


Město Železný Brod vítá všechny ná-
vštěvníky XIII. ročníku akce „Skleně-
né městečko“, která se koná ve dnech 
14.–15. září 2019.
Sklářské slavnosti v Železném Brodě 
vytváří jedinečný prostor pro setká-
ní sklářských výtvarníků, absolventů 
sklářské školy, historiků skla, sběrate-
lů i laických obdivovatelů sklářského 
umění a kvalitního řemesla.

Oficiální zahájení akce se uskuteční na Malém náměstí v sobotu 
14. září 2019 v 10 hodin, za přítomnosti starosty města Mgr. Fran-
tiška Lufinky, ředitele sklářské školy MgA. Libora Doležala a je-
jich hostů, zástupců krajské správy, Okresní hospodářské komory 
v Jablonci nad Nisou, místních podnikatelů, přátel a podporova-
telů Železného Brodu.

Skleněné městečko se koná pod záštitou Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, pana Marti-
na Půty, hejtmana Libereckého kraje a pana Petra Tulpy, náměstka 
hejtmana Libereckého kraje.

Pořadatelé akce:
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Přehled dění při Skleněném městečku
náměstí 3. května  

so–ne 9–17 Turistické informační centrum

Městská galerie Vl. Rady – výstava Pavel Ježek a jeho 
žáci (pořádá Muzeum ŽB)

Muzeum Detesk – rozsáhlá sbírka železnobrodského 
uměleckého skla

Galerie Detesk – Proměny rytého skla 
– výstava autorských prací rytce Jiřího Tesaře

Muzeum sklářská expozice – výstava Nové přírůstky 
do sbírky skla

so 13 komentovaná prohlídka sklářské expozice

so 15
vernisáž výstavy výsledků sympozia  
Letní sklářská dílna 2019

so 18.30
Městské divadlo – módní přehlídka  
Made in Jablonec – Haute Couture Style

so 10–17, ne 10–16
SŠŘaS JBN – předvádění sklářského řemesla, zpřístup-
nění dílen 

so 12.30, 14.30, 16.30, 
ne 11, 13

MěÚ „B“zasedací místnost – promítání historických 
filmů

so–ne 7–18 WC  – přístupné v budově MěÚ „B“

ul. Smetanovo zátiší

so 10–17, ne 10–16

Sklářská škola – den otevřených dveří, prezentace 
producentů skla a firem podporujících sklářský prů-
mysl, školní obchod, dílny, ukázky sklářských řemesel, 
foukání do skla

so 10–17, ne 10–16
Minislavnost (Food Market - stánky s občerstvením 
a dětský koutek - RC Andílek Žel. Brod)

ul. Masarykova 354

so – ne 12–15 Ateliér Pavlíny Čambalové
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Poříčí

so–ne 10–17 Kotelna – výstava Zdeňek Lhotský & hosté

so 17 vernisáž výstavy Zdeňek Lhotský & hosté

so 9–18
Nový areál Detesk – objekt po celkové rekonstrukci 
zase žije

so 10–17, ne 13–15 Prostor pro sklo – výstava J. Brychtové a S. Libenského

Trávníky

so–ne 10–17 Minimuzeum skleněných betlémů (Železná 103)

so 10.30–16 Sklo Bursa (Železná 98)

so–ne 9–17
Běliště národopisná expozice (Jirchářská)  
– výstava Pozapomenutý příběh jedné rodiny 

so 10–12, 13–15
kostel sv. Jakuba Většího  
– od 14 hod. krátký varhanní koncert

so 10–12, 13–15 zvonice (ve 12 hod. zvonění)

ul. Obránců míru

so–ne 9–17 DT Glass, s. r. o.

ne 13 Setkání figurkářů (restaurace U Zvonice)

ul. Štefánikova 

so 9.30–17 Lampglas, s. r. o.

so 10–14 Bleší trh se sklem (Šroubárna)

so od 10 Myslivecký domeček – myslivecká kuchyně

ul. Husova  

so 10–18, ne 11–16 Stánky – prodej a předvádění výroby

Malé náměstí

so 10–22, ne 11–17
Kulturní program na podiu  
– podium před „Hrbatou chalupou“

so 10–18, ne 11–16 Stánky – prodej a předvádění výroby

volně přístupné WC  – pod skálou „roh“ Obránců míru – Malé náměstí
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LSD – LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA 2019

8. ročník sklářského sympozia se po dvou letech vrací do sklářské hutě Sklář-
ské školy a zároveň navazuje na loňskou spolupráci s firmou Detesk, která pro 
realizaci návrhů poskytuje jednomu účastníkovi své technologické zázemí. 
Městské muzeum k účasti vyzvalo celkem čtyři umělce, kteří kromě realizace 
díla uspořádají veřejně přístupné přednášky o své tvorbě (v týdnu před výsta-
vou).

Vernisáž výsledků sympozia LSD 2019 se uskuteční v sobotu 14. září 2019 
od 15 hodin v Městském muzeu v Železném Brodě.

Tadeáš Podracký – ve své autorské tvorbě se věnuje nejen produktovému 
designu skla, ale také navrhování dalších interiérových objektů, osvětlení, 
nábytku a velkoformátovým volným instalacím. Respekt k tradičním výrob-
ním technologiím kombinuje se soudobou estetikou a vnáší do designu nové 
možnosti.
Irena Czepcová – sklářská výtvarnice, jejíž specifická tvorba spočívá přede-
vším v experimentování s nejrůznějšími technologiemi a materiály, které 
kombinuje se sklem v instalacích, objektech a obrazech. Ve své tvorbě se 
mimo jiné zabývá také technikami slinování skla a prací se světlem. Je člen-
kou kreativního studia Penocze.

Marta Havlíčková – autorsky pracuje s mnoha materiály a technologiemi – 
s kovem, sklem, porcelánem, ale také s grafikou a fotografií. Silné zaujetí ná-
mětem dokládá svou schopností široce variovat zvolené téma do trojrozměr-
ných objektů nebo plošných kompozic.

Jan Hásek – dlouholetý pedagog sklářské školy se kromě tvorby medailí 
a mincí věnuje navrhování, realizacím univerzitních i starostenských insignií 
a také autorskému šperku s přesahy do volné plastiky a glyptiky. V rámci le-
tošního sympozia bude spolupracovat se sklářskou firmou Detesk.
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INSTITUCE S PROGRAMEM

01. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 
Železný Brod
Smetanovo zátiší 470
So 10–17 hodin a Ne 10–16 hodin

  Tvůrčí sklářské dílny pro veřejnost

Pro návštěvníky školy budou připravené ve všech 
sklářských zaměřeních tvůrčí dílny. Všichni zájem-
ci, kteří si chtějí ověřit vlastní kreativitu, budou mít 
skvělou příležitost. Ve školní sklářské huti si bude 
možné vyzkoušet foukání skla.

  Prezentace výrobců skla, šperků a bižuterie

Přehlídka současné produkce výrobců skla, šperků a bižuterie. 
Prodej jedinečných skleněných výrobků a artefaktů. 
Prezentace firem podporujících sklářský průmysl.

  Minislavnost (Food Market a dětský koutek)

Na dvoře školy bude připraven Food Market, tedy stánkový pro-
dej s tradičními i neobvyklými pochutinami. 
Připraven bude také dětský koutek, kde zajistíme zábavu a hlídá-
ní pro vaše děti, tak abyste si nerušeně mohli prohlédnout nejen 
prostory školy. 
Připravena bude ukázka dravců, pohádka pro děti, foto koutek, 
malování na obličej, malování hennou, samoobslužné hry a stez-
ka za klukem SKLOVÍČKEM (dobrodružná stezka pro děti od 2 let 
okolo sklářské školy s drobnými úkoly, při kterých se naši nej-
menší dozvědí zajímavosti o skle). 

Minislavnost pořádá RC Andílek Železný Brod.
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02. Střední škola řemesel a služeb  
Jablonec nad Nisou

náměstí 3. května 18 (budova radnice „B“)
So 10–17 hodin a Ne 10–16 hodin

Škola představí své specializované pracoviště, kde se 
vyučuje foukání technického skla. Tuto techniku vy-
učuje jako jediná škola v ČR! Ačkoli se jedná o odloučené praco-
viště jablonecké školy, může se pochlubit nejenom vynikajícím 
zázemím, ale také bohatou tradicí – první učni se zde vyučili již 
v roce 1962 a do současné doby se ve specializaci foukač tech-
nického skla vyučilo více než 900 žáků. Foukané technické sklo, 
vánoční ozdoby, navíjení figurek a drobný prodej.

02. Promítání historických filmů

nám. 3. května 18 (budova radnice „B“ – zasedací místnost 3. patro)
So 12.30, 14.30, 16.30 hodin a Ne 11, 13 hodin

Historické filmy z Národního filmového archivu se týkají našeho 
města. 
První je zpravodajský film z roku 1942. Jeden ze šotů zachy-
cuje opravu věžních hodin z kostela v Bozkově. Opravu provádí 
hodinář Mašek se svými pomocníky, učni, zde v Železném Bro-
dě. Oprava probíhá venku, neboť hodinový stroj se nevejde do 
hodinářovy roubené chalupy v našem městě a současně uvnitř 
chalupy probíhá oprava menších součástek a ozubených koleček. 
Opravené hodiny jsou pak instalovány do kostelní věže. Další zá-
běry se sice netýkají přímo našeho města, ale vypo vídají o teh-
dejší době, proto bude promítnut celý zpravodajský film.
Druhý film je dokumentární z roku 1941. Pojednává o novém 
muzeu, ukazuje práci sklářů a dekoratérů skla a divák se seznámí 
s ukázkami hotových výrobků.
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03. Městská galerie Vlastimila Rady
náměstí 3. května 1 (budova radnice)
So a Ne 9–17 hodin

Výstava  Pavel Ježek a jeho žáci

Osobnost nezapomenutelného pedagoga, ředitele a osobitého 
výtvarníka Pavla Ježka připomene výstava, na které se sejdou 
jeho bývalí žáci, absolventi oboru hutního tvarování skla, které 
Pavel Ježek třicet let na železnobrodské sklářské škole vedl.

Pořádá: Městské muzeum v Železném Brodě

04. Městské muzeum v Železném Brodě
náměstí 3. května 37 (Klemencovsko)
So a Ne 9–17 hodin

Výstava  Nové přírůstky do sbírky skla

Na výstavě je ke zhlédnutí výběr z téměř tří set před-
mětů, které za posledních pět let přibyly do sbírky 
skla. Mimo výsledků všech proběhlých sklářských 
symposií, které jsou pravidelně prezentovány, uvidí-
te produkci železnobrodského skla, historické práce 
studentů sklářské školy ze 70. a 80. let 20. století, ale 
i artefakty staršího data. 

  Komentovaná prohlídka sklářské expozice 
se uskuteční v sobotu od 13 hodin.

  Vernisáž výstavy výsledků 8. ročníku sympo-
zia LSD 2019 bude v sobotu od 15 hodin.

Vázu k výročí 
vzniku ČSR 

vyrobila firma 
F. Halamy 

podle návrhu 
L . Přenosila. 
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05. Muzeum a galerie Detesk
náměstí 3. května 20
So a Ne 9–17 hodin

Muzeum – rozsáhlou a neustále rozšiřovanou 
sbírku uměleckého skla představují především 
autorská díla nejvýznamnějších sklářů stojících 
u zrodu železnobrodské sklářské slávy. Doplněna je kvalitní-
mi příklady produkce místních sklářských firem do roku 1948. 
Samostatné oddělení mapuje vývoj železnobrodských skleněných 
figurek.

Výstava  Jiří Tesař – Proměny rytého skla

S rytým sklem se Jiří Tesař (*1960) setkal po-
prvé až na železnobrodské sklářské škole v ate-
liéru M. Plátka. Po jejím absolvování jeden rok 
pracoval na pozici rytce v Železnobrodském 
skle, dalších dvanáct let prožil u ryteckého stroje 
v novoborském EXBORU. Od roku 1994 pracuje 
samostatně, přičemž souběžně vykonává i čin-
nost pedagogickou. Výstava nabízí přehled o jeho 
uměleckém vývoji od sedmdesátých let minulé-
ho století do současnosti.

06. Nový areál společnosti Detesk na Poříčí
Průmyslová 703
So 9–18 hodin

V rámci celodenní akce si mohou návštěvníci prohlédnout zre-
konstruované a nově dostavěné prostory administrativní budovy 
bývalého ŽBS. Přestože z většiny prostor vznikla pracoviště vý-
robní, na zmodernizovaném ústředním schodišti je možné obdi-
vovat dvě původní, rozměrné a zevrubně renovované vitráže 

Jiří Tesař – 
Summertime, 

autor. práce 2015
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autora Svatopluka Kasalého z roku 1966 a 1967, kdy byl areál bý-
valého Železnobrodského skla dobudován.

Ve druhém podlaží budovy bude veřejnosti 
umožněn nákup v prodejně exportních sou-
běhů a nestandardních výrobků za výhodné 
ceny, tento prodej běžně slouží jenom našim 
velkoobchodním partnerům.

Parkoviště před budovou poskytne posezení s možností zakoupe-
ní rozmanitého občerstvení, prostor za budovou bude vyhrazen 
předvádění výroby. Sklářské kahany se používají jak ke zpraco-
vání technických sklovin, tak k výrobě figurek. Přesto se jedná 
o naprosto rozdílné pojetí zpracování skla. Právě na tyto zásadní 
rozdíly návštěvníky předvádění výroby upozorní.

07. Výstavní prostor Kotelna
Poříčí – areál bývalé Kolory
So a Ne, 10–17 hodin

Výstava skla  Zdeněk Lhotský & hosté

V zrekonstruované Kotelně bývalé textilní továrny na Poříčí 
v Železném Brodě se představuje výstava děl Zdeňka Lhotského 
a jeho přátel – výtvarníků, kteří realizovali své práce ve spo-
lupráci s jeho studiem na Pelechově. Výběr exponátů zahrnuje 
kromě tavených objektů Zdeňka Lhotského také práce Oldři-
cha Plívy, Martina Hlubučka, Jaroslava Róny, Lucie Švitorkové, 
Rebecy Huerty (Mexiko) a dalších. Všechny vystavující spojuje 
volba taveného skla ve formě. Instalace skleněných děl spolu 
s industriálním interiérem prostoru Kotelny vytváří mimořádný 
výstavní celek. 

  Vernisáž výstavy v sobotu 14. září od 17 hodin.

Výstava bude přístupná do 31. prosince pouze po telefonické 
domluvě na mobil: 775 248 885. 



XIII.
S K L E N Ě N É
M Ě S T E Č K O
ŽELEZNÝ BROD

14.–15 .  zář í  2019
w w w . s k l e n e n e m e s t e c ko . c z
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08. Prostor pro sklo
Poříčí – areál bývalé Kolory
So 10–17 hodin a Ne 13-15 hodin

Výstava autorských plastik Jaroslavy Brychtové 
a Stanislava Libenského v soukromém prostoru.

09. Minimuzeum skleněných betlémů
Železná 103
So a Ne 10–17 hodin

Sbírka více než 80 betlémů, korálková dílna a pro-
dejna skla. Malé soukromé muzeum je jediným 
muzeem skleněných betlémů na světě. Ty se zrodily v Železném 
Brodě a tvoří se tu dál. Sbírka paní Aleny Kortanové obsahuje více 
než 80 exponátů – klasické figurkové betlémy, hutní betlém, bet-
lém z dutých skleněných trubic, z rytého skla, ze skleněné mozai-
ky atd. Součástí minimuzea je i prodejna regionálního skla a krea-
tivní korálková dílnička. http://minimuzeum.wix.com/betlemy.

10. Ateliér Pavlíny Čambalové
Masarykova 354
So a Ne 12–15 hodin

Autorské ryté skleněné objekty, prohlídka rytecké 
dílny. www.cambalova.cz
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SKLÁŘSKÉ OBCHODY A PROVOZOVNY

11. DT Glass, s. r. o.
nábřeží Obránců míru (50 m od Malého náměstí, 
vedle restaurace U Zvonice)
So a Ne 9–17 hodin

Dekorační a technické sklo, předvádění výroby u kahanu. Děti 
mají možnost vyfouknout si vlastní skleněnou kouličku.
www.dtglass.cz

09. Prodejna při Minimuzeu skleněných betlémů
Železná 103
So a Ne 10–17 hodin

Široká nabídka skleněných betlémů, figurek, květin, vinutých 
perlí a šperků od různých sklářských firem a výtvarníků.
http://minimuzeum.wix.com/betlemy

05. Firemní prodejna Detesk, s. r. o.
náměstí 3. května 20
So a Ne 9–17 hodin

Reprezentační prodejna sklárny Detesk nabízí široký sortiment 
výrobků dárkového, dekoračního a designového charakteru včet-
ně dárkových láhví plněných alkoholem jako jejich největší svě-
tový producent. 
www.detesk.cz

12. Lampglas, s. r. o.
Štefánikova (směr Jablonec nad Nisou)
So 9.30–17 hodin

Výroba unikátních šperků z Lampových ručně 
vinutých perlí s tradicí od roku 1991.
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13. Sklo Bursa
Železná 98
So 10.30–16 hod.

Prohlídka sklářské dílny s výkladem a ukázkou výroby dekorativ-
ního a technického skla na sklářském kahanu.

Prodej dekorativního, technického a retro skla.

Sobotní program k nahlédnutí na www.facebook.com/sklobursa.
www.sklobursa.cz

14. Bleší trh se sklem
Štefánikova (Šroubárna, 150 m od náměstí směr JBC)
So 10–14 hodin

Jedinečná příležitost, při které můžete prodat, koupit nebo směnit 
skleněné výrobky. Je to příležitost, jak strávit příjemný čas! Orga-
nizátoři věří, že bleší trh se sklem i tentokrát ožije nejenom díky 
zapomenutým kouskům z místních sklepů a půd, ale také díky ce-
lodennímu občerstvení, které se bude v místě konání akce nabízet.

Pořádá: Občanská beseda Železný Brod, z. s., M. Bartoňová,  
email: b-trh@seznam.cz. 
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Dny EHD – téma „Památky a zábava“

Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoroč-
ně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných 
architektonických, archeologických a sakrálních 
památek, muzeí, galerií a knihoven, technických pa-
mátek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech 
je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů 
a movitého kulturního dědictví. V České republice se nezpřístup-
ňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny 
kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrá-
ly, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov 
(radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), 
které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příleži-
tostně a částečně.

V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první 
polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Partnery 
hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR.

Vstupné do všech níže uvedených objektů je v rámci dnů EHD 
zdarma.

15. Běliště, národpisná expozice muzea
Běliště 57
So a Ne 9–17 hodin

Výstava  Pozapomenutý příběh jedné rodiny

Výstava o rodině železnobrodského rodáka, politika a prvorepub-
likového ministra Josefa Matouška.
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04. Klemencovsko 37  
– sklářská expozice městského muzea
So a Ne 9–17 hodin

Výstava  Nové přírůstky do sbírky skla

Komentovaná prohlídka sklářské expozice v sobotu od 13 hodin. 
Vernisáž výstavy výsledků 8. ročníku sympozia LSD 2019 v sobotu  
od 15 hodin.

16. kostel sv. Jakuba Většího se zvonicí
Malé náměstí
So 10–12 a 13–15 hodin

Od 12 hodin zvonění ve zvonici s možností 
vyzkoušení si tahání za lana zvonů. Od 14 hodin 
krátký varhaní koncert v kostele.

17. kostel sv. Jana Nepomuckého Na poušti
Ne 22. 9. 2019, 15–18 hodin

V kostele se uskuteční 48. benefiční koncert. Díla světových skla-
datelů přednesou Vilém Veverka (hoboj) a Bohuslav Lédl (klavír). 
Součástí koncertu bude vernisáž výstavy Ivy Kolorenčové ml., 
která bude mít pokračování na Bělišti. 

Ostatní

Myslivecký domeček
Štefánikova
So od 10 hodin

Myslivecké sdružení Jizera Železný Brod vás zve na zvěřinovou 
kuchyni. 
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Setkání figurkářů
restaurace U Zvonice, salonek (Obránců míru 134)
Ne od 13 hodin

Přátelské posezení figurkářů všech věkových skupin s možností kon-
zultace tvorby skleněných figurek. Více info: pí. Kopalová 732 249 500.

PŘEDVÁDĚNÍ ŘEMESEL „POD ŠIRÝM“ 
NEBEM A PRODEJ SKLA

Malé náměstí, Husova ulice, parkoviště, nám. 3. května
So 10–18 hodin a Ne 11–16 hodin

Prezentace sklářských firem a předvádění sklářských řemesel – 
české sklo a skleněná bižuterie, foukané skleněné figurky, fou-
kání technického skla, výroba foukaného a dekorativního skla, 
vinuté skleněné figurky, skleněné květiny, hutně tvarované sklo 
u mobilní sklářské pece, skleněné vánoční ozdoby a mnoho dal-
šího.

Prezentují se firmy:

GLASSTECH, s. r. o. – 3D a 2D 
laserování do skla / ATLAS 
BIJOUX – K. Konopková – per-
ličková bižuterie a kabelky / 
Vladimír Jehlička – hutně tva-
rované sklo / ESTRELLA ES-
-PRESS, s. r. o. – skleněné vos-
kované perle / JM Koral, s. r. o. 
– skleněné broušené a mačka-
né perle / PERLEX Bijoux Jab-
lonec s. r. o. – voskované perle 
/ Glassunicum – skleněná bi-
žuterie / Bead world – Skle-
něná bižuterie, a. s. / Sobotka 
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Karel – figurky / Šavrdová Jana 
– skleněné figurky a kytičky / 
Zakoglass s. r. o. – broušené 
a mačkané korálky / Sklárna 
Florianova huť / Lada Prouzová 
– rokajlové květiny / Art 
Tiffany Marie-Milan Hájkovi / 
ZK Vitráže – ateliér Kolovraty 
/ Rautis a. s. – korálkové vá-
noční ozdoby / Atelier Vetengl 
– autorské skleněné šperky / 
Skleněný ráj KM – M. Ouhrab-
ková – skleněná bižuterie / 
Černé sklo Šaur / Aja beads / 
Vladimíra Neuvirtová – Vlad-
straschna – autorské šperky 
/ Umělecká výroba vitráží 
K. Doležalová / Skleněné ka-
meny spol. s r. o. / Ladislav 
Oliva - Sklářské studio a další.

Sklářský trh je doplněn řeme-
slným trhem a prodejem dobo-
vého sortimentu.
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KULTURNÍ PROGRAM (Malé náměstí)

  Moderuje David Jelínek z rádia RCL Liberec

SOBOTA  14. 9.

10.00 hod. Slavnostní zahájení

10.30 hod. Broďanka, dechová hudba Železný Brod

11.45 hod. Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod

12.00 hod. zvonění ve zvonici

13.00 hod. Hodiny, pop rock Praha

14.30 hod. Manu, alternative rock pop Praha

16.00 hod. Monika Agrebi band,  
  host Lenka Vetlá, Železný Brod

18.00 hod. Disco s DJ Kubesh a Petrajs MC

Mladá 5-ti členná kapela, která působí na hudební scéně od roku 2016. 
Nejznámější hit je píseň Stmívání.

Písně s příchutí trip hopu a éterických vokálů v podání 5-ti členné kapely.

Muzikou se zabývá od dětství a stále se věnuje hudební a textařské tvorbě 
pro různé projekty a příležitosti. Jednou z jejich srdečních záležitostí je 
spolupráce se společností STARLIFE a v OVOV, kterého je zakladatelem 
náš olympionik Robert Změlík.
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18.30 hod. „Haute Couture Style“, módní přehlídka  
  Made in Jablonec 2019  
  03. Městské divadlo Žel. Brod

NEDĚLE  15. 9.

11.00 hod. X_jazz, pop, elektronik, fink Liberec

13.15 hod. Cena Skleněného městečka

14.00 hod. Michal Hrůza

15.30 hod. Brontousauři revival, Mladá Boleslav

Modely připravilo 21 tvůrčích týmů složených z bižu-
terních a šperkařských firem, pěti odborných a umě-
leckých škol a módních návrhářů a salonů. Modely jsou 
zaměřeny na luxusní a dokonale vypracované oblečení 
a módní doplňky. 

Taneční rytmy podpořené elektronickými experimenty vytvořené osmi 
kreativními muzikanty, kteří se o své hudební výkony dělí s publikem.

Zpěvák, skladatel a textař, zakládající člen a frontman skupiny Ready Kir-
ken, od roku 2006 sólová dráha, nyní vystupuje s vlastní Kapelou Hrůzy.

Nesmrtelné hity bratří Jana a Františka Nedvědových.
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Skleněné městečko probíhá s finanční podporou:

Skleněné městečko probíhá s mediální podporou:

V případě všech dotazů k akci Skleněné městečko se obracejte na:
TIC Železný Brod, náměstí 3. května 1 (budova radnice),  
tel.: 483 333 999, 778 527 000
Otevřeno: So a Ne 9–17 hodin

V případě nouzových situací v průběhu konání akce Skleněné městečko se obracejte na:
Městská policie Železný Brod, náměstí 3. května 1 (budova radnice),  
tel.: 483 333 933, 602 646 188

  Další ročník Skleněného městečka se uskuteční 12.–13. 9. 2020 

  Více info na www.zeleznybrod.cz a na www.sklenenemestecko.cz



CENA SKLENĚNÉHO MĚSTEČKA

Okresní hospodářská komora Jablonec nad Nisou jako každý rok 
udělí i letos při akci Skleněné městečko jedné sklářské firmě 
cenu OHK. Ta bude předána z rukou ředitele Ing. Oskara Mužíčka 
v neděli 15. 9. v 13.15 hodin na pódiu na Malém náměstí v Želez-
ném Brodě.

SKLENĚNÉ STROMY

Stromy na náměstí 3. května v Železném Brodě jsou svátečně 
ozdobeny skleněnými šperky, které vytvořily šikovné ruce míst-
ních. Návštěvníci mohou obdivovat tvůrčí nadání dětí a žáků ze 
ZŠ Pelechovská, ZŠ Školní, ZŠ Koberovy, MŠ Na Vápence, MŠ 
Stavbařů, Spolek zdravotně postižených Železný Brod, FSA Jany 
Boučkové, SVČ Mozaika, RC Andílek, KKM Horská Kameni-
ce, T. J. Sokol Těpeře, Střední škola řemesel a služeb Jablonec 
nad Nisou.

Materiál na tvoření poskytly tyto sklářské firmy:

Všem touto cestou velice děkujeme za skleněnou výzdobu. 

Veselá světýlka – Laurinová 
Zásada


