
Víkend
Křišťálového
údolí
Křišťálové údolí otevírá brány o víkendu 12. - 13. listopadu 2022. 
Dva dny otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech, muzeích a školách.

Pokud není uvedeno jinak jsou provozy otevřeny 9 - 17h

v Lužických horách v sobotu 12. 11. 2022 

v Českém ráji, Jizerských horách a Krkonoších v neděli 13. 11. 2022

Lužické hory / sobota 12. 11. 2022

BYSTRO DESIGN / Prácheň 234, Kamenický Šenov

www.bystrodesign.cz
bystro.design@seznam.cz
+420 605 727 608

10 - 17 h oba dny (i v neděli 13. 11. 2022)

Prohlídky v provozu, ukázky výroby, workshopy, možnost vyzkoušet 
vlastníma rukama výrobu skleněných výrobků (broušení + tiffany technika).

PARKOVÁNÍ: vzhledem k omezené kapacitě parkovacích míst u ateliéru, 
využijte prosím velké parkoviště u Panské skály, u kostela, případně 
u Motorestu „U koně“ na Práchni.

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz



ATELIÉR VINU / Prácheňská 791, Kamenický Šenov

http://www.vinu.cz
http://www.facebook.com/atelier.prachenka / http://www.instagram.com/atelier.vinu
+420 604 622 663

12. 11. 2022

Ukázka techniky vinutých perlí nad kahanem, možnost zakoupení šperků 
a dalších skleněných výrobků.

PARKOVÁNÍ: vzhledem k omezené kapacitě parkovacích míst u dílny, 
využijte prosím velké parkoviště u Panské skály.

PRECIOSA LIGHTING / Nový svět 915, Kamenický Šenov

https://www.preciosalighting.com/cs/den-otevrenych-dveri-2022
+420 739 520 743

12. 11. 2022

Navštivte třpytivý svět křišťálu, designu a sklářského umění. V provozu bude 
sklářská huť a poprvé v historii také laboratoř, kde vzniká originální křišťálo-
vý design svítidel.

Projděte s dětmi  křišťálovou stezkou a najděte tajemnou ingredienci, díky 
které jsou svítidla z Kamenického Šenova světovým unikátem. 

Možnost výhodného nákupu bižuterie a dalších skleněných produktů. 
Nabídka občerstvení v areálu sklárny.

SKLÁŘSKÉ MUZEUM KAMENICKÝ ŠENOV
        / Osvobození 69, Kamenický Šenov

www.muzeumskla.cz
muzeumskla@kamenicky-senov.cz
+420 487 712 040

Otevřeno 10 - 16 h oba dny (i v neděli 13. 11.)

Prohlídka muzea: stálá expozice - ryté a broušené sklo od 17. stol. do součas-
nosti. Prodej skleněných výrobků - šperky, dekorativní předměty.

Aktuální výstavy: „Ze šenovských chalup do světových paláců“ 
a „8. Mezinárodní sympozium rytého skla“.

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

Lužické hory / 12. 11. 2022



SKLÁRNA JÍLEK / Nová Huť 687, Kamenický Šenov

http://www.jilek-glassworks.com
info@jilek-glassworks.com

otevřeno 9 - 14 h pouze v sobotu 12. 11. 2022

Unikátní secesní sklářská huť, kde poznáte tradici ruční výroby foukaného 
skla do forem i skla hutně tvarovaného bez forem. 

Sklárna patří mezi jednu z nejstarších takřka nepřetržitě fungujících skláren 
v České republice (1905). 

Prodej výrobků, možnost vlastního foukání.

EXPOZICE "SVĚTLO NA KOLEJÍCH" / nádraží Kamenický Šenov (u sklárny Jílek)

https://crystalvalley.cz/cs/aktualita/svetlo-na-kolejich

Otevřeno 9 - 15 h oba dny (i v neděli 13. 11.)

Unikátní expozice křišťálových svítidel, která vypráví příběh z Křišťálového 
údolí a odkazuje na bohatou historii města Kamenický Šenov, kde se ověs-
kový lustr zrodil. Objevte odkaz generací sklářských mistrů a nechte se 
okouzlit křišťálovou krásou skrytou v originálně upraveném železničním 
vagóně se světelnou instalací. 

SKLÁRNA ANTARES ART /  Dlouhá 168, Kamenický Šenov

https://antaresart.cz
+420 777 606 929

12. 11. 2022

Navštivte tradiční sklářskou huť a poznejte tým sklářů, kteří se zabývají 
návrhy a výrobou skleněných objektů a komponent. 

Ukázka výroby foukaného skla, prohlídka provozu sklárny, prodej výrobků, 
možnost vlastního foukání skla.

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
SKLÁŘSKÁ, KAMENICKÝ ŠENOV
        / Havlíčkova 57, Kamenický Šenov

https://czech-glass-school.cz
supss@supss-ks.cz

12. 11. 2022

Návštěvníci mohou navštívit školní galerii s výrobky žáků od roku 1856 do 
současnosti. 

V přízemí historické budovy z roku 1887 je obchod se studentskými pracemi, 
které je možné zakoupit.

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

Lužické hory / 12. 11. 2022



FLORIANOVA HUŤ / Častolovice 16 (u České Lípy)

www.florianovahut.cz
info@florianovahut.com
+420 603 894 297, +420 724 057 914

9 - 15 h, 12. 11. 2022

Tradiční sklárna se zabývá ruční výrobou skla, ručním tvarováním skla, 
ručním foukáním do sklářských píšťal, odléváním skla do forem a tvarová-
ním skla z volné ruky dle fantazie skláře.

Přímo u sklárny inspirativní zahrada vyzdobená skleněnými zahradními 
dekoracemi. 

Prodej skleněných produktů.

TGK - technika, sklo a umění / Skalice č.p. 230,  Skalice u České Lípy

www.tgk-cz.cz
svacha.sklo@gmail.com
+420 602 224 498

12. 11. 2022

Prohlídky v provozu, ukázky výroby instalací z lehaného skla, videoukázky
z realizací, diskuse s návštěvníky.

Skleněná zahrada s ukázkami skleněných objektů.

CRYSTALEX CZ / B. Egermanna 634, Nový Bor

www.crystalex.cz
+420 487 741 111

10 - 15 h, 12. 11. 2022

Prohlídka výroby největšího českého producenta nápojového skla.
Crystalex je symbolem celosvětově vyhlášené tradice českého sklářství.
Prodej nápojového a dalšího užitkového skla.
Dílnička pro děti. K prodeji sleva 5% a malý dáreček pro každého.

SKLÁŘSKÉ MUZEUM NOVÝ BOR / nám. Míru 105, Nový Bor 
www.glassmuseum.eu
muzeum@novy-bor.cz
+420 487 726 196

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

Lužické hory / 12. 11. 2022



HG ATELIER DESIGN / Bedřicha Egermanna 11, Nový Bor

(bývalý areál ZPA - výšková budova 5. patro)
https://www.hgatelier.com/cs/index; https://www.houdek.art/, +420 774 730 563

12. 11. 2022

HG Atelier Design se zabývá výrobou svítidel a světelných objektů.
Navštivte dynamický ateliér současného českého skla.
Dílnička pro děti. K prodeji sleva 5% a malý dáreček pro každého.

DESIGNÉRSKÉ STUDIO ALEŠ ZVĚŘINA 
- ČESKÉ BROUŠENÉ SKLO / Bedřicha Egermanna 322, Nový Bor

https://www.az-design.cz
+420 775 588 474, sekretariat@az-design.cz

12. 11. 2022

Navštivte českou firmu zabývající se tradičním, ručním zpracováním skla, ale 
také současnými trendy a designem. Na trhu působí Aleš Zvěřina již od roku 
1997 a spolupracuje jak s řadou renomovaných firem, tak i celosvětově zná-
mými výtvarníky. Přijďte si prohlédnout vysoce kvalitní zpracování skla do 
interiéru či exteriéru, tradiční řemeslnou práci, design ve skle, trofeje, plasti-
ky a jiné.

NOVOTNÝ GLASS / tř. T. G. Masaryka 805, Nový Bor

http://www.novotnyglass.cz
info@novotnyglass.cz, +420 739 206 880

12. 11. 2022

Prohlídka originální sklářské hutě, která je přes sklo propojená s restaurací. 
V patře k navštívení krásné muzeum s prvotřídními skleněnými objekty, 
zároveň je část expozice věnována výsledkům mezinárodních sklářsských 
sympozií (IGS).

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

12. 11. 2022

Sklářské muzeum Nový Bor patří k nejstarším sklářským muzeím na světě.
Stálá expozice není řazena tradičně chronologicky, ale podle zušlechťova-
cích technik - na expozici rytého, broušeného, malovaného a hutně tvarova-
ného a zdobeného skla. Je také doplněna návštěvnicky atraktivními modely 
sklářských dílen.
Unikátní je především sbírka malovaného secesního skla, která je největší 
svého druhu na světě!
Aktuální výstavy: „FRANTIŠEK JUNGVIRT: Sklo“

Lužické hory / 12. 11. 2022



HOINEFF GLASS ART / Slunečná 122, Slunečná 473 01

https://hoineff.com
+420 603 871 511 - ateliér je součástí rodinného domu, ideální je domluvit se 
předem telefonicky (max. 8 osob na hodinu).

12. 11. 2022

Prohlídky v provozu, ukázky výroby, prodej uměleckých předmětů.
Navštívit ateliér skláře a scénografa Ricarda Hoineffa je trochu jiný zážitek 
než se procházet galerií. Uvidíte nejen hotová umělecká díla, ale také jak a 
kde se tvoří, nakouknete do života sklářského výtvarníka.

JAROSLAV SKUHRAVÝ - Sklovitráž / Nový Bor - Janov 27

http://www.vitraze-skuhravy.cz
jaroslav.skuhravy@gmail.cz
+420 605 820 948

12. 11. 2022

Ukázka restaurování vitráží, výroba nových vitráží, pískování skla a malba na 
ploché sklo.

SKLÁRNA  AJETO / Lindava 167 (u Cvikova)

https://www.ajetoglass.com/
+420 487 751 613

9 - 15 h, 12. 11. 2022

Využijte jedinečné příležitosti a prohlídněte si sklárnu se sklářskou hutí 
v Lindavě zblízka na vlastní oči. Naskytne se vám unikátní příležitost pozoro-

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

GALERIE NATĚLO / T.G.M. 849, Nový Bor 473 01

http://www.sperkynatelo.cz/ 
natelosperky@email.cz

10 - 16 h, 12. 11. 2022

Výtvarná skupina NATĚLO, se skládá ze čtyř sklářských výtvarnic, které tvoří 
tradičními sklářskými technikami autorský skleněný šperk. Tyto šperky mají 
certifikát regionálního výrobku. 
V galerii je k vidění přes 350 autorských skleněných originálních šperků.

Lužické hory / 12. 11. 2022

vat, jak se žhavá tekutá skleněná hmota v rukou sklářských mistrů mění 
v křehkou krásu. 
Oblíbený workshop ve Sklářské krčmě“Pískovačka“ s Danielou Divišovou - děti    
i dospělí si mohou vytvořit motiv a opískovat vlastní skleničku
(http://www.piskovacka.eu/)



https://www.ajetoglass.com/
+420 487 751 613

9 - 15 h, 12. 11. 2022

Využijte jedinečné příležitosti a prohlídněte si sklárnu se sklářskou hutí 
v Lindavě zblízka na vlastní oči. Naskytne se vám unikátní příležitost pozoro-

SKLÁRNA SVOJKOV HAIDL A SYN / Svojkov 47

http://www.haidl-syn.cz
+420 603 188 232

9 - 15 h oba dny (i v neděli 13. 11. 2022)

PAČINEK GLASS / Kunratice u Cvikova 147, Kunratice u Cvikova

http://www.pacinekglass.com
+420 608 404 986

Jeden z nejvýznamnějších současných uměleckých sklářů evropské a záro-
veň světové scény dává nahlédnout do své sklárny v Kunraticích u Cvikova.

Součástí sklářského areálu není jen tradiční huť, kde může návštěvník pozo-
rovat práci mistrů ruční výroby z opravdu minimální vzdálenosti, ale také 
brusírna, kde se výrobky opracovávají tradičními metodami, dále prodejní 
galerie moderního skla a v neposlední řadě také unikátní Křišťálová zahrada. 

Křišťálový chrám -  v kostele jsou instalovány více než tři stovky skleněných 
objektů.

Otevřeno oba dny (10 - 17 h), v sobotu 12. 11. dobrovolné vstupné, v neděli 
13. 11. s běžným vstupným.

Probíhající výstava rytého skla Arna Čančíka GRAVIRTUOS - Křišťálový 
chrám.

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

Výroba krásných replik historického skla na podkladech získaných z archeo-
logických výzkumů.
Navštivte malebou rodinnou sklárnu, vyzkoušejte si foukání skla a nechte si 
vyprávět, jak repliky skla vznikají.

Lužické hory / 12. 11. 2022

vat, jak se žhavá tekutá skleněná hmota v rukou sklářských mistrů mění 
v křehkou krásu. 
Oblíbený workshop ve Sklářské krčmě“Pískovačka“ s Danielou Divišovou - děti    
i dospělí si mohou vytvořit motiv a opískovat vlastní skleničku
(http://www.piskovacka.eu/)



JEWSTONE /  Skálova 85, Turnov

http://www.jewstone.cz
+420 727 898 930, +420 606 641 450

13. 11. 2022

Výrobky jsou určeny zákazníkům, kteří ocení tuzemskou práci a zahranič-
ním návštěvníkům, kteří si mohou odvézt skutečně český šperk.

Ukázka výroby šperků od grafického návrhu až po finální šperk.

URBANGLASS - KAREL A EVA URBANOVI /  Hubálov 21, Loukovec

http://www.urbanglass-figurky.cz, https://www.facebook.com/urbanglass.cz, 
http://www.instagram.com/urbanglass_cz
urbanglass@seznam.cz
+ 420 603 213 339

Otevřeno oba dny,  SO 9-15 h, NE 9-17 h

Výroba a navrhování železnobrodských skleněných figurek, zpracování skla 
nad kahanem. 

Předvádění výroby figurek je běžnou samozřejmostí při exkurzích po celý 
rok, o tomto víkendu mohou návštěvníci shlédnout, jak vzniká skleněný 
betlém, jak se vyrábí např. Ježíšek nebo oslík, také bude představen skleně-
ný betlém pro TV natáčení. Mezi originálními figurkami 
a plastikami budou k vidění např. i historické figurky.

Pro nejmenší bude připravena tradiční korálková dílnička nebo promítání.

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

Český ráj / neděle 13. 11. 2022

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA / Skálova 1603, Turnov

www.supsturnov.cz
+420 481 321 232

13. 11. 2022

Prohlídka školy s průvodcem - škola je složena ze secesní, památkově chrá-
něné budovy (ta je krásná i sama o sobě) a tzv. nové budovy. Všechny tyto 
velké prostory jsou jednou velkou galerií děl současných studentů i slavných 
absolventů.

 Český ráj / 13. 11. 2022



STEFANY / Bzí 45, Železný Brod

https://www.stefany-sperky.cz/
stefany.jewels@gmail.com
+420 604 824 884, +420 739 314 129

13. 11. 2022

Návštěvníci mohou nahlédnout pod pokličku malé rodinné firmy, kde se 
zabýváme ruční výrobou šperků s přírodními kameny. Během prohlídky 
navštívíte brusírnu kamenů s možností vyzkoušet si jeden z procesů brusič-
ského řemesla.

Omezená možnost parkování, náhradní parkoviště vzdálené cca 150m.

LADISLAV OLIVA - SKLÁŘSKÉ STUDIO / Hrubá Horka 90, Železný Brod

www.oliva-glass.com
Ondra@oliva-glass.com
+420 604 441 960

13. 11. 2022

Rodinná firma, která se zabývá uměleckým zpracováním skla, skleněnou 
tavenou plastikou, šperky a mozaikou.

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

MIMOOSA - Ing. Martina Šrýtrová / Přepeře 79, 294 04

https://mimoosa.cz / https://www.facebook.com/glassmimoosa
glassmimoosa@gmail.com
+420 608 417 770

13. 11. 2022

Studio je umístěno u rodinného domu, návštěva je možná po předchozí 
telefonické dohodě (max. 8 osob najednou).

Prohlédnete si prostor dílny, kde vznikají autorské užitné předměty, a setká-
te se osobně s autorkou. Uvidíte zde hotová díla, seznámíte se s technikou 
tvorby lehaného skla a nakoupíte autorské kousky přímo ve studiu. 

Pro děti bude připravena možnost dílničky v podobě výroby malé skleněné 
mozaiky (max. 4 děti na hod.)
Poznejte krásné autorské ruční sklo technikou fusingu (lehané sklo) a vitrá-
žové mozaiky. Inspirací pro tvorbu autorky jsou barvy, linie a světlo v přírodě 
i všude kolem nás. Cílem autorky je přinášet noblesu a krásu designového 
skla do všedního života. Zakládá si na tom, aby umělecké kousky byly sou-
časně užitné a ne- byly v interiéru jen dekorací pro police a vitríny. Proto 
jsou všechny její mísy, vázy, svícny a další designové kousky určeny pro 
každodenní používání.

 Český ráj / 13. 11. 2022



LHOTSKÝ STUDIO (KOTELNA GALLERY) / Průmyslová 912, Železný Brod

http://www.lhotsky.cz
+420 736 521 859

13. 11. 2022

Výstava skleněných objektů Zdeňka Lhotského a vybraných umělců realizo-
vaných ve studiu Lhotský technikou tavení skla do formy.

Tradice studia sahající do poloviny minulého století, kdy jej založili světozná-
mí sklářští výtvarníci Stanislav Libenský s Jaroslavou Brychtovou.

Tým zkušených sklářských technologů, brusičů a formařů realizuje ojedinělé 
projekty po celém světě a významným způsobem posouvá možnosti sklář-
ského designu.

Produkce studia se soustřeďuje na realizace objemných plastik pro výtvarní-
ky, designéry a významná muzea a galerie, na výrobu uměleckých prvků do 
architektury a autorskou tvorbu Zdeňka Lhotského.

MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ 
         / náměstí 3. května 37, Železný Brod

www.muzeumzb.cz
+420 483 389 081

Komentované prohlídky - pouze v neděli 13. 11. 2022 od 11 h.

Expozice muzea sídlí v budově někdejší městské spořitelny z roku 1936. 
Expozice přibližuje historii výroby skla v Železném Brodě od poloviny 19. 
století do současnosti.

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

MISAMO / Jirchářská 50, Železný Brod

www.misamo.cz,  facebook MISAMO
+420 720 936 606

13. 11. 2022

Společnost MISAMO vznikla v roce 2018 a v tomto roce uvedla na trh i novou 
značku autorských šperků a originálních skleněných šperků z ručně vinu-
tých perlí. Výhradně ruční výroba umožňuje širokou škálu barev, tvarů, deko-
rací a plnit tak nejnáročnější požadavky klientů a módních návrhářů.

Součástí otevření provozovny bude i prezentace luxusního skla designérky 
a módní návrhářky Jiřiny Tauchmanové (www.tauchmanova.cz).

 Český ráj / 13. 11. 2022



MINIMUZEUM SKLENĚNÝCH BETLÉMŮ
        / Železná 103, Železný Brod

https://minimuzeum.wixsite.com/betlemy
+420 777 168 470

Otevřeno 9 - 17 h oba dny (i v sobotu 12. 11.)

Návštěvník zde uvidí na 80 skleněných betlémů, historických i současných. 
Většina betlémů je figurkových, jimiž je Železnobrodsko proslulé, ale jsou tu 
i betlémy ryté, broušené, ze skleněných trubic, z korálků, tavená plastika 
apod.
Tvořivé dílny pro děti.

MUZEUM A GALERIE DETESK /  nám. 3. května 20, Železný Brod

https://galerie.detesk.cz/cs/prodejni-galerie/
+420 731 518 351

13. 11. 2022

Muzeum DETESK představuje rozsáhlou sbírku uměleckého skla, v galerii 
probíhají výstavy zaměřené především na regionální výtvarníky, reprezen-
tační prodejna nabízí část sortimentu vyráběného společností DETESK.

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ,
         / Smetanovo zátiší 470, Železný Brod

www.supss.cz
sekretariat@supss.cz
+420 602 185 806

13. 11. 2022

Návštěvníci si mohou prohlédnout školu a výstavu studentských prací. 
V plném provozu bude sklářská huť, kde si každý může zkusit vyfouknout 
skleněnou bublinu. Vyzkoušet práci se sklem si bude možné také na dílnách 
broušeného skla, malby na sklo, bižuterie a skleněných figurek. Dále bude 
možné nahlédnout do laboratoří a seznámit se s vyučovanými obory Apliko-
vaná chemie a Technologie skla. 

 Český ráj / 13. 11. 2022



SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI - KŘIŠŤÁLOVÁ VĚŽ
       / Masarykova 437/11, 460 01 Liberec 1

https://www.muzeumlb.cz
+420 485 246 111 (recepce)

13.11. 2022, otevřeno 10-19 h

Navštivte věž muzea a kromě nejdelšího křišťálového žebříku na světě, za 
kterým stojí sourozenecké studio Salansky, můžete poznat historii českého 
sklářství díky multimediální instalaci.

DECOR BY GLASSOR / Sokolovské náměstí 304/9, Liberec

http://www.decor-by-glassor.cz
+420 602 694 503

12.11. 2022 9 - 17 h
13.11. 2022 9 - 17 h

Firma je známá především díky skleněným ozdobám ve tvaru koulí, avšak 
nabízejí i další tvary ozdob, jako jsou špice, zvonečky, olivy, rakety a figurky 
různých tvarů a velikostí. Všechny ozdoby jsou ručně malovány a vyrábějí se 
ze skla tradiční technikou foukání.

Tvořivé dílny pro děti – malování skleněných ozdob: 
12. 11. 9 - 17 h; 13. 11. 9 - 12 h

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

Jizerské hory / neděle 13. 11. 2022

SALANSKY / Ruprechtická 365/55, Liberec 460 01

http://www.salansky.cz
+420 724 275 901

13. 11. 2022

Navštivte showroom SALANSKY v 1. patře bývalého areálu Tatry nad kavár-
nou Sweet City.

Spatříte rozmanité produkty zasazené do modelového interiéru - svítidla, 
vázy a křišťálové objekty, které nesou značku Salansky.

 Jizerské hory / 13. 11. 2022



ARTCRYSTAL TOMEŠ 
        / Palackého 3145/41 (budova Jablonex),  Jablonec nad Nisou

https://www.artcrystal.cz/
+420 602 300 315

13. 11. 2022

Rodinná firma se zaměřením na zakázkovou výrobu tradičních křišťálových 
lustrů i moderních svítidel.
Na vlastní oči uvidíte krásu, dokonalý třpyt a brilanci českého křištálu.
Tvořivé dílny pro děti.

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE v Jablonci nad Nisou
        / U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou

www.msb-jablonec.cz
info@msb-jablonec.cz
+420 483 369 013; +420 778 527 123

12.11. 2022    9 - 17 h    /    13.11. 2022    9 - 17 h

Zvýhodněné vstupné
Muzeum je jediné svého druhu v ČR a na světě. Nabízí největší sbírku bižu-
terie na světě a největší expozici skla v zemi.

V roce 2020 byla dokončena architektonicky mimořádná skleněná přístavba 
v podobě obřího broušeného skleněného krystalu, která je i novou domi-
nantou Jablonce. 

Expozice Svět zázraků / World of Wonders (WOW) se sbírkou vánočních 
ozdob.Nabídka občerstvení v areálu sklárny.

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

SKLENĚNÝ OLTÁŘ v kostele sv. Pankráce v Jítravě
        

www.farnost.dlouhymost.cz
+ 420 602 945 915

Kostel bude mimořádně otevřený v neděli 13. 11. 2022 od 14:00 do 16:00 h. 

V roce 2022 byl administrátorem farnosti Bc. Michalem Olekšákem nalezen 
dávno zmizelý starobylý sklem zdobený oltář Božího hrobu. Oltář byl 
postupně nalezen celý a během Noci kostelů v roce 2022 byl poprvé před-
staven veřejnosti ve stavu ve kterém byl nalezen. Skleněný Jitravský oltář je 
dědictvím pestrostí sklářského umění, které se využilo i pro duchovní účely 
v sakrálním prostředí.

Oltář se skládá z pěti samostatných částí, které dohromady tvoří ucelený 
skleněný oltář. Jednotlivé části jsou zdobeny ručně broušeným barevným 
sklem ve tvaru  kamenů, které jsou také ručně upevněny do černých vosko-
vaných neprůsvitných papírů, a tak světlo prochází přes barevné kameny, 
a to nám může připomínat kostelní vitráže.

 Jizerské hory / 13. 11. 2022



PERLEX Bijoux Jablonec s.r.o.
        / Chelčického 72/5, Jablonec nad Nisou

www.perlex-jablonec.cz
info@perlex-jablonec.cz
+420 483 312 671

otevřeno oba dny (12. a 13. 11.,  9 - 17h)

Poznejte celý proces smáčení voskových skleněných perel i další způsoby 
jejich zušlechťování.

Možnost obarvit si vlastní perličku či si vyrobit šperk v podnikové prodejně.

Perly jsou vyrobeny pouze z českého skla a tuzemských materiálů.

Tvořivé dílny pro děti, prodej občerstvení.

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
        / Chelčického 72/5, Jablonec nad Nisou

www.supsavos.cz
martina.picko.baumannova@supsavos.cz
+420 602 317 259

13. 11. 2022

Původně řemeslná škola zaměřená na výuku kreslení, modelování a cizelo-
vání rozšířila postupně nabídku svých oborů o pasíře, rytce, dekoratéry
a výrobce bronzového zboží. Vyšší odborná škola nabízí obor Ražená medai-
le a mince a vychází tak vstříc požadavkům rozvíjejícího se medailérského 
průmyslu.

Prohlídka školy; prodej studentských výrobků.

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

KŘIŠŤÁLOVÝ RÁJ/ Jungmannova 497, 466 01 Jablonec nad Nisou

https://www.facebook.com/kristalovyraj
info@kristalovyraj.cz
+420 483 311 915

12.11. 2022    9 - 16 h    /    13.11. 2022    9 - 15 h

Tvoříme s klaunem - Program pro návštěvníky s dětmi, které si chtějí užít 
kreativní dílny pak taktovkou opravdového klauna.

Co klaun připravil: výrobu figurky klauna ze skleněných perlí, malování 
klauna na skleněnou kouli, výrobu náramků pro děti i dospělé, dítě, které 
přinese obrázek svého oblíbeného klauna, dostane dárek.

 Jizerské hory / 13. 11. 2022



ATLAS Bijoux / Zásada 305
www.atlaszasada.cz
kvetoslava.konopkova@seznam.cz
+420 603 874 089

13. 11. 2022

Ve firmě ATLAS Bijoux uvidíte původní techniky zpracování perliček včetně 
háčkování kabelek. Je to unikátní a velmi náročná technika, díky které vzni-
kají krásné vzory nejen na kabelkách, ale i na límečcích a náramcích. Dva-
krát ročně vzniká nová autorská kolekce na podkladu aktuálních módních 
trendů.

DRAHOMÍRA KUPKOVÁ – YANI / Zásada 162
www.yani.cz
yani@yani.cz
+420 606 745 432

13. 11. 2022

Rodinná firma se zaměřením na výrobu bižuterie z perliček a perlí. 
Ukázky návleku rokajlu na mašince a výroby korálkových ozdob.
Prodej bižuterie, hobby sad a korálků (zejména rokajlu).

GLASSUNICUM / Náměstí T.G.M. 639, Smržovka
www.glassunicum.cz
info@glassunicum.cz
+420 724 046 014

otevřeno oba dny (i v sobotu 12. 11. 2022)

Firma Glassunicum byla založená v roce 1990, kdy začínala výrobou skleně-
ných květin a vinutých figurek. V roce 1998 patřila k největším vývozcům 
skleněných květin do Itálie.

Najdete zde skleněné korálky různých barev a velikostí, skleněné figurky 
a květiny, nápojové a užitkové sklo, skleněnou a štrasovou bižuterii, vánoční 
ozdoby, ověsové lustry.

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

SPIDER GLASS / Heřmanice 7, (u Frýdlantu v Č.)

www.spiderglass.cz
spiderglass@atlas.cz
+420 603 145 927

13. 11. 2022

Prohlídky sklářské dílny - provoz s velkou fusingovou pecí, brusírnou skla 
a vzorkovnou v rekonstruovaných půdních prostorách, z které se stala roz-
sáhlá galerie ateliérové produkce skla a šperku.

 Jizerské hory / 13. 11. 2022



PRECIOSA ORNELA / Krkonošská 732, Desná

www.preciosa-ornela.com, 
+420 739 520 350

8 - 13 h, 13. 11. 2022

Prohlídky v provozu, ukázky výroby, prodej výrobků, bižuterie a českých 
korálků v prodejně Glass Shop. 

Využijte jedinečné příležitosti vidět, jak vznikají celosvětově proslulé skleně-
né perličky, dále také ruční výrobu a broušení skleněných dekorativních 
předmětů.

GLASS PESNIČÁK / Josefův Důl 144

www.glass-pesnicak.cz
info@glass-pesnicak.cz
+420 723 436 900

13. 11. 2022

Návštěvníci mohou vidět tradiční broušení skla a hlavně broušené parfémo-
vé flakony, které se vyráběly koncem 19. a začátkem 20. století. Vše původní-
mi metodami jako před lety.

NISA FACTORY / Janovská 132/39, Jablonec nad Nisou

www.gbbeads.cz
slamova@gbbeads.cz
+420 483 317 930

13. 11. 2022

Nisa Factory nabízí nejen nový galerijní prostor, ale také kreativní dílny, 
muzeum výroby jabloneckých korálků a bižuterie, exkurze do jednotlivých 
provozů G&B beads včetně prodejny s širokým sortimentem skleněných 
mačkaných, broušených, ohněm leštěných, vinutých perlí a bižuterie z vlast-
ní produkce.

Tvořivé dílny pro děti.

Prohlídky nové galerie NISA FACTORY v areálu GB Beads s aktuální výstavou 
Big Bead

Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

 Jizerské hory / 13. 11. 2022



Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

Krkonoše / neděle 13. 11. 2022

SKLÁRNA A MINIPIVOVAR NOVOSAD
& SYN HARRACHOV / Nový Svět 95, Harrachov

www.sklarnaharrachov.cz
person@sklarnaharrachov.cz
+420 481 528 142

13. 11. 2022

Nejstarší nepřetržitě fungující sklárna na světě založena roku 1712 s tradiční 
ruční výrobou foukání skla. 

V areálu se nachází muzeum s jednou z největších a nejhodnotnějších 
sbírek skla v ČR a také minipivovar.

RAUTIS / Poniklá 153, Poniklá

www.rautis.cz
marek@rautis.cz
+420 733 737 430

12. 11. 5 NOČNÍCH PROHLÍDEK: Perlařské řemeslo UNPLUGGED! V sobotu 
se bude konat pět speciálních nočních výprav do perlařských dílen. Kapaci-
ta omezená, rezervace na www.rautis.cz

13.11. 2022 během dne prohlídky provozu firmy

Cesta skleněné perle na ozdobu je poměrně dlouhá - nejprve se musí 
vyfouknout ze skleněné trubičky, potom se stříbří, barví, maluje a řeže. 
Všechny tyto kroky probíhají ručně a teprve poté je perlička připravená 
k navlékání na drát.

Firma se svou výrobou vánočních ozdob ze skleněných foukaných perliček 
uspěla v zápisu na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva 
UNESCO.

Tvořivé dílny pro děti; prodej občerstvení v krámku Nad věcí.

 Krkonoše / 13. 11. 2022



Víkend Křišťálového údolí www.crystalvalley.cz

KRKONOŠSKÉ MUZEUM 
/ MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE
        / Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra, Polsko

www.muzeumkarkonoskie.pl
info@muzeumkarkonoskie.pl  
+48 75 64 550 71

13. 11. 2022, otevřeno 9 - 16h

Prohlídky muzea, které kromě rozsáhlé expozice věnovaných místní historii 
představuje největší sbírku uměleckého skla v celém Polsku.

Prohlídky tlumočené do českého jazyka v 11 a 13 h 
(neděle 13. listopadu)

HUŤ JULIA / HUTA JULIA 
        / Kryształowa 73, 58-573 Piechowice, Polsko

www.hutajulia.com
turystyka@hutajulia.com 
+48 75 761 24 13

13. 11. 2022

Prohlídky nového interaktivního centra Krystalium zdarma - na místě bude 
česky hovořící průvodce, (prohlídky samotné sklářské huti jsou možné 
v běžném režimu)

Víkend Křišťálového údolí je akce podpořená v rámci projektu 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003016
Tradiční sklářské regiony na obou stranách hranice se propojují 
/ Tradycyjne regiony hutnictwa szkła po obu stronach granicy łączą się.

 Krkonoše / 13. 11. 2022


