Navlékni si svUj náhrdelník

Prijedte si vyrobit
hrnícek

Pěnčín

Kozí Farma Pěnčín s.r.o.

Místní řemeslná dílna nabízí tvoření originální bižuterie
a obrázků ze skleněné drti, mozaikových perliček nebo z ovčí vlny.
www.farmapencin.cz

Keramika je zde vytvářena tradiční keramickou technikou –
točením na hrnčířském kruhu, kterou si v rámci kurzů
můžete vyzkoušet a vyrobit si tak pěkný suvenýr, třeba
v podobě hrnečku.
www.facebook.com/keramika.mago

Bílý Potok

Keramika Strunovi

Poniklá

Rautis, a.s.

Ve ﬁrmě Rautis vám umožní sledovat celý proces výroby
vánočních ozdob, od ručního foukání skleněných perliček přes
stříbření a barvení až k samotné montáži ozdoby. A na závěr se
v rámci kreativní dílny můžete naučit základy montáže ozdob
a práce s perličkami.
www.rautis.cz

Alšovice

Kreativní dílničky s navlékáním korálků nebo lepením obrázků
s korálky můžete spojit s návštěvou místního muzea, které je
zaměřeno na historii výroby skleněných korálků.
www.beadgame.cz

Palace Plus

G&B beads, s.r.o.

Jablonec nad Nisou

V kreativní dílničce si vyzkoušíte různé korálkové techniky nebo
si vyberete z velkého množství kreativních kurzů.
www.gbkoralky.cz

Lampglas, s.r.o.

Železný Brod

V rámci rukodělné dílničky si můžete vyrobit krásný náhrdelník
z vinutých perel.
www.lampglas.cz

Atelier Minart

Lindava

Ve Sklářské krčmě Ajeto se můžete nejen podívat, jak vznikají
skleněné skvosty v rukou sklářů, ale také si vytvořit náramky,
náušnice, přívěsky a náhrdelníky nebo vánoční ozdobu
(od dubna do září).
www.atelier-minart.com

Galerie Granát

SKLÁRNA SLAVIA, s.r.o.

Jablonec nad Nisou

Celoročně probíhající korálkovou dílnu pro malé i velké návštěvníky najdete v největším prodejním centru české bižuterie a skla.
www.palaceplus.cz

Turnov

Přijďte se podívat, jak vzniká granátový šperk nebo si vyzkoušet
broušení tohoto českého drahokamu či některou ze zlatnických
technik. Malé návštěvníky galerií provede loutka krále Granáta.
www.granat.cz

Ajeto, s r.o. Czech Glass Craft

Lindava

Ve sklárně se sklářskou hutí můžete sledovat, jak se žhavá
tekutá skleněná hmota v rukou sklářských mistrů mění v křehkou krásu. Kdo neodolá, může si vyzkoušet foukání ve Sklářské
krčmě a pomocí sklářské píšťaly si vytvořit svůj skleněný výrobek.
www.ajetoglass.com

Sklárna a Minipivovar Novosad & syn Harrachov, s.r.o. Harrachov
Chcete si vyzkoušet, jaké je to být foukačem skla? Ve sklárně
v Harrachově máte možnost stát se na chvíli sklářem a domů
si odvézt vlastnoručně vyfouklou baňku. Kdo si netroufá
foukat, může vyrazit na prohlídku sklárny a shlédnout
kompletní postup zpracování skla hutními technologiemi.
www.sklarnaharrachov.cz

PARSI, s.r.o.

Mírová pod Kozákovem

Během workshopu si osvojíte výrobu vinutých perlí, skleněných
ﬁgurek nebo drátkových kytiček.
www.parsi-glass.com

Veselá světýlka

Za vuní dreva

Cidlina

Keramika Mago

Stan se na chvíli
sklárským mistrem

Skleněná bižuterie, a.s.

Za tradicí výroby papíru
a papírových masek

Zásada

Při exkurzi v dílně se dozvíte více o práci u sklářského kahanu
a sami si budete moci toto řemeslo vyzkoušet.
www.vesela-svetylka-libuse-laurinova.webnode.cz

Nový Bor

V rámci prohlídky se dozvíte zajímavé informace o životě ve
sklárně, základní principy a způsoby výroby skla a především
budete mít možnost opravdu velmi zblízka sledovat práci
sklářských mistrů. Také si můžete jejich práci sami vyzkoušet
a něco jednoduchého si vyfouknout.
www.sklarna-slavia.cz

U Strunových si můžete vyzkoušet točení na kruhu, malování
vlastních dekorů na hrneček nebo na keramická zvířátka.
www.keramikastrunovi.cz

V nejsevernějším cípu Libereckého kraje poznáte v rámci
hrnečkových workshopů techniku tvoření z vyválených keramických plátů a odvezete si vlastnoručně vyrobený hrníček.
www.nabidylku.eu

Keramika Rokytnice

Železný Brod

Za tradicí sklářské výroby a šperkařství se můžete vydat společně se skřítkem Střípkem, který vás provede po zajímavých
místech Železného Brodu spojených s touto tradicí.
V rámci hry „Putování po stopách skřítka Střípka“
(2. 1. – 31. 3. a 1. 7. – 31. 8. 2019) si můžete navléknout korálkový
náhrdelník, vybrousit sklíčko, nebo si vyrobit vinutou perlu
na kahanu. Do putování je zapojeno 15 sklářských ﬁrem, muzea
a také sklářská škola. Jako odměna za zdárné splnění všech
úkolů na vás čeká skleněná ﬁgurka skřítka. Některé ze zapojených sklářských ﬁrem nabízí možnost vyzkoušet si práci se
sklem po celý rok.
www.zeleznybrod.cz

Detoa Albrechtice, s.r.o.

Rokytnice nad Jizerou

Ruční papírna Papyrea

Víte, co znamená
kartounkárství?
Centrum textilního tisku

Česká Lípa

S kartounkářstvím, nebo-li potiskováním látek, se seznámíte
v expozici muzea, kde mají pro nejmenší připraveno jednoduché potiskování pomocí razítek, zkušenější si mohou potisknout různými motivy zástěru, tašku nebo tričko.
www.lipy.cz

Břichopas

Kamenický Šenov

Chcete si ušít látkovou hračku a zjistit, kde vznikají roztomilí
látkoví mrňousci pro nejmenší? Vydejte se do Kamenického
Šenova a v rámci některého z kurzů si vyrobte třeba panenku
Karkulku.
www.brichopas.cz

Albrechtice v Jizerských horách

Zveme vás na interaktivní exkurzi, která vás provede výrobou
s více jak 100 letou tradicí, a kde na vlastní oči spatříte historické stroje, dobové hračky i současnou výrobu. Po exkurzi si
v místní kreativní dílně můžete z různých dřevěných dílků
vyrobit vlastní hračku.
www.detoa.cz

V keramické dílně u paní Dumkové vznikají krásné barevné
keramické hrnečky a dekorace. Vy si můžete vyzkoušet práci
s hlínou a nějakou pěknou dekoraci si sami vyrobit.
www.facebook.com/KeramikaRokytnice

Putování po stopách
skrítka Strípka
Skřítek Střípek

Poustka u Frýdlantu

Na Bidýlku

Zdislava

V rámci kreativních dílen si můžete vyzkoušet ruční výrobu
papíru z různých materiálů (len, konopí, bavlna, lýko, kopřiva)
a také knižní vazbu, linoryt, barvení pigmenty a další výtvarné
techniky při práci s papírem.
www.rucni-papirna.cz

PVO, s.r.o.

Zákupy

V Muzeu Eduarda Helda v Zákupech se seznámíte s historií
výroby papírových masek a také si zde z připravených polotovarů masek můžete sami jednu podle vlastní fantazie dotvořit
a na příští karneval vyrazit ve vlastnoručně vyrobené masce.
www.karnevalove-zbozi-masky.cz

Umělecko – řemeslná dílna Mavlnka Nová Ves nad Popelkou
Máte-li rádi vůni dřeva a výrobky z něj, zkuste si sami vyřezat
dřevěnou misku, lžíci, hračku nebo šperk v rámci řezbářských
kurzů, které pro vás chystá dílna Mavlnka.
www.drevene-kliky.cz

Petr Klíma

Huntířov

Chcete si vyrobit jasanový luk, šípy nebo řezbářský nožík?
Využijte kurzů, které nabízí Petr Klíma, a odvezete si nejen
hotové výrobky, ale i zážitek spojený s jejich výrobou.
www.dilnasagittaria.cz

Pletení z orobince

Pletařka ošatek různých velikostí a tvarů, tašek, klobouků a dalších předmětů každodenní potřeby vás naučí tradiční řemeslo
v rámci kurzů základů pletení z orobince i tvořivých dílen pro děti.
www.orobinec.cz

Vyzkoušejte si Calounické Remeslo
Martin&Michael

Smržovka

Navštivte čalounickou dílnu a kromě ukázky výrobních postupů
a tradičních nástrojů si můžete vyzkoušet základy čalounického
řemesla.
www.martinmichael.cz

Jak se zpracovává ovCí vlna?
Pension u Wondráčků

Malá Skála

Mýdlárna v Ráji – Maloskalská mýdlárna

Vyrobte si voNavou svíCku
Liberec

Svíčkárna Rodas

Dle své fantazie si vytvořte svíčky nejrůznějších tvarů a velikostí, mýdla, koupelové soli nebo vlastní voskové pastelky, a to
z čistě přírodních materiálů.
www.rodas-liberec.cz

Za vUní CerstvE upeCeného chleba

Jeden den vCelaRem

Dolní Oldřiš

V pekárně, v modře laděné roubence, se můžete naučit, jak
péct dobrý kváskový chléb i ostatní pečivo v chlebové renesanční peci vytápěné dřevem. Když se naučíte péct chleba, můžete
si vyzkoušet vyrobit vlastní formu na pečení žitného chleba
z keramické hlíny a tu si i ozdobit.
www.na-marianske-strani.cz
Před plánovanou návštěvou si na uvedených odkazech
vždy ověřte otevírací dobu i možnosti kurzů a dílen.

Chcete být na chvíli kováRem?
Sharp Knives - Jiří Dvořák

Janov nad Nisou

V Janově nad Nisou, v dílně místního kováře, vznikají ručně
vyráběné nože z damascénské oceli tzv. pevné nože, nejčastěji
skandinávského typu, nože zálesácké, lovecké a speciální
kuchařské. Přijeďte si vyrobit ten svůj.
www.sharpknives.cz
Vydal: Liberecký kraj v roce 2019. Počet výtisků: 5 000 ks.

Malá Úpa

Přivoňte si k ručně vyráběným mýdlům z rostlinných olejů
z Českého ráje, éterických olejů, medu a vlastnoručně pěstovaných bylin. V dílně Mýdlárny v Ráji si můžete vyrobit svoje
vlastní mýdlo vonící po bylinkách.
www.mydlarnavraji.cz

Na Martinské Stráni

Liberecká včelařská škola

Český Dub

Chcete se dozvědět více o životě včel, výrobě medu a seznámit
se s včelařením na živo? Vyzkoušejte celodenní kurz na včelnici
v doprovodu zkušeného včelaře nebo využijte celoroční program „Včelařem na zkoušku“.
www.kurzy-pro-vcelare.cz

Za Remesly do muzeí
Dům pod Jasanem

Muzeum se nachází ve čtyřech štítových domech, které patří
mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších. V jednotlivých domcích najdete expozice věnující se lnářské výrobě, malovanému
lidovému nábytku a národopisné expozice „Z tvorby krkonošského lidu“ a „Z dějin města Vrchlabí“.
www.krnap.cz

Dlaskův statek

Dolánky u Turnova

Trutnov

V rámci prohlídky muzea se vrátíte do doby, kdy v krkonošských chalupách přadleny a tkalci vyráběli vyhlášené lněné
plátno. Během prohlídky si můžete sami zpracovat kousek lnu
na kolovratu nebo stavu a po prohlídce si můžete vyzkoušet
některou z výtvarných technik.
www.dumpodjasanem.cz

Janatův mlýn

Jablonec nad Jizerou, Buřany

Janatův mlýn, který nedávno oslavil 250 let, je vzácnou
památkou nejen lidové architektury, ale i významným dokladem historie mlynářství v Krkonoších. Mlýn je přístupný
po předchozí domluvě nebo v rámci pravidelných akcí.
www.janatuvmlyn.cz

Dům řemesel

Ve 250 let starém podstávkovém domě můžete nahlédnout do
keramické dílny, prohlédnout si výstavy obrazů nebo se zúčastnit keramických kurzů a výtvarných dílniček. Dvakrát do roka
se zde koná Den řemesel. (květen, listopad)
www.atelierami.cz

Turnov

Za sklenEnou krásou do muzeí

V roubeném Kamenářském domě, který je kopií domu z počátku
19. století, nahlédnete do tajemství zpracování drahých kovů,
kamenů a skla. Pravidelně se zde také konají rukodělné dílničky.
www.muzeum-turnov.cz

Červená roubenka

Semily

V roubence je pro vás připravena expozice věnující se zapomenutému řemeslu – pilníkářství. Dozvíte se, jak takové pilníkářství
vypadalo, a budete si moci sami vyzkoušet, jakým způsobem se
pilník vroubil. V roubence také uvidíte autentickou světnici
z doby těsně po první světové válce a na půdě zavítáte do světa
léčivých bylinek a lidového léčitelství.
www.muzeumsemily.cz

Minimuzeum výroby másla

Bílý Kostel nad Nisou

Chcete vědět, jak vzniklo rčení „mít máslo na hlavě“? Nápovědu
hledejte v Minimuzeu výroby másla, tam najdete vše, co souviselo
nejen s výrobou másla, ale také s výrobou tvarohu a tvarůžků.
Do České knihy rekordů je zapsaná třímetrová máselnice
a forma na máslo, do které by se vešlo až 240 kostek másla.
www.minimuzeum.webnode.cz

Žijící skanzen

Jindřichovice pod Smrkem

Do muzea, kde platí pravidlo „Dotýkejte se prosím vystavených
exponátů“, se určitě vyplatí zavítat. Ve skanzenu najdete podstávkový dům, kovárnu, truhlárnu, větrný mlýn či třeba venkovní
kuchyni.
www.lunaria-jindrichovice.cz

Muzeum krkonošských řemesel

Poniklá

V soukromém muzeu v Poniklé jsou k vidění tradiční řemesla:
zpracování obilí a slámy, drátování, výroba vánočních ozdob
z foukaných perliček, zpracování lnu, ale i staré hračky či
dobově vybavená světnička. V létě se můžete zapojit do výuky
řemesel a celoročně prohlédnout některou z výstav.
www.krkonose-muzeum.cz

Muzeum skla a bižuterie

Jablonec nad Nisou

V nádherné secesní budově vám představí zdejší sbírky skla,
bižuterie, knoﬂíků, mincí, medailí a plaket ve stálých expozicích
Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada - České sklo
sedmi století.
www.msb-jablonec.cz

Sklářská osada

Kristiánov

Ve Sklářské osadě Kristiánov si pro vás připravili expozici, díky
níž se dozvíte to nejdůležitější z historie osady a seznámíte se
s typickými výrobky původní sklárny. Pro děti je připraveno
hledání ztraceného pokladu černokněžníka Tamanna.
www.msb-jablonec.cz

Muzeum výroby korálků

Jablonec nad Nisou

Můžete si prohlédnout dobové fotograﬁe, historické i současné
stroje a nástroje a pomůcky na výrobu korálků. Součástí expozice jsou i dobové vzorkovnice a historická sbírka skleněných
vinutých perlí a bižuterie.
www.gbkoralky.cz

Sklářské muzeum

Kamenický Šenov

Muzeum se zaměřuje na ryté a broušené sklo a jeho historii
od 17. století do současnosti a také si zde prohlédnete expozici
křišťálových svítidel.
www.muzeumskla.cz

Sklářské muzeum

Za remeslným zážitkem
do libereckého kraje

Kryštofovo Údolí

V roubeném statku najdete expozici lidového interiéru, výstavu
Hospodářův rok a podomácké výroby v oblasti Pojizeří. Statek
v průběhu roku také ožívá při tradičních akcích, zvláště
o Velikonocích, posvícení nebo masopustu, tradičními lidovými
slavnostmi.
www.muzeum-turnov.cz

Muzeum Českého ráje, Kamenářský dům

Tradiční ruční zpracování ovčí vlny má dlouholetou tradici
a spočívá v několika krocích. Přijďte se je naučit a vytvořit si
vlastní originální výrobek z ovčí vlny.
www.uwondracku.cz

Namydlený zážitek

Vrchlabí

Krkonošské muzeum
Mnichovo Hradiště

Nový Bor

Sbírky muzea představují výjimečný soubor exponátů reprezentujících řemeslnou zdatnost a výtvarný cit zdejších sklářů
a raﬁnérů. Najdete zde expozici o historii sklářství v Lužických
horách, sahající až do 17. století.
www.glassmuseum.eu

Vysílač a hotel Ještěd, Karel Hubáček
© Karel Hubáček – dědicové 1963

Jak se plete z orobince?

Prej nejaký
remesla.
Nebude to
nuda?

