Sklářská slavnost na Kristiánově
7. 9. 2019
5.3. SKLÁŘSKOU SLAVNOST NA KRIST IÁNOVĚ

SKLÁŘSKOU SLAVNOST NA KRISTIÁNOVĚ
WEB, Datum: 11.08.2019, Zdroj: kamzajdem.cz, Autor: Sklářskou Slavnost

SKLÁŘSKOU SLAVNOST NA KRISTIÁNOVĚ OTEVŘE ČARODĚJ TAMANN
Zveme všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek k návštěvě Sklářské slavnosti na Kristiánově.
Koná se vždy první sobotu v září, letos tedy v sobotu 7. září 2019 od 9 hodin.
Sledovat mistry skláře přímo u pece, dívat se, jak se tvoří číše, poznat kouzlo tažení skleněných
figurek či vinutých perlí u kahanu, sledovat foukání ozdob, poznat výrobu skleněné bižuterie či různých
módních doplňků můžete pouze a jedině na Kristiánově. Zde se opět po roce bude konat Sklářská
slavnost s nabídkou nejen skleněné krásy, ale také s ukázkami různých řemesel, ručně vyráběného
zboží a živým doprovodným programem pod širým nebem.
Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen, v nichž se budete moci zapojit třeba do společné
výroby skleněné mozaiky s vyobrazením lišáka, jako symbolu Liščí boudy, nebo můžete vyrábět
bižuterní kameny u Kopalova mačkadla a k tomu si třeba navléknout šňůrku korálků či ušít originální
šperk z drobných perliček. Na děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna, který letos slíbil slavnost
navštívit osobně. Ti největší odvážlivci si mohou, pod dozorem Horské služby Bedřichov, vyzkoušet
slaňování přes Kamenici anebo jízdu na koni.
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 Nisanka a Čmukaři z Turnova s pohádkou pro děti i dospělé. V poledne
zazpívají „Zlatý holky“ a probíhat budou také komentované prohlídky expozicí i celou osadou vedené
muzejními kurátory.
Program na Kristiánově bude v sobotu 7. září probíhat až do 16 hodin, vstup je zdarma.
Program:
9.00 začátek slavnosti
9.30 uctění památky zakladatele Sklářské osady na Lesním hřbitově
10.00 poutní mše svatá v místě bývalého Panského domu
11.00 Folklorní soubor Nisanka
11.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky“ – Čmukaři Turnov
12.00 skupina Zlatý holky
13.00 Folklorní soubor Nisanka
14.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky“ – Čmukaři Turnov
15.00 Folklorní soubor Nisanka
16.00 ukončení slavnosti
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.
Auta mohou využít parkoviště v Bedřichově a v Hraběticích.
https://kamzajdem.cz/event/sklarskou-slavnost-na-kristianove/

3.8. Nej navšt ěvova nější míst a Lib ereck ého kraj e: iQla ndia, zoo a a quap ark B abylo n

Nejnavštěvovanější místa Libereckého kraje: iQlandia, zoo a aquapark Babylon
WEB, Datum: 18.08.2019, Zdroj: kudyznudy.cz

Moderní science centrum s planetáriem a stovkami originálních interaktivních exponátů: to je iQlandia,
nejnavštěvovanější místo Libereckého kraje. Druhé místo patří zoologické zahradě a třetí aquaparku v
Centru Babylon. Všechna tři místa najdete v krajském městě Liberci.
Svět vědy a techniky, který vás uhrane a nepustí: to je iQlandia, moderní science centrum v Liberci,
nejnavštěvovanější místo Libereckého kraje. V deseti expozicích se nachází přes 400 interaktivních
exponátů z oblasti astronomie, geologie, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, techniky i matematiky.

TOP místa: 5 x Liberec
Většinu z TOP 10 nejnavštěvovanějších míst najdete přímo v Liberci. Oblíbená je Zoologická zahrada,
mezi jejíž největší lákadla patří bílí tygři a lachtani, aquapark a lunapark v Centru Babylon, krytý a
celoročně otevřený DinoPark s DinoTeráriem a krokodýly a také iQpark, historicky první science
centrum v Česku, které zpřístupnilo vědu a techniku i těm nejmenším návštěvníkům. Tradičně velmi
oblíbené byly i hrady a zámky, zejména zámek Sychrov a hrady Trosky a Bezděz.
Neobjevená místa: muzea zubačky, skla a Čtyřlístku
Kdo se někdy projel ozubnicovou tratí z Tanvaldu do Kořenova a navazující tratí do Szklarské Poręby,
toho bude zajímat i její pestrá historie, zvláštnosti a vozidla. Podrobně se s ní seznámíte v Muzeu
ozubnicové dráhy na kořenovském nádraží, užít si můžete i některé z nostalgických jízd. Pro rodiny s
dětmi je skvělým místem Muzeum Čtyřlístku v Doksech, odkud se můžete vydat na pohádkové
putování kolem Blaťáku alias Máchova jezera.
Co vám nesmí uniknout: Sklářská slavnost v Kristánově
Poznejte Jizerské hory jako místo živých sklářských tradic a vydejte se první zářijovou sobotu do
bývalé sklářské osady Kristiánov. Jablonecké Muzeum skla a bižuterie tu v sobotu 7. září pořádá
Sklářskou slavnost; kromě stánků se skleněným a bižuterním zbožím uvidíte mistry skláře přímo při
práci. Bude se tavit a foukat sklo, uvidíte tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, zdobení
skla, výrobu skleněné bižuterie či různých módních doplňků, prohlédnout si můžete i malé muzeum.
Výzkum návštěvnosti turistických cílů v České republice realizovala agentura CzechTourism ve
spolupráci s destinačními společnostmi a krajskými úřady. Měřítkem návštěvnosti je počet
registrovaných návštěvníků v tisících. Data zahrnují návštěvnost domácích a zahraničních turistů.
http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Nejnavstevovanejsi-mista-Libereckeho-kraje--iQland.aspx
3.6. Sklá řská sl avnos t op ět oživ í něk dejší sl avno u os adu

Sklářská slavnost opět oživí někdejší slavnou osadu
TISK, Datum: 02.09.2019, Zdroj: Jablonecký deník, Strana: 3, Autor: (jsd), Vytištěno: 1 150, Rubrika: Jablonecko,
Země: Česko

Krátce
Kristiánov – První zářijovou sobotu se opět vrátí do kdysi slavné sklářské osady Kristiánov výroba
skla. Muzeum skla a bižuterie pořádá Sklářskou slavnost. 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 svatou. V kulturním programu se představí například folklórní soubor
Nisanka nebo skupina Zlatý holky.
Region vydání: Severní Čechy
3.19. Tipy den íku

Tipy deníku
TISK, Datum: 31.08.2019, Zdroj: Liberecký deník, Strana: 13, Vytištěno: 2 020, Rubrika: Letní tipy deníku, Země:
Česko

Redaktorka Jabloneckého deníku Lenka Brabencová doporučuje
Tanvaldské slavnosti doplní Soutěž o pohár starosty města
Tanvald, sobota 7. září V areál autokempu Tanvaldská kotlina se již příští sobotu budou konat
oblíbené Tanvaldské slavnosti. Na místě nebude chybět řemeslný jarmark s místními výrobci a
prodejci. Uslyšíte dechovku, country, rock a pop. Pořadatelé zajistili občerstvení, stánkový prodej,
malé pouťové atrakce, divadlo a výtvarné dílny pro děti, ohňostroj. Nebude chybět ani Soutěž o pohár
starosty města Tanvaldu.
Sklářská slavnost na Kristiánově
Kristiánov, sobota 7. září, 9–16 hodin Sledovat mistry skláře přímo u pece, dívat se, jak se tvoří číše,
poznat kouzlo tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, sledovat foukání ozdob, poznat
výrobu skleněné bižuterie či různých módních doplňků můžete pouze a jedině na Kristiánově. Slavnost
začíná v 9 hodin, vlastní program pak od 9:30 uctěním památky zakladatele sklářské osady Johanna

Leopolda Riedla a následnou mší. V kulturním programu se budou střídat folklórní soubor Nisanka a
Čmukaři z Turnova s pohádkou pro děti i dospělé.
Zákupy zvou na noční prohlídky
Zámek Zákupy, sobota od 17.30 hodin Noční hrané prohlídky interiérů zámku s tanci na téma
prvorepublikových filmů se šťastným příběhem v podání tanečního souboru Villanella nabídne v
sobotu v rámci Hradozámecké noci zámek Zákupy. Začátky prohlídek jsou každou hodinu od 17.30 do
21.30 hodin.
U Bezdězu pokračuje festival Hrady
Bezděz, sobota od 10.00 hodin Už popatnácté v létě na českých a moravských historických
památkách vystupuje špička české hudební scény v rámci festivalu Hrady CZ. Poslední zastávka
vyvrcholí dnes pod hradem Bezděz. Areál bude přístupný od 10 hodin. Uslyšíte kapely PSH, Dymytry,
Kamila Střihavku & The Leaders!, Wohnout nebo Visací zámek. Zazpívá zpěvačka Elis Mraz či rockeři
The Lighthouse Journey.
Po šesti letech se na Hrady CZ vrací také kapela Kryštof v čele se zpěvákem Richardem Krajčem a
přiveze jedinečnou show.
Šimifest slibuje kupu dobrého jídla
hospoda U Potůčku, Šimonovice, sobota od 11 do 23 h Končící prázdniny si můžete zpříjemnit tuto
sobotu od 11 do 23 hodin na festivalu jídla a hudby Šimifest 2019 v Šimonovicích. V Šivalu miparku za
hospodou U Potůčku se představí několik farmářů, minipivovarů a food trucků.
Konkrétně půjde například o pivovary Cvikov, Moje Pivo a Beranův Pivovar, dále řeznictví Mass.na,
kavárna kolo Café, výrobce limonád Lemonape nebo včelařství Švoma. K poslechu zahrají kapely
Imaginárium, The Neons, Přehmant nebo Koneckonců. Pro nejmenší si organizátoři připravili ručně
vyráběné atrakce, na kterých mohou dovádět po celý den. Vstupné bude 50 korun, děti do 15 let
zdarma.
Hradozámecká noc nemine Frýdlant
zámek Frýdlant, sobota 31. srpna od 13 do 22 hodin Speciální program na frýdlantském zámku začne
tuto sobotu ve 13 hodin. Noční prohlídky na motivy příběhu Panna a netvor budou začínat v každou
celou hodinu od 19.00 do 22.00. Více informací najdete na www.zamek-frydlant.cz.
Vážení čtenáři, v našem okrese existuje mnoho klubů, spolků a dalších občanských sdružení. Děláte i
vy něco zajímavého, pořádáte oblíbené akce? Napište nám. Rádi zveřejníme váš tip.
Region vydání: Severní Čechy
3.33. Skl ářsko u slav nost na Kristi ánov ě ot evře čar oděj Ta man n

Sklářskou slavnost na Kristiánově otevře čaroděj Tamann
WEB, Datum: 30.08.2019, Zdroj: kraj-lbc.cz, Autor: Jan Mikulička

V tradičním termínu, tedy první zářijovou sobotu, se opět vrátí do kdysi slavné sklářské osady
Kristiánov výroba skla. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou pořádá Sklářskou slavnost.
Budete možno sledovat mistry skláře přímo u pece, jak tvoří bohatě zdobené číše, poznat kouzlo
tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob nebo výrobu skleněné bižuterie či
různých módních doplňků. K vidění i nákupu ale budou také další řemeslné výrobky a chybět nebude
ani doprovodný program a dobré jídlo.
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 svatou.
„V kulturním programu se představí folklórní soubor Nisanka, hudební uskupení Zlatý holky s
písničkami o Jizerských horách, v odpolední části pak „Funny Grass“ s bluegrassovými rytmy a
country muzikou,“ řekla pořadatelka Marie Víšková z jabloneckého muzea.
Pořadatelé opět lákají na širokou nabídku tvůrčích dílen. Návštzěvníci se zapojí do společné tvorby
skleněné mozaiky s vyobrazením lišáka jako symbolu Liščí boudy, odnesou si vlastní sklenici s
vypískovaným motivem a mnoho dalších výrobků. Přímo v muzejní expozici bude malířka skla Alena

Šulcová zdobit tradičními motivy duté lahvičky, takzvané prysky, které se na Kristiánově v 19. století
vyráběly. Připraveny jsou také komentované prohlídky expozicí i celou osadou, vedené muzejními
kurátory.
Děti čeká hledání pokladu, letos pod osobním dohledem místního čaroděje Tamanna, pohádka
souboru Čmukaři z Turnova a ti největší odvážlivci si mohou vyzkoušet slaňování přes Kamenici
anebo jízdu na koni.
Program:
9.00 začátek slavnosti
9.30 uctění památky zakladatele Sklářské osady na Lesním hřbitově
10.00 poutní mše svatá v místě bývalého Panského domu
11.00 Folklorní soubor Nisanka
11.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky“ - Čmukaři Turnov
12.00 skupina Zlatý holky
13.00 Folklorní soubor Nisanka
13.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky“ - Čmukaři Turnov
14.00 Funny Gras – bluegrass, country
14.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky“ - Čmukaři Turnov
15.00 Folklorní soubor Nisanka
16.00 ukončení slavnosti
TZ: Muzeum skla a bižuterie
https://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/sklarskou-slavnost-na-kristianove-otevre-carodej-tamannn924962.htm

3.5. Jiz erky zv ou na sklá řsko u slavn ost do Kristi ánov a

Jizerky zvou na sklářskou slavnost do Kristiánova
TISK, Datum: 03.09.2019, Zdroj: Liberecký deník, Strana: 3, Autor: red), Vytištěno: 2 020, Rubrika:
Liberecko/Region, Země: Česko

Jizerské hory – Muzeum skla a bižuterie zve v sobotu 7. září k návštěvě Sklářské slavnosti na
Kristiánově. Budete moci sledovat mistry skláře přímo u pece, jak tvoří bohatě zdobené číše, poznat
kouzlo tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob nebo výrobu skleněné
bižuterie. Výrobky bude možné si i zakoupit. 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 svatou. V kulturním programu se představí folklórní soubor Nisanka, hudební uskupení
Zlatý holky s písničkami o Jizerských horách, v odpolední části pak „Funny Grass“. Organizátoři ale
upozorňují, že na Kristiánov se návštěvníci dostanou pouze pěšky po turistických cestách nebo na
kole po značených cyklotrasách. Parkovat lze v Bedřichově a v Hraběticích.
Region vydání: Severní Čechy
3.9. Kristi ánov ožije sl avnos tí

Kristiánov ožije slavností
TISK, Datum: 03.09.2019, Zdroj: Týdeník Jablonecko, Strana: 5, Autor: (katy), Země: Česko

Sklářskou slavnost na Kristiánově otevře čaroděj Tamann v sobotu 7. září. Začíná v 9 hodin a vstup je
zdarma.
Sledovat mistry skláře přímo u pece, dívat se, jak se tvoří číše, poznat kouzlo tažení skleněných
figurek či vinutých perlí u kahanu, sledovat foukání ozdob, poznat výrobu skleněné bižuterie či různých
módních doplňků můžete pouze a jedině na Kristiánově. Tradiční slavnost nabízí nejen skleněnou
krásu, ale i ukázky různých řemesel, ručně vyráběného zboží a živý doprovodný program pod širým
nebem.
BUDOU VYRÁBĚT MOZAIKU
Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen, v nichž se budete moci zapojit třeba do společné
výroby skleněné mozaiky s vyobrazením LIŠÁKA, jako symbolu Liščí boudy, nebo si můžete třeba
navléknout šňůrku korálků či ušít originální šperk z drobných perliček. Na děti čeká hledání pokladu
čaroděje Tamanna, který letos slíbil slavnost navštívit osobně. „Ti největší odvážlivci si mohou, pod

dozorem Horské služby Bedřichov, vyzkoušet slaňování přes Kamenici anebo jízdu na koni,“ zvou
organizátoři z Muzea skla a bižuterie.
V programu se budou celý den střídat folklorní soubor Nisanka z Jablonce nad Nisou a Čmukaři z
Turnova s pohádkou pro děti i dospělé.

3.11. Jizerky zvou na skl ářsk ou slav nost do Kris tián ova. So učástí bu de i mše sv atá

Jizerky zvou na sklářskou slavnost do Kristiánova. Součástí bude i mše svatá
WEB, Datum: 03.09.2019, Zdroj: jablonecky.denik.cz

Muzeum skla a bižuterie zve v sobotu 7. září k návštěvě Sklářské slavnosti na Kristiánově. Budete
moci sledovat mistry skláře přímo u pece, jak tvoří bohatě zdobené číše, poznat kouzlo tažení
skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob nebo výrobu skleněné bižuterie. Výrobky
bude možné si i zakoupit.
https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/jizerky-zvou-na-sklarskou-slavnost-do-kristianova-soucastibude-i-mse-svata-20190903.html
3.12. Jizerky zvou na skl ářsk ou slav nost do Kris tián ova. So učástí bu de i mše sv atá

Jizerky zvou na sklářskou slavnost do Kristiánova. Součástí bude i mše svatá
WEB, Datum: 03.09.2019, Zdroj: liberecky.denik.cz +2, Autor: Redakce
Obsahové duplicity: 03.09.2019 - Liberecký deník, liberecdnes.cz URL

Muzeum skla a bižuterie zve v sobotu 7. září k návštěvě Sklářské slavnosti na Kristiánově. Budete
moci sledovat mistry skláře přímo u pece, jak tvoří bohatě zdobené číše, poznat kouzlo tažení
skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob nebo výrobu skleněné bižuterie. Výrobky
bude možné si i zakoupit.
Sklářská slavnost na Kristiánově. / Foto: Aleš Kosina
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 svatou. V kulturním programu se
představí folklórní soubor Nisanka, hudební uskupení Zlatý holky s písničkami o Jizerských horách, v
odpolední části pak „Funny Grass“. Organizátoři ale upozorňují, že na Kristiánov se návštěvníci
dostanou pouze pěšky po turistických cestách nebo na kole po značených cyklotrasách. Parkovat lze
v Bedřichově a v Hraběticích.
Autor: Redakce
https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/jizerky-zvou-na-sklarskou-slavnost-do-kristianova-soucastibude-i-mse-svata-20190903.html

3.6. Sklá řská sl avnos t op ět oživ í něk dejší sl avno u os adu

Sklářská slavnost opět oživí někdejší slavnou osadu
TISK, Datum: 05.09.2019, Zdroj: Jablonecký deník +1, Strana: 3, Autor: (jsd), Vytištěno: 1 150, Rubrika:
Jablonecko - Region, Země: Česko
Obsahové duplicity: 02.09.2019 - Jablonecko

Kristiánov – První zářijovou sobotu se opět vrátí do kdysi slavné sklářské osady Kristiánov výroba
skla. Muzeum skla a bižuterie pořádá Sklářskou slavnost. 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 svatou. V kulturním programu se představí například folklorní soubor
Nisanka nebo skupina Zlatý holky.
Region vydání: Severní Čechy
3.6. Sklá řská sl avnos t na K ristián ově

Sklářská slavnost na Kristiánově
TISK, Datum: 06.09.2019, Zdroj: Jablonecký deník, Strana: 9, Vytištěno: 1 150, Rubrika: Deník tipy, Země: Česko

Víkendový tip
Kdy: sobota 7. září, 9–16 hodin Kde: Sklářská expozice Kristiánov – Bedřichov 52 Za kolik: Zdarma
Muzeum skla a bižuterie zve všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek k návštěvě Sklářské
slavnosti na Kristiánově. Sledovat mistry skláře přímo u pece, dívat se, jak se tvoří číše, poznat kouzlo
tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, sledovat foukání ozdob, poznat výrobu skleněné

bižuterie či různých módních doplňků můžete pouze a jedině na Kristiánově. Zde se opět po roce
bude konat Sklářská slavnost s nabídkou nejen skleněné krásy, ale také s ukázkami různých řemesel,
ručně vyráběného zboží a živým doprovodným programem pod širým nebem.
Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen, v nichž se budete moci zapojit třeba do společné
výroby skleněné mozaiky s vyobrazením lišáka, jako symbolu Liščí boudy, nebo můžete vyrábět
bižuterní kameny u Kopalova mačkadla a k tomu si třeba navléknout šňůrku korálků či ušít originální
šperk z drobných perliček. Na děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna, který letos slíbil slavnost
navštívit osobně. Ti největší odvážlivci si mohou, pod dozorem Horské služby Bedřichov, vyzkoušet
slaňování přes Kamenici anebo jízdu na koni.
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 Nisanka a Čmukaři z Turnova s pohádkou pro děti i dospělé. V poledne
zazpívají „Zlatý holky“ a probíhat budou také komentované prohlídky expozicí i celou osadou.
Region vydání: Severní Čechy
3.7. Kristi ánov ovlá dnou skláři

Kristiánov ovládnou skláři
TISK, Datum: 06.09.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: (paj), Vytištěno: 138 523,
Prodáno: 113 539, Rubrika: Kraj Liberecký, Země: Česko

Jizerské hory
Sledovat mistry skláře při práci, zapojit se do výroby skleněné mozaiky, navléknout si korále dle
vlastní fantazie nebo si ušít originální šperk z drobných perliček. To, a ještě spoustu dalšího, nabízí
tradiční Sklářská slavnost na Kristiánově v Jizerských horách v sobotu 7. září.
Program tam potrvá od 9 do 16 hodin. O dobrou náladu se budou starat folklórní soubor Nisanka a
Čmukaři z Turnova s pohádkou pro děti i dospělé. V plánu jsou také komentované prohlídky expozicí v
Liščí boudě i celou bývalou osadou. Přístup na Kristiánov je možný pouze pěšky nebo na kole.
Region vydání: Mladá fronta DNES - liberecký kraj
3.20. Muz eum skla a bižut erie : Sklářsk ou sla vnost na K ristián ově o tevř e ča rod ěj T ama nn

Muzeum skla a bižuterie: Sklářskou slavnost na Kristiánově otevře čaroděj
Tamann
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: cysnews.cz, Autor: Markéta Pavelková

Všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek zve jablonecké Muzeum skla a bižuterie v sobotu 7. září k
návštěvě Sklářské slavnosti na Kristiánově.
Pořadatelé opět lákají na širokou nabídku tvůrčích dílen. Budete se moci zapojit do společné tvorby
skleněné mozaiky s vyobrazením lišáka, jako symbolu Liščí boudy, odnést si vlastní sklenici s
vypískovaným motivem a mnoho dalších výrobků. Přímo v muzejní expozici bude malířka skla Alena
Šulcová zdobit tradičními motivy duté lahvičky, tzv. prysky, které se na Kristiánově v 19. století
vyráběly. Připraveny jsou také komentované prohlídky jak expozicí, tak celou osadou, vedené
muzejními kurátory.
Děti čeká hledání pokladu, letos pod osobním dohledem místního čaroděje Tamanna, pohádka
souboru Čmukaři z Turnova a ti největší odvážlivci si mohou vyzkoušet slaňování přes Kamenici
anebo jízdu na koni.
Program na Kristiánově bude v sobotu 7. září probíhat až do 16 hodin, vstup je zdarma. Krásné
počasí je objednáno.
Program :
9.00 začátek slavnosti
9.30 uctění památky zakladatele Sklářské osady na Lesním hřbitově
10.00 poutní mše svatá v místě bývalého Panského domu
11.00 Folklorní soubor Nisanka
11.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky“ – Čmukaři Turnov
12.00 skupina Zlatý holky
13.00 Folklorní soubor Nisanka
13.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky“ – Čmukaři Turnov

14.00 Funny Gras – bluegrass, country
14.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky“ – Čmukaři Turnov
15.00 Folklorní soubor Nisanka
16.00 ukončení slavnosti
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.
Auta mohou využít parkoviště v Bedřichově a v Hraběticích.
Sponzoři
Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Libereckého kraje, obce
Bedřichov, obce Janov nad Nisou
Mediální partner Kristiánova
Mediálním partnerem Kristiánova je portál PROPAMÁTKY
Sklářská osada Kristiánov
Osada byla založena Johannem Leopoldem Riedelem roku 1774. Sklářskou pec tu poprvé roztopili 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 výrobu
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, s nímž jej spojuje naučná stezka Cestou
jizerskohorských sklářů.
https://www.cysnews.cz/kultura/muzeum-skla-a-bizuterie-sklarskou-slavnost-na-kristianove-otevrecarodej-tamann/

3.27. N avštivt e 7. z áří Skl ářsko u slav nost na Kristi ánov ě

Navštivte 7. září Sklářskou slavnost na Kristiánově
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: ttg.cz

Všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek zve jablonecké Muzeum skla a bižuterie v sobotu 7. září k
návštěvě Sklářské slavnosti na Kristiánově.
V tradičním termínu, tedy první zářijovou sobotu, se opět vrátí do kdysi slavné sklářské osady
Kristiánov výroba skla. Budete moci sledovat mistry skláře přímo u pece, jak tvoří bohatě zdobené
číše, poznat kouzlo tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob nebo výrobu
skleněné bižuterie či různých módních doplňků. K vidění i nákupu ale budou také další řemeslné
výrobky a chybět nebude ani doprovodný program a dobré jídlo.
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 svatou. „V kulturním programu se
představí folklorní soubor Nisanka, hudební uskupení Zlatý holky s písničkami o Jizerských horách, v
odpolední části pak „Funny Grass“ s bluegrassovými rytmy a country muzikou,“ uvedla pořadatelka
Marie Víšková z jabloneckého muzea.
Pořadatelé opět lákají na širokou nabídku tvůrčích dílen. Budete se moci zapojit do společné tvorby
skleněné mozaiky s vyobrazením lišáka jako symbolu Liščí boudy, odnést si vlastní sklenici s
vypískovaným motivem a mnoho dalších výrobků. Přímo v muzejní expozici bude malířka skla Alena
Šulcová zdobit tradičními motivy duté lahvičky, tzv. prysky, které se na Kristiánově v 19. století
vyráběly. Připraveny jsou také komentované prohlídky jak expozicí, tak celou osadou, vedené
muzejními kurátory.
Děti čeká hledání pokladu, letos pod osobním dohledem místního čaroděje Tamanna, pohádka
souboru Čmukaři z Turnova a ti největší odvážlivci si mohou vyzkoušet slaňování přes Kamenici
anebo jízdu na koni.
Program na Kristiánově bude v sobotu 7. září probíhat až do 16 hodin, vstup je zdarma.

Sklářská osada Kristiánov
Osada byla založena Johannem Leopoldem Riedelem roku 1774. Sklářskou pec tu poprvé roztopili 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 výrobu
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, s nímž jej spojuje naučná stezka Cestou
jizerskohorských sklářů.
Foto: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Foto: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
http://www.ttg.cz/navstivte-7-zari-sklarskou-slavnost-na-kristianove/

3.38. Tip na vík end : Sklářsk á slav nost pro běh ne n a Kristiá nov ě

Tip na víkend: Sklářská slavnost proběhne na Kristiánově
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: jablonecky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 06.09.2019 - Jablonecký deník

Muzeum skla a bižuterie zve všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek k návštěvě Sklářské
slavnosti na Kristiánově.
Kdy: sobota 7. září, 9–16 hodin
Kde: Sklářská expozice Kristiánov – Bedřichov 52
Za kolik: Zdarma
Sledovat mistry skláře přímo u pece, dívat se, jak se tvoří číše, poznat kouzlo tažení skleněných
figurek či vinutých perlí u kahanu, sledovat foukání ozdob, poznat výrobu skleněné bižuterie či různých
módních doplňků můžete pouze a jedině na Kristiánově. Zde se opět po roce bude konat Sklářská
slavnost s nabídkou nejen skleněné krásy, ale také s ukázkami různých řemesel, ručně vyráběného
zboží a živým doprovodným programem pod širým nebem.
Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen, v nichž se budete moci zapojit třeba do společné
výroby skleněné mozaiky s vyobrazením lišáka, jako symbolu Liščí boudy, nebo můžete vyrábět
bižuterní kameny u Kopalova mačkadla a k tomu si třeba navléknout šňůrku korálků či ušít originální
šperk z drobných perliček. Na děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna, který letos slíbil slavnost
navštívit osobně. Ti největší odvážlivci si mohou, pod dozorem Horské služby Bedřichov, vyzkoušet
slaňování přes Kamenici anebo jízdu na koni.
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 Nisanka a Čmukaři z Turnova s pohádkou pro děti i dospělé. V poledne
zazpívají „Zlatý holky“ a probíhat budou také komentované prohlídky expozicí i celou osadou.
https://jablonecky.denik.cz/kultura_region/tip-na-vikend-sklarska-slavnost-probehne-na-kristianove20190906.html

3.40. Skl ářsko u slav nost na Kristi ánov ě ot evře čar oděj Ta man n

Sklářskou slavnost na Kristiánově otevře čaroděj Tamann
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: nasejablonecko.cz, Autor: Šárka Labusová

Všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek zve jablonecké Muzeum skla a bižuterie v sobotu 7. září k
návštěvě Sklářské slavnosti na Kristiánově.
V tradičním termínu, tedy první zářijovou sobotu, se opět vrátí do kdysi slavné sklářské osady
Kristiánov výroba skla. Budete moci sledovat mistry skláře přímo u pece, jak tvoří bohatě zdobené
číše, poznat kouzlo tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob nebo výrobu
skleněné bižuterie či různých módních doplňků. K vidění i nákupu ale budou také další řemeslné
výrobky a chybět nebude ani doprovodný program a dobré jídlo.

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 svatou. „V kulturním programu se
představí folklórní soubor Nisanka, hudební uskupení Zlatý holky s písničkami o Jizerských horách, v
odpolední části pak Funny Grass s bluegrassovými rytmy a country muzikou,"řekla pořadatelka Marie
Víšková z jabloneckého muzea.
Pořadatelé opět lákají na širokou nabídku tvůrčích dílen. Budete se moci zapojit do společné tvorby
skleněné mozaiky s vyobrazením lišáka, jako symbolu Liščí boudy, odnést si vlastní sklenici s
vypískovaným motivem a mnoho dalších výrobků. Přímo v muzejní expozici bude malířka skla Alena
Šulcová zdobit tradičními motivy duté lahvičky, tzv. prysky, které se na Kristiánově v 19. století
vyráběly. Připraveny jsou také komentované prohlídky jak expozicí, tak celou osadou, vedené
muzejními kurátory.
Děti čeká hledání pokladu, letos pod osobním dohledem místního čaroděje Tamanna, pohádka
souboru Čmukaři z Turnova a ti největší odvážlivci si mohou vyzkoušet slaňování přes Kamenici
anebo jízdu na koni.
Program na Kristiánově bude v sobotu 7. září probíhat až do 16 hodin, vstup je zdarma. Krásné
počasí je objednáno.
Program:
9.00 začátek slavnosti
9.30 uctění památky zakladatele Sklářské osady na Lesním hřbitově
10.00 poutní mše svatá v místě bývalého Panského domu
11.00 Folklorní soubor Nisanka
11.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky"- Čmukaři Turnov
12.00 skupina Zlatý holky
13.00 Folklorní soubor Nisanka
13.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky"- Čmukaři Turnov
14.00 Funny Gras - bluegrass, country
14.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky"- Čmukaři Turnov
15.00 Folklorní soubor Nisanka
16.00 ukončení slavnosti
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.
Auta mohou využít parkoviště v Bedřichově a v Hraběticích.
Sklářská osada Kristiánov
Osada byla založena Johannem Leopoldem Riedelem roku 1774. Sklářskou pec tu poprvé roztopili 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 výrobu
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, s nímž jej spojuje naučná stezka Cestou

jizerskohorských sklářů.
http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/sklarskou-slavnost-na-kristianove-otevre-carodejtamann/?aktualitaId=61142

3.10. K am z a spo rte m a z ába vou v Pojizeří o vík end u 6. až 8. zář í

Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 6. až 8. září
WEB, Datum: 09.09.2019, Zdroj: nasepojizeri.cz, Autor: Naše Pojizeří / www.nasepojizeri.cz

Aktualizováno: Přinášíme vám přehled sportovních a zábavných akcí v Pojizeří a okolí od pátku 6. až
do neděle 8. září 2019. Hrají se fotbalové a volejbalové soutěže, konají přespolní běhy, závod
automobilů do vrchu, Český pohár v letním biatlonu a hasičské soutěže, a odehrává se také hodně

zábavných, turistických a společenských akcí.
ZÁBAVNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Tanvaldské slavnosti
V areálu Autokempu tanvaldská kotlina se koná v pátek 6. a v sobotu 7. září již 26. ročník
Tanvaldských slavností. Součástí je řemeslný jarmark, divadlo pro děti, kulturní program na venkovní
scéně, občerstvení, stánkový prodej, malé pouťové atrakce, výtvarné dílničky a soutěže pro děti, a v
sobotu i jízdy vyhlídkového vláčku do autokempu. Pozvánka s podrobným programem
Sklářské slavnosti na Kristiánově
Všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek zve jablonecké Muzeum skla a bižuterie v sobotu
7. září k návštěvě Sklářské slavnosti na Kristiánově. 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 svatou. Podrobná pozvánka
Jablonecká neděle
V neděli 8. 9. ve 14 hodin bude zahájena Jablonecká neděle - představení nejméně 30 sportovních
oddílů a zájmových kroužků na parkovišti před jabloneckou městskou sportovní halou U přehrady.
Podrobná pozvánka
Sportovní odpoledne v Desné
V neděli 8. září od 14.00 do 16.30 se bude v Městském sportovním areálu v Desné konat sportovní
odpoledne pro děti. Děti si budou moci vyzkoušet sportovní víceboje v tradičních i netradičních
sportovních disciplínách. Sladká odměna bude čekat na každého účastníka. Samostatná pozvánka
17. Přehlídka dechových hudeb v Košťálově
V areálu Pod Kozlovem v Košťálově od 13 hodin. Mažoretky SVČ Lomnice n. Pop., Orientální
tanečnice Košťálov, DH Jaroslava Kužela z Markvartic, Plechařinka z Bílé, Táboranka Košťálov,
Monsterkoncert, a Straňanka ze Strání na Moravě. Posezení s harmonikou Mgr. Petra Ochmana.
Vstupné v předprodeji 120 Kč (tel. 604325822), na místě 150 Kč. Samostatná pozvánka
Krajské dožínky ve Studenci
Nejlepším výrobkem Libereckého kraje se v roce 2019 stal Kitl Syrob Okurka bio. Na Krajských
dožínkách, které se uskuteční v sobotu 7. září v obci Studenec na Jilemnicku, předá vítězi ocenění
hejtman Martin Půta a ostatní představitelé kraje. Pořadatelé akce připravují i bohatý program pro
celou rodinu, v rámci kterého nebude chybět dožínkový průvod, vystoupení místního folklórního
souboru či hudební vystoupení. Podrobný program
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/kam-za-sportem-a-zabavou-v-pojizeri-o-vikendu-6-az-8zari/?aktualitaId=61158
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Jizerky zvou na sklářskou slavnost do Kristiánova. Součástí bude i mše svatá
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Muzeum skla a bižuterie zve v sobotu 7. září k návštěvě Sklářské slavnosti na Kristiánově. Budete
moci sledovat mistry skláře přímo u pece, jak tvoří bohatě zdobené číše, poznat kouzlo tažení
skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob nebo výrobu skleněné bižuterie. Výrobky
bude možné si i zakoupit.
Jizerky zvou na sklářskou slavnost do Kristiánova
KDY: 7.9. 16:00
KDE: Sklářská expozice Kristiánov - Bedřichov 52
ZA KOLIK: 0,Zveme všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek k návštěvě Sklářské slavnosti na Kristiánově.
Koná se vždy první sobotu v září, letos tedy v sobotu 7. září 2019 od 9 hodin.
Sledovat mistry skláře přímo u pece, dívat se, jak se tvoří číše, poznat kouzlo tažení skleněných
figurek či vinutých perlí u kahanu, sledovat foukání ozdob, poznat výrobu skleněné bižuterie či různých
módních doplňků můžete pouze a jedině na Kristiánově. Zde se opět po roce bude konat Sklářská
slavnost s nabídkou nejen skleněné krásy, ale také s ukázkami různých řemesel, ručně vyráběného
zboží a živým doprovodným programem pod širým nebem.

Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen, v nichž se budete moci zapojit třeba do společné
výroby skleněné mozaiky s vyobrazením lišáka, jako symbolu Liščí boudy, nebo můžete vyrábět
bižuterní kameny u Kopalova mačkadla a k tomu si třeba navléknout šňůrku korálků či ušít originální
šperk z drobných perliček. Na děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna, který letos slíbil slavnost
navštívit osobně. Ti největší odvážlivci si mohou, pod dozorem Horské služby Bedřichov, vyzkoušet
slaňování přes Kamenici anebo jízdu na koni.
https://jablonecky.denik.cz/tipy-na-vikend/jizerky-zvou-na-sklarskou-slavnost-do-kristianova-soucastibude-i-mse-svata-20190904.html
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