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Přijďte k nám tvořit mezi svátky
13.12.2017 Jablonecký deník str. 3 Jablonecko
LENKA KLIMENTOVÁ Cestovní ruch
ROZHOVOR S ŘEDITELKOU MUZEA SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU, KTERÁ ZVE
Jablonec n. N. – Milada Valečková již několik let vede jablonecké Muzeum skla a bižuterie. To se má
rozšířit o ambiciózní prostory ve tvaru skleněného krystalu. Ale kdy?
* V okolí muzea se mělo na letošní zimu už kopat, stále se nekope. Máte potíže s dodavatelem?
Máme potíže s výběrem vhodného dodavatele, protože moc firem se nehlásí. V současné
době mohu říct, že máme jednoho uchazeče, který podal nabídku. Nabídka vypadá, že by mohla být v
pořádku, nyní jsme v procesu hodnocení, budeme vyzývat k doplnění nějakých detailů, ale snad je
naděje, že by se s tímto uchazečem mohla uzavřít smlouva a na jaře bychom začali stavět.
* Chodu muzea se ale začátek stavby vůbec nedotkne, připravujete krásné výstavy. Na co se mohou
lidé těšit, když se budou chtít přijít během adventu podívat?
Mohou se těšit na dvě výstavy, ale musím podotknout předem, že žádná není tradičně
vánoční. Jedna, kterou jsme zahájili na konci listopadu, se jmenuje „Druhá strana mince“. Chtěli
bychom touto výstavou připomenout, že válka samozřejmě přináší většinou útrapy a neštěstí, ale na
druhou stranu může přinést i nějaké kladné stránky. Nějakým způsobem posunuje vývoj techniky,
umění a přináší zajímavé příběhy, které je dobré vyprávět.
* Ale přece jenom tam nějaká ta vánoční ozdoba je.
Ano. Je k vidění několik kousků tzv. vlasteneckých ozdob. Jsou to ozdoby z první třetiny 20.
století a odrážejí tehdejší dobu, takže nesou i nějaké nacionalistické symboly.
* Druhá připravovaná výstava?
Tu jsme otevřeli minulý týden a jmenuje se „Sklo z Desné“. Připomíná 170 let od založení
sklárny v Desné prezentací zaměřenou na lisované sklo. V desenském závodě Preciosy připravili
limitovanou kolekci nejslanějších výrobků této sklárny.
* Dotkněme se alespoň trošku Vánoc. Máte připravenu tradiční dílnu. Co je letošním mottem a kdy
bude?
My jsme si zvykli dělat tradiční vánoční dílnu mezi svátky, kdy už nikdo nic nepořádá, většinou
jenom my. Lidé mají poměrně hodně času, jsou s dětmi doma, hledají, jak je zabavit. K nám mohou
přijít ve čtvrtek 28. prosince od 9 do 17 hodin na hlavní budovu. Připraven je tvořivá dílna pro všechny
generace. Foukat a malovat se budou ozdoby a skládat origami ve tvaru naší připravované přístavby,
tedy krystalu.
* A abychom se mohli těšit na rok 2018, jakou další výstavu v Muzeu skla a bižuterie chystáte?
Naše muzeum dělá sezonní výstavy, letní a zimní, takže další výstavu budeme otevírat až na
jaře a měla by to být výstava sklářského výtvarníka Zdenka Lhotského ze Železného Brodu.
Foto popis| EXPOZICE VÝSTAVY Druhá strana mince v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci.
Foto autor| Foto: Deník/ Petr Zbranek
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„Přijďte k nám tvořit mezi svátky,“ zve ředitelka muzea Milada
Valečková
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Lenka Klimentová Cestovní ruch
Jablonec n. N. – Milada Valečková již několik let vede jablonecké Muzeum skla a bižuterie. To se má
rozšířit o ambiciózní prostory ve tvaru skleněného krystalu. Ale kdy?
"V okolí muzea se mělo na letošní zimu už kopat, stále se nekope. Máte potíže s dodavatelem?Máme
potíže s výběrem vhodného dodavatele, protože moc firem se nehlásí. V současné době mohu říct, že
máme jednoho uchazeče, který podal nabídku. Nabídka vypadá, že by mohla být v pořádku, nyní jsme
v procesu hodnocení, budeme vyzývat k doplnění nějakých detailů, ale snad je naděje, že by se s
tímto uchazečem mohla uzavřít smlouva a na jaře bychom začali stavět.
Chodu muzea se ale začátek stavby vůbec nedotkne, připravujete krásné výstavy. Na co se mohou
lidé těšit, když se budou chtít přijít během adventu podívat? Mohou se těšit na dvě výstavy, ale musím
podotknout předem, že žádná není tradičně vánoční. Jedna, kterou jsme zahájili na konci listopadu, se
jmenuje „Druhá strana mince“. Chtěli bychom touto výstavou připomenout, že válka samozřejmě
přináší většinou útrapy a neštěstí, ale na druhou stranu může přinést i nějaké kladné stránky. Nějakým
způsobem posunuje vývoj techniky, umění a přináší zajímavé příběhy, které je dobré vyprávět.
Ale přece jenom tam nějaká ta vánoční ozdoba je.Ano. Je k vidění několik kousků tzv. vlasteneckých
ozdob. Jsou to ozdoby z první třetiny 20. století a odrážejí tehdejší dobu, takže nesou i nějaké
nacionalistické symboly.
Druhá připravovaná výstava?Tu jsme otevřeli minulý týden a jmenuje se „Sklo z Desné“. Připomíná
170 let od založení sklárny v Desné prezentací zaměřenou na lisované sklo. V desenském závodě
Preciosy připravili limitovanou kolekci nejslanějších výrobků této sklárny.
Dotkněme se alespoň trošku Vánoc. Máte připravenu tradiční dílnu. Co je letošním mottem a kdy
bude?My jsme si zvykli dělat tradiční vánoční dílnu mezi svátky, kdy už nikdo nic nepořádá, většinou
jenom my. Lidé mají poměrně hodně času, jsou s dětmi doma, hledají, jak je zabavit. K nám mohou
přijít ve čtvrtek 28. prosince od 9 do 17 hodin na hlavní budovu. Připraven je tvořivá dílna pro všechny
generace. Foukat a malovat se budou ozdoby a skládat origami ve tvaru naší připravované přístavby,
tedy krystalu.
A abychom se mohli těšit na rok 2018, jakou další výstavu v Muzeu skla a bižuterie chystáte?Naše
muzeum dělá sezonní výstavy, letní a zimní, takže další výstavu budeme otevírat až na jaře a měla by
to být výstava sklářského výtvarníka Zdenka Lhotského ze Železného Brodu.
"

URL| https://jablonecky.denik.cz/kultura_region/prijdte-k-nam-tvorit-mezi-svatky-zve-reditelka-muzeamilada-valeckova-20171213.html
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JABLONECKO VČERA
Jablonec n. N. – Poslední přípravy včera v Muzeu skla a bižuterie dokončili na chystané Vánoční
tvoření. To v hlavní budově začíná již v 9 hodin ráno. Svoji zručnost při foukání a malování skleněných
vánočních ozdob i skládání origami ve tvaru krystalů můžete dnes zkoušet do 17 hodin.
Region| Severní Čechy
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Bohumil KLEPETKO, moderátor
-------------------Jablonecké Muzeum skla a bižuterie uspořádalo, letos už popáté, tvořivý workshop pro děti i dospělé.
Zájem byl, účastnilo se ho víc než 700 lidí.
Kristýna BERKOVÁ, redaktorka
-------------------Soustředěné pohledy, zatajený dech. Většina dětí volí stejný postup. Natřít lepidlem, pomalu otáčet,
až pak kouli posypat třpytkami.
Tadeáš KREJČÍ, účastníci workshopu
-------------------Pak se to docela víc leskne, líbí se mi to tak.
Kristýna BERKOVÁ, redaktorka
-------------------Samotnému zdobení předcházela důkladná příprava. Některé odvážnější děti si dokonce vánoční
koule samy vyzkoušely vyfouknout.
Tadeáš KREJČÍ, účastníci workshopu
-------------------Docela se mi tady líbí, protože jsem si to docela krásně vyfoukl a vůbec jsem nevěděl, že umím tak
dobře vyfukovat.
Kristýna BERKOVÁ, redaktorka
-------------------Tradiční postup je naučil foukač skla Jan Rác. Řemeslem se živí prakticky celý život.
Jan RÁC, foukač skla
-------------------Vezmu si skleněnou trubičku, udělám si z toho odtažek a pak to nahřeju tady a musím to stejnoměrně
nahřát a pak plynule foukat do toho, aby to bylo pěkně kulatý.

Kristýna BERKOVÁ, redaktorka
-------------------Bezpečnější tvorba, skládání origami. A na závěr ještě tipovací soutěž. Kolik ozdob je na vánočním
stromku ve foyer muzea? Správná odpověď: 358 foukaných figurek. Kristýna Berková, Česká televize,
Jablonec nad Nisou.
Bohumil KLEPETKO, moderátor
-------------------A to je všechno. Prožijte příjemně poslední chvíle tohoto a začátek nového roku a v roce 2018 s
Událostmi v regionech na viděnou. Buďte zdravý a mějte se dobře.
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29.12.2017

Jablonecký deník str. 1 Titulní strana
Cestovní ruch

Foto popis| UŽ NĚKOLIK LET pravidelně mezi svátky pořádají v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie
Jablonec nad Nisou mezinávoční akci. V tvořivé dílně si včera po celý den zájemci mohli odekorovat
vlastní vánoční ozdobu dle fantazie. Na přání mistr foukač předváděl také tvorbu vánoční špičky nad
kahanem. „Dcerka Jasmína byla úplně nadšená. Ani jsme ji nemohli odtrhnout. Nečekat nás doma
oběd, asi bychom zůstali do odpoledne,“ okomentoval svou první návštěvu jabloneckého muzea
sedmatřicetiletý Matěj, který tráví s rodinou dovolenou mezi svátky u příbuzných v Jablonci. „A vůbec
nevadí, že se tvořily vánoční ozdoby a je po Vánocích,“ dodal. Vedení jabloneckého muzea se pro
takovou akci rozhodlo především proto, že tvořivých dílniček je v době adventu nepřeberné množství,
ale mezi svátky už jen velmi výjimečně. Každý rok je proto vždy velký zájem. Letos ještě zpestřili
tvorbu o papírové origami ve tvaru krystalu. Takovou má mít podobu budoucí přístavba Muzea skla a
bižuterie.
Foto autor| Foto: Albert Hora
Region| Severní Čechy
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Do muzea nalákali zájemce na tvořivou dílnu
29.12.2017
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Jablonec n. Nisou – Už několik let pravidelně mezi svátky pořádají v jabloneckém Muzeu skla a
bižuterie Jablonec nad Nisou mezinávoční akci.
"V tvořivé dílně si ve čtvrtek 28. prosince po celý den zájemci mohli odekorovat vlastní vánoční
ozdobu dle fantazie. Na přání mistr foukač předváděl také tvorbu vánoční špičky nad kahanem.
„Dcerka Jasmína byla úplně nadšená. Ani jsme ji nemohli odtrhnout. Nečekat nás doma oběd, asi
bychom zůstali do odpoledne,“ okomentoval svou první návštěvu jabloneckého muzea sedmatřicetiletý
Matěj, který tráví s rodinou dovolenou mezi svátky u příbuzných v Jablonci. „A vůbec nevadí, že se
tvořily vánoční ozdoby a je po Vánocích,“ dodal.
Vedení jabloneckého muzea se pro takovou akci rozhodlo především proto, že tvořivých dílniček je v
době adventu nepřeberné množství, ale mezi svátky už jen velmi výjimečně. Každý rok je proto vždy

velký zájem. Letos ještě zpestřili tvorbu o papírové origami ve tvaru krystalu. Takovou má mít podobu
budoucí přístavba Muzea skla a bižuterie.
Albert Hora"

URL| https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/do-muzea-nalakali-zajemce-na-tvorivou-dilnu20171229.html

www.facebook.com/ctseverovychod
https://www.facebook.com/ctseverovychod/videos/1983636938626708/
www.nasejablonecko.cz
http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/v-muzeu-skla-chystaji-tradicni-vanocnitvoreni/?aktualitaId=51675

www.jizerky.cz
http://www.jizerky.cz/dre-cs/53673-vanocni-tvoreni.html

www.liberecky-kraj.cz
http://www.liberecky-kraj.cz/dre-cs/53673-vanocni-tvoreni.html
http://certifikace.libereckykraj.cz/redakce/index.php?rok=2017&mesic=12&den=28&lanG=cs&detail=53673&subakce=events&x
user=

www.youtube.com – tv rtm+
https://www.youtube.com/watch?v=prGlWkkU4kM

www.jizerske-hory.cz
http://www.jizerske-hory.cz/cs/poznej-jizerky_aktuality_advent-v-jablonci-2017

m.cesky-raj.info
http://m.ceskyraj.info/redakce/index.php?rok=2017&mesic=12&den=28&lanG=cs&detail=53673&subakce=events&x
user=

