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Přijďte si připomenout dávnou slávu Kristiánova, někdejší nejvýznamnější sklářské osady uprostřed
Jizerských hor. Všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek zve Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou k návštěvě tradiční Sklářské slavnosti. Koná se v sobotu 5. září 2020 od 9 hodin.
„Návštěvníci mohou opět sledovat mistry skláře přímo u pece, poznat kouzlo tažení skleněných figurek či
vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob, sledovat výrobu skleněné bižuterie či různých módních doplňků.
Zastoupena budou ale i další řemesla,“ řekla ředitelka muzea Milada Valečková.
Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen pro návštěvníky, například společná výroba skleněné
mozaiky s vyobrazením jedné ze zaniklých staveb osady, navlékání korálků „na mašince“ nebo šití
originálního šperku z drobných perliček. Na děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna. Ti největší
odvážlivci si mohou vyzkoušet slaňování přes Kamenici pod dozorem Horské služby Bedřichov 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 folklorní soubor Jizera, který zpracovává tradiční podještědský, pojizerský a podkrkonošský folklor.
Pro děti zahraje Divadlo Krabice Teplice svá veselá představení „Mrkvomen“ a „Václav a Slimák“. Zazpívají
„Zlatý holky“ a probíhat budou také komentované prohlídky expozicí i celou osadou vedené muzejními
kurátory.
Program na Kristiánově bude v sobotu 5. září probíhat až do 16 hodin, vstup je zdarma. 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.
Tweet Share Pin Mail Share
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Foto: Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou / A. Kosina.
Foto: Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou / M. Víšková.
https://www.ttg.cz/sklarska-slavnost-na-kristianove-bude-5-zari/
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Sklářská slavnost na Kristiánově bude! 18.08.2020 11:20 / příspěvkové organizace
Přijďte si připomenout dávnou slávu Kristiánova, někdejší nejvýznamnější sklářské osady uprostřed
Jizerských hor. Všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek zve Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou k návštěvě tradiční Sklářské slavnosti. Koná se v sobotu 5. září 2020 od 9 hodin.
„Návštěvníci mohou opět sledovat mistry skláře přímo u pece, poznat kouzlo tažení skleněných figurek či
vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob, sledovat výrobu skleněné bižuterie či různých módních doplňků.
Zastoupena budou ale i další řemesla “, řekla ředitelka muzea Milada Valečková.

Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen pro návštěvníky, například společná výroba skleněné
mozaiky s vyobrazením jedné ze zaniklých staveb osady, navlékání korálků „na mašince“ nebo šití
originálního šperku z drobných perliček. Na děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna. Ti největší
odvážlivci si mohou vyzkoušet slaňování přes Kamenici pod dozorem Horské služby Bedřichov 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 folklorní soubor Jizera, který zpracovává tradiční podještědský, pojizerský a podkrkonošský folklor.
Pro děti zahraje Divadlo Krabice Teplice svá veselá představení „Mrkvomen“ a „Václav a Slimák“. Zazpívají
„Zlatý holky“ a probíhat budou také komentované prohlídky expozicí i celou osadou vedené muzejními
kurátory.
Program na Kristiánově bude v sobotu 5. 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 JIZERA/ horní louka
11.30 „Mrkvomen“- divadlo Krabice Teplice/ dolní louka u Liščí boudy
12.00 Zlatý holky/ Horní louka
13.00 Folklorní soubor JIZERA / horní louka
13.30 „Václav a Slimák“ - divadlo Krabice Teplice/ dolní louka u Liščí boudy
14.00 bluegrass, country/ horní louka
14.30 „Mrkvomen“ - divadlo Krabice Teplice / dolní louka u Liščí boudy
15.00 Folklorní soubor JIZERA/ horní louka
16.00 konec 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.
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/sklarska-slavnost-na-kristianove-bude-4-cs3925.html
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Přijďte si připomenout dávnou slávu Kristiánova, někdejší nejvýznamnější sklářské osady uprostřed
Jizerských hor. Všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek zve Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou k návštěvě tradiční Sklářské slavnosti. Koná se v sobotu 5. září 2020 od 9 hodin.
„Návštěvníci mohou opět sledovat mistry skláře přímo u pece, poznat kouzlo tažení skleněných figurek či
vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob, sledovat výrobu skleněné bižuterie či různých módních doplňků.
Zastoupena budou ale i další řemesla “, řekla ředitelka muzea Milada Valečková.
Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen pro návštěvníky, například společná výroba skleněné
mozaiky s vyobrazením jedné ze zaniklých staveb osady, navlékání korálků „na mašince“ nebo šití
originálního šperku z drobných perliček. Na děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna. Ti největší

odvážlivci si mohou vyzkoušet slaňování přes Kamenici pod dozorem Horské služby Bedřichov 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 folklorní soubor Jizera, který zpracovává tradiční podještědský, pojizerský a podkrkonošský folklor.
Pro děti zahraje Divadlo Krabice Teplice svá veselá představení „Mrkvomen“ a „Václav a Slimák“. Zazpívají
„Zlatý holky“ a probíhat budou také komentované prohlídky expozicí i celou osadou vedené muzejními
kurátory.
Program na Kristiánově bude v sobotu 5. září probíhat až do 16 hodin, vstup je zdarma.
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 JIZERA/ horní louka
11.30 „Mrkvomen“- divadlo Krabice Teplice/ dolní louka u Liščí boudy
12.00 Zlatý holky/ Horní louka
13.00 Folklorní soubor JIZERA / horní louka
13.30 „Václav a Slimák“ – divadlo Krabice Teplice/ dolní louka u Liščí boudy
14.00 bluegrass, country/ horní louka
14.30 „Mrkvomen“ – divadlo Krabice Teplice / dolní louka u Liščí boudy
15.00 Folklorní soubor JIZERA/ horní louka
16.00 konec 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.
W: www.msb-jablonec.cz
https://www.cysnews.cz/kultura/sklarska-slavnost-na-kristianove-bude/
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JABLONECKO ZAUJALO NÁS
Jablonecko – Připomínkou dávné slávy Kristiánova, někdejší nejvýznamnější sklářské osady uprostřed
Jizerských hor, bude i letos tradiční Sklářská slavnost.
Koná se v sobotu 5. září od 9 hodin. Návštěvníci mohou opět sledovat mistry skláře přímo u pece, poznat
kouzlo tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob, sledovat výrobu skleněné
bižuterie či různých módních doplňků. Zastoupena budou ale i další řemesla a chybět nebudou tvůrčí dílny,
program pro děti nebo hudba.
Region vydání: Severní Čechy
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Výrobek, který z moravské továrny udělal fenomén, byl plynový sporák. Zrodila se však už v roce 1825 v
Mariánském Údolí nedaleko Olomouce a zboží pro domácnost začala vyrábět až o několik let později.
Báňský odborník Josef Zvěřina původně postavil na úpatí vrchu Kravný vysokou pec. Přes všechny
úspěchy se však jeho železárny po 20 letech dostaly do rukou vídeňského bankéře, barona von Rothschild
– který se chtěl hlavně zbavit konkurence. Pak zasáhl osud v podobě olomouckého měšťana a obchodníka
železářským zbožím. Ignác Karel Machanek si totiž uvědomil, jakou výhodou by při obchodování byla
vlastní výrobní základna, a od barona jeho stagnující železářský závod zakoupil. Když se pak Moravia stala
akciovou společností, úspěšně se zaměřila na patentní kamna na tuhá paliva. V lednu roku 1890 se
konečně v Olomouci registrovala značka MORA. Ta od roku 1919 vyráběla plynové spotřebiče – hlavně ty
velké pro živnostníky – pečicí skříně pro cukráře, kotle, udírny. V roce 1936 se zrodil plynový sporák
MORA, o 12 let později absorpční ledničky a pak i plynové průtokové ohřívače vody. Moderní kombinovaný
sporák této značky, jak jej možná ještě někteří zažili u prarodičů, přišel na svět až v roce 1971. A teprve
roku 1986 se objevil první závěsný plynový kotel. Od roku 2005 je MORA Moravia členem mezinárodní
skupiny Gorenje, jejímž vlastníkem se o pár let později stala společnost Hisense. Dnes se může tradiční
značka, která nás provází už 195 let, pochlubit novými technologiemi, zejména v oblasti řešení pro,chytrý
domov‘.
Architektura pro všechny Takové je motto letošního Open House Praha 2020. Festival, který zve
návštěvníky na prohlídku běžně nepřístupných budov a prostorů v 10 městských částech, se právě
odehrává v náhradním termínu,a to do 6. září. Veřejnosti otvírá 73 míst, nabízí doprovodný program
sestávající z komentovaných procházek a debat o městské architektuře. Prahu jako na dlani si návštěvníci
užijí z teras a střech a prozkoumat lze i starobylá podzemí. Mezi 30 letošních novinek patří Kongresové
centrum, prostory bývalé jateční burzy, stájí, sklepů či vodárenské věže, postavené na konci 19. století v
areálu Pražské tržnice aj. Více na www.openhousepraha.cz ŽIDLE AGAIN Designér Alexander Gufler
spojil technologii typickou pro TON s opticky lehkým překližkovým sedákem bez viditelných spojů. Ohyb z
masivního buku, který objímá sedák a opěradlo z překližky, byl inspirován tvarem tenisové rakety.
www.ton.cz
Design v Praze Sedmý ročník přehlídky Prague Design Week 2020 se koná 2.–6. září v historické budově
na náměstí Republiky 7. Představí tvorbu 77 designérů, nabídne workshopy, přednášky či promítání v
Design Kině. Více informací na www.praguedesignweek.cz
Pro kutily a další nadšence Podzimní programové schéma televize Prima vrací na obrazovky osvědčené
pořady pro ty, kdo mají nějaké hobby – kromě Receptáře prima nápadů a Vychytávek Ládi Hrušky jsou to
Libovky Pepy Libického pro kutily všeho druhu. K novému pořadu s jednoznačným názvem Prima
Mazlíček, který už se vysílá od začátku srpna, posílí hobby segment od konce září projekt Fachmani. Více
na www.iprima.cz
Sklářská slavnost Milovníky skleněné krásy a Jizerek zve Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
5. září na tradiční Sklářské slavnosti. Budou moci sledovat mistry skláře u pece, tažení skleněných figurek
či vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob, výrobu skleněné bižuterie. Zájemci si zkusí třeba šití šperku z
drobných perliček, děti hledání pokladu, užijí si komentovanou prohlídku, divadlo... Více na www.msbjablonec.cz

Na Kristiánově v Jizerských horách propukne pouťové veselí!
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Přijďte si připomenout dávnou slávu Kristiánova, někdejší nejvýznamnější sklářské osady uprostřed
Jizerských hor. Tradičně první zářijovou sobotu se Kristiánov otevírá všem milovníkům skleněné krásy a
Jizerek. Letošní Sklářskou slavnost pořádá jablonecké Muzeum skla a bižuterie 5. září 2020 od 9 hodin.
Program na Kristiánově bude probíhat až do 16 hodin a vstup je zdarma.
První Mariánská sklářská pouť se v kdysi nejvýznamnější sklářské osadě Kristiánov konala roku 1790.

Tradice se potom opakovala každoročně, vždy s ohledem na svátek Narození panny Marie (8. září). Na
sklonku 19. století velký lesní požár zničil sklářskou huť, školu i domky sklářů, o několik desetiletí později
lehl popelem i Panský dům. Myšlenka na obnovení pouti uprostřed jizerskohorských lesů vznikla v roce
1990.
Na ploše původních 24 jiter a 205 sáhů se můžete těšit na stánky se skleněným a bižuterním zbožím, na
pouti uvidíte ale také mistry skláře přímo při práci – bude se tavit a foukat sklo, u Kopalova mačkadla
vyrábět bižuterní kameny. Předvádět se bude tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, zdobení
skla, výroba skleněné bižuterie či různých módních doplňků.
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 (v
11, 13 a 15 hodin).
Jarmareční zpěvy, jizerskohorské pásně a slaňování přes Kamenici
Slavnost začíná v sobotu 5. září 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 soubory "Jizera", hudební uskupení "Zlatý holky" s písničkami o Jizerských horách,
skupina "Katastrofální předpověď počasí" s jarmarečními zpěvy a v odpolední části pak „Nudličky“ s
bluegrassovými rytmy a country muzikou. Nebude chybět ani divadlo "Krabice Teplice".
Ti největší odvážlivci si mohou vyzkoušet slaňování přes Kamenici pod dozorem Horské služby Bedřichov
anebo jízdu na koni.
https://www.kudyznudy.cz/aktuality/na-kristianove-v-jizerskych-horach-propukne-poutov
https://www.kudyznudy.cz/akce/sklarska-slavnost-na-kristianove

Tipy na víkend 4. - 6. září: Pivní festival nebo Sklářská slavnost
WEB, Datum: 03.09.2020 , Zdroj: jablonecky.denik.cz, Strana: 0 , Autor: Jitka Vepřovská , Celková návštěvnost: 24 111 ,
Rubrika: Tipy na víkend

Kam můžete na Jablonecku vyrazit o nadcházejícím víkendu? Podívejte se na přehled tipů.
"Voltáž 2020
KDY: Sobota 5. září od 11 hodin KDE: Pivovar Volt, Jablonec nad Nisou ZA KOLIK: ZdarmaLetošní Voltáž
je tu! 5. září přinese to nejlepší z minipivovarů. Letos se budou účastnit pivovary Cobolis, Zíchovec, Trilobit,
Sibeeria, Raven a Volt. Na čepu bude až 40 piv. Letos bude program velmi bohatý. Ve spolupráci s
Grónskou zemí a DDM Vikýř se chystá dětský program. Toymachine přivezou loutkové představení. Děti
mají vstup zdarma.
Sklářská slavnost
KDY: Sobota 5. září od 9 hodin KDE: KristiánovVšichni milovníci skleněné krásy a Jizerek si užijí tradiční
Sklářskou slavnost na Kristiánově. Letos proběhne v sobotu 5. září od 9 hodin a nabídne nejen skleněné
dekorace nebo doplňky, ale také ukázky různých řemesel či ručně vyráběného zboží a živý doprovodný
program pod širým nebem. Lidé budou moci sledovat mistry přímo u pece!
Jablonecká neděle
KDY: Neděle 6. září od 14 hodin KDE: Městská hala, Jablonec nad NisouMnoho sportů na jednom místě v
jeden den, to je Jablonecká neděle, která proběhne 6. září na parkovišti u městské haly v Jablonci. Rodiny
s dětmi uvidí prezentaci téměř třicítky sportovních oddílů a zájmových kroužků, které jsou dostupné dětem
z Jablonce nad Nisou a okolí.
Benefiční koncert na opravu kostela v Horním Polubném
KDY: Sobota 5. září od 19:30 hodin KDE: Kostel sv. Jana Křtitele, Horní PolubnýVýtěžek bude věnován na
nutné opravy krovu a průčelí kostela. Účinkují Jaroslav Pelikán a Collegium musicum.
Jizerský sprint
KDY: Sobota 5. září od 10 hodin KDE: Penzion Sokolovna, PolubnýZávod XC na horských a elektrokolech

na uzavřené trati pro všechny věkové kategorie. Přihlášky a propozice na www.jizersky-kopec.webnode.cz.
Den s eMBéčkem
KDY: Sobota 5. září KDE: Malá Skála,Vranové 122, Železný Brod11. ročník setkání majitelů a příznivců
vozidel Škoda vyráběných v 60. - 80. letech minulého století.
Dětská prohlídka Zámku Svijany
KDY: Neděle 6. září od 14.30 hodin KDE: Zámek SvijanyZámek Svijany si připravil pro nejmenší
návštěvníky oblíbenou dětskou prohlídku zámku, která je v roce 2020 v novém hávu. Na děti čeká nejen
nová pohádková postava, s níž se děti pobaví, ale také zcela nové zábavné úkoly a hádanky.
https://jablonecky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-4-6-zari-pivni-festival-nebo-sklarska-slavnost20200903.html

Tipy na víkend v Libereckém kraji
WEB, Datum: 03.09.2020 , Zdroj: ČRo - liberec.cz , Strana: 0 , Autor: Redakce ČRo Liberec, Ludmila Jiroutová, Iveta
Bláhová, Iveta Kalátová, Lucie Fürstová , Celková návštěvnost: 24 891 , Rubrika: Aktuální dění

Na prohlídky zámků za světla i za tmy, na veletrh sportu, na pochod kolem Ještědu nebo na sklářskou
slavnost do Kristiánova? Stačí si jen vybrat.
Od 1. září je na Státním zámku Sychrov k vidění nová prohlídková trasa. Restaurování a obnova pokojů
Gabriely a Artura Rohanových trvaly 15 let. Prohlídka je možná ve skupině maximálně osmi lidí, lístky na ní
lze zakoupit pouze on-line.
Pátek
Byli jste už někdy na zámku po setmění? Navštivte v pátek 4. září noční komentovanou prohlídku Zámku
Svijany s archeologem Mgr. Petrem Brestovanským. Komentovaná prohlídka začíná ve 20:30, trvá
přibližně 2 hodiny a těšit se můžete na netradiční zážitek. Zarezervujte si místo na info@zameksvijany.cz
nebo na telefonu +420 481 770 703.
Sobota
V areálu Sport Parku Liberec a jeho centrální Home Credit Areně se v sobotu 5. září, přes všechna
omezení související s pandemií covid-19, uskuteční jubilejní 15. ročník veletrhu Sport Live. A do areálu se
vrátí i kultura; na centrálním parkovišti se od 18 hodin uskuteční komornější verze festivalu Mini Létofest
2020.
Všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek zve Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou k
návštěvě tradiční Sklářské slavnosti, která se koná v osadě Kristiánov v sobotu 5. září 2020 od 9 hodin.
Budete moct sledovat mistry skláře přímo u pece, poznáte kouzlo tažení skleněných figurek a vinutých perlí
u kahanu, foukání ozdob, sledovat můžete výrobu skleněné bižuterie a různých módních doplňků. A jak se
tam dopravíte? Jenom 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.
V sobotu 5. září se můžete vydat na již 7. ročník Pochodu kolem Ještědu s Horskou službou. Registrace je
mezi 8:30 až 10:00 u chaty Horské služby (dolní stanice lanovky na Ještěd). Každý si na začátku pochodu
vybere trasu dle svého uvážení, délky a náročnosti. Na cestách můžete nalézt 4 bonusové otázky vztažené
k Liberci a Ještědu. Na konci účastníky čekají 4 stanoviště s kvízy na téma zdravověda, sport, místopis a
přírodověda. Připraveno bude i občerstvení. Za splněné úkoly získáte losy do tomboly.
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě zve všechny příznivce na Muzejní noc, v sobotu 5. září od 20
do 24 hodin. Na programu je od 21 hodin například houslový koncert Davida Singera, pohádka o Červené
karkulce a pro příznivce ohně i ohnivá show.
Neděle
V neděli 6. září od 15 hodin vystoupí na nádvoří lomnického zámku kapela Agregát a dohraje tak svůj
premiérový koncert z 23. srpna, který byl nečekaně přerušen silnou průtrží mračen. Prodej občerstvení je

zajištěn, vstupné je opět dobrovolné.
Na neděli 6. září připravuje jablonecká společnost SUNDISK tradiční akci pro širokou veřejnost Jablonecká neděle. Začne ve 14 hodin a odehrávat se bude na parkovišti u městské haly, v zahradě
plaveckého bazénu i na březích „jabloneckého moře“. Všechna tato místa se promění v jedno velké
sportoviště, kde budou jablonecké sportovní kluby, oddíly a volnočasové kroužky představovat svoji činnost
formou prezentace ve stánku i praktickými ukázkami a exhibicemi.
V neděli 6. září se v ulicích Liberce bude konat závod vodících psů a jejich pánů. Začíná před libereckou
radnicí v 9:30.
https://liberec.rozhlas.cz/tipy-na-vikend-v-libereckem-kraji-8219628

Sklářská slavnost na Kristiánově bude!
WEB, Datum: 03.09.2020 , Zdroj: nasepojizeri.cz, Autor: Naše Pojizeří , Celková návštěvnost: 2 752

Přijďte si připomenout dávnou slávu Kristiánova, někdejší nejvýznamnější sklářské osady uprostřed
Jizerských hor. Všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek zve Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou k návštěvě tradiční Sklářské slavnosti. Koná se v sobotu 5. září od 9 hodin.
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/sklarska-slavnost-na-kristianove-bude/?aktualitaId=66289

V Jizerkách připomenou skláře
TISK, Datum: 04.09.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 12 , Autor: (mt), Vytištěno: 125 467 , Prodáno: 102 677 ,
Čtenost: 497 508 , Rubrika: Kraj Liberecký, Země: Česko

TIPY NA VÍKEND Bedřichov
Dávnou slávu sklářství si mohou připomenout lidé, kteří v sobotu zavítají do malebné osady Kristiánov v
Jizerských horách. Tradiční sklářské slavnosti tady startují od devíti hodin ráno a potrvají až do čtvrté
hodiny odpolední. „Návštěvníci mohou opět sledovat mistry skláře přímo u pece, poznat kouzlo tažení
skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob, sledovat výrobu skleněné bižuterie či různých
módních doplňků. Zastoupena budou ale i další řemesla,“ láká ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou Milada Valečková. Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen pro návštěvníky, například
společná výroba skleněné mozaiky s vyobrazením jedné ze zaniklých staveb osady, navlékání korálků „na
mašince“ nebo šití originálního šperku z drobných perliček. Na děti čeká hledání pokladu čaroděje
Tamanna. Ti největší odvážlivci si mohou vyzkoušet slaňování přes Kamenici pod dozorem Horské služby
Bedřichov anebo jízdu na koni.
Region vydání: Mladá fronta DNES - liberecký kraj

NA KRISTIÁNOV ZAVÍTAJÍ SKLÁŘI
TISK, Datum: 04.09.2020 , Zdroj: Jablonecký deník , Strana: 2 , Vytištěno: 630 , Čtenost: 1 202 , Rubrika: Jablonecko /
Region , Země: Česko

V SOBOTU si návštěvníci Kristiánova připomenou dávnou slávu někdejší nejvýznamnější sklářské osady
uprostřed Jizerských hor. Všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek zve Muzeum skla a bižuterie v
Jablonci k návštěvě tradiční Sklářské slavnosti. Koná se v sobotu 5. září od 9 hodin. Návštěvníci mohou
opět sledovat mistry skláře přímo u pece, poznat kouzlo tažení skleněných figurek či vinutých perlí u
kahanu, foukání ozdob, sledovat výrobu skleněné bižuterie či různých módních doplňků. Vstup je zdarma.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: Archiv

Na Kristiánov znovu zavítají skláři. Vstup na slavnost je zdarma
WEB, Datum: 04.09.2020 , Zdroj: jablonecky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Jan Sedlák , Celková návštěvnost: 24 111 ,
Rubrika: Jablonecko

V sobotu si návštěvníci Kristiánova připomenou dávnou slávu někdejší nejvýznamnější sklářské osady
uprostřed Jizerských hor.
"Všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek zve Muzeum skla a bižuterie v Jablonci k návštěvě tradiční
Sklářské slavnosti. Koná se v sobotu 5. září od 9 hodin. „Návštěvníci mohou opět sledovat mistry skláře
přímo u pece, poznat kouzlo tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob, sledovat
výrobu skleněné bižuterie či různých módních doplňků. Zastoupena budou ale i další řemesla“, řekla
ředitelka muzea Milada Valečková.
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 folklorní soubor Jizera, který zpracovává tradiční podještědský, pojizerský a podkrkonošský folklor.
Pro děti zahraje Divadlo Krabice Teplice svá veselá představení „Mrkvomen“ a „Václav a Slimák“. Zazpívají
„Zlatý holky“ a probíhat budou také komentované prohlídky expozicí i celou osadou vedené muzejními
kurátory. Program na Kristiánově bude v sobotu 5. září probíhat až do 16 hodin, vstup je zdarma.
https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/na-kristianov-znovu-zavitaji-sklari-vstup-na-slavnost-je-zdarma20200903.html

VÍKEND PODLE DRBNY: Vodící psi v akci, festival Ferdinanda Porsche nebo soutěž
modelářů
WEB, Datum: 04.09.2020 , Zdroj: libereckadrbna.cz, Strana: 0 , Celková návštěvnost: 5 918, Rubrika: Z kraje

Poslední měsíce byly na víkendové akce vzhledem k opatřením opravdu slabé. Tuto sobotu a neděli je to
ale jinak. Koná se toho vážně hodně… Stačí si vybrat.
Neděle bude na Benešáku patřit vodícím psům. Uskuteční se zde Memoriál Simony Karlovcové a
neoficiální MČR v závodu vodících psů. Od 9:30 do 17 hodin se můžete těšit nejen na závody samotné ale
i na bohatý doprovodný program.
O tomto víkendu se také koná každoroční oblíbená Sklářská slavnost na Kristiánově. V sobotu od 9 do
16 hodin můžete pozorovat, jak osada Kristiánov ožívá a vrací se sem výroba skla a bižuterie.
Na Ještědu vás zítra pro změnu čeká již 7. ročník pochodu S Horskou službou kolem Ještědu. Registrovat
se můžete od 8:30 do 10:00.
Z Ještědu pak můžete zavítat do areálu ve Vesci, kde se koná Ferdinand Porsche Festival u připomínky
145. výročí narození tohoto jedinečného automobilového konstruktéra. Zároveň se jedná o největší setkání
sportovních automobilů Porsche v ČR.
Milovníci modelů a zvláště pak lodí nesmí v žádném případě v neděli chybět na 53. Jablonecké kotvě –
veřejné soutěži lodních modelářů, která bude probíhat od 9 do 16 hodin na Novoveském koupališti.
V Jablonném v Podještědí na úpatí Suchého vrchu u ústí ledové jeskyně se dnes večer uskuteční 24.
Mezinárodní noc pro netopýry. Během akce, která začíná ve 21 hodin, můžete spatřit nejen živé netopýry,
ale také zjistit mnoho zajímavostí o jejich životě a výzkumu.
Pokud chcete naopak vypadnout někam do přírody, protáhnout si tělo a ještě podpořit dobrou věc, vydejte
se na Rádlo, kde se v sobotu od hodin koná již osmý ročník charitativní akce Běhá celé Rádlo. Trať je
opravdu symbolická. Měří totiž jen 100 metrů. To ale neznamená, že se po absolvování závodu nemůžete
proběhnout třeba až do Vesce. Navíc tuto trať není vůbec nutné absolvovat během, ale třeba i chůzí
pozadu. Výtěžek z akce bude věnován Hospici sv. Zdislavy a dětem s cystickou fibrózou.
https://liberecka.drbna.cz/z-kraje/23877-vikend-podle-drbny-vodici-psi-v-akci-festival-ferdinanda-porschenebo-soutez-modelaru.html

Kam za sportem a zábavou v Pojizeří od 4. do 6. září
WEB, Datum: 04.09.2020 , Zdroj: nasepojizeri.cz, Strana: 0 , Autor: Naše Pojizeří , Celková návštěvnost: 2 752

Přinášíme vám přehled sportovních a zábavných akcí v Pojizeří a okolí od pátku 4. do neděle 6. září 2020.
Hrají se fotbalové a volejbalové soutěže, konají motoristické akce, přespolní běh či turistické pochody a

také hodně společensko-zábavných akcí.
Pokud vám v přehledu na víkend chybí nějaká zajímavá akce ve vašem okolí, tak můžete zaslat základní
info na email: redakce@nasepojizeri.cz
FOTBAL
Zde se nacházejí jen domácí zápasy celků z Pojizeří, kompletní přehled fotbalových zápasů najdete v
souhrnu , který se během víkendu změní na výsledkový servis i s odkazy na aktuální články.
Krajský přebor
Sobota 17.00: Železný Brod - Višňová, Sedmihorky - Desná.
I.A třída
Sobota 17.00: Lomnice n. P. - Doubí, Bělá - FC Pěnčín, Košťálov-Libštát - Ruprechtice, Jenišovice Hejnice.
I.B třída východ
Sobota 17.00: Semily - Bozkov, Mírová - Smržovka.
Neděle 17.00: Harrachov - Přepeře B.
Okresní přebor
Sobota 17.00: Jilemnice - Vysoké n. J., Roztoky - Benecko, Poniklá - Mříčná, Martinice - Nová Ves. Neděle
17.00: Libštát - Stružinec.
Okresní soutěž
Sobota 17.00: Víchová - Tatobity.
Neděle 16.00: Bozkov B - Zálesní Lhota, 17.00: SK Studenec B - Přepeře C, Rovensko B - Kruh, Semily B
- Horka, Horní Branná B - Sport Future Studenec.
VOLEJBAL
Volejbal - krajský přebor II. třídy
Sobota 10 a 13 hodin: TJ Semily - VK Dvůr Králové
Pořádá oddíl volejbalu TJ Semily na volejbalových kurtech na městském stadionu v Semilech.
ATLETIKA
Krakonošův přespolní běh
Na lyžařské trati na Čerťáku v Harrachově se koná v neděli 6. září Krakonošův přespolní běh, registrace je
od 8.30, start v 10.00.
TURISTIKA
Krkonošská šlápota
Tradiční a velmi oblíbená turistická soutěž Krkonošská šlápota letos začíná i končí v sobotu 5. září ve
skiareálu Modrá hvězda v Horní Rokytnici. Tří až pětičlenné hlídky startují mezi 13.30 až 15.30. Trasa je
nenáročná a vhodná jak pro malé děti, tak je sjízdná se sportovními kočárky. A v cíli vás bude čekat sám
pán hor Krakonoš. Samostatná pozvánka
Pohádkové putování v Martinicích
V dolní části Martinic v Krkonoších - pod hrází „U mlýna" se v sobotu 5. září koná akce Pohádkové
putování. Startovat na cestu se bude po skupinách od 13.30, na místě se bude i loutkové divadlo,
balonková show, trampolíny, dílničky a večer i diskotéka pro malé i velké.
MOTORSPORT
Edda cup na Benecku
O prvním zářijovém víkendu se na trati na Benecku uskuteční další závod nezávislého seriálu závodů
automobilů do vrchu EDDA Cup. Po úspěšné loňské premiéře se tak EDDA Cup vrací na trať, kde se v
minulosti jezdily závody od oblastních až po mistrovství republiky. Podrobná pozvánka
Fichtl cup v Harrachově
Na běžeckém stadionu za hotelem Skicentrum v Harrachově se v sobotu 5. září konají terénní závody
motocyklů v horském prostředí neboli Fichtl cup. Přejímky proběhnou od 9.30, tréninky od 10 do 11 hodin a
závod odstartuje ve 12 hodin. Samostatná pozvánka
SPOLEČENSKO-ZÁBAVNÉ AKCE
Sklářská slavnost na Kristiánově
Přijďte si připomenout dávnou slávu Kristiánova, někdejší nejvýznamnější sklářské osady uprostřed
Jizerských hor. Všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek zve Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad

Nisou k návštěvě tradiční Sklářské slavnosti. Koná se v sobotu 5. září od 9 hodin. Podrobná pozvánka
Výstava o zemědělství v Libštátě
Výstava Historie zemědělství v Libštátě se koná 5. až 13. září v Kulturním domě Libštát. Zahájení je v
sobotu 5. září od 14 hodin. Při té příležitosti budou na libštátském náměstí k vidění historické traktory,
automobily i motocykly, akci podpoří i Jilemský spolek paní a slečen v dobovém oblečení. Samostatná
pozvánka
Přehlídka dechovek v Košťálově
Tradiční Oblastní přehlídka dechových hudeb v Košťálově se koná poosmnácté v sobotu 5. září 2020 od
13 hodin na hasičském areálu Pod Kozlovem. Postupně vystoupí mažoretky i orientální tanečnice a kapely
Semilská 12, Český ráj Všeň, Táboranka z Košťálova a Moravská veselka ze Sušice. Podrobná pozvánka
ZasTenRock - 2. část
V sobotu 5. září od 18 hodin se v areálu SK Zásada uskuteční druhá část festivalu ZasTenRock 2020, a to
s kapelami Těla, Těsně Vedle a Mandragora. Podrobná pozvánka
Jilemnické koštování
Akce Jilemnické koštování se bude konat u místního kostela v neděli 6. září od 12 hodin. Součástí budou
ochutnávka krkonošských specialit, soutěž o "nejšmakounější sejkoru", soutěž rubačů dřeva, a to vše za
doprovodu kapely Mříčenští muzikanti. Samostatná pozvánka
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/kam-za-sportem-a-zabavou-v-pojizeri-od-4-do-6zari/?aktualitaId=66310

Sklářská slavnost na Kristiánově
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Tematická kategorie: Hudba - folklórní hudba; Divadlo - divadlo pro děti; Výtvarné umění - sklo, lidová
řemesla; Folklórní a společenské akce ; Historické akce - historická slavnost; Církevní akce - církevní
slavnost
Na jediný den v roce se vrátí do malebné horské osady Kristiánov výroba skla a bižuterie! Někdejší
nejvýznamnější sklářská osada uprostřed Jizerských hor ožije stánky se skleněným, bižuterním a tradičním
zbožím, tvůrčími dílnami a kulturním programem
Návštěvníci mohou opět sledovat mistry skláře přímo u pece, poznat kouzlo tažení skleněných figurek či
vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob, sledovat výrobu skleněné bižuterie či různých módních doplňků.
Zastoupena budou ale i další řemesla.
Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen pro návštěvníky, například společná výroba skleněné
mozaiky s vyobrazením jedné ze zaniklých staveb osady, navlékání korálků „na mašince“ nebo šití
originálního šperku z drobných perliček. Na děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna. Ti největší
odvážlivci si mohou vyzkoušet slaňování přes Kamenici pod dozorem Horské služby Bedřichov 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 folklorní soubor Jizera, který zpracovává tradiční podještědský, pojizerský a podkrkonošský folklor.
Pro děti zahraje Divadlo Krabice Teplice svá veselá představení „Mrkvomen“ a „Václav a Slimák“. Zazpívají
„Zlatý holky“ a probíhat budou také komentované prohlídky expozicí i celou osadou vedené muzejními
kurátory.
Program na Kristiánově bude v sobotu 5. 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 JIZERA/ horní louka
11.30 „Mrkvomen“- divadlo Krabice Teplice/ dolní louka u Liščí boudy
12.00 Zlatý holky/ Horní louka
13.00 Folklorní soubor JIZERA / horní louka
13.30 „Václav a Slimák“ - divadlo Krabice Teplice/ dolní louka u Liščí boudy
14.00 bluegrass, country/ horní louka

14.30 „Mrkvomen“ - divadlo Krabice Teplice / dolní louka u Liščí boudy
15.00 Folklorní soubor JIZERA/ horní louka
16.00 konec slavnosti
https://www.liberecky-kraj.cz/dre-cs/72896-sklarska-slavnost-na-kristianove.html

Jablonecké muzeum skla a bižuterie pořádá v Kristiánově sklářskou slavnost
RÁDIO, Datum: 05.09.2020 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 5 , Poslechovost pořadu: 325 336 , Země: Česko

Jana PETROVÁ, moderátorka
Jablonecké muzeum skla a bižuterie dnes pořádá v Kristiánově v Jizerských horách sklářskou slavnost. V
okolí Liščí boudy, která je posledním dochovaným pozůstatkem někdejší sklářské osady z 18. století,
budou po celý den jarmareční stánky. V chalupě se pak můžete věnovat i řemeslům v tvůrčích dílnách.

Sklářské řemeslo táhne. Za ukázkami technik přišly do Kristiánova v Jizerských
horách stovky lidí
WEB, Datum: 06.09.2020 , Zdroj: ČRo - Liberec.cz , Autor: Šárka Škapiková, Redakce ČRo Liberec , Celková
návštěvnost: 24 891 , Rubrika: Regionální

Jaké jsou tvary broušených kamenů, jak se navlékají korále na deset nití najednou, jaká je historie osady
uprostřed hor? Nejen tohle se mohli dozvědět návštěvníci sobotní sklářské slavnosti v Kristiánově v
Jizerských horách.
Akci s ukázkami sklářského řemesla už tradičně hostil tamní sklářský památník jabloneckého Muzea skla a
bižuterie – takzvaná Liščí bouda. Tu muzeum získalo v roce 1963. Budova je posledním dochovaným
pozůstatkem původní sklářské osady, kterou v Jizerských horách v 70. letech 18. století založil Josef Reidl.
Sklářskou slavnost tam jablonecké muzeum pořádá každoročně. „Myslím, že už máme asi pětadvacátý
ročník, už to ani nepočítáme. Úžasné je, že jak nebyly žádné akce přes léto, tak máme obrovský zájem
stánkařů. Děti kdyby měly obejít všechny dílny, tak tady musí být dva dny,“ uvedla ředitelka jabloneckého
muzea Milada Valečková.
A co všechno mohli děti i dospělí na sklářské slavnosti vyzkoušet? „Jako novinku tady máme zdobení
zrcátek mozaikou, můžou si vyrobit lampovou perličku, vypískovat motiv, nebo si můžou vyfouknout něco u
sklářů. Je toho strašná spousta,“ popsala Valečková.
Kromě ukázek a zkoušení sklářských technik byl pro návštěvníky připraven i další program, například
komentovaná prohlídka Liščí boudy s kurátorem jabloneckého muzea Petrem Novým, pro děti pak třeba
hra s kostkami, ze kterých skládali model někdejší sklářské osady. Horští záchranáři také v nedalekém
údolí natáhli lano, po kterém se mohli odvážní zájemci svézt na karabině.
Sklářské slavnosti v Kristiánově se zúčastnily stovky lidí. Kdo ji nestihl, může se do Liščí boudy přijet
podívat o víkendech až do konce září. Pak se památník zazimuje a otevře se znovu až na jaře.
https://liberec.rozhlas.cz/sklarske-remeslo-tahne-do-kristianova-v-jizerskych-horach-prisly-na-sklarskou8288811

OBRAZEM: Zaniklá sklářská osada na Jablonecku opět ožila Sklářskými slavnostmi
WEB, Datum: 07.09.2020 , Zdroj: jablonecky.denik.cz, Autor: Jan Sedlák , Celková návštěvnost: 65 220 , Rubrika:
Jablonecko

Jablonecké Muzeum skla a bižuterie uspořádalo v sobotu 5. září Sklářské slavnosti v Kristiánově, někdejší
nejvýznamnější sklářské osady uprostřed Jizerských hor.
"„Návštěvníci mohli sledovat mistry skláře přímo u pece, poznat kouzlo tažení skleněných figurek či
vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob, sledovat výrobu skleněné bižuterie či různých módních doplňků.
Zastoupena byla ale i další řemesla,“ přiblížila ředitelka muzea Milada Valečková.
Připravena byla také široká nabídka tvůrčích dílen pro návštěvníky, například společná výroba skleněné
mozaiky s vyobrazením jedné ze zaniklých staveb osady, navlékání korálků na mašince nebo šití
originálního šperku z drobných perliček. Na děti pak čekalo hledání pokladu čaroděje Tamanna. Ti největší
odvážlivci si mohli vyzkoušet slaňování přes Kamenici pod dozorem Horské služby Bedřichov anebo jízdu
na koni.
https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-zanikla-sklarska-osada-na-jablonecku-opet-ozila-

sklarskymi-slavnostmi-20200907.html
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Foto popis: JABLONECKÉ Muzeum skla a bižuterie uspořádalo v sobotu 5. září Sklářské slavnosti v
Kristiánově, někdejší nejvýznamnější sklářské osady uprostřed Jizerských hor. Návštěvníci mohli sledovat
mistry skláře přímo u pece, poznat kouzlo tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, foukání
ozdob, sledovat výrobu skleněné bižuterie či různých módních doplňků. Zastoupena byla ale i další
řemesla.
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