sbírkových fondů muzea. Pro mě by bylo nejhorší vybrat z tisíců položek muzejních fondů těch
pár nejvýstižnějších, ale Petr Nový, kurátor výstavy, se mnou nesouhlasí: "Bylo by špatné, kdyby
kurátor nedokázal vybrat věci pro výstavu. Když pracujete v muzeu, tak nepřipravujete jen výstavy, ale
také se o ty věci staráte, kontrolujete je. Takže se časem namemorujete, co ve fondech máte a co je z
jaké doby, i kdybyste nechtěl. Takže připravit takovýto výběr, dělat takovouto výstavu byla radost. My
jsme chtěli, aby se návštěvník na ty jednotlivý desetiletí podíval trochu s odstupem, řekl si: aha, to byla
tato doba, ta byla méně barevná, tato víc barevná. Účelem bylo ukazovat věci zábavné, zajímavé,
někdy malinko atypické, ale hlavně takové, které ilustrují tu dobu." A já bych dodal, že pozorný
návštěvník zjistí, že novinky, které před chvílí obdivoval u prodejců, vlastně až tak velké novinky
nejsou. Nihil novi sub sole.
Poměrně velký prostor získala Nina Provaan Smetanová. Svými modely zaplnila nejen chodbu před
balkonem hlavního sálu...
...ale měla své bloky i v programu amfiteátru.
Zde můžete kromě vystoupení různých kapel postupně zhlédnout všechny modely přehlídky Made in
Jablonec 2018. Ve čtvrtek byl zájem obrovský.

Pavel Kopáček nám prozradil, že je již známé téma Made in Jablonec 2019, bude jím Haute Couture.
Venku pracuje i funkční sklářská výheň, což je pro její obsluhu v těchto vedrech hrdinský počin. Ale
uvnitř pavilonů je příjemný chládek. Koneckonců další důvod, proč Křehkou krásu zařadit do
programu. A jaký je tip na závěr, co byste rozhodně neměli vynechat? Respondenti miniankety
provedené mezi slavnostními hosty se shodli, že prodejní výstavu vánočních ozdob, jen Petr Nový z
řady poněkud vybočil: "Já bych dal stejný tip jako jiné roky, že dobré je prostě Křehkou krásu navštívit,
to svoje si už najdete."
URL| http://www.genusplus.cz/styl/krehka-krasa-2018-kvalitni-vystava-prodejci-program-i-klimatizace
http://www.tydenvlk.cz/zblizka/styl/krehka-krasa-2018-kvalitni-vystava-prodejci-program-i-klimatizace
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FOTO: V jabloneckém Eurocentru vzdávají poctu Křehké kráse
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Jablonec n. Nisou – Výstava skla a bižuterie pod názvem Křehká krása už posedmé rozzářila
jablonecké Eurocentrum. Své nejlepší výrobky sem přivezly čtyři desítky sklářských firem a institucí,
aby oslavily krásu křehkého materiálu.
"A slavit budou ještě v sobotu a v neděli. Doprovodný program výstavy Křehká krása 2018 umožňuje
dospělým i dětem vytvořit si svůj vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu nebo si vyfouknout
skleněný pohár. Na letní scéně budou každý den po celé odpoledne nepřetržitě hrát zajímavé kapely
a v neposlední řadě je zde možné zhlédnout celou verzi fenomenální módní přehlídky Made in
Jablonec 2018 s podtitulem 100 let Inspirace.
"
URL| https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/foto-v-jabloneckem-eurocentru-vzdavaji-poctu-krehkekrase-20180811.html
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