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Blížící se velikonoční svátky nemusíte prožít doma. Vyrazte už tento a hlavně příští víkend do přírody,
na hrady a zkoušky tradičních řemesel nebo si aspoň s dětmi upečte mazanec.
Za zpěvy a tanci do Zubrnic
Přijeďte přivítat jaro do Zubrnic v Českém středohoří! Obec se skanzenem tuto sobotu a neděli
rozezpívají a roztančí soubory Dykyta z Krásné Lípy a Horačky. K vidění tu budou lidové zvyky,
kraslice se budou zdobit tradičními technikami, jako je škrábání, drátování, zdobení voskovou batikou
a tak dál. Světničky provoní čerstvě upečené mazance a další pochoutky podle starých receptů. Určitě
nejenom kluci ocení možnost uplést si pomlázku. Pro rodiny s dětmi jsou připraveny speciální úkoly a
také dílničky.
Odemykání Vltavy
Vodáci mají už tuto sobotu sraz v Českém Krumlově. Jejich kánoe, kajaky, rafty a další plavidla budou
odemykat řeku Vltavu. Vodník Pivoňka a jeho paní vás budou očekávat v dopoledních hodinách v
kempu Krumlov. Po slavnostním odemčení bude následovat dvanáct kilometrů dlouhá plavba do Zlaté
Koruny. Bude nachystáno občerstvení, společné opékání špekáčků a k dobré náladě přispějí i
muzikanti. Naplánovaná trasa plavby je vhodná i pro začátečníky, zvládnou ji za zhruba tři hodiny.
Přijeďte, i pokud nemáte vlastní loď, kánoe a rafty budou na místě k zapůjčení.
Muzeum skla a bižuterie
Jediné Muzeum skla a bižuterie v republice sídlí v Jablonci nad Nisou. Na velikonoční prázdniny tu
připravili unikátní rukodělný program. Na Zelený čtvrtek se můžete těšit na výrobu zdobeného
škapulíře plného korálků a vůní, na Velký pátek je připravena výroba originálního barevného růžence.
Výstava na statku Piletice
Velká výstava velikonočních kraslic bude k vidění od čtvrtka do příští neděle ve starobylém Šrámkově
statku v Pileticích v Hradci Králové. Statku vévodí dvousetletá roubená chalupa se stodolou. I tady se
budete moci naučit malování kraslic a také pletení pomlázek.
Svátky na hradě Helfštýn
S ukázkami různých řemesel a velikonočních technik se můžete během svátků seznámit i na hradě
Helfštýn na Přerovsku. Monumentální hrad se tyčí nad údolím Moravské brány a celý komplex patří k
největším v Evropě. O Velikonocích tu budou zdobit perníky, kraslice, vyšívat a paličkovat.
Zámecké Velikonoce ve Žďáru nad Sázavou
Plné veselých her, vyrábění a jarních dobrot budou i svátky jara na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Od
čtvrtka do příští neděle je tu připraven krásný program pro děti. Malí návštěvníci zámku budou
pomáhat zapomnětlivému beránkovi Rozinkovi a hrát spoustu her.
Hrádek u Nechanic
Chcete vědět, jak se počítají data, na která připadají Velikonoce? Naučí vás to na zámku Hrádek u
Nechanic ve východních Čechách. Speciální velikonoční prohlídky začínají už tuto sobotu a potrvají
do příští neděle.
Hrkání v Českých Budějovicích
Když na Zelený čtvrtek odletí zvony do Říma, nahradí je v jihočeských Českých Budějovicích
velikonoční hrkání. Dřevěné hrkače, řehtačky a klapačky zaplní ulice. Trasa hrkání začíná na
Piaristickém náměstí a pokračuje ulicemi Panská, Mlýnská, Hradební, U Černé věže až na náměstí

Přemysla Otakara II. Zapojit se může každý!
Hurá do Pekla!
Živo bude tuto sobotu i na Českolipsku. Vezměte celou rodinu a vyrazte na zábavnou procházku
Peklem spolu s námi! Připravena je zhruba pětikilometrová trasa se startem v Karbě. Cestou splníte
veselé i poučné úkoly a v cíli na vás bude čekat buřt.
Foto autor: Foto: ARCHIV MAFRA, ČTK, DEPOSITPHOTOS, PROFIMEDIA. CZ
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Na Velikonoce můžete v muzeu tvořit ozdoby z korálků
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Muzeum skla a bižuterie připravilo ve dnech velikonočních prázdnin unikátní dvoudenní rukodělný
program, ve kterém si připomenete méně známé zvyky a tradice spojené s Velikonoci. Na Zelený
čtvrtek se můžete těšit na výrobu zdobeného škapulíře plného korálků a vůní, na Velký pátek je
připravena výroba originálního barevného růžence.
Při výrobě škapulíře bude samozřejmě hrát hlavní roli zelená barva. To proto, že dle tradice přináší
zelená barva zdraví a prosperitu svému nositeli, a i v minulosti hospodáři seli hrách v tento den, aby
jejich hospodářství dobře prospívalo. Bylinky, hrách či kouzelné kamínky ve škapulíři plnily funkci
ochranitelskou.
Na Velký pátek se lidé dle tradic postili a modlili. Také podnikali křížové cesty ke kostelům, aby uctili
památku umučeného Ježíše Krista a celý tento den je tedy spjat s křížem. „Návštěvníci muzea si
mohou vyrobit vlastní růženec, který bude nejen vypadat krásně, ale také bude ochraňovat svého
nositele,"dodala muzejní edukátorka Milena Zachařová.
Velikonoční dílna s výrobou škapulířů se koná ve čtvrtek 18. dubna, růžence si můžete v muzeu
vyrobit v pátek 19. dubna, vždy od 9 do 17 hodin. Tvůrčí dílny jsou určeny pro všechny věkové
generace a vstup na ně je zdarma.
http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/na-velikonoce-muzete-v-muzeu-tvorit-ozdoby-zkoralku/?aktualitaId=59094
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Ivan Černý: Zažijte s námi Skleněné Velikonoce
WEB, Datum: 12.04.2019, Zdroj: ceskenovinky1.eu, Autor: Svetozár Plesník

Kdepak? Jak jinak, než v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Kdy? No přece osmého dubna
ve dnech velikonočních prázdnin. Pro tento čas připravilo jedno za našich nejznámějších sklářských
muzeí unikátní dvoudenní rukodělný program, ve kterém si návštěvníci a především rodiny s dětmi
připomenou méně známé zvyky a tradice, spojené s Velikonocemi.
Na tzv. Zelený čtvrtek se tedy můžeme těšit na výrobu zdobeného škapulíře plného korálků a vůní, na
Velký pátek pak pracovníci muzea připravili pro zvídavé občany a občánky výrobu originálního
barevného růžence, což rozhodně za hezký výlet do Jablonce nad Nisou rozhodně stojí.
Váček pro štěstí
Jak známo, škapulíř je malý váček na amulety nebo kouzelné a léčivé byliny, které chrání svého
nositele, nebo místo, kde je zavěšen. Věřící jich mohli na těle nosit i několik najednou. Prodávali se o
poutích i při procesích. Nejlepší jsou ale ty, které si člověk vlastnoručně vyrobí.
Při výrobě škapulíře ve jmenovaném muzeu bude hrát hlavní roli zelená barva. To proto, že dle lidové
tradice přináší zelená barva zdraví, štěstí a úrodu svému nositeli. Dokonce v minulosti v tento čas seli
hospodáři hrách, aby jejich hospodářství dobře prospívalo. Bylinky, hrách či kouzelné kamínky ve
škapulíři pak plnily funkci ochranitelskou.

Růženec
Jako růženec se označuje praktická pomůcka k počítání dílčích modliteb v podobě šňůrky s
navlečenými korálky a křížkem. Jedná se o tradiční symbol římsko-katolické církve. Korálky růžence
byly odedávna skládány z různých materiálů, především z přírodnin, minerálů a skla, v našem případě
bižuterního. Jak nám vysvětlila muzejní edukátorka Milena Zachařová, na tzv. Velký pátek se lidé dle
tradic postili a modlili. Také podnikali křížové cesty ke kostelům, aby uctili památku ukřižovaného
Ježíše Krista a celý tento den je tedy spjat s křížem.
„Návštěvníci muzea si mohou vlastnoručně vyrobit vlastní růženec, který bude vypadat nejenom
krásně, ale také bude ochraňovat svého nositele…“ s úsměvem dodala Zachařová.
Nápadům se meze nekladou, o materiál k výrobě rozhodně ve městě skla a bižuterie nouze nebude,
zvláště, když je jedním z partnerů celé této interaktivní akce legendární společnost PRECIOSA. Jedná
se o jednoho z nejvýznamnějších výrobců a exportérů českého sklářského a bižuterního průmyslu.
Její historie se začala psát v roce 1376, kdy se v území severních Čech v srdci Evropy rozhořela první
sklářská pec. Od té doby se Čechy staly sklářskou velmocí a svou výjimečnou pozici si zachovaly po
sedm staletí až dodnes.
Velikonoční dílna s výrobou škapulířů v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se koná ve
čtvrtek 18. dubna, růžence si mohou návštěvníci vyrobit v pátek 19. dubna, vždy od 9 do 17 hodin.
Tvůrčí dílny jsou určeny pro všechny věkové kategorie a vstup na ně je zdarma.
Za třpytivou krásou
Jedno z nejznámějších sklářských muzeí v Čechách sídlí v historické secesní budově v Jablonci nad
Nisou. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout bohaté sbírky skla, bižuterie, knoflíkům mincí, medailí i
plaket ve stálých expozicích nazvané Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada – České sklo
sedmi století.
Výstava Nekonečný příběh bižuterie je rozšířena o jedinečný soubor historických šperků a oděvních
doplňků ze sbírky Waldes, z nichž některé unikáty jsou staré téměř tři tisíce let. Sbírka prezentuje
historický vývoj zdobení člověka a ukazuje pradávné spojení účelu a krásy. Exkluzivní šperky a
doplňky jsou uspořádané v obdivuhodném záběru podle jednotlivých evropských uměleckých stylů od
doby železné po secesi.
Mimo jiné stojí za prohlídku i expozice skla, která je největší stálou výstavou svého typu v ČR.
Novinkami ve vitrínách jsou například set, navržený v roce 1913 pro následovníka trůnu Františka
d´Este toaletní a broušené sklo z meziválečného období či výběr z produkce luxusní rakouské značky
Riedel, která má své kořeny v Jizerských horách. Součástí jmenované expozice je samoobslužný
muzejní program pro děti v podobě pracovních listů, díky nimž si návštěvníci odnesou více než krásné
zážitky, jak praví informační materiály muzea, které letos slaví své 115. výročí.
Foto: archiv muzea
http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2019/04/12/ivan-cerny-zazijte-s-namisklenene-velikonoce/
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VÝSTAVY
MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC Do 30. 4.: Krajina a zátiší V prostoru schodiště vystavují členové
fotoklubu Nekras.
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE JABLONEC, Celoročně: Kvíz Muzejníček
Chystáte se do muzea s dětmi? Aby i pro ně byla prohlídka expozic zajímavá, můžete s nimi společně
vyplňovat kvíz Muzejníček, který obdržíte na pokladně. Odpovíte na 10 jednoduchých otázek a vyjde
vám tajenka. Za její správné vyluštění dostanete v pokladně malý dárek.
MUZEUM A POJIZERSKÁ GALERIE SEMILY Do 26. 5.: František Ladislav Rieger

Výroční výstava největšího semilského rodáka.
Do 26. 5.: Vynálezci a šikulové ze Semil a okolí
Výstava představuje na jednom místě nejvýznamnější výrobky semilských vynálezců.
MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD Od 27. 4. do 23. 6.: Milování v přírodě
aneb Průvodce intimním životem zvířat
Výstava podává ucelený přehled o způsobech rozmnožování zvířat a nebude zahájena tradiční
vernisáží, ale v rámci výstavy proběhnout dvě přednášky ze zvířecí tématikou.
OSTATNÍ
JABLONEC NAD NISOU
Podvečer s deskovkami Kdy: úterý 16. 4. od 18.00 Kde: Klub Na Rampě Jablonec Proč přijít: Turnaj v
hrách Člověče, nezlob se, Krycí jména a Pivrncova putyka. Přijďte sami nebo s partou!
Sám sobě léčitelem Kdy: úterý 16. 4. od 17.00 Kde: Městská knihovna Jablonec Proč přijít: Přednáška
autorky populárně naučných knih Jarmily Mandžukové.
Titanic Freddie AIDS Kdy: úterý 16. 4. od 19.30 Kde: Klub Na Rampě Jablonec Proč přijít: Beseda s
osobním tajemníkem Freddieho Peterem Freestonem, (překládaná do češtiny), video s legendárním
kytaristou kapely Queen Dr. Brianem Mayem, písně Queen.
Hrátky s pamětí Kdy: čtvrtek 16. 4. od 14.00 Kde: Městská knihovna Jablonec Proč přijít: Nahlédněte
spolu s certifikovanou trenérkou Jiřinou Ziklovou na možnosti, jaké skrývá vaše paměť.
Shirley Valentine Kdy: středa 17. 4. od 19.00 Kde: Městské divadlo Jablonec Za kolik: již pouze k stání
230 Kč Proč přijít: Herecký koncert Simony Stašové. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta
současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není.
Kyrgyzstán: Trochu jiný mainstream Kdy: středa 17. 4. od 19.30 Kde: Klub Na Rampě Jablonec Proč
přijít: Stačí pár dní v některém z kouzelných údolí, abyste zjistili, proč je Kyrgyzstán tak oblíbenou
destinací. Cestovatelská show Jakuba Vengláře.
Michal Ambrož a Hudba Praha Kdy: čtvrtek 18. 4. od 20.00 Kde: Klub na Rampě Jablonec Proč přijít:
Sólový projekt Michala Ambrože.
Velikonoce v muzeu Kdy: čtvrtek 18. 4. a pátek 19.4.
od 9.00 až 17.00 Kde: Muzeum skla a bižuterie Za kolik: vstup zdarma Proč přijít: Tvůrčí dílny pro
všechny generace s velikonoční tematikou.
Velikonoční turnaj v integrované boccie Kdy: pátek 19. 4. od 14.00 do 16.30 Kde: DDM Vikýř Jablonec
Za kolik: Soutěžní i zábavné odpoledne týmů v integrované boccie.
Vhodné pro handicapované i zdravé účastníky, rodinné týmy i party kamarádů.
Přihlášky a více informací: Ilona Literová, tel.: 731 615 621.
Marco Mendoza + Doctor Victor Kdy: sobota 20. 4. od 20.00 Kde: Klub Na Rampě Jablonec Proč přijít:
Jeden z nejvytíženějších a nejvyhledávanějších baskytarových hráčů současné epochy a hard
rockové trio. Syrový zvuk kytar bez efektů a nezaměnitelný hlas charismatického zpěváka Victora.
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Na Velikonoce zajděte do muzea
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Víkendový tip
Kdy: 18.4. a 19.4. od 17 hodin Kde: Muzeum skla a bižuterie Za kolik: zdarma Proč přijít:
Ve dnech velikonočních prázdnin připravilo Muzeum skla a bižuterie unikátní dvoudenní rukodělný
program, ve kterém si připomenete méně známé zvyky a tradice spojené s Velikonoci.
Na Zelený čtvrtek se můžete těšit na výrobu zdobeného škapulíře plného korálků a vůní, na Velký
pátek je připravena výroba originálního barevného růžence.
Při výrobě škapulíře bude samozřejmě hrát hlavní roli zelená barva. To proto, že dle tradice přináší
zelená barva zdraví a prosperitu svému nositeli, a i v minulosti hospodáři seli hrách v tento den, aby
jejich hospodářství dobře prospívalo. Bylinky, hrách či kouzelné kamínky ve škapulíři plnily funkci
ochranitelskou.
Na Velký pátek se lidé dle tradic postili a modlili. Také podnikali křížové cesty ke kostelům, aby uctili
památku umučeného Ježíše Krista a celý tento den je tedy spjat s křížem.
„Návštěvníci muzea si mohou vyrobit vlastní růženec, který bude nejen vypadat krásně, ale také bude
ochraňovat svého nositele,“ přiblížila muzejní edukátorka Milena Zachařová.
Velikonoční dílna s výrobou škapulířů se koná ve čtvrtek 18. dubna, růžence si můžete v muzeu
vyrobit v pátek 19. dubna, vždy od 9 do 17 hodin. Tvůrčí dílny jsou určeny pro všechny věkové
generace a vstup na ně je zdarma.
Region vydání: Severní Čechy
3.35. TIP NA VÍKEND: Na Velik onoc e zaj děte do muze a

TIP NA VÍKEND: Na Velikonoce zajděte do muzea
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Jablonec nad Nisou - Muzeum skla a bižuterie, 18.4. a 19.4. od 17 hodin. Vstupné je zdarma.
Ilustrační foto / Foto: Repro Deník
Ve dnech velikonočních prázdnin připravilo Muzeum skla a bižuterie unikátní dvoudenní rukodělný
program, ve kterém si připomenete méně známé zvyky a tradice spojené s Velikonoci.
Na Zelený čtvrtek se můžete těšit na výrobu zdobeného škapulíře plného korálků a vůní, na Velký
pátek je připravena výroba originálního barevného růžence.
Při výrobě škapulíře bude samozřejmě hrát hlavní roli zelená barva. To proto, že dle tradice přináší
zelená barva zdraví a prosperitu svému nositeli, a i v minulosti hospodáři seli hrách v tento den, aby
jejich hospodářství dobře prospívalo. Bylinky, hrách či kouzelné kamínky ve škapulíři plnily funkci
ochranitelskou.
Na Velký pátek se lidé dle tradic postili a modlili. Také podnikali křížové cesty ke kostelům, aby uctili
památku umučeného Ježíše Krista a celý tento den je tedy spjat s křížem.
„Návštěvníci muzea si mohou vyrobit vlastní růženec, který bude nejen vypadat krásně, ale také bude
ochraňovat svého nositele,“ přiblížila muzejní edukátorka Milena Zachařová.
Velikonoční dílna s výrobou škapulířů se koná ve čtvrtek 18. dubna, růžence si můžete v muzeu
vyrobit v pátek 19. dubna, vždy od 9 do 17 hodin. Tvůrčí dílny jsou určeny pro všechny věkové
generace a vstup na ně je zdarma.
https://jablonecky.denik.cz/kultura_region/tip-na-vikend-na-velikonoce-zajdete-do-muzea20190419.html

3.28. V MUZEU VYRÁBĚLI RŮŽENCE

V MUZEU VYRÁBĚLI RŮŽENCE
TISK, Datum: 20.04.2019, Zdroj: Jablonecký deník, Strana: 2, Vytištěno: 940, Rubrika: Jablonecko, Země: Česko

Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Kamil Košun

Foto popis: TVŮRČÍ DÍLNY. Během velikonočních prázdnin připravilo jablonecké Muzeum skla a
bižuterie dvoudenní rukodělný program, ve kterém si zájemci mohli připomenout méně známé zvyky a
tradice spojené s Velikonocemi. Na Zelený čtvrtek návštěvníci vyráběli zdobený škapulíř plný korálků
a vůní a na Velký pátek byla připravena výroba originálního barevného růžence. Tvůrčí dílny byly
určeny pro všechny generace a vstup na ně byl zdarma.
3.8. OBRAZE M: V ja blonec kém muz eu z ájemci vyrá běli r ůženc e

OBRAZEM: V jabloneckém muzeu zájemci vyráběli růžence
WEB, Datum: 22.04.2019, Zdroj: jablonecky.denik.cz, Návštěvnost: 34 660

Jablonec n. N. - Během velikonočních prázdnin připravilo jablonecké Muzeum skla a bižuterie
dvoudenní rukodělný program, ve kterém si zájemci mohli připomenout méně známé zvyky a tradice
spojené s Velikonocemi.
https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-v-jabloneckem-muzeu-zajemci-vyrabeli-ruzence20190422.html
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