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Na Sklářskou slavnost na Kristiánově se vydejte už 1. září
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Tradičně první zářijovou sobotu se Kristiánov otevírá všem milovníkům skleněné krásy a Jizerek.
Letošní Sklářskou slavnost pořádá jablonecké Muzeum skla a bižuterie hned 1. září od 9 hodin.
Na ploše původních 24 jiter a 205 sáhů se můžete těšit na stánky se skleněným a bižuterním zbožím,
uvidíte ale také mistry skláře přímo při práci - bude se tavit a foukat sklo, u Kopalova mačkadla
vyrábět bižuterní kameny. Předvádět se bude tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu,
zdobení skla, výroba skleněné bižuterie či různých módních doplňků.
Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen, kde si budete moci například navléknout šňůrku
korálků nebo ušít originální šperk z drobných perliček. Novinkou bude skládání společné mozaiky ze
skleněných střípků, do kterého se mohou zapojit malí i velcí. Na děti čeká hledání pokladu čaroděje
Tamanna nebo projížďky na koni, ty šikovné a odvážné si pod dozorem členů Horské služby
Bedřichov budou moci vyzkoušet slaňování přes Kamenici.
„Slavnost začíná v 9 hodin, vlastní program pak od 9.30 uctěním památky zakladatele sklářské osady
Johanna Leopolda Riedla na místním hřbitově a následnou mší. V kulturním programu se budou celý
den střídat folklórní soubor Horačky z Českého Dubu, Swing Grass Revival a oblíbené divadlo Toy
Machine se svou původní pohádkou o kristiánovském čaroději Tamannovi," řekla pořadatelka Marie
Víšková z jabloneckého muzea. Od rána budou probíhat také komentované prohlídky vedené
muzejními kurátory, kteří zájemce provedou nejen Liščí boudou, ale celou osadou.
Program na Kristiánově bude probíhat v sobotu 1. září až do 16 hodin a vstup je zdarma.
URL| http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/na-sklarskou-slavnost-na-kristianove-sevydejte-uz-1-zari/?aktualitaId=55367
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KATEŘINA HAVLOVÁ

Na jediný den v roce se do zaniklé sklářské osady Kristiánov v Jizerských horách vrátí výroba skla a
bižuterie. V sobotu 1. září od 9 hodin se zde uskuteční Sklářská slavnost. Na ploše původních 24 jiter
a 205 sáhů se můžete těšit na stánky se skleněným a bižuterním zbožím, uvidíte ale také mistry skláře
přímo při práci, bude se tavit a foukat sklo. Předvádět se bude tažení skleněných figurek či vinutých
perlí u kahanu, zdobení skla, výroba skleněné bižuterie či různých módních doplňků.
NOVINKOU BUDE SKLÁDÁNÍ MOZAIK ZE SKLENĚNÝCH STŘÍPKŮ
Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen, kde si budete moci například navléknout šňůrku
korálků nebo ušít originální šperk z drobných perliček. Novinkou bude skládání společné mozaiky ze
skleněných střípků, do kterého se mohou zapojit malí i velcí.
Na děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna nebo projížďky na koni, ty šikovné a odvážné
si pod dozorem členů Horské služby Bedřichov budou moci vyzkoušet slaňování přes Kamenici.
Slavnost zahájí v 10 hodin mší svatoou, poté uctí zakladatele sklářské osady Johanna
Leopolda Riedla na místním hřbitově.

V kulturním programu se budou celý den střídat folklórní soubor Horačky z Českého Dubu,
Swing Grass Revival pod vedením Dušana Žanty a oblíbené divadlo Toy Machine se svou původní
pohádkou o kristiánovském čaroději Tamannovi.
Od rána budou probíhat také komentované prohlídky vedené muzejními kurátory, kteří zájemce
provedou nejen Liščí boudou, ale celou osadou.
Na Kristiánov se návštěvníci dostanou pouze pěšky po turistických cestách z Janova nad
Nisou, Bedřichova, Hrabětic a Josefova Dolu nebo na kole po značených cyklotrasách.
V den slavnosti budou posíleny autobusové spoje MHD linky č. 1, která jede z centra Jablonce
nad Nisou směrem na Bedřichov. Kdo pojede autem, může využít parkoviště v Bedřichově a v
Hraběticích.
Foto popis| FOLKLÓRNÍ SOUBOR HORAČKY z Českého Dubu vystoupí na Sklářské slavnosti na
Kristiánově.
Foto autor| Foto: Petr Pivoňka
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Kristiánov
Sklářská pouť
Tradičně první zářijovou sobotu se Kristiánov otevírá všem milovníkům skleněné krásy a Jizerek.
Letošní Sklářskou slavnost pořádá jablonecké Muzeum skla a bižuterie hned 1. září od 9 hodin. Na
ploše původních 24 jiter a 205 sáhů se můžete těšit na stánky se skleněným a bižuterním zbožím,
uvidíte ale také mistry skláře přímo při práci – bude se tavit a foukat sklo, u Kopalova mačkadla
vyrábět bižuterní kameny. Předvádět se bude tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu,
zdobení skla, výroba skleněné bižuterie či různých módních doplňků. Připravena je také nabídka
tvůrčích dílen, kde si budete moci například navléknout šňůrku korálků nebo ušít originální šperk z
drobných perliček. (jan)
Liberec
S horskou službou kolem Ještědu
Zábavný sportovní den pro celou rodinu pod názvem S horskou službou kolem Ještědu se koná v
sobotu od 8.30 na Ještědu. Návštěvníci budou mít možnost projít se po skiareálu a jeho netradičních
stezkách. Součástí akce jsou na Pláních stanoviště s kvízy na téma zdravověda, přírodověda,
místopis a sport. K vidění bude i demonstrace zásahu policistů se psy a samozřejmě ukázky práce
horské služby.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj
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Na Kristiánově se koná sklářská slavnost, kde si lidé mohou vyzkoušet tradiční řemeslo.
Bedřichov – Tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, zdobení skla, výroba bižuterie či
různých módních doplňků a v neposlední řadě také foukání skla. To je jen zlomek toho, co budete
moci nejen pozorovat, ale také si vyzkoušet na Sklářské slavnosti na Kristiánově již dnes od 9 hodin.
Tradiční a pro oblast typické řemeslo se do podhůří Jizerek vrací více než dvacet let.
Na ploše původních 24 jiter a 205 sáhů se můžete těšit na stánky se skleněným a bižuterním
zbožím, uvidíte ale také mistry skláře přímo při práci. „Na místě se sejde zhruba patnáct výrobců.
Návštěvníci si například budou moci u Kopalova mačkadla zkusit výrobu bižuterních kamenů nebo si
vyrobit skleněné figurky,“ informovala Milada Valečková, ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou, které sklářskou slavnost každoročně pořádá a je zároveň správce osady na Kristiánově.
Právě se skleněnými figurkami na místo vyráží také Karel Sobotka z Těpeř u Železného
Brodu, který se jako jeden z posledních živí výrobou skleněných foukaných figurek. „Vyrábím je z
trubiček. Zájemci mohou točit nebo jenom fouknout, zkrátka jak budou mít zájem,“ řekl Sobotka, který
se tímto řemeslem živý více než čtyřicet let. Podle jeho slov mu akce podobné té na Kristiánově
pomáhají „přežít“ v dnešní zrychlené době.
Pokračování na straně 2
Kristiánov láká na sklářskou slavnost
Pokračování ze strany 1
Také Svaz výrobců skla a bižuterie celou akci vítá, už proto, že to je jistá forma propagace. „Sklářská
slavnost je zcela v režii jabloneckého muzea a my jsme za to rádi. Na akci budeme mít letáky Za
sklem a bižuterií do Jablonce,“ poznamenala tajemnice svazu Hana Semelková.
Slavnost odstartuje uctěním památky zakladatele sklářské osady Johanna Leopolda Riedla na
místním hřbitově a následnou mší.
V kulturním programu se budou celý den střídat folklorní soubor Horačky z Českého Dubu, Swing
Grass Revival a divadlo Toy Machine se svou původní pohádkou o kristiánovském čaroději
Tamannovi. Od rána budou probíhat také komentované prohlídky vedené muzejními kurátory, kteří
zájemce provedou nejen Liščí boudou, ale celou osadou.
Připravena je také nabídka tvůrčích dílen, kde si lidé mohou navléknout šňůrku korálků nebo
ušít originální šperk z drobných perliček.
„Novinkou bude skládání společné mozaiky ze skleněných střípků, do kterého se mohou zapojit malí i
velcí,“ láká na akci Valečková.
Na děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna nebo projížďky na koni, ty šikovné a odvážné
si pod dozorem členů Horské služby Bedřichov budou moci vyzkoušet slaňování přes Kamenici.
Na Kristiánov se návštěvníci dostanou pouze pěšky po turistických cestách z Janova nad
Nisou, Bedřichova, Hrabětic a Josefova Dolu nebo na kole po značených cyklotrasách. V den
slavnosti budou posíleny autobusové spoje z centra Jablonce.
Lidé si budou moci u Kopalova mačkadla zkusit výrobu bižuterních kamenů.
Region| Severní Čechy

libereckadrbna.cz

Tipy na víkend: Krajské dožínky, pivní festival i sklářská slavnost
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První zářijový víkend nabídne bohatý program na mnoha místech po celém Libereckém kraji. Zatímco
je někdy těžké nějakou akci vůbec najít, tento víkend opravu nudit nebudete a o výběr akce nouze
nebude.
Přímo před libereckou radnicí se sejdou příznivci chmelového moku v rámci druhého ročníku
Libereckého pivního festivalu. Od třinácti pivovarů můžete ochutnat přes 60 druhů piv. Akce začíná v
10 hodin slavnostním zahájením a trvá až do večera. Na pódiu vystoupí Soundstain, S.R.O. a akci
uzavře kapela Rammstein Members Club. Připraven bude i program pro děti.
Liberecký kraj pořádá v Bílém Kostel nad Nisou Krajské dožínky. Celodenní akci odstartují v 10 hodin
folklorní soubory. Nebude chybět ani pravý dožínkový průvod. V rámci akce bude oceněn o nejlepší
výrobek roku Libereckého kraje. Můžete se těšit na Janka Ledeckého, Big'O'Band, Seven, DJ Honzu
Žílu ale také regionální výrobky a ukázky tradičních řemesel.
Do Jizerských hor se zítra vrátí skláři, a to v rámci Sklářské slavnosti na Kristiánově. V bývalé sklářské
osadě budou pro návštěvníky připraveny stánky se sklem i bižuterií, nebudou chybět ani ukázky
výroby. V 10 hodin zde proběhne mše svatá, která uctí zakladatele sklářské osady. Akce potrvá do 16
hodin.
V Košťálově se v sobotu od 13 hodin koná šestnáctá Přehlídka dechové hudby. Vystoupí zde DH
Broďanka, Věnovanka, Táboranka, Monsterkoncert a další.
Další sobotní akcí je maloskalský Den s eMBéčkem. U fotbalového hřiště se sejdou vozidla Škoda,
společně vyrazí na vyjížďku i orientační jízdu po okolí. V ten den se na Malé Skále koná i Maloskalský
jarmark, který od 10 hodin nabídne hudební program, ukázky řemesel i řadu přednášek na téma tělo a
duše. Navíc zde můžete soutěžit i o nejlepší marmeládu.
Živo bude i po Bezdězem, kde v sobotu proběhne poslední z festivalů Hrady CZ, více zde.
V neděli v Lidových sadech odstartuje v 10 hodin druhé mezinárodní výtvarné sympozium ASI
syMETRIE. Letošní ročník je zaměřen na 3D papier TH a papier mache.
U Hospice sv. Zdislavy v Liberci v neděli proběhne benefiční koncert Jaroslava Svěceného a
cembalistky Jitky Navrátilové. Akce začíná v 15 hodin.
URL| https://www.libereckadrbna.cz/kulturni-prehled/15842-tipy-na-vikend-krajske-dozinky-pivnifestival-i-sklarska-slavnost.html
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