


Město Železný Brod vítá všechny ná-
vštěvníky XII. ročníku akce „Skleněné 
městečko“, která se koná ve dnech 
15.–16. září 2018.
Sklářské slavnosti v  Železném Brodě 
vytváří jedinečný prostor pro setká-
ní sklářských výtvarníků, absolventů 
sklářské školy, historiků skla, sběra-
telů i  laických obdivovatelů sklářské-
ho umění a kvalitního řemesla.

Oficiální zahájení akce se uskuteční na Malém náměstí v so-
botu 15. září 2018 od 10 hodin, za přítomnosti starosty města 
Mgr.  Františka Lufinky, ředitele sklářské školy MgA.  Libora 
Doležala a jejich hostů, zástupců krajské správy, Okresní hos-
podářské komory v Jablonci nad Nisou, místních podnikatelů, 
přátel a podporovatelů Železného Brodu.

Skleněné městečko se koná pod záštitou Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a ob-
chodu, pana Martina 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

Měst. galerie Vl. Rady – pořádá Muzeum ŽB 
výstava Křehké zbytečnosti

Muzeum a galerie firmy Detesk – výstava 
Jiří Ryba / Skl. tavené plastiky

Měst. muzeum – sklářská expozice   
výstava Sklo inspirované republikou 

so 13 komentovaná prohlídka sklářské expozice

so 15 vernisáž výstavy výsledků sympozia  
Letní sklářská dílna 2018

so 18.30 Městské divadlo – módní přehlídka  
Made in Jablonec – 100 let inspirace

so 10–17, ne 10–16 SŠŘaS JBN – předvádění sklářského řemesla, 
zpřístupnění dílen 

ul. Smetanovo zátiší

so 10–17, ne 10–16 Sklářská škola – dílny, huť, školní obchod, 
prezentace sklářských firem

Poříčí
so–ne 10–17 Kotelna – výstava Zdeňek Lhotský a hosté

so 17 vernisáž výstavy 

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

Trávníky
so–ne 10–17 Minimuzeum sk. Betlémů (Železná 103)

so 10.30–16 Sklo Bursa (Železná 98)

so–ne 10–16 Misamo, s. r. o. (Jirchářská 50)
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so–ne 9–17 Běliště národopisná expo. (Jirchářská) – 
fotovýstava Jana Voběrky / Medžugorje 

so 10–15 kostel sv. Jakuba Většího  
(od 14 hod. komentovaná prohlídka)

so 11–12, 13–15 zvonice (ve 12 hod. zvonění)

ul. Obránců míru
so–ne 9–17 DT Glass, s. r. o.
ne 14 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

KC Kino
so 6–20, ne 8–16 WC

so 11, 13, 15 promítání filmů o Železném Brodě  
z Národního filmového archivu

Malé náměstí

so 10–21, ne 11–17 Kulturní program na podiu (podium před 
„Hrbatou chalupou“)

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

so 10–17 Loutkoviště (pozemek Vetlý–Žernovník) – 
loutkové dílny

so 6–20, ne 8–16 WC (pod skálou „roh“ Obránců míru – Malé nám.)

so 11–17 Výletní vláček (trasa: Malé nám. – muzeum – 
sklářská škola – Poříčí a zpět)
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LSD – LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA 2018
Město Železný Brod prostřednictvím Městského muzea v Že-
lezném Brodě a  ve spolupráci se sklářskou školou a  firmou 
DETESK realizuje 7. ročník sympozia „Letní sklářská dílna“ 
(LSD 2018). Pro jeho letošní ročník bylo pozváno celkem pět 
umělců, kteří dostali příležitost využít dílenské a materiálové 
zázemí v oborech malovaného skla a zpracování skla u sklář-
ského kahanu. Téma je ponecháno na autorech, podstatnými 
kritérii jsou originalita a kvalita řemeslného provedení.

Vernisáž výsledků sympozia LSD 2018 se uskuteční v sobotu 
15. září od 15 hodin – objekty budou vystavené v Městském 
muzeu a následně trvale rozšíří sbírkové fondy muzea.

David Hanvald  – úspěšný malíř střední generace, který ve 
svém díle systematicky a racionálně zkoumá možnosti malíř-
ské reinterpretace modernistických výtvarných forem.

David Mazanec – jeho tvorba je založena na mnohovýzna-
movém vrstvení malířských plánů, fantaskní krajina, zátiší 
nebo čirá abstrakce expresivních barev, na kterou dále po-
kládá objekty či figury.

Jitka Havlíčková – kreslířka, sochařka a od roku 2002 také 
návrhářka a výrobce skleněných figurek. Zaměřuje se na spo-
jení kresby s objektem. Aktivně se podílí na realizaci řady vý-
znamných sklářských projektů u nás i v zahraničí.

Kamila Parsi Žďárská  – zkušenosti pro tvorbu skleněných 
figurek, realizovaných tažením, vinutím i foukáním skla, sesbí-
rala v rámci praxe u nás i v zahraničí (Skandinávie, Corning 
museum of Glass).

Tomáš Rýdl – pedagog železnobrodské sklářské školy, jehož 
tvorba těží z  výtvarné síly geometrické struktury, která se 
opírá o konstruktivistickou nebo minimalistickou estetiku.
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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

Ve všech sklářských oborech budou při-
praveny tvůrčí dílny, kde si zájemci vy-
zkouší vlastní kreativitu.

Ve sklářské huti bude možnost vyzkoušet si fou-
kání skla u nové dvoupánvové sklářské pece Hed-
vika. Výstavbu pece, která probíhala celé léto fi-
nančně podpořil Liberecký kraj.

 � Prezentace výrobců skla, šperků a bižuterie

Ve škole bude k vidění přehlídka současné produkce výrobců 
skla, šperků a bižuterie spojená s prodejem jedinečných skle-
něných výrobků a artefaktů.

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 fou-
kání technického skla. Tuto techniku vyučuje jako 
jediná škola v ČR! Odloučené pracoviště jablonecké 
školy se nalézá v Železném Brodě a může se pochlubit neje-
nom vynikajícím zázemím, ale také bohatou tradicí  – první 
učni se zde vyučili již v roce 1962 a do současné doby se ve 
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specializaci foukač technického skla vyučilo více než 900 
žáků. Foukané technické sklo, vánoční ozdoby, navíjení figu-
rek a drobný prodej.

03. Městská galerie Vlastimila Rady
náměstí 3. května 1 (budova radnice)
So a Ne 9–17 hodin

výstava �  Křehké zbytečnosti

Prvních padesát let železnobrodských skleněných 
figurek. Fenomén železnobrodských skleněných figurek se 
zrodil v roce 1922 na železnobrodské sklářské škole z popu-
du sochaře Jaroslava Brychty a za spolupráce jeho šikovných 
kolegů. Za téměř stoletou dobu existence figurek vznikly tisí-
ce návrhů a variací a železnobrodská figurka se stala jedním 
ze symbolů města. Výstava představí modelované, foukané 
i hutně tvarované figurky z bohatých sbírek Městského mu-
zea.
Pořádá: Městské muzeum v Železném Brodě

04. Městské muzeum v Železném Brodě
náměstí 3. května 37 (Klemencovsko)
So a Ne, 9–17 hodin, vstupné v  rámci dnů EHD 
zdarma

výstava �  Sklo inspirované republikou

Výstava se koná u  příležitosti 100. výročí vzni-
ku Československé republiky. Nadšené budování 
nové republiky, hledání jejího nového osobitého 
výtvarného stylu, ale také blížící se ohrožení její 
existence v roce 1938, se odrazily i v tvorbě pro-

Legionář, 
autorská 

rytina 
Ladislava 
Přenosila, 

1928
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fesorů železnobrodské sklářské školy a  místních sklářských 
firem. Na příkladech drobných upomínkových předmětů i re-
prezentativních váz a plaket můžete vidět jak se mladá česko-
slovenská republika a její vznik symbolicky promítla do umě-
lecké tvorby železnobrodských sklářů.

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

 � Vernisáž výstavy výsledků 7. ročníku sympozia LSD 
2018 bude v sobotu od 15 hodin.

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

Muzeum Detesk doplnilo sbírku železnobrod-
ského uměleckého skla o další výjimečné uni-
káty. Upozornit je možné například na další 
tři skleněné plastiky autora Miloslava Klingera nebo mísu na 
podstavě z  období okolo roku 1930 s  futuristicky pojatým 
motivem města. Je autorskou prací Zdeňka Juny. 

Mohutná křišťálová váza vrstvená rubínem s motivem žen při 
vinobraní dokonale „háskovsky“ pojatá z období okolo roku 
1940 je zase dílem absolventa železnobrodské sklářské školy 
Bohuslava Krykorky. A nakonec upozorňujeme na zvonovitou 
mísu vyrobenou podle návrhu Stanislava Libenského a  Mi-
loslava Janků velmi krátce existující malírnou Železnobrod-
ského skla pravděpodobně v roce 1962. Úspěšné rozšiřování 
sbírky z ní tak tvoří živoucí, neustále se měnící organizmus.

výstava �  Jiří Ryba – Skleněná plastika
Výběr z díla sklářského výtvarníka, absolventa železnobrod-
ské sklářské školy a dlouholetého spolupracovníka prof. Jana 
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Černého. Jiří Ryba se narodil 8. září 1938 ve Staré Pace. Sklář-
ský ateliér si vybudoval v nedaleké Lomnici nad Popelkou, kde 
také žije. Výstava je zároveň připomínkou umělcova význam-
ného životního jubilea.

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

Sbírka více než 80 betlémů, korálková dílna 
a  prodejna skla. Malé soukromé muzeum je 
jediným muzeem skleněných betlémů na svě-
tě. Ty se zrodily v Železném Brodě a tvoří se 
tu dál. Sbírka paní Aleny Kortanové obsahuje 
více než 80 exponátů – klasické figurkové betlémy, hutní bet-
lém, betlém z dutých skleněných trubic, z rytého skla, skleně-
né mozaiky atd. Součástí minimuzea je i prodejna regionální-
ho skla a kreativní korálková dílnička.

Více na: http://minimuzeum.wix.com/betlemy.

O Skleněném městečku bude jako bonus minimuzea zpřístup-
něna nedaleká Malá meditační zahrada GLASS SPIRIT. Jde 
o (částečně prodejní) výstavu skla několika brodských sklářů 
a studentů sklářské školy pod širým nebem.

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

výstava �  Zdeněk Lhotský & hosté 2018
V  rekonstruované Kotelně – bývalé textilní továrny na Po-
říčí v  Železném Brodě se představí výtvarná díla Zdeňka 
Lhotského a jeho přátel – výtvarníků, kteří realizovali své práce 



XII.
SKLENĚNÉ 
MĚSTEČKO
ŽELEZNÝ 

BROD
15.–16. září 2018
www.sklenenemestecko.cz

Další ročník Skleněného 
městečka se uskuteční 

14.–15. 9. 2019.
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ve spolupráci s jeho ateliérem na Pelechově. Výběr exponátů 
pro rok 2018 zahrnuje kromě tavených objektů Lhotského také 
práce Oldřicha Plívy, Martina Hlubučka, Jaroslava Róny, Lucie 
Švitorkové a Rebecy Huerty (Mexiko) a dalších. 
Zatímco všechny vystavující spojuje volba tavení skla ve for-
mě, každý z nich přichází s unikátním pojetím plastiky, a to 
i z hlediska mezinárodního kontextu. Instalace jejich děl spolu 
s industriálním interiérem prostoru Kotelny vytváří mimořád-
ný výstavní celek.

 � Vernisáž výstavy v sobotu 15. září od 17 hodin.

Po akci Skleněné městečko bude výstava přístupná do 31. 12. 
pouze po tel. domluvě na mob.: 775 248 885. 

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. Šroubárna
Šroubárna (ul. Štefánikova, 150 m od náměstí směr JBC)
So 10–14 hodin

Sklářský bleší trh je příležitost skleněné kousky prodat, kou-
pit anebo směnit. Je to příležitost, jak strávit příjemný čas! 
Organizátoři věří, že bleší trh se sklem i tentokrát ožije neje-
nom díky zapomenutým kouskům z místních sklepů a půd, ale 
také díky celodennímu občerstvení, které se bude v místě ko-
nání akce nabízet.

Pořádá: Občanská beseda Železný Brod, z. s., M. Bartoňová, 
email: b-trh@seznam.cz.



13

SKLÁŘSKÉ OBCHODY A PROVOZOVNY

10. 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.

11. Misamo, s. r. o.
Jirchářská 50
So a Ne 10–16 hodin

Sklářská dílna s  prodejnou originálních skleně-
ných šperků z  ručně vinutých perlí, autorských 
šperků MISAMO, skleněných figurek, květin, perlí a  dalších 
komponentů pro vlastní tvorbu. Prezentace technologie vinu-
tí s možností vlastnoruční výroby u sklářského kahanu.
www.misamo.cz

06. 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. Detesk, s. r. o.
náměstí 3. května 20
So a Ne 9–17 hodin
Nabízí široký sortiment výrobků dárkového a  dekoračního 
charakteru včetně dárkových láhví plněných alkoholem. 
www.detesk.cz
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12. Lampglas, s. r. o.
Štefánikova (směr Jablonec nad Nisou)
So 9.30–17 hodin

Unikátní šperky z  Lampových ručně vinu-
tých perlí.

13. Sklo Bursa
Železná 98
So 10.30–16 hod.

Prodej dekoračního skla, možnost předvádění výroby na ka-
hanu. Prodej starého a retro skla.

http://www.sklobursa.cz

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 řeme-
sel – české sklo a skleněná bižuterie, foukané skleněné figur-
ky, foukání technického skla, výroba foukaného a  dekora-
tivního skla, vinuté skleněné figurky, skleněné květiny, hutně 
tvarované sklo u mobilní sklářské pece, skleněné vánoční oz-
doby.

Prezentují se firmy:
GLASSTECH,  s.  r.  o.  – 3D a  2D laserování do skla / ATLAS 
BIJOUX  – K. Konopková  – perličková bižuterie a  kabelky / 
Vladimír Jehlička  – hutně tvarované sklo / ESTRELLA ES-
-PRESS, s. r. o. – skleněné voskované perle / JM Koral, s. r. o. – 
skleněné broušené a  mačkané perle / PERLEX Bijoux 
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Jablonec, s. r. o. – voskované perle / Glassunicum – skleněná 
bižuterie / Skleněná bižuterie, a. s. / Sobotka Karel – figurky 
/ Šavrdová Jana – skleněné figurky a květiny / Hela - Glass 
Helena a Jiří Linkovi / Drahomíra Krupková - Yani / Sklár-
na Florianova huť / Lada Prouzová – rokajlové květiny / Art 
Tiffany Marie-Milan Hájkovi / ZK Vitráže – ateliér Kolovraty 
/ Rautis, a. s. – korálkové vánoční ozdoby / Atelier Vetengl – 
autorské skleněné šperky / Skleněný ráj KM – M. Ouhrabko-
vá – skleněná bižuterie / RACHEL TRADING, s. r. o. – skleněná 
bižuterie / Vladimíra Neuvirtová – Vladstraschna – autorské 
šperky / Umělecká výroba vitráží K. Doležalová / a další vý-
robci.
Sklářský trh je doplněn řemeslnými výrobci a prodejem dobo-
vého sortimentu.

Dále navštivte:

Fotokoutek
náměstí 3. května
Fotografování v  dobovém oblečení před 
plátnem s  motivem Malého náměstí z  roku 
cca 1905.

Setkání figurkářů
restaurace U Zvonice, salonek (Obránců míru 134)
Ne od 14 hodin
Přátelské posezení figurkářů všech věkových skupin s mož-
ností konzultace tvorby skleněných figurek.
Více info: p. Kopalová 732 249 500.

Loutkoviště (loutkové hřiště)
(ul. Husova)
So 10–17 hodin
Kreativní dílny pro celou rodinu od Waxwing Theatre.
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KC Kino
(ul. Husova)
So 11, 13, 15 hodin

Promítání historických filmů s tématikou Želez-
ného Brodu a skla z fondu Národního filmového 
archivu.

Myslivecký domeček
(ul. Štefánikova)
So od 10 hodin

Myslivecké sdružení Jizera Železný Brod  připravilo výtečnou 
zvěřinovou kuchyni. Servírovat se bude bažantí polévka, svíč-
ková, guláš a výpečky.

Výletní vláček
So 11–17 hodin

Jezdí z Malého náměstí vždy v celou a v půl 
ve směru muzeum – sklářská škola – Poříčí 
a zpět. Každý jednotlivý nástup 5 Kč/osoba.

Dny EHD – téma „Společné dědictví, 
společné hodnoty“
V  rámci dnů EHD jsou v  Železném Brodě 
zdarma zpřístupněny tyto objekty:

14. Běliště, národpisná expozice
So a Ne 9–17 hodin

výstava �  Jan Voběrek - Medžugorje
Soubor fotografií českobudějovického fotografa vznikl ne-
plánovaně při návštěvě poutního místa zjevení Panny Marie 
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v Medžugorje v Hercegovině. Na fotografiích zachytil cestu 
rozmanitých poutníků k soše Panny Marie na hoře Podbrdo.

15. kostel sv. Jakuba Většího
So 10–15 hodin, od 14 hodin komentovaná prohlídka

16. dřevěná zvonice
So 11–12 a 13–15 hodin
Ve 12 hodin se rozezní zvony a každý si bude moci zvonění 
vyzkoušet

V letošním roce Sdružení historických sídel připravilo soutěž, která je 
určena pro všechny návštěvníky památek a akcí zapojených do letoš-
ních EHD. Pravidla soutěže jsou zveřejněna na www.historickasidla.cz.

V případě jakýchkoli 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

WC v KC Kino a na Malém náměstí – So 6–20 hodin a Ne 8–16 hodin

Skleněné městečko probíhá s finanční podporou:

Skleněné městečko probíhá s mediální podporou:
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KULTURNÍ PROGRAM (Malé náměstí – podium)
  Moderuje David Jelínek z rádia RCL Liberec

SOBOTA 15. 9.
10.00 hod. Slavnostní zahájení

10.30 hod. Broďanka, dechová hudba Železný Brod

11.30 hod. Píseň poučná o vzniku naší republiky…,  
  DS Tyl Železný Brod

11.30 hod. Taneční a swingový orchestr ZUŠ Žel. Brod

12.00 hod. zvonění ve zvonici

12.15 hod. Tance první republiky, Villanella Liberec

12.30 hod. Voliéra, pop rock Železný Brod

13.30 hod. Tance první republiky, Villanella Liberec

14.00 hod. Vltava, rock Praha

16.00 hod. Na stojáka LIVE, stand up comedy Petra Vydry  
  a Vojty Záveského alias Vojtaano

Soubor historického tance svým programem evokuje kolorit první 
republiky (20.–30. léta 20 století). Využívají vlastní choreografie na 
dobovou hudbu, vytvořené na základě dobových kroků a taneč-
ních figur. Charleston – komicky laděný tanec na téma příliš mnoho 
emancipace. — www.villanella.cz

Nejoriginálnější česká skupina, pro kterou je typická kompoziční ná-
paditost, složitá a pestrá instrumentace a básnické texty. Tvorba 
kapely vtipně kombinuje všemožné popové styly a často se pohybu-
je na hraně parodie. Frontmanem a autorem naprosté většiny textů 
je Robert Nebřenský. — www.vltava.at

V. Záveský je divadelní a televizní herec, 
hudebník a stand-up komik, veřejnosti 
známí ze seriálů Vinaři, Ulice nebo Krimi-
nálka Anděl. Pod hlavičkou Vojtaano na 
sebe upozornil skladbou Lavina a vtipnou 
písničkou s animovaným klipem Budulínek vs. Galantní Jelen. 
P. Vydra je dramaturg, autor, interpret. Moderátor rádia ClassicFM. 
Píše divadelní adaptace, občas hry. Je autorem článků (nejen) o di-
vadle (a nejen) v Literárních novinách. Své povídky příležitostně čte 
na autorských večerech. Zájemce školí v komunikaci.
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17.00 hod. X_jazz, pop, elektronic, funk Liberec

18.30 hod. Retro disco 80. a 90. léta, DJ Kubesh a Petrajs MC

18.30 hod. „100 let inspirace“, módní přehlídka  
  Made in Jablonec 2018  
  03. Městské divadlo Žel. Brod

NEDĚLE 16. 9.
11.00 hod. Jablonečanka, dechová hudba Jablonec nad Nisou

13.30 hod. Cena Skleněného městečka   
  (vyhodnocení soutěže OHK)

  Cestou skláře Kubíka za pokladem   
  (prezentace stolní hry fy Beadworld Alšovice)

  Radio Contact Liberec, vlaštovková soutěž   
  se spoustou dárků

14.00 hod. Věra Martinová a kapela „Jako dřív“

15.30 hod. Swing Grass Revival, bluegrass, swing,   
  country Jablonec nad Nisou

Taneční rytmy podpořené elektronickými expe-
rimenty vytvořené osmi kreativními muzikanty, 
kteří se o své hudební výkony nadšeně dělí s pu-
blikem.

Absolventka brněnské státní konzervatoře v oboru klasická kytara 
je výraznou osobností naší hudební scény s nezaměnitelným stylem. 
Již jako studentka začala vystupovat ve folkových klubech a účast-
nila se soutěží pro nové talenty. Pořad „Jako dřív“ připomíná třicet 
úspěšných let (1986–2016) této zpěvačky na  sólové dráze. A  no-
vinkami prezentuje svoji aktuální současnost. Dokazuje bohatost 
hudebních stylů, jimiž prošla nebo se nechala inspirovat.

Ve třech tématech „Noblesa let třicátých“, „Vol-
nost šedesátek“ a  „Nové tisíciletí“ představí 18 
týmů složených z  bižuterních a  šperkařských 
firem, módních salonů a  odborných škol svoji 
kreativitu. Oděvy a  šperky inspirované celým 
uplynulým stoletím předvede na svých ladných 
křivkách 12 krásných modelek s  agentury JBX 
Promotion Jablonec nad Nisou.



Cena XII. ročníku Skleněného městečka

Sami návštěvníci mohou zvolit, která sklářská firma či pro-
dukt od sklářské firmy je nejvíce zaujal. Hlasovat mohou do 
neděle 16. 9. do 12 hodin. Anketní lístky jsou k dostání v TIC 
Železný Brod. Hlasovací urna je umístěna v TIC, ve sklářské 
škole a  v  muzeu. Cena  XII.  ročníku Skleněného městečka 
bude nejlépe se prezentující firmě očima diváků předána 
v neděli ve 13.30 hodin na Malém náměstí.

Dále bude jedné sklářské firmě udělena zvláštní cena Okres-
ní hospodářské komory Jablonec nad Nisou. Obě ceny jsou 
podpořeny z OHK Jablonec nad Nisou a předány budou z ru-
kou ředitele OHK Ing. Oskara Mužíčka.

Tři hlasující, kteří budou vylosováni, získají publikaci „Jaroslav 
Brychta, spoluzakladatel a tvůrce železnobrodského skla“.

Anketní lístek

Cena XII. ročníku Skleněného městečka

„Nejlépe se prezentující sklářská firma očima diváků.“

Název firmy:

Hlasující:

Kontakt:




