DOBA CÍSAŘSKÁ aneb KAREL IV. v
jabloneckém muzeu skla a bižuterie
Zbyněk Metelka 11.1.2016 Festivaly a výstavy, Muzea

Pro návštěvníky Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou je na poslední lednový víkend, kdy mají děti pololetní prázdniny,
připraven mimořádný program k 700. výročí narození českého krále a římského císaře
KARLA IV.
Program se skládá z panelové výstavy, kterou zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a Knihovna J.
A. Komenského v Praze, a tvůrčí dílny, v níž si všichni budou moci vyrobit skleněný medailonek a
stylovou krabičku v podobě pokladničky. „Už od začátku roku nabízíme také pracovní list Najděte
sklo z doby Karla IV., s nímž mohou návštěvníci v muzejních expozicích po celý rok hledat repliky
skleněných pohárů a číší z karolinské doby a soutěžit o hodnotné ceny“, informuje muzejní
pedagožka Jaroslava Novotná.
Speciální program k výročí Karla IV. potrvá pouze od pátku 29. do neděle 31. ledna od 9 do 17 hodin
a koná se za podpory Ministerstva kultury ČR. Program včetně výroby medailonku je v rámci
běžného vstupného do muzea. Pokud si někdo přijde pouze vyrobit medailonek, zaplatí 30,- Kč.

JABLONEC: Muzeum chystá specialitu k výročí Karla IV.
11.1.2016 genusplus.cz str. 0 Zpravodajství
MSB/Jana Šůrová Cestovní ruch

Pro návštěvníky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je na poslední lednový víkend, kdy mají děti
pololetní prázdniny, připraven mimořádný program k 700. výročí narození českého krále a římského
císaře
Karla IV. Program se skládá z panelové výstavy, kterou zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a
Knihovna
J. A. Komenského v Praze.
Během tvůrčí dílny si všichni budou moci vyrobit skleněný medailonek a stylovou krabičku v podobě
pokladničky. „Už od začátku roku nabízíme také pracovní list Najděte sklo z doby Karla IV., s nímž mohou
návštěvníci v muzejních expozicích po celý rok hledat repliky skleněných pohárů a číší z karolinské doby a
soutěžit o hodnotné ceny“, informuje muzejní pedagožka Jaroslava Novotná.
Speciální program k výročí Karla IV. potrvá pouze od pátku 29. do neděle 31. ledna od 9 do 17 hodin a
koná
se za podpory Ministerstva kultury ČR. Program včetně výroby medailonku je v rámci běžného vstupného
do muzea. Pokud si někdo přijde pouze vyrobit medailonek, zaplatí 30,- Kč.
URL| http://www.genusplus.cz/zpravodajstvi/...eum-chysta-specialitu-k-vyroci-karla-iv.
genusplus.cz

Věděli jste, že...
11.1.2016 Jablonecký deník str. 3 Jablonecko
(rud) Cestovní ruch
... v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie připravují zvláštní program? 29. – 31.
ledna 2016, vždy od 9 do 17 hodin si výročí 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV.
si návštěvníci připomenou panelovou výstavou KAREL IV., zapůjčenou z Národního pedagogického muzea
a Knihovny J. A. Komenského v Praze. V doprovodném programu mohou hledat ve stálých expozicích
repliky skleněných pohárů a číší z doby Karla IV., v tvůrčí dílně si pak ozdobit skleněný medailonek a
vyrobit stylovou krabičku.

Foto popis|
Region| Severní Čechy

JABLONEC N.N.: Muzeum chystá specialitu k výročí Karla IV.
12.1.2016 genusplus.cz str. 0 Zpravodajství
MSB/Jana Šůrová Cestovní ruch

Pro návštěvníky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je na poslední lednový víkend, kdy mají
děti pololetní prázdniny, připraven mimořádný program k 700. výročí narození českého krále a římského
císaře Karla IV. Program se skládá z panelové výstavy, kterou zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a
Knihovna J. A. Komenského v Praze.
Během tvůrčí dílny si všichni budou moci vyrobit skleněný medailonek a stylovou krabičku v podobě
pokladničky. „Už od začátku roku nabízíme také pracovní list Najděte sklo z doby Karla IV., s nímž mohou
návštěvníci v muzejních expozicích po celý rok hledat repliky skleněných pohárů a číší z karolinské doby a
soutěžit o hodnotné ceny“, informuje muzejní pedagožka Jaroslava Novotná.
Speciální program k výročí Karla IV. potrvá pouze od pátku 29. do neděle 31. ledna od 9 do 17 hodin a
koná
se za podpory Ministerstva kultury ČR. Program včetně výroby medailonku je v rámci běžného vstupného
do muzea. Pokud si někdo přijde pouze vyrobit medailonek, zaplatí 30,- Kč.
URL| http://www.genusplus.cz/zpravodajstvi/...eum-chysta-specialitu-k-vyroci-karla-iv.

Věděli jste, že...
16.1.2016

Jablonecký deník str. 3 Jablonecko
(jzi) Cestovní ruch

ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA

Také jablonecké Muzeum skla a bižuterie se přidalo k letošním republikovým oslavám k připomenutí 700.
výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV a jeho vlády.
Ve stálých expozicích muzea jsou v tuto chvíli již umístěny repliky gotických skleněných pohárů a číší z
doby tohoto panovníka. Muzeum k nim navíc připravilo i zajímavou soutěž. Pokud jejich počet určíte
správně, můžete po slosování, které proběhne na konci roku, vyhrát hodnotnou publikaci. Na poslední
lednový víkend, kdy mají děti pololetní prázdniny, se navíc chystá další část této akce. Program se bude
skládat z panelové výstavy, kterou zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského
v Praze. Dále bude fungovat tvůrčí dílna, v níž si všichni budou moci vyrobit skleněný medailonek a
stylovou krabičku v podobě pokladničky.

Foto popis|
Region| Severní Čechy

Aha! pro ženy

Nelenošte, bavte se!
26.1.2016

Aha! pro ženy str. 37
Cestovní ruch

Výstava s tvořením Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie Muzeum u příležitosti 700. výročí
narození Karla IV. připravilo výstavu plnou skleněných předmětů, tvůrčí dílny, kde si každý může vyrobit
svůj medailonek nebo pokladničku, a soutěž o hodnotné ceny.

Chvilka pro tebe

NENECHTE SI UJÍT
27.1.2016

Chvilka pro tebe
Hana Primusová

str. 46 Chvilka pro volný čas
Cestovní ruch

od 27. 1. do 2. 2. 2016 Zima vrcholí, ale o zábavné i poučné zážitky není nouze. Stačí si vybrat ten pravý.

VLASTNORUČNÍ MEDAILONEK

Speciální program k výročí narození Karla IV.
chystá na poslední lednový víkend (29. 1.-31. 1.) Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Kromě panelové výstavy, již zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského v
Praze, vás čeká i tvůrčí dílna. Vyrobíte si skleněný medailonek a stylovou pokladničku. Můžete si vzít i
pracovní list Najděte sklo z doby Karla IV., s nímž lze po celý rok hledat v expozicích repliky skleněných
pohárů a číší z karolínské doby a soutěžit o hodnotné ceny. Více na http://www.msb-jablonec.cz.

