Boučkův statek na Malé Skále

Beranův hostinec v Trávníčku

Dny lidové

Vísecká rychta v Kravařích

Stylový hostinec U Boučků patří k nejlépe zachovaným památkám pojizerské
architektury. Mimo dobrého jídla vám nabídne komentovanou prohlídku
celého statku, rozhovory s osobnostmi spojenými s Boučkovým statkem,
řemeslné dílničky pro děti i dospělé, dětské divadelní představení nebo
večerní koncert.
Otevírací doba: so 11.00 – 22.00, ne 11.00 – 19.00
Více na: www.hostinecuboucku.cz

	Památník K. H. Máchy v Doksech s expozicí
rybářství a rybníkářství na Českolipsku

Dny lidové architektury patří k jedné z akcí, kdy je stále rekonstruovaný
objekt přístupný veřejnosti. Nabízí tradičně bohatý program od narážení
soudku hostinského Berana, přes odhalení staronové C. a K. cedule na
Beranově hostinci, ukázky tradičních tesařských technik po vystoupení folklorní skupiny „Horačky“. Hlavní akcí v letošním roce bude výstava
z historie včelařství na Českodubsku a slavnostní odhalení historických
úlů mezi Beranovými lípami. Celý den bude zároveň probíhat řemeslný
jarmark a jízdy koňským povozem mezi Trávníčky.
Otevírací doba (ne): 11.00 – 18.00
Více na: www.dubaci.cz

Führichův dům v Chrastavě

Navštivte největší dochované roubené obytné stavení v Čechách! Vísecká
rychta je bývalým domem rychtáře Václava Kerna z roku 1797. Připraveny pro
vás jsou expozice „Malovaný nábytek“ nebo „Čarovné bylinky aneb kdo
najde zlaté kapradí“.
Otevírací doba (so, ne): 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Více na: www.muzeumcl.cz

foto Miroslav Chmela

architektury

	Vesnická kovárna a vesnický dům
v Dolních Pertolticích
Přijďte se „ohřát“ do původní vesnické kovárny Ondřeje Stelziga. Připravena pro
vás je prohlídka s ukázkou kovářského náčiní vyrobeného v roce 1893 pro
kováře a podkováře Antona Schwinda nebo doplněného z kovárny v Semíně.
V hrázděném domě č. p. 198 můžete nahlédnout do prvorepublikové nebo druhoválečné domácnosti v rámci expozice bydlení ve 30. – 50. letech 20. stol.
Otevírací doba (so, ne): 10.00 – 16.00
Více na: www.lidovestavby.info

Běliště v Železném Brodě

Navštivte kraj básníka a tuláka Karla Hynka Máchy. V bývalém špitálu
a jednom z nejstarších dochovaných objektů v Doksech, který přežil
požár města v roce 1842, je umístěna expozice připomínající jeho život,
dílo a dobu. V rámci skleněného odpoledne si děti i dospělí budou moci
v rámci kreativního workshopu vyzkoušet různé formy úpravy a zdobení
skla, shlédnout divadelní představení „Červená karkulka“ nebo navštívit
výstavu kramářských písní a modlitebních tisků „Vale, lásko ošemetná,
Adie lebe wohl“.
Otevírací doba (so, ne): 9.00 – 12.00, 14.00 – 18.00
Více na: www.muzeumcl.cz; www.facebook.com/pamatnikdoksy

Přijďte se podívat do domu malíře! Ve Führichově domě vyrůstal akademický
malíř Josef von Ritter Führich. Hrázděný dům byl postaven jeho otcem Wenzelem Führichem v roce 1802 a do současnosti se zachoval včetně původního
nábytku. K vidění je nejen muzeum akademického malíře a galerie představující chrastavské výtvarníky, ale také dva dobové betlémy.
Otevírací doba (so, ne): 10.00 – 14.00
(komentovaná prohlídka vždy v celou hodinu)
Více na: www.chrastava.cz

Přijďte si vyzkoušet, jak se žilo na bělišti. V rámci zábavné interaktivní hry pro
celou rodinu „Život na Bělišti“ si můžete vyzkoušet, co obnášelo tkalcovské,
soukenické a plátenické řemeslo. Autentické prostředí vytvoří poloroubený
dům Běliště se záklopovým prknem ve štítu domu z roku 1807. Navštívit můžete
i národopisnou expozici Městského muzea.
Otevírací doba (so, ne): 9.00 – 17.00
Více na: http://muzeumzb.cz
Více informací zde.

13. – 14. 7. 2019

Liščí bouda v bývalé sklářské osadě Kristiánov
Pro děti i dospělé je připravena interaktivní hra „O skláři Lišákovi“ spojená s hledáním pokladu čaroděje
Tamanna nebo řemeslné dílničky
zaměřené na sklářství (navlékání
rokajlu). Můžete se vydat po stopách
Clam-Gallasů a navštívit i jejich bývalý lovecký zámeček, dnešní Šámalovu chatu. Příjemný výlet s poučením
představuje i naučná stezka „Cestou jizerskohorských sklářů“, která
vede od Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou až na Kristiánov.

Dům Jiřího Harcuby v Harrachově
foto Miroslav Chmela

Dlaskův statek v Dolánkách
foto Václav Bacovský

V letošním roce se uskuteční již 7. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy
a Slezska. Tradice vznikla v roce 2013 akcí Rok lidové architektury, která upomínala na 200. výročí narození Jakuba Bursy, proslulého zednického mistra a lidového
umělce působícího v okolí Volyně a Vlachova Březí na Prachaticku. Na základě příznivých ohlasů se každý rok v období kolem data narození Jakuba Bursy (21. července) konají Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. Letošní ročník je
v Libereckém kraji výjimečný spojením Dnů lidové architektury 2019 s celoroční
akcí zaštítěnou Národním památkovým ústavem „Gallasové/Clam-Gallasové,
noblesa severních Čech“, neboť jeden z významných představitelů rodu, hrabě
Kristián Clam-Gallas, byl velkým podporovatelem a často i spoluzakladatelem
sklářských hutí i celých osad v Jizerských horách. Pozůstatky těchto osad často
představují významné stavby pojizerské lidové architektury.
Více na: http://lidove-stavby.cz; www.npu.cz

Dolení (Babákův) mlýn v Bradlecké Lhotě

Vodní mlýn z 18. stol. je jako jeden z mála objektů přístupný veřejnosti právě
v rámci Dnů lidové architektury. Za precizní obnovu vodního kola získal ocenění „Památka roku 2016 Libereckého kraje“. Přijďte se podívat, jak obnova mlýna
pokračuje. V rámci akce budou vždy v celou hodinu pořádány komentované
prohlídky s ukázkou funkční mlýnské techniky.
Otevírací doba (so): 9.00 – 16.00
(poslední komentovaná prohlídka začíná v 15.00)
Více na: http://vodnimlyny.cz

Přijďte si vyzkoušet, jak se žilo na Dlaskově statku v 18. stol. Připraveny pro
vás jsou komentované prohlídky nové expozice „Zrození, život, smrt“
nebo ukázky řemeslné výroby. Zároveň se můžete seznámit s životem
a dílem Josefa Dlaska, lidového písmáka, doláneckého rychtáře a novátorského hospodáře.
Otevírací doba (so, ne): 9.00 – 17.00
Více na: www.muzeum-turnov.cz

Bičíkův statek v Příšovicích

Janatův mlýn v Buřanech u Jablonce nad Jizerou
foto Miroslav Chmela

Dny Lidové architektury
Libereckého kraje 2019

Víte, jak žili brusiči a rytci skla na poč. 20. stol.? Víte, kdo byl Jiří Harcuba? Navštivte jeho roubený dům s brusičskou a ryteckou dílnou v kraji sklářů. Dům
pochází z konce 17. stol. a díky Harcubovým se dochoval v autentické podobě
z poč. 20. stol. včetně unikátního technického vybavení brusírny. Jiří Harcuba (1928–2013) byl slavným českým umělcem a harrachovským rodákem.
Otevírací doba (so, ne): 10.00 – 17.00
(prohlídky budou začínat v každou celou hodinu, max. poč. osob 10)
Více na: www.harrachov.cz

Červená roubenka v Semilech

Kristiánov byl založen roku 1775 a sklářská huť byla v provozu až do roku 1881.
Liščí bouda či původně Fuchshaus byla hospodou rodiny Fuchsů. Do Kristiánova byla přenesena v roce 1839 z Nové Louky po stržení tamější sklářské hutě,
v době, kdy byl Kristiánov na hospodářském vrcholu.
Bývalá sklářská osada je pojmenována po jednom ze svých zakladatelů, hraběti Kristiánu Clam-Gallasovi. Tento představitel jednoho z nejvýznamnějších
severočeských šlechtických rodů výrazně podporoval rozvoj sklářství. Mimo
Kristiánova nechal např. založit i sklářskou huť na Nové Louce. Po jejím zániku
odkoupili Clam-Gallasové bývalý panský dům a nechali ho přestavět na lovecký
zámeček. Dnes je objekt znám jako Šámalova chata. V rámci celoroční akce Gallasové/Clam-Gallasové, noblesa severních Čech, můžete navštívit i další veřejně
běžně nepřístupná sídla, které tento významný rod vlastnil.
Otevírací doba (so, ne): 10.00 – 17.00
Příjezd k objektu: parkoviště na Nové Louce – asi 2,5 km od Kristiánova
		
parkoviště na Bedřichově – asi 4,5 km od Kristiánova
Více na: www.msb-jablonec.cz

Dny lidové architektury jsou jednou z mála akcí, kdy je Bičíkův statek volně
přístupný veřejnosti. Jde o místo, kde na vás dýchne historie a tradice. Statek
byl postaven před rokem 1600 a údajně již tehdy na něm hospodařil rod Bičíků. První dochovaná písemná zpráva o tom, že statek byl v držení rodu Bičíků,
pochází z roku 1654. Rodina dům téměř nepřetržitě vlastnila až do roku 1984,
kdy ho Václav Bičík prodal obci Příšovice. Statek je unikátní nejen svou historií, kdy po celou dobu své existence byl prakticky v držení jednoho rodu, ale
i dochovanými konstrukcemi.
Otevírací doba (so, ne): 10.00 – 17.00
Parkování: na parkovišti obecního úřadu cca 50 m od objektu
Více na: www.prisovice.cz

Přijďte se podívat, jak se žilo ve mlýně. Barokním roubeným mlýnem z 18. stol.
s dochovanou mlýnskou technologií a malou vodní elektrárnou vás provede
pan Antonín Janata, syn posledního mlynáře. Ukáže Vám mlýn v chodu
aochutnat budete moci čerstvé tradiční pekařské výrobky z místní pece.
Otevírací doba: so 9.00 – 17.00 s účastí pana Antonína Janaty
		
ne 9.00 – 16.00
Více na: www.janatuvmlyn.cz

Červená roubenka je objektem lidové architektury ve správě semilského
muzea s netradiční pilníkářskou dílnou, lidovou světničkou a půdou s ukázkami tradičního koření. Můžete se seznámit s již zaniklým pilníkářstvím, podívat
se, jak se pletou ošatky ze slámy, jak se vyrábí krajky paličkováním nebo
jak se tkalo na kolíkovém stávku. Pletené výrobky a malované hedvábí si
můžete zakoupit.
Otevírací doba (so, ne): 10.00 – 16.00
Více na: www.muzeumsemily.cz

