Sklářská slavnost na Kristiánově,
2. 9. 2017

Na Kristiánově v Jizerských horách ožije sklářské řemeslo
24.8.2017 genusplus.cz
Na jediný den v roce se do zaniklé sklářské osady Kristiánov v Jizerských horách vrátí výroba skla a
bižuterie. V sobotu 2. září od 9 hodin se zde uskuteční Sklářská slavnost, kterou pořádá jablonecké
Muzeum skla a bižuterie.
Můžete se těšit na stánky se skleněným a bižuterním zbožím, uvidíte ale také mistry skláře přímo při
práci – hned ve dvou sklářských pecích se bude tavit a foukat sklo, u Kopalova mačkadla vyrábět
bižuterní kameny. K vidění bude dále tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, zdobení
skla, ruční výroba skleněné bižuterie či různých módních doplňků. Připravena je široká nabídka
tvůrčích dílen, kde si budete moci vyzkoušet foukání a malování vánočních ozdob, vytvořit skleněnou
mozaiku, navléknout šňůrku korálků nebo ušít originální šperk z drobných perliček.
„Slavnost zahájí v 10 hodin mše svatá, poté uctíme zakladatele sklářské osady na místním hřbitově. V
kulturním programu vystoupí folklórní soubor Jizera z Liberce, Kočovné divadlo Rózy Blechové pro
děti a bluegrassová kapela Nudličky“, přiblížila za pořadatele Šárka Labusová. Otevřeny budou i nové
expozice v jediném zachovalém stavení osady, tzv. Liščí boudě“, která byla letos v květnu znovu
zpřístupněna po roční přestávce způsobené rekonstrukcí objektu.
Na Sklářskou slavnost na Kristiánově se můžete vydat v sobotu 2. září, program bude probíhat až do
16 hodin a vstup je zdarma.
Program:
9.00 začátek
10.00 mše svatá
11.00 pietní vzpomínka na lesním hřbitově
11.15 vystoupení folklórního souboru Jizera
11.45 pohádka Kočovného divadla Rózy Blechové
12.30 kapela Nudličky
13.30 vystoupení folklórního souboru Jizera
14.00 pohádka Kočovného divadla Rózy Blechové
14.45 kapela Nudličky
16.00 konec
Doprava
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.
Sklářská osada Kristiánov byla založena Johannem Leopoldem Riedelem roku 1774. Sklářskou pec tu
poprvé roztopil na Tři krále (6. ledna) 1776 a jeho potomci huť provozovali až do roku 1887, tedy
přesně 111 let. Zpočátku se zde vyráběly zejména číše a pohárky z dutého skla, holby, lékárenské
lahvičky, flakonky a lustrové ověsky, v 19. století se staly hlavním artiklem mačkářské tyče, trubičky a
tyčinky pro výboru bižuterie. Specialitou byly tzv. "tutny", duté trubice, které sloužily jako polotovar pro
výrobu skleněných náramků - banglí. Do dnešní doby se z tehdy významné sklářské osady zachovalo
pouze jediné stavení sloužící původně pro ubytování sklářů, později jako hospoda a rekreační

zařízení, tzv. Liščí bouda. Dnes je ve správě Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a v minulém
roce prošla kompletní rekonstrukcí. Její součástí bylo vytvoření nových expozic, malého naučného
okruhu po zaniklých stavbách osady a naučné stezky spojující významná místa spojená s místní
sklářskou tradicí na trase mezi Kristiánovem a hlavní budovou Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou.
URL| https://www.genusplus.cz/tipy-a-pozvanky/na-kristianove-v-jizerskych-horach-ozije-sklarskeremeslo

Na Kristiánově to žije
25.8.2017 kultura21.cz

Sklářská osada Kristiánov, založená roku 1774, je klíčem k srdci Jizerských hor. Otvírá nejen brány k
poznání krásy krajiny, ale i její historie. Srdcem Kristiánova byla do roku 1887 huť. Do jejich útrob
svážely formanské vozy z údolí potřebné sklářské suroviny a lesní dělníci ji zásobovali dřevem, aby
vydala světu skleněné tovary a polotovary – krev okysličenou úmornou prací sklářů, která udržovala
při životě malou osadu, ztracenou hluboko v lesích.
Stálá expozice Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Jediné zachované stavení kdysi významné sklářské osady Kristiánov, tzv. „Liščí bouda“, se po roční
rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Návštěvníky letos čeká velké množství novinek. Tou největší a
nejvýznamnější je samotná „Liščí bouda“, památkově chráněná roubenka v katastru obce Bedřichov.
Pochází z druhé poloviny 18. století a po řadě oprav sledujících záchranu objektu se dočkala celkové
rekonstrukce. Autorem návrhu rekonstrukce byl jablonecký Ateliér 4, realizace se zhostila stavební
společnost GEMA ART Praha.
Na první pohled patrnou změnou je nová střecha, kdy nevhodný bonský šindel nahradily tradiční
štípaný šindel ze smrkového dřeva. Z velké části byly vyměněny a vyspraveny kamenné podezdívky,
dřevokaznými škůdci a vlivem povětrnostních podmínek poškozená část roubení byla odstraněna a
doplněna novými dřevěnými trámy opracovanými tradičním tesařským způsobem. Z roubení také
zmizel novodobý solární panel na výrobu elektřiny, kterou nově pro objekt dodává benzínový agregát
skrytý v podzemí.
Přehlédnout se nedá ani nová zastřešená terasa, která tvarově vychází z podoby dřívějšího seníku,
jak byl dochován na dobových fotografiích.
Značnou část rekonstrukce pak návštěvník uvidí uvnitř objektu. Tou nejdůležitější je možnost využít
sociální zařízení, bez jehož vybudování by objektu hrozilo uzavření pro nesplnění hygienických
předpisů. Současně se tím připravily podmínky pro poskytování drobného občerstvení turistům.
Tím ale výčet novinek nekončí. Původní expozice se výrazně obměnila. Stěžejním exponátem zůstal
trojrozměrný model celé osady Kristiánov. Model prošel kompletní renovací. Na doprovodných
panelech se návštěvníci dozví to nejdůležitější z historie osady, podrobnosti o jednotlivých, dnes již
neexistujících, budovách a jejich obyvatelích. Seznámí se také s typickými výrobky zdejší sklárny.
Poprvé mohou zájemci navštívit také podkroví roubenky, kde muzeum připravilo kromě
odpočinkového koutku také skládání modelu bývalé osady z dřevěných kostek.
V sobotu 2. září se na Kristiánov vrátí tradice výroby skla a bižuterie. Akce nabídne nejen stánky se
skleněným a bižuterním zbožím, ale také tvůrčí dílny, kulturní program a občerstvení.

Program zahájí poutní mše svatá a pietní vzpomínka na lesním hřbitově. Následovat bude vystoupení
folklórního souboru Jizera, divadelní a hudební představení a další akce.
Celá akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, obce Bedřichov, obce Janov nad
Nisou a Severočeských komunálních služeb s.r.o.
Tisková zpráva a ilustrační foto Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
URL| http://www.kultura21.cz/tradice/16857-na-kristianove-to-zije

Na Kristiánově ožije sklářské řemeslo!
26.8.2017 nasejablonecko.cz
Na jediný den v roce se do zaniklé sklářské osady Kristiánov v Jizerských horách vrátí výroba skla a
bižuterie. V sobotu 2. září od 9 hodin se zde uskuteční Sklářská slavnost, kterou pořádá jablonecké
Muzeum skla a bižuterie.
Můžete se těšit na stánky se skleněným a bižuterním zbožím, uvidíte ale také mistry skláře přímo při
práci - hned ve dvou sklářských pecích se bude tavit a foukat sklo, u Kopalova mačkadla vyrábět
bižuterní kameny. K vidění bude dále tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, zdobení
skla, ruční výroba skleněné bižuterie či různých módních doplňků. Připravena je široká nabídka
tvůrčích dílen, kde si budete moci vyzkoušet foukání a malování vánočních ozdob, vytvořit skleněnou
mozaiku, navléknout šňůrku korálků nebo ušít originální šperk z drobných perliček.
„Slavnost zahájí v 10 hodin mše svatá, poté uctíme zakladatele sklářské osady na místním hřbitově. V
kulturním programu vystoupí folklórní soubor Jizera z Liberce, Kočovné divadlo Rózy Blechové pro
děti a bluegrassová kapela Nudličky", přiblížila za pořadatele Šárka Labusová. Otevřeny budou i nové
expozice v jediném zachovalém stavení osady, takzvané Liščí boudě, která byla letos v květnu znovu
zpřístupněna po roční přestávce způsobené rekonstrukcí objektu.
Na Sklářskou slavnost na Kristiánově se můžete vydat v sobotu 2. září, program bude probíhat až do
16 hodin a vstup je zdarma.
Podrobný program: 9.00 začátek10.00 mše svatá11.00 pietní vzpomínka na lesním hřbitově11.15
vystoupení folklórního souboru Jizera11.45 pohádka Kočovného divadla Rózy Blechové12.30 kapela
Nudličky13.30 vystoupení folklórního souboru Jizera14.00 pohádka Kočovného divadla Rózy
Blechové14.45 kapela Nudličky16.00 konec
Doprava
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.
Sklářská osada Kristiánov
Byla založena Johannem Leopoldem Riedelem roku 1774. Sklářskou pec tu poprvé roztopil na Tři
krále (6. ledna) 1776 a jeho potomci huť provozovali až do roku 1887, tedy přesně 111 let. Zpočátku
se zde vyráběly zejména číše a pohárky z dutého skla, holby, lékárenské lahvičky, flakonky a lustrové

ověsky, v 19. století se staly hlavním artiklem mačkářské tyče, trubičky a tyčinky pro výboru bižuterie.
Specialitou byly tzv. "tutny", duté trubice, které sloužily jako polotovar pro výrobu skleněných náramků
- banglí.
Do dnešní doby se z tehdy významné sklářské osady zachovalo pouze jediné stavení sloužící
původně pro ubytování sklářů, později jako hospoda a rekreační zařízení, tzv. Liščí bouda. Dnes je ve
správě Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a v minulém roce prošla kompletní rekonstrukcí.
Její součástí bylo vytvoření nových expozic, malého naučného okruhu po zaniklých stavbách osady a
naučné stezky spojující významná místa spojená s místní sklářskou tradicí na trase mezi Kristiánovem
a hlavní budovou Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
URL| http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/na-kristianove-ozije-sklarskeremeslo/?aktualitaId=49707

Na Kristiánově v Jizerských horách ožije sklářské řemeslo
28.8.2017 genusplus.cz
Na jediný den v roce se do zaniklé sklářské osady Kristiánov v Jizerských horách vrátí výroba skla a
bižuterie. V sobotu 2. září od 9 hodin se zde uskuteční Sklářská slavnost, kterou pořádá jablonecké
Muzeum skla a bižuterie.
Můžete se těšit na stánky se skleněným a bižuterním zbožím, uvidíte ale také mistry skláře přímo při
práci – hned ve dvou sklářských pecích se bude tavit a foukat sklo, u Kopalova mačkadla vyrábět
bižuterní kameny. K vidění bude dále tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, zdobení
skla, ruční výroba skleněné bižuterie či různých módních doplňků. Připravena je široká nabídka
tvůrčích dílen, kde si budete moci vyzkoušetfoukání a malování vánočních ozdob, vytvořit skleněnou
mozaiku, navléknout šňůrku korálků nebo ušít originální šperk z drobných perliček.
„Slavnost zahájí v 10 hodin mše svatá, poté uctíme zakladatele sklářské osady na místním hřbitově. V
kulturním programu vystoupí folklórní soubor Jizera z Liberce, Kočovné divadlo Rózy Blechové pro
děti a bluegrassová kapela Nudličky“, přiblížila za pořadatele Šárka Labusová. Otevřeny budou i nové
expozice v jediném zachovalém stavení osady, tzv. Liščí boudě“, která byla letos v květnu znovu
zpřístupněna po roční přestávce způsobené rekonstrukcí objektu.
Na Sklářskou slavnost na Kristiánově se můžete vydat v sobotu 2. září, program bude probíhat až do
16 hodin a vstup je zdarma.
Program:
9.00 začátek
10.00 mše svatá
11.00 pietní vzpomínka na lesním hřbitově
11.15 vystoupení folklórního souboru Jizera
11.45 pohádka Kočovného divadla Rózy Blechové
12.30 kapela Nudličky
13.30 vystoupení folklórního souboru Jizera

14.00 pohádka Kočovného divadla Rózy Blechové
14.45 kapela Nudličky
16.00 konec
Doprava
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.
Sklářská osada Kristiánov byla založena Johannem Leopoldem Riedelem roku 1774. Sklářskou pec tu
poprvé roztopil na Tři krále (6. ledna) 1776 a jeho potomci huť provozovali až do roku 1887, tedy
přesně 111 let. Zpočátku se zde vyráběly zejména číše a pohárky z dutého skla, holby, lékárenské
lahvičky, flakonky a lustrové ověsky, v 19. století se staly hlavním artiklem mačkářské tyče, trubičky a
tyčinky pro výboru bižuterie. Specialitou byly tzv. "tutny", duté trubice, které sloužily jako polotovar pro
výrobu skleněných náramků - banglí. Do dnešní doby se z tehdy významné sklářské osady zachovalo
pouze jediné stavení sloužící původně pro ubytování sklářů, později jako hospoda a rekreační
zařízení, tzv. Liščí bouda. Dnes je ve správě Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a v minulém
roce prošla kompletní rekonstrukcí. Její součástí bylo vytvoření nových expozic, malého naučného
okruhu po zaniklých stavbách osady a naučné stezky spojující významná místa spojená s místní
sklářskou tradicí na trase mezi Kristiánovem a hlavní budovou Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou.
URL| https://www.genusplus.cz/tipy-a-pozvanky/na-kristianove-v-jizerskych-horach-ozije-sklarskeremeslo

Poutníci se opět vydají k Liščí chalupě, v Kristiánově pořádá
muzeum slavnost
30.8.2017 Liberecký deník
Na pouhý den v roce se do zaniklé sklářské osady Kristiánov v Jizerských horách vrátí výroba skla a
bižuterie.
Jizerské hory – Po loňské pauze, kdy procházelo jediné dochované stavení rekonstrukcí, v Kristiánově
ožije sklářské řemeslo.
V sobotu se zde uskuteční Sklářská slavnost, kterou pořádá jablonecké Muzeum skla a bižuterie.
„Můžete se těšit na stánky se skleněným a bižuterním zbožím, uvidíte ale také mistry skláře přímo při
práci – hned ve dvou sklářských pecích se bude tavit a foukat sklo, u Kopalova mačkadla vyrábět
bižuterní kameny,“ líčí ředitelka muzea Milada Valečková. K vidění bude dále tažení skleněných
figurek či vinutých perlí u kahanu, zdobení skla, ruční výroba skleněné bižuterie či různých módních
doplňků.
Na své si přijdou zejména zručné děti, ale i dospělí.
Připravena je široká nabídka tvůrčích dílen, kde si budou moci vyzkoušet foukání a malování
vánočních ozdob, vytvořit skleněnou mozaiku, navléknout šňůrku korálků nebo ušít originální šperk z
drobných perliček.

„Slavnost zahájí v 10 hodin mše svatá, poté uctíme zakladatele sklářské osady na místním hřbitově. V
kulturním programu vystoupí folklórní soubor Jizera z Liberce, Kočovné divadlo Rózy Blechové pro
děti a bluegrassová kapela Nudličky,“ přiblížila za pořadatele ličky,“ Šárka Labusová.
Otevřeny budou i nové expozice v jediném zachovalém stavení osady, tzv.
Liščí boudě, kterou letos v květnu znovu zpřístupnili po roční přestávce způsobené rekonstrukcí
objektu.
Na Sklářskou slavnost na Kristiánově se můžete z Bedřichova vydat ale pouze pěšky nebo na kole.
Přibližovací autobus jezdil pouze při slavnostním květnovém otevření. „Ono to pěšky zase není tak
hrozné, klukovi vezmeme ale raději golfky. Pro jistotu,“ dodala babička tříletého chlapce.

Liščí bouda na Kristiánově. Chalupu z 18. století vlastní Muzeum skla a bižuterie v Jablonci, které ji
nechalo celou zrenovovat za jedenáct milionů korun, které poskytlo Ministerstvo kultury. Uvnitř je
zbrusu nová expozice o historii sklářství i sklářské osadě Kristiánov, zpřístupněné podkroví uvítají
rodiče s dětmi, které tu najdou velkou stavebnici
a k tomu také interaktivní hledání pokladu čaroděje Tamana, které je vyvede na naučnou stezku.
Upravené je i okolí chalupy. Lidé se tak mohou vydat na pochůzku po zaniklé osadě. Po mnoha letech
začalo fungovat i občerstvení, suchý záchod nahradily moderní toalety, novinkou je i zastřešená
terasa.
Foto popis|
Region| Severní Čechy
Publikováno| Liberecký deník; Liberecko / Z regionu; 03
Publikováno| Jablonecký deník; Jablonecko / Z regionu; 03
Publikováno| Českolipský deník; Českolipsko / Z regionu; 03

Poutníci se opět vydají k Liščí chalupě
30.8.2017 jablonecky.denik.cz
Jizerské hory – V Kristiánově pořádá muzeum slavnost. Na jediný den v roce se do zaniklé sklářské
osady Kristiánov v Jizerských horách vrátí výroba skla a bižuterie. Po přestávce.
"Po loňské pauze, kdy procházelo jediné dochované stavení rekonstrukcí, na Kristiánově ožije
sklářské řemeslo. V sobotu 2. září se zde uskuteční Sklářská slavnost, kterou pořádá jablonecké
Muzeum skla a bižuterie.
„Můžete se těšit na stánky se skleněným a bižuterním zbožím, uvidíte ale také mistry skláře přímo při
práci – hned ve dvou sklářských pecích se bude tavit a foukat sklo, u Kopalova mačkadla vyrábět
bižuterní kameny,“ líčí ředitelka Muzea skla a bižuterie Milada Valečková. K vidění bude dále tažení
skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, zdobení skla, ruční výroba skleněné bižuterie či různých
módních doplňků.

Na své si přijdou zejména zručné děti, ale i dospělí. Připravena je široká nabídka tvůrčích dílen, kde si
budou moci vyzkoušet foukání a malování vánočních ozdob, vytvořit skleněnou mozaiku, navléknout
šňůrku korálků nebo ušít originální šperk z drobných perliček.
„Slavnost zahájí v 10 hodin mše svatá, poté uctíme zakladatele sklářské osady na místním hřbitově. V
kulturním programu vystoupí folklórní soubor Jizera z Liberce, Kočovné divadlo Rózy Blechové pro
děti a bluegrassová kapela Nudličky,“ přiblížila za pořadatele Šárka Labusová.
Otevřeny budou i nové expozice v jediném zachovalém stavení osady, tzv. Liščí boudě, kterou letos v
květnu znovu zpřístupnili po roční přestávce způsobené rekonstrukcí objektu. Na Sklářskou slavnost
na Kristiánově se můžete z Bedřichova vydat ale pouze pěšky nebo na kole. Přibližovací autobus
jezdil pouze při slavnostním květnovém otevření. „Ono to pěšky zase není tak hrozné, klukovi
vezmeme ale raději golfky. Pro jistotu,“ dodala babička tříletého chlapce.
Chalupu z 18. století vlastní Muzeum skla a bižuterie v Jablonci, které ji nechalo celou zrenovovat za
jedenáct milionů korun, které poskytlo ministerstvo kultury. Uvnitř je tak zbrusu nová expozice o historii
sklářství i sklářské osadě Kristiánov, zpřístupněné podkroví uvítají rodiče s dětmi, které tu najdou
velkou stavebnici a k tomu také interaktivní hledání pokladu čaroděje Tamana, které je vyvede na
naučnou stezku. Upravené je i okolí chalupy.
Lidé se tak mohou vydat na pochůzku po zaniklé osadě. Po mnoha letech začalo fungovat i
občerstvení, suchý záchod nahradily moderní toalety, novinkou je i zastřešená terasa.
Sklářská osada Kristiánov byla založena Johannem Leopoldem Riedelem roku 1774. Sklářskou pec tu
poprvé roztopil na Tři krále (6. ledna) 1776 a jeho potomci huť provozovali až do roku 1887, tedy
přesně 111 let. Zpočátku se zde vyráběly zejména číše a pohárky z dutého skla, holby, lékárenské
lahvičky, flakonky a lustrové ověsky, v 19. století se staly hlavním artiklem mačkářské tyče, trubičky a
tyčinky pro výboru bižuterie. Specialitou byly tzv. "tutny", duté trubice, které sloužily jako polotovar pro
výrobu skleněných náramků - banglí. Do dnešní doby se z tehdy významné sklářské osady zachovalo
pouze jediné stavení sloužící původně pro ubytování sklářů, později jako hospoda a rekreační
zařízení, tzv. Liščí bouda."
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