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Město Železný Brod vítá všechny ná-
vštěvníky XV. ročníku akce „Skleněné 
městečko“, která se koná ve dnech 
18.–19. září 2021.
Sklářské slavnosti v  Železném Brodě 
jsou jedinečnou příležitostí pro setká-
vání sklářských výtvarníků, absolven-
tů sklářské školy, historiků skla, sběra-
telů i laických obdivovatelů sklářského 
umění a kvalitního řemesla.

Oficiální zahájení akce se uskuteční na Malém náměstí  
v sobotu 18. září 2021 od 10 hodin projevem starosty města 
Mgr. Františka Lufinky a zdravicemi hostů.

Skleněné městečko se koná pod záštitou Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj 
a Ministerstva průmyslu a obchodu, pana Martina Půty, 
hejtmana Libereckého kraje a paní Květy Vinklátové, ná-
městkyně hejtmana Libereckého kraje.

Pořadatelé akce:

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

so–ne 9–17 Turistické informační centrum – informace, 
plánky, brožurky, propagační materiál a suvenýry

Městská galerie Vlastimila Rady – výstava  
„10 let Letní sklářské dílny“

Muzeum Detesk – rozsáhlá sbírka železnobrod-
ského uměleckého skla

Galerie Detesk – výstava „GLASSMATES 2“

Městské muzeum v Železném Brodě – sklářská 
expozice – výstava „Novinky ve sbírce skla“
so 13 – komentovaná prohlídka sklářské expozice
so 15 – vernisáž výstavy výsledků sympozia 
„Letní sklářská dílna 2021“

so 10–17  
ne 10–15

Střední škola řemesel a služeb Jablonec n. Nisou 
– předvádění sklářského řemesla, zpřístupnění dílen

ul. Smetanovo zátiší

so 10–17  
ne 10–16

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 
Železný Brod  
– dílny, huť, školní obchod, výstava 
„SKLO | 1920 | 2020“ a „MATURITY | 2021“

Poříčí
so 10–17 
ne 10–14

Kotelna – výstava skla „Zdeněk Lhotský & hosté“ 
so 16.30 – vernisáž výstavy

so 10–17 Prostor pro sklo – výstavní prostor 
J. Brychtové a S. Libenského

so–ne 10–17 Detesk, s. r. o. (Průmyslová 702) 
– Třicet úspěšných let

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

so 10.30–16 Sklo Bursa (Železná 98)
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ul. Jirchářská

so–ne 9–17 Běliště – národopisná expozice 
výstava „Ivana Kantůrková: Pražská zákoutí“

ul. Františka Balatky 132 (Malé náměstí)

so 10–12, 13–15 kostel sv. Jakuba Většího 
(od 13.30 hodin krátký varhanní koncert)

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

so–ne 10–17 farní zahrada - Jablečná slavnost

ul. Obránců míru
so–ne 9–17 DT Glass, s. r. o. – firemní prodejna dárkového skla

ul. Štefánikova
so 10–17 Lampglas, s. r. o.

so 10–14 Bleší trh se sklem (Šroubárna)

ul. Husova
so 10–18 
ne 11–16 Stánky – prodej a předvádění výroby

so 11, 13, ne 11, 13 KC Kino – promítání historických filmů

ne 13.30 KC Kino – přednáška Šárka Radová 
„Jak vzniká figurativní keramická plastika“

Malé náměstí
so 10–18 
ne 11.30–16

Kulturní program na podiu  
(podium před „Hrbatou chalupou“)

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

* změna programu vyhrazena



5

Křišťálovým vlakem do Železného Brodu

pátek 17. 9. od 15 hodin

V předvečer Skleněného městečka představíme na železno-
brodském nádraží zcela nový Křišťálový vlak. Doprovodný 
program pro celou rodinu připraví Křišťálové údolí společně 
s železničním dopravcem Arriva. Poprvé si budete moci pro-
hlédnout vlak, který zde bude přistaven 17. září, po celý den.

Můžete s ním přijet už na Skleněné městečko v sobotu 
a v neděli. Dále bude jezdit v pravidelném provozu na trase 
Liberec–Turnov–Železný Brod–Semily–Lomnice n. Popelkou. 
Tato moderní souprava (Desiro) se na zmíněné trati stane 
jednou velkou pozvánkou za skláři a  šperkaři v  Železném 
Brodě a celém Křišťálovém údolí.

Vlak neobyčejného designu bude v  interiéru vybaven zají-
mavým čtením o Křišťálovém údolí a  spoustou praktických 
informací.

Jízda údolím Jizery je mimořádný zážitek, neváhejte a vydej-
te se do Železného Brodu vlakem.
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LSD 2021 – LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA
Ve dnech 6.–8. 9. se ve sklářské škole uskutečnil 10. ročník 
sklářského sympozia Letní sklářská dílna (LSD). Ve dnech 
6.–8. 9. se ve sklářské škole uskutečnil 10. ročník sklářské-
ho sympozia Letní sklářská dílna (LSD). Toto mezinárod-
ní sympozium umožnilo výměnu cenných zkušeností mezi 
umělci, uměleckými řemeslníky, žáky a pedagogy.

Díla ve školní sklářské huti realizovali: 

• Kateřina Lubovská-Smolíková

• Pavlína Čambalová

• Ida Siebke (NOR)

• Jeanne-Sophie Aas (NOR)

• Sebastian Kitzberger

• Stanislava Grebeníčková

Sedmým účastníkem sympozia je Martin J. Pouzar, který 
své dílo realizoval ve sklářské firmě Detesk, s. r. o.

Mezinárodní sklářské sympozium se uskutečnilo ve spolu-
práci Města Železný Brod, Městského muzea v Železném 
Brodě a sklářské školy s firmami Detesk a Studio Lhotský 
a je podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Nor-
ska. 

Vernisáž výsledků LSD 2021 se uskuteční v sobotu  
18. 9. od 15 hodin v Městském muzeu v Železném Brodě.
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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 a školní prodejna
Pro návštěvníky školy jsou tradičně připraveny tvůrčí dílny ve 
všech šesti sklářských zaměřeních, včetně designu a labora-
toře chemiků. Zájemci, kteří si chtějí ověřit vlastní kreativitu, 
mají skvělou příležitost. Ve školní sklářské huti je možné vy-
zkoušet si foukání skla.
Ve školní prodejně je možné si zakoupit (kromě žákov-
ských prací) také novou 320 stránkovou knihu o škole 
SKLO | STO | BROD, vydanou při příležitosti 100. výročí jejího 
založení.

Výstava žákovských prací:  
 

SKLO | 1920 | 2020 a MATURITY | 2021

Tradiční letní prázdninová výstava žákovských prací mimo-
řádně reprezentuje průřez historií školy výběrem skla v roz-
sahu let 1920–2020 z depozitářů školy a městského muzea. 
Výstava je doplněna o letošní maturitní práce. 

foto Ondřej Kocourek



8

Soutěž na pamětní umělecké dílo pro vestibul sklář-
ské školy

Klub sklářské školy, z. s. připravil neveřejnou výtvarnou sou-
těž na návrh pamětního uměleckého díla vztahující se k osob-
nosti prvního ředitele sklářské školy, pedagoga a architekta 
Aloise Meteláka. 

Autorem vítězného návrhu se stal Mgr.A. Tomáš Plesl. V rám-
ci malé výstavy si můžete prohlédnout všechny soutěžní ná-
vrhy.

Karnyx – keltský hudební nástroj

Výtvarné návrhy „dračí“ hlavice nástroje vznikly ve škole 
v soutěži studentů. Výtvarně nejzajímavější a technologicky 
nejproveditelnější se stal návrh studentky Lindy Kastlové, le-
tošní maturantky zaměření Design technicko-dekorativního 
skla a skleněných figurek. 

Podmanivý zvuk nástroje vyrobeného z borosilikátového skla 
v interpretaci špičkového hudebníka Ondřeje Glogara si mů-
žete vychutnat v sobotu 18. 9. od 11 hodin ve výstavním sále 
sklářské školy.

Děkujeme firmě Detesk, s. r. o., která nástroj sponzorsky vy-
robila.

Sklářský veletrh 2021 

Tradiční účast na přehlídce sklářských a bižuterních firem 
regionu přijaly tyto firmy: Atlas Bijoux – Květoslava Ko-
nopková, BEADGAME, a. s., Detesk, s. r. o., DT Glass, s. r. o.,  
Glass beads, s. r. o., Halama – Original Czech Art Crystal, 
POLPUR, s. r. o., SKLO BURSA, Sklo Dáša, s. r. o. a Sklo Šafrá-
nek. Exponáty naleznete ve vitrínách obou křídel prvního pa-
tra školy po celou dobu konání Skleněného městečka.
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Výstava Skloletí v galerii N v Jablonci nad Nisou

Sklářská škola si ve školním roce 2020–2021 připomněla 
100. výročí od svého založení výstavou SKLOLETÍ v Muzeu 
východních Čech v Hradci Králové. Tato výstava je aktuálně 
přenesena do galerie N Technické univerzity Liberec v Jab-
lonci nad Nisou, kde reprezentativním redukovaným výbě-
rem děl mapuje tvůrčí úsilí posledního desetiletí. Vystavené 
umělecké artefakty, realizované žáky podle jejich vlastních 
návrhů, prokazují zásadní vliv na výtvarnou, řemeslnou 
i  technologickou úroveň českého sklářství a  designérství. 
V  současné době školu charakterizuje nejen umělecké sklo 
v  technikách broušeného skla, tavené skleněné plastiky, 
rytí skla a malování skla, hutního tvarování skla, zpracování 
technického skla a výroby skleněných figurek nebo skleněný 
šperk a bižuterie, ale také nejmladší výtvarný studijní obor 
Produktový design s kreativními prototypy, modely a vizuali-
zacemi s působností již 12 let. Novinkou školy je v rámci oboru 
Aplikovaná chemie zaměření Nanotechnologie a polymery. 

Výstava je otevřena v rámci Skleněného městečka  
od 10 do 17 hodin, Jehlářská 14/520, Jablonec nad Nisou.

02. Střední škola řemesel a služeb￼  
Jab￼lonec nad Nisou
náměstí 3. května (parkoviště před budovou  
radnice „B“)
So 10–17 hodin a Ne 10–15 hodin

Škola představí své specializované pracoviště foukání tech-
nického skla. Tuto techniku vyučuje jako jediná škola v České 
republice! Odloučené pracoviště jablonecké školy se nalézá 
v Železném Brodě a 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 
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technického skla vyučilo více než 900 žáků. Foukané tech-
nické sklo, vánoční ozdoby, navíjení figurek a drobný prodej.

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

výstava 10 let Letní sklářské dílny v Žel. Brodě

Rozsáhlá retrospektivní výstava skla v městské galerii pre-
zentuje práce 55 výtvarníků, kteří buď ve spolupráci s  25 
sklářskými řemeslníky nebo sami vytvořili umělecká díla 
v rámci deset let trvajícího sklářského sympozia Letní sklář-
ská dílna (LSD). Vystavená díla reprezentují různorodé mož-
nosti hutního tvarování skla, ale také drobnější práce vzniklé 
tvarováním skla u kahanu nebo malované sklo. Výstava do-
kumentuje ojedinělý projekt, jehož nesporným přínosem je, 
že vzniklá díla každoročně rozšiřují sbírkový fond železno-
brodského městského muzea.

Výstava potrvá až do 10. 10. 2021.

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

Stálá expozice železnobrodského sklářství s galerií výtvarní-
ků Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského.

výstava Novinky ve sb￼írce skla 
Výstava představuje výběr z  nejzajímavějších exponátů, 
o  které se za poslední roky rozrostla sbírka skla. Výběr je 
pestrý a  zahrnuje kupříkladu tvarově kultivovaný nápojový 



11

a dezertní soubor Aloise Meteláka, precizní skleněné figur-
ky absolventky zdejší sklářské školy Boženy Tlapákové nebo 
práce žáků oddělení hutního tvarování skla železnobrodské 
sklářské školy.

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

výstava Letní sklářská dílna 2021 

Vernisáž výsledků LSD 2021 se uskuteční v sobotu od 15 hodin.

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

Muzeum

Autorská díla nejvýznamnějších sklář-
ských umělců, stojících u zrodu železno-
brodské sklářské slávy, jsou základním pilířem sbírky muzea 
DETESK. Doplňují ji kvalitní příklady produkce místních sklář-
ských firem do roku 1948. Samostatné oddělení mapuje vývoj 
železnobrodských skleněných figurek.

Galerie

výstava GLASSMATES 2
Volné pokračování loňské úspěšné pře-
hlídky tvorby významných sklářských 
výtvarníků Jana Štohanzla (*1948) 
a Jaromíra Rybáka (*1952). Oba jmeno-
vaní absolventi železnobrodské sklářské školy letos přizvali 
k účasti dalšího spolužáka, skláře Petra Horu (*1949).
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Posezení nejen s kvalitním vínem v prostředí unikátní umě-
lecké tvorby v rámci otevírací doby muzea a galerie nabízí 
vinotéka DETESK.
www.detesk.cz

05. Areál firmy Detesk
Poříčí – Průmyslová 702
So a Ne 10–17 hodin

Třicet úspěšných let

V nově upravených prostorách býva-
lého podnikového ředitelství Želez-
nobrodského skla se návštěvníci mohou seznámit s  úspěš-
nou historií společnosti Detesk od jejího vzniku v roce 1990. 
Ústřední schodiště budovy architektonicky doplňují dvě kom-
pletně renovované velkoplošné skleněné vitráže, mimořádná 
díla autora Svatopluka Kasalého z let 1966 a 1967.
Velkorysé prostory nabízí možnost klidného posezení s širo-
kou nabídkou nápojů i jídel. Po oba dny zde bude pro ve-
řejnost otevřena prodejna exportních souborů, standardně 
sloužící pouze velkoobchodním partnerům.

06. Výstavní prostor Kotelna
Poříčí – areál bývalé továrny Kolora
So 10–17 hodin a Ne, 10–14 hodin

výstava Zdeněk Lhotský & hosté

V rekonstruované Kotelně bývalé textilní továrny na Poříčí 
v Železném Brodě se představuje výstava děl Zdeňka Lhot-
ského a jeho přátel – umělců, kteří realizovali své práce ve 
spolupráci s jeho studiem na Pelechově. Výběr exponátů za-
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hrnuje kromě nových tavených objektů Lhotského také práce 
Oldřicha Plívy, Jaroslava Róny, Lucie Švitorkové, Rebecy 
Huerty, Radky Pavelové-Žákové a dalších. Všechny vysta-
vující spojuje volba taveného skla ve formě. Instalace skle-
něných děl spolu s industriálním interiérem prostoru Kotelny 
vytváří mimořádný výstavní celek.

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu od 16.30 hodin.

Výstava přístupná po tel. domluvě na: 773 790 136.

07. Prostor pro sklo
Poříčí – areál bývalé továrny Kolora
So 10–17 hodin
Výstava autorských plastik Jaroslavy Brychtové 
a Stanislava Libenského v soukromém prostoru.

08. Minimuzeum skleněných b￼etlémů
Železná 103
So a Ne 10–17 hodin

Sbírka více než 80 betlémů, korálková dílna 
a prodejna skla. Malé soukromé muzeum je jedi-
ným 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 – kla-
sické figurkové betlémy, hutní betlém, betlém z dutých skle-
něných trubic, z rytého skla, skleněné mozaiky atd. Součástí 
minimuzea je  i prodejna regionálního skla a kreativní korál-
ková dílnička.

Více na: minimuzeum.wix.com/betlemy
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SKLÁŘSKÉ OBCHODY A PROVOZOVNY

09. DT Glass, s. r. o.
nábřeží Obránců míru (50 m od Malého ná-
městí, vedle restaurace U Zvonice)
So a Ne 9–17 hodin
Dekorační a technické sklo, předvádění vý-
roby u kahanu. Děti mají možnost vyfouk-
nout si vlastní skleněnou kouličku.
www.dtglass.cz

08. Prodejna při Minimuzeu skleněných b￼etlémů
Železná 103
So a Ne 10–17 hodin

Široká nabídka skleněných betlémů, fi gurek, květin, vinutých 
perlí a šperků od různých sklářských fi rem a výtvarníků.
minimuzeum.wix.com/betlemy

05. Prodejna Detesk, s. r. o.
náměstí 3. května 20
So a Ne 9–17 hodin
Reprezentační prodejna sklárny Detesk s rozsáhlou nabídkou 
výrobků dárkového, dekoračního a designového charakteru 
z vlastní produkce včetně dárkových láhví plněných alkoho-
lem. Sortiment je doplněn produkty dovezenými z těch ob-
lastí Itálie a Francie, do kterých dlouhodobě směřuje největší 
objem produkce společnosti Detesk, s. r. o.
www.detesk.cz
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10. Lampglas, s. r. o.
Štefánikova 520, (směr Jablonec nad Nisou)
So 10–17 hodin
Unikátní šperky z perel Lampglas od r. 1991.

11. Sklo Bursa
Železná 98
So 10.30–16 hodin
Prohlídka sklářské dílny s výkladem a ukázkou výroby deko-
rativního a technického skla na sklářském kahanu. Prodej de-
korativního, technického a retro skla.

Sobotní program k nahlédnutí na fcb/sklobursa.

www.sklobursa.cz

12. Bleší trh se sklem
Šroubárna (ul. Štefánikova, 150 m od náměstí 
směr Jablonec nad Nisou)
So 10–14 hodin

Můžete postrádat nějaké sklo ze svých sklepů, půd či domác-
ností? Chcete svůj domov obohatit o nějaký pěkný skleněný 
kousek? Na tradičním Bleším trhu se sklem máte příležitost 
sklo prodat i koupit. Najdete zde poklady, kterými uděláte 
radost sobě i blízkým! 

Zájemci o prodejní místo kontaktujte paní M. Bartoňovou:  
e-mail: b-trh@seznam.cz 
tel.: 723 059 952

Pořádá: Občanská beseda Železný Brod, z. s.
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VÝSTAVA REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ 
ŽELEZNÝ BROD
Malé náměstí, ul. Husova a farní zahrada, náměstí 3. května
So 10–18 hodin a Ne 11–16 hodin

Prezentace sklářských firem, předvádění sklářských řemesel, 
prodej skla pod širým nebem – české sklo a skleněná bižu-
terie, foukané skleněné figurky, foukání technického skla, 
výroba foukaného a dekorativního skla, vinuté skleněné fi-
gurky, skleněné květiny, hutně tvarované sklo u mobilní sklář-
ské pece, skleněné vánoční ozdoby. Sklářský trh je doplněn 
řemeslnými výrobci a prodejem dobového sortimentu.

Prezentují se firmy:
Ahoy, s.r.o.
Art Tiffany Marie-Milan Hájkovi 
Atelier Vetengl 
ATLAS BIJOUX - K. Konopková 
BEADGAME, a.s.
ESTRELLA ES-PRESS, s.r.o.
Florianova huť 
GLASSTECH, s.r.o.
GLASSUNICUM
HELA-GLASS
JK3bijoux
JM Koral, s.r.o. 

Lindner Manfred
MOKA Pracownia Szkła 
PERLEX Bijoux Jablonec, s.r.o. 
Prouzová Lada 
Rautis, a.s. 
Sklářské Studio Oliva
Sobotka Karel 
Stefany Jewels
Šavrdová Jana 
Vladstraschna - V. Neuvirtová
ZK Vitráže - Atelier Kolovraty 
a další výrobci.

Projekt Výrobci v česko-polském příhraničí, incomingové lákadlo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002773 
je realizován z Programu Přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko/ Projekt Pro-
ducenci na czesko-polskim pograniczu, atrakcja incomingowa CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002773 jest 
realizowany z Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.
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15. KC KINO Železný Brod 
Husova 697 (KC Kino)
So 11 a 13 hodin, Ne 11 a 13 hodin

Promítání historických filmů a přednáška
Promítání historických filmů z Národního filmového archivu.

Zpravodajský film (1938) – reportáž ze slavnostního ote-
vření městské spořitelny a muzea na náměstí v  Železném 
Brodě za účasti tehdejšího ministra financí.

Skleněný chléb (1939) – historie a současnost skla a jeho 
využití v  lidské činnosti včetně výroby v  Železném Brodě 
a dalších městech.

České sklo (1940) – Železný Brod je prezentován jako jedno 
z center českého sklářství a výuky ve zdejší sklářské škole.

Ne 13.30 hodin – přednáška Šárky Radové:  
„Jak vzniká figurativní keramická plastika“
Akademická sochařka (čtvrtá  generace 
Radů) se ve své tvorbě věnuje převážně 
figurativnímu sochařství v keramickém ma-
teriálu. Bude vyprávět o tvůrčích a pra-
covních procesech, jak tyto sochy vznikají 
nejen v jejím ateliéru, ale také u kolegů každý tvoří trochu 
jiným způsobem. Obrazový doprovod představí také některé 
keramické sochy a reliéfy, které jsou začleněny do architek-
tury.

Jako bonus se můžete těšit na promítání animovaných filmů 
spojených se jménem Radových.
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Dny EHD – téma 2021 „Památky pro všechny“
Dny evropského dědictví (European Heritage 
Days, dále EHD) každoročně v měsíci září ote-
vírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších 
památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, 
které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, 
jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout 
mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – 
národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce pů-
vodních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd.

V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991. 
Pořadatelem je Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska (SHS ČMS).
V letošním roce proběhnou EHD v termínu 11.–19. 9. 2021. 

V  rámci Dnů EHD v  Železném Brodě navštivte v  termínu 
18.–19. 9. zdarma tyto objekty: 

13. Běliště č. p. 57, národopisná expozice muzea
So a Ne 9–17 hodin

Stálá expozice městského muzea 

výstava Ivana Kantůrková: Pražská 
zákoutí 
Kresby Ivany Kantůrkové zachycují půvabná zákoutí v histo-
rickém jádru Prahy. Autorka v 70.–80. letech 20. století za-
znamenala téměř dokumentárním způsobem poetiku praž-
ských uliček, kostelů, zákoutí a omšelých dvorů barokních 
domů.
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04. Klemencovsko čp. 37 (Městské muzeum)
Sklářská expozice městského muzea.
(více na str. 10–11)

14. Kostel sv. Jakub￼a Většího a dřevěná zvonice
Malé náměstí
So 10–12 a 13–15 hodin

od 12 hodin zvonění s možností vyzkoušet 
si tahání za lana zvonů
od 13.30 hodin krátký varhanní koncert

Jab￼lečná slavnost na farní zahradě
So a Ne 10–17 hodin

Moštování jablek, dětská zóna (malování na obličej, malová-
ní hennou, dílničky, herna), doprovodný program (pohádka 
pro děti, hudební vystoupení), jablečné soutěže, hry o ceny, 
stánkový prodej a výstava na stromech… 
Po dobu konání akce Skleněné městečko nabízíme hlídání 
dětí. Chcete-li si nerušeně užít program akce, prohlédnout 
výstavy nebo nakoupit sklářské zboží, postaráme se o vaše 
děti v dílnách a hernách na farní zahradě.

Pořádá: RC Andílek Železný Brod

Myslivecký spolek JIZERA Železný Brod
ul. Štefánikova
So od 10.30 hodin

Zveme vás do mysliveckého domečku na výtečnou zvěřino-
vou kuchyni. Budou se podávat čtyři chody (svíčková, guláš, 
výpečky a bažantí polévka).
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Skleněné městečko probíhá s finanční podporou:

Skleněné městečko probíhá s mediální podporou:

Více informací na www.zeleznybrod.cz a na www.sklenenemestecko.cz
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V případě jakýchkoli dotazů ohledně konání akce Skleněné 
městečko se obracejte na:

TIC Železný Brod
náměstí 3. května 1 (budova radnice),
tel.: 483 333 999 nebo 778 527 000
Otevřeno: So a Ne 9–17 hodin

V případě nouzových situací v průběhu konání akce Skleně-
né městečko se obracejte na:

Městská policie Železný Brod
náměstí 3. května 1 (budova radnice)
tel.: 483 333 933 nebo 602 646 188

Husova 697 – KC Kino
Otevřeno: So 6–20, Ne 8–16 hodin
Poplatek: 5 Kč / osoba

roh Malého náměstí a ul. Obránců míru (pod skálou)
Volně přístupné TOI

S ohledem na skutečnost spojenou s hygienickými opat-
řeními COVID-19, prosíme, dodržujte:



KULTURNÍ PROGRAM 
(Malé náměstí) — moderuje David Jelínek z  rádia RCL Liberec

SOBOTA 18. 9. 
10 hodin Slavnostní zahájení

10.30 hodin Broďanka, dechová hudba Železný Brod

12 hodin zvonění ve zvonici

12.30 hodin Berenika Kohoutová, zpěvačka, herečka, 
  blogerka a spisovatelka

14 hodin Anna Julie Slováčková a kapela Aura, 
  ve složení – kytara Šimon Keller, bicí Pepa 
  Schmied, klavír Jaroslav Šindler, basa Matěj 
  Růžička, vokály Karolína Fišerová, pop-rock 

15.45 hodin  Cena Skleněného městečka (cena OHK)

16 hodin Green Day Praque Idiots, hity jedné 
  z nejvěhlasnějších skupin současnosti

18 hodin O-Way, pop-rock Bozkov

NEDĚLE 19. 9. 
11.30 hodin Těsně Vedle, rock Jirkov

13.15 hodin AISHA, taneční studio Liberec

14 hodin Lenka Filipová, zpěvačka

16 hodin Gorale, písně kapely Čechomor  
  podkrkonošská kapela z Lomnice n. Popelkou

* změna programu vyhrazena


