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M
ûsto Îelezn˘ Brod vítá v‰echny
náv‰tûvníky XVI. roãníku akce
„Sklenûné mûsteãko“, která se

koná ve dnech 17.–18. záfií 2022.

Skláfiské slavnosti v Îelezném Brodû jsou
jedineãnou pfiíleÏitostí pro setkávání skláfi-
sk˘ch v˘tvarníkÛ, absolventÛ skláfiské ‰koly, historikÛ skla, sbûrate-
lÛ i laick˘ch obdivovatelÛ skláfiského umûní a kvalitního fiemesla.

Oficiální zahájení akce se uskuteãní na Malém námûstí v sobotu
17. záfií 2022 od 10 hodin projevem starosty mûsta Mgr. Franti‰ka
Lufinky a zdravicemi hostÛ.

Sklenûné mûsteãko se koná pod zá‰titou Ministerstva kultury,
Ministerstva prÛmyslu a obchodu a Ministerstva mládeÏe, ‰kolství
a tûlov˘chovy, pana Ivana Barto‰e, místopfiedsedy vlády âR pro digi-
talizaci a ministra pro místní rozvoj, pana Martina PÛty, hejtmana
Libereckého kraje, pana Dana Ramzera, námûstka hejtmana Libe-
reckého kraje a paní Kvûty Vinklátové, radní Libereckého kraje.
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Pofiadatelé akce

Partnefii akce

MùSTO ÎELEZN¯ BROD

STŘEDNÍ
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA SKLÁŘSKÁ
ŽELEZNÝ BROD

OKRESNÍ
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
V JABLONCI NAD NISOU
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námûstí 3. kvûtna 
so–ne 9–17 ■ Turistické informaãní centrum

■ Mûstská galerie Vlastimila Rady
– Poskládáno ze skla – Sthodo la skºenãinatar

■ Muzeum Detesk – rozsáhlá sbírka
Ïeleznobrodského umûleckého skla

■ Galerie Detesk – MÛj Ïivot se sklem
v˘stava ke 100. v˘roãí narození
Miloslava Klingera

■ Mûstské muzeum, skláfiská expozice
– novinky ve sbírce skla
– komentovaná prohlídka expozice so 13.00
– vernisáÏ v˘sledkÛ skláfiského 

sympozia so 15.00

ul. Smetanovo záti‰í
so 10–17 ■ Skláfiská ‰kola
ne 10–16 – dílny, huÈ, ‰kolní obchod, prezentace

skláfisk˘ch firem, 
– v˘stava Sklo a Design
– koncert My Gospel so 14 a 15.30
– koncert Evita a KdyuÏtambudem ne 12.30

Pofiíãí
so 10–17 ■ Kotelna – V˘stava skla
ne 10–14 – Zdenûk Lhotsk˘ a hosté, vernisáÏ so 16.30

so 10–17 ■ Prostor pro sklo – v˘stavní prostor
ne 10–12 J. Brychtové a S. Libenského

Pfiehled dûní 
pfii Sklenûném mûsteãku 2022
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Pfiehled dûní 
pfii Sklenûném mûsteãku 2022

Trávníky
so–ne 10–17 ■ Minimuzeum sklenûn˘ch BetlémÛ

(Îelezná 103)

so 10.30–16 ■ Sklo Bursa (Îelezná 98)

so–ne 9–17 ■ Bûli‰tû, národopisná expozice
(Jircháfiská) – v˘stava Kapitoly z dûjin
Ïeleznobrodského sokola

so 10–12, 13–15 ■ kostelní vr‰ek 
– farní zahrada – jableãná slavnost so–ne 10–16
– zvonice – zvonûní so 12.00
– kostel sv. Jakuba – varhanní koncert so 13.30

ul. ·tefánikova
so 9.30–17 ■ Lampglas, s. r. o.

so 10–14 ■ Ble‰í trh se sklem (·roubárna)

ul. ObráncÛ míru
so–ne 9–17 ■ DT GLASS, s. r. o.

ul. Husova
so 10–18, ne 11–16 ■ Stánky – prodej a pfiedvádûní v˘roby skla

so–ne 11, 13 ■ KC Kino
– promítání historick˘ch filmÛ
– Tfii sestry a jeden prsten (DS Tyl Îelezn˘

Brod) so 11.30 a 13.30

Malé námûstí
so 10–22, ■ Kulturní program na podiu
ne 10.30–17 (podium na parkovi‰ti)

so 10–18, ne 11–16 ■ Stánky – prodej a pfiedvádûní v˘roby skla



Ve dnech 5.–7. 9. se ve skláfiské ‰kole uskuteãnil 11. roã-
ník skláfiského sympozia Letní skláfiská dílna (LSD). Tato
dÛleÏitá platforma pro v˘mûnu zku‰eností umoÏÀuje dialog

mezi umûlci, umûleck˘mi fiemeslníky, Ïáky a pedagogy, je sym-
bolem setkávání a tvÛrãí práce. Za zmínku stojí také edukaãní roz-
mûr akce, protoÏe úãastníci ve ‰kolní aule pofiádají pfiedná‰ky
o své dal‰í tvorbû. Díla ve ‰kolní skláfiské huti realizovali: 
■ Ida Siebke (NOR)
■ Jeanne-Sophie Aas (NOR)
■ Kjersti Johannessen (NOR)
■ Palo Macho (SK)
■ Jaroslav Bejvl
■ Marian Volráb 
Skláfi‰tí mistfii ve firmû Detesk realizovali návrh Tomá‰e Ko‰Èála. 

Mezinárodní skláfiské sympozium se uskuteãnilo ve spolupráci Mûs-
ta Îelezn˘ Brod, Mûstského muzea v Îelezném Brodû a skláfiské
‰koly s firmami Detesk a Studio Lhotsk˘ a je podpofieno grantem
z Islandu, Lichten‰tejnska a Norska. VernisáÏ v˘sledkÛ LSD 2022
se uskuteãní v sobotu 17. 9. od 15 hodin v Mûstském muzeu
v Îelezném Brodû.
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Sympozium Letní skláfiská dílna
(LSD 2022)
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Smetanovo záti‰í 470
So 10–17 hodin 
a Ne 10–16 hodin 

■ TvÛrãí skláfiské dílny pro vefiejnost a ‰kolní prodejna
I letos skláfiská ‰kola umoÏ-
ní náv‰tûvníkÛm vyzkou‰et
si dovednosti, které ãtyfii
roky studují její Ïáci. Pfii-
pravené jsou tradiãní tvÛrãí
dílny v rámci v‰ech ‰esti
skláfisk˘ch zamûfiení oboru
Design skla, zázemí oboru
Produktov˘ design a ukáz-
ky v laboratofiích chemikÛ.
·kolní pec Hedvika umoÏní
vyzkou‰et si foukání skla na pí‰Èale. Otevfiená prodejna nabízí nákup
Ïákovsk˘ch prací vãetnû knihy o ‰kole SKLO|STO|BROD.

ST¤EDNÍ UMùLECKOPRÒMYSLOVÁ ·KOLA
SKLÁ¤SKÁ ÎELEZN¯ BROD 

1
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■ „TALENTOVKY
NANEâISTO“ 
a pfiíprava na
Pfiípravné kurzy 2022
Kdo zvaÏuje studovat
u nás, má moÏnost vy-
zkou‰et si alespoÀ jeden
úkol v rámci Talentov˘ch
zkou‰ek naneãisto, nebo si
jen nechat zkorigovat
vlastní donesené práce
od odborn˘ch pedagogÛ
‰koly. Zkrátka prostor
pro kreativce je tak k dis-
pozici po oba dny konání
festivalu. 

Zájemci se mohou re-
gistrovat po oba dny
Sklenûného mûsteãka do
10.30 hodin sluÏbû v pfií-
zemí ‰koly. Zaãátek zkou-
‰ek v 10.30 hodin v ozna-
ãené uãebnû, ukonãení
ve 13.00 hodin.

(Doporuãené pomÛcky s sebou: ofiezané tuÏky rÛzn˘ch tvr-
dostí, guma).

■ Letní ‰kolní v˘stava „SKLO A DESIGN“ 
Srdeãnû zveme v‰echny obdivovatele prací z oborÛ Design skla
a Produktov˘ design na tradiãní ‰kolní v˘stavu nejnovûj‰ích Ïá-
kovsk˘ch prací a maleb z plenéru, která se koná ve v˘stavním sále
a pfiilehl˘ch chodbách ‰koly.

V rámci reprízy letní ‰kolní v˘stavy budou vystaveny také práce
z plenéru ve Vysokém nad Jizerou v roce 2021 a 2022.



■ Skláfisk˘ veletrh 2022
Tradiãní úãast na pfiehlídce skláfisk˘ch a biÏuterních firem regionu
pfiijaly tyto firmy:

■ ATLAS BIJOUX, Kvûtoslava Konopková 
■ BEADGAME, s. r. o. 
■ CRYTUR, spol. s. r. o. 
■ Detesk, s. r. o. 
■ DT GLASS, s. r. o. 
■ HALAMA – ORIGINAL CZECH ART CRYSTAL 
■ MISAMO, s. r. o. & Jifiina Tauchmanová 
■ POLPUR 
■ Preciosa Ornela, a. s. 
■ Sklo Bursa 
■ Sklo Dá‰a, s. r. o. 
■ Sklopísek Stfieleã 
■ Sklo ·afránek 
■ MOSER, a. s.

Exponáty naleznete ve vitrínách obou kfiídel prvního patra ‰koly
po celou dobu konání Sklenûného mûsteãka. 

■ „MY GOSPEL NA SKLANDù“ ve v˘stavním sále
U pfiíleÏitosti konání Sklenûného mûsteãka a v rámci opakované spo-
lupráce rozezní budovu skláfiské ‰koly pûveck˘ soubor My Gospel.
Pûvecké vstupy se konají v sobotu 17. 9. 2022 od 14.00 a od
15.30 hodin za podpory mûsta Îelezn˘ Brod a SUP·S Îelezn˘
Brod. 

■ „EVITA A KDYUÎTAMBUDEM“ ve dvofie skláfiské ‰koly 
Srdeãnû zveme náv‰tûvníky ‰koly na mal˘ koncert ve dvofie, kter˘
probûhne v nedûli 18. 9. 2022 od 12.30 do 14.00 hodin. Hudební
seskupení Evita a KdyuÏtambudem hraje vlastní autorskou tvorbu
zamûfienou na jizerskohorsk˘ proud aneb najazzl˘ alternativní
folkrockbeat.
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ST¤EDNÍ ·KOLA ¤EMESEL A SLUÎEB
JABLONEC NAD NISOU 

námûstí 3. kvûtna 18 (budova radnice „B“)
So 10–17 hodin, Ne 10–15 hodin

·kola pfiedstaví své specializované pracovi‰tû
foukání technického skla. Tuto techniku vyuãuje
jako jediná ‰kola v âeské republice! Odlouãené
pracovi‰tû jablonecké ‰koly bylo aÏ do loÀského
roku v Îelezném Brodû a první uãni se zde vyuãi-
li jiÏ v roce 1962. Foukané technické sklo, vánoãní ozdoby, naví-
jení figurek a drobn˘ prodej. 

MùSTSKÁ GALERIE 
VLASTIMILA RADY 

námûstí 3. kvûtna 1 (budova radnice)
So a Ne 9–17 hodin

■ V˘stava Poskládáno ze skla – Sthodo la skºenãinatar 
V˘stava obrazÛ romského v˘tvarníka Rudolfa Dzurka provede-
n˘ch originální v˘tvarnou technikou z barevné sklenûné drtû.
V˘stava potrvá do 2. 10. 2022.
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MùSTSKÉ MUZEUM V ÎELEZNÉM BRODù 
námûstí 3. kvûtna 37 (Klemencovsko)
So a Ne 9–17 hodin, vstupné v rámci dnÛ EHD zdarma

■ Stálá expozice Ïeleznobrodského skláfiství s galerií
v˘tvarníkÛ Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského.

■ Novinky ve sbírce skla
V˘stava pfiedstavuje v˘bûr z nejzajímavûj‰ích exponátÛ, o které
se za poslední roky rozrostla sbírka skla. 

■ Komentovaná prohlídka skláfiské expozice se uskuteãní
v sobotu od 13 hodin.

■ VernisáÏ v˘sledkÛ skláfiského sympozia (LSD 2022)
se uskuteãní v sobotu 17. záfií od 15 hodin.

MUZEUM A GALERIE DETESK 
námûstí 3. kvûtna 20
So a Ne 9–17 hodin

■ Muzeum
Autorská díla nejv˘znamnûj-
‰ích skláfisk˘ch umûlcÛ, stojí-
cích u zrodu Ïeleznobrodské
skláfiské slávy, jsou základním
pilífiem sbírky muzea DETESK.
DoplÀují ji kvalitní pfiíklady
produkce místních skláfisk˘ch
firem do roku 1948. Samostatné oddûlení mapuje v˘voj Ïelezno-
brodsk˘ch sklenûn˘ch figurek.

■ Galerie
Miloslav Klinger – MÒJ ÎIVOT SE SKLEM
Retrospektivní v˘stava pfiipomíná 100. v˘roãí narození jednoho
z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch a ãeskoslovensk˘ch skláfisk˘ch v˘tvar-
níkÛ. Autor proslul pfiedev‰ím stylizovan˘mi, hutnû modelovan˘mi
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figurami postav z kfii‰Èálového skla, pozdûji se vûnoval plastikám
tesan˘m a obru‰ovan˘m. Ve druhé polovinû 70. let vytvofiil roz-
mûrné práce z barevného skla, na poãátku let osmdesát˘ch jimi
své dílo zavr‰il. Na jednom místû mohou náv‰tûvníci zhlédnout
72 stûÏejních Klingerov˘ch prací, v˘stava samotná jich pfiedsta-
vuje ãtyfiicet, dal‰ích 27 je souãástí stálé expozice muzea DETESK.

■ Vinotéka
V rámci sobotní otevírací doby muzea a galerie nabízíme posezení
s kvalitním vínem v prostfiedí unikátní umûlecké tvorby. 
www.galerie.detesk.cz

V¯STAVNÍ PROSTOR KOTELNA 
Pofiíãí – areál b˘valé Kolory
So 10–17 hodin a Ne 10–14 hodin 

■ V˘stava skla / 
Zdenûk Lhotsk˘ & hosté 
V rekonstruované Kotelnû b˘-
valé textilní továrny na Pofiíãí
v Îelezném Brodû se pfiedsta-
vuje v˘stava dûl ZdeÀka Lhot-
ského a jeho pfiátel – umûlcÛ,
ktefií realizovali své práce ve
spolupráci s jeho studiem na
Pelechovû. V˘bûr exponátÛ
zahrnuje kromû nov˘ch tave-
n˘ch objektÛ Lhotského také
práce Oldfiicha Plívy, Martina Hlubuãka, Jaroslava Róny, Lucie
·vitorkové, Rebecy Huerty, Radky Pavelové-Îákové a dal‰ích.
V‰echny vystavující spojuje volba taveného skla ve formû. Insta-
lace sklenûn˘ch dûl spolu s industriálním interiérem prostoru Kotelny
vytváfií mimofiádn˘ v˘stavní celek. 
VernisáÏ v˘stavy v sobotu 17. záfií od 16.30 hodin. 
V˘stava pfiístupná po tel. domluvû na mob.: 773 790 136. 
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PROSTOR PRO SKLO
Pofiíãí – areál b˘valé Kolory
So 10–17 hodin 
a Ne 10–12 hodin

■ V˘stava autorsk˘ch 
plastik Jaroslavy Brychtové 
a Stanislava Libenského
v soukromém prostoru 

MINIMUZEUM SKLENùN¯CH BETLÉMÒ 
Îelezná 103
So a Ne 10–17 hodin

■ Sbírka více neÏ 80 betlémÛ, 
korálková dílna a prodejna skla 
Malé soukromé muzeum je jedin˘m mu-
zeem sklenûn˘ch betlémÛ na svûtû. Ty se
zrodily v Îelezném Brodû a tvofií se tu dál.
Sbírka paní Aleny Kortanové obsahuje ví-
ce neÏ 80 exponátÛ – klasické figurkové
betlémy, hutní betlém, betlém z dut˘ch
sklenûn˘ch trubic, z rytého skla, sklenûné
mozaiky atd. Souãástí minimuzea je i pro-
dejna regionálního skla a kreativní korál-
ková dílniãka. Více na: http://minimuzeum.wix.com/betlemy 
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Firemní prodejna 
DETESK, s. r. o.
námûstí 3. kvûtna 20
So a Ne 9–17 hodin

Reprezentaãní prodejna sklárny Detesk s rozsáhlou nabídkou v˘-
robkÛ dárkového, dekoraãního a designového charakteru z vlastní
produkce vãetnû dárkov˘ch lahví plnûn˘ch alkoholem. Sortiment
je doplnûn produkty dovezen˘mi z tûch oblastí Itálie a Francie, do
kter˘ch dlouhodobû smûfiuje nejvût‰í objem produkce spoleãnosti
Detesk, s. r. o. www.detesk.cz

PRODEJNA P¤I MINIMUZEU SKLENùN¯CH BETLÉMÒ 
Îelezná 103
So a Ne 10–17 hodin

·iroká nabídka sklenûn˘ch betlémÛ, figurek, 
kvûtin, vinut˘ch perlí a ‰perkÛ od rÛzn˘ch 
skláfisk˘ch firem a v˘tvarníkÛ. http://minimuzeum.wix.com/betlemy

DT GLASS, s. r. o. 
nábfieÏí ObráncÛ míru 
(50 m od Malého námûstí, 
vedle restaurace U Zvonice)
So a Ne 9–17 hodin

Dekoraãní a technické sklo, pfiedvádûní v˘roby u kahanu. Dûti mají
moÏnost vyfouknout si vlastní sklenûnou kouliãku. www.dtglass.cz

LAMPGLAS, s. r. o.
·tefánikova (smûr Jablonec n. Nisou)
So 10–17 hodin

Unikátní ‰perky z lampov˘ch perlí od roku 1991.
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Skláfiské obchody a provozovny
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SKLO BURSA
Îelezná 98
So 10.30–16 hodin

Prohlídka skláfiské dílny s v˘kladem a ukázkou v˘roby dekorativního
a technického skla na skláfiském kahanu. Prodej dekorativního,
technického a retro skla. 
Sobotní program k nahlédnutí na fcb/sklobursa.
www.sklobursa.cz

BLE·Í TRH SE SKLEM / ·ROUBÁRNA
·roubárna (ul. ·tefánikova, 
150 m od námûstí smûr Jablonec nad Nisou)
So 10–14 hodin

MÛÏete postrádat nûjaké sklo ze sv˘ch sklepÛ, pÛd ãi domácností?
Chcete svÛj domov obohatit o nûjak˘ pûkn˘ sklenûn˘ kousek?
Na tradiãním Ble‰ím trhu se sklem máte pfiíleÏitost sklo prodat i kou-
pit. Najdete zde poklady, kter˘mi udûláte radost sobû i blízk˘m!
Zájemci o prodej kontaktujte M. BartoÀovou na e-mailovou adresu:
b-trh@seznam.cz, mob.: 723 059 952.
Pofiádá Obãanská beseda Îelezn˘ Brod, z. s.

KC KINO ÎELEZN¯ BROD
So 11 a 13 hodin, Ne 11 a 13 hodin

Promítání historick˘ch filmÛ z Národního filmového archivu.
V sobotu v 11.30 a 13.30 hodin vám Ïeleznobrod‰tí divadelní

ochotníci „na louãce“ za kinem zahrají veselohru na motivy Jana
Wericha: Tfii sestry a jeden prsten.

V hlavních rolích vystoupí Milena Procházková, Olda Hudsk˘,
Marie Hudská, Katefiina Hartlová, Jakub Rám, Iva Kesnerová,
Honza Jelínek, ·tûpánka Boroviãková a Jáchym Kofiensk˘. Ale také
Maru‰ka Hudská a Lubo‰ Hudsk˘. Srdeãnû zveme v‰echny velké
i malé pfiíznivce divadla.
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Malé námûstí, Husova a Jircháfiská ulice, parkovi‰tû, nám. 3. kvûtna
So 10–18 hodin, Ne 11–16 hodin

Prezentace skláfisk˘ch firem a pfiedvádûní skláfisk˘ch fiemesel –
ãeské sklo a sklenûná biÏuterie, foukané sklenûné figurky, fouká-
ní technického skla, v˘roba foukaného a dekorativního skla, vi-
nuté sklenûné figurky, sklenûné kvûtiny, hutnû tvarované sklo
u mobilní skláfiské pece, sklenûné vánoãní ozdoby.

Prezentují se firmy: 

■ ATLAS BIJOUX – K. Konopková – perliãková biÏuterie a kabelky
■ ESTRELLA ES-PRESS, s. r. o. – sklenûné voskované perle 
■ PERLEX Bijoux Jablonec, s. r. o. – voskované perle 
■ Glassunicum – sklenûná biÏuterie
■ Beadgame, a. s. – v˘robky za skla pro dûti i dospûlé 
■ Sobotka Karel – figurky 
■ Sklárna Florianova huÈ 
■ Hana Jare‰ová – sklenûné figurky 
■ Art Tiffany Marie–Milan Hájkovi 
■ ZK VitráÏe – ateliér Kolovraty 
■ Rautis, a. s. – korálkové vánoãní ozdoby 
■ Atelier Vetengl – autorské sklenûné ‰perky 
■ Vladimíra Neuvirtová – Vladstraschna – autorské ‰perky
■ Umûlecká v˘roba vitráÏí K. DoleÏalová 
■ Ladislav Oliva – skláfiské studio 
■ dal‰í v˘robci. 

Skláfisk˘ trh je doplnûn fiemesln˘mi v˘robci a prodejem dobového
sortimentu.

17

Pfiedvádûní fiemesel pod ‰ir˘m nebem
a prodej skla



■ Dny evropského dûdictví (European Heri-
tage Days, dále EHD) kaÏdoroãnû v mûsíci záfií
otevírají nej‰ir‰í vefiejnosti brány nejzajímavûj-
‰ích památek, budov, objektÛ a prostor, vã.
tûch, které jsou jinak zãásti nebo zcela nepfií-
stupné. Nesoustfieìují se pouze na prohlá‰ené
historické památky, jako jsou hrady, paláce ãi katedrály, ale sna-
Ïí se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i rÛzné jiné
objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky ãi rekonstrukce
pÛvodních staveb, protiletadlové kryty, zfiíceniny, parníky atd.

V âeské republice se EHD konají pravidelnû od roku 1991. Po-
fiadatelem je SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska
(SHS âMS). V leto‰ním roce probûhnou EHD na téma „UdrÏitel-
né památky“ v termínu 10.–18. záfií. 

V rámci DnÛ EHD v Îelezném Brodû nav‰tivte v termínu 17.–18. 9.
zdarma tyto objekty: 

KLEMENCOVSKO ãp. 37
skláfiská expozice mûstského muzea 
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BùLI·Tù ãp. 57
národopisná expozice muzea 
So a Ne 9–17 hodin

Stálá expozice a v˘stava „Kapitoly z dûjin Ïeleznobrodského so-
kola“, která pfiipomíná 160 let od zaloÏení Ïeleznobrodské tûlov˘-
chovné jednoty. Nabídne zájemcÛm historii této nejen sportovní,
ale i kulturní, spoleãenské a „státotvorné“ organizace v na‰em
mûstû. V˘stava je doplnûna dobov˘mi fotografiemi a dokumenty.
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KOSTEL SV. JAKUBA VùT·ÍHO 
A D¤EVùNÁ ZVONICE
(Malé námûstí)
So 10–12 a 13–15 hodin

od 12 hodin zvonûní s moÏností si vyzkou‰et tahání za lana zvonÛ
od 13.30 hodin krátk˘ varhanní koncert 

So a Ne 10–16 hodin – pofiádá RC Andílek Îelezn˘ Brod
■ Jableãná slavnost na farní zahradû – mo‰tování jablek, dût-
ská zóna (malování na obliãej, dílniãky, herna), doprovodn˘ pro-
gram (pohádka pro dûti, hudební vystoupení), jableãné soutûÏe,
hry o ceny, stánkov˘ prodej. 

14
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■ Hlídání dûtí
Po dobu konání akce Sklenûné mûsteã-
ko nabízíme hlídání dûtí. Chcete-li si
neru‰enû uÏít program akce, prohléd-
nout v˘stavy nebo nakoupit skláfiské zboÏí, postaráme se o va‰e
dûti v dílnách a hernách na farní zahradû.

■ Myslivecká kuchynû
Mysliveck˘ spolek JIZERA Îelezn˘ Brod zve do mysliveckého do-
meãku (ul. ·tefánikova) na v˘teãnou zvûfiinovou kuchyni. V so-
botu od 11 do 21 hodin se budou podávat ãtyfii chody (svíãková,
gulá‰, v˘peãky a baÏantí polévka).

■ Svoz historick˘mi vozidly
Muzeum socialistick˘ch vozÛ v Îelezném Brodû nabízí v sobotu
a v nedûli vÏdy v ãase 10–16 hodin moÏnost svezení se v histo-
rick˘ch vozidlech. V pfiípadû zájmu volejte mob.: 736 769 179
p. Kada‰. Muzeum je otevfieno: so–ne 10–16 hodin v areálu b˘-
valé Kolory na Pofiíãí. Prohlédnout lze nejen nové expozice, které
vás provedou motorismem v˘chodního bloku 50.–80. let, ale
i motocykly, osobní i nákladní vozy z mnoha zemí v˘chovní
Evropy. www.socialist-motorgate.cz.

Nabídka sluÏeb a akcí
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Podporovatelé a partnefii akce

Sklenûné mûsteãko probíhá s finanãní podporou 

Sklenûné mûsteãko probíhá s mediální podporou
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V pfiípadû jak˘chkoliv dotazÛ ohlednû konání akce Sklenûné
mûsteãko se obracejte na:

■ TIC Îelezn˘ Brod
námûstí 3. kvûtna 1 (budova radnice)
483 333 999 nebo 778 527 000
otevfieno: So a Ne 9–17 hodin

V pfiípadû nouzov˘ch situací v prÛbûhu konání akce Sklenûné
mûsteãko se obracejte na:

■ Mûstská policie Îelezn˘ Brod
námûstí 3. kvûtna 1 (budova radnice)
483 333 933 nebo 602 646 188

Toalety
■ KC Kino, Husova 697
Otevfieno: So 6–20, Ne 8–18 hodin
Poplatek: 10 Kã/osoba 

■ Vanûãkova (za obchodem Norma)
Otevfieno: 8–18 hodin
Poplatek: 10 Kã/osoba

■ Masarykova (autobusové nádraÏí)
Otevfieno: So 8–12 hodin
Poplatek: 10 Kã/osoba

■ Volnû pfiístupné TOI TOI
roh Malého námûstí a ul. ObráncÛ míru (pod skálou)

Info

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



KULTURNÍ PROGRAM 
(Malé námûstí – podium)

Moderuje David Jelínek

sobota 17. 9. 
10.00 hodin ■ Slavnostní zahájení
10.30 hodin ■ Broìanka, dechová hudba Îelezn˘ Brod
12.30 hodin ■ Swingová prÈata ZU· Îelezn˘ Brod 
14.00 hodin ■ Leona Machálková s kapelou
16.00 hodin ■ Buty, pop Ostrava
18.00 hodin ■ Made in Jablonec 2022,

módní pfiehlídka Show must go on!
19.30 hodin ■ DJ Kubesh a MC Petrajs, disco hity

nedûle 18. 9. 
11.00 hodin ■ Disco Smileis DDM Semily (Dedoles,

StonoÏka, Karlík a továrna na ãokoládu)
11.30 hodin ■ ¤etízek ZU· Îelezn˘ Brod
13.00 hodin ■ X-tet, vokální skupina z Jindfiichova Hradce 
13.50 hodin ■ Cena Sklenûného mûsteãka (cenu OHK

pfiedá pfiedseda OHK Ing. Martin Bauer)
14.00 hodin ■ Milan Peroutka se skupinou Perutû
16.00 hodin ■ Franti‰ek Nedvûd a První podání

Zmûna programu vyhrazena


