
Víte, kdo je autorem české pětikoruny? Přijďte se podívat do jeho domu a díl-
ny v Harrachově. Životní příběh i dílo světoznámého umělce prostřednictvím 
nové knihy „Jinovatka na peřině: Harrachovské kořeny Jiřího Harcuby“ vám 
představí jeho manželka, paní Zdena Harcubová a další harrachovští pamětní-
ci v 11.00 hod. Povídání doplní komentované prohlídky jeho domem.
Otevírací doba: so 10.00 – 17.00
www.muzeumlb.cz

Trochu kovář, trochu řezbář a trochu alchymista – to je pilníkář. Nahlédněte 
do jeho dílny, světnice i na půdu a seznamte se s jeho životem. K vidění bude 
i ukázka tradičních řemesel jako je tkaní, paličkování nebo pletení košíků. 
V hlavní budově muzea bude probíhat výstava fotografií lidové architektury 
Železného Brodu a okolí od Petra Luniaczka.
Otevírací doba: so 10.00 – 16.00;  ne 10.00 – 16.00
www.muzeumsemily.cz

Objevte poklad v Bradlecké Lhotě! Přijďte na návštěvu do Doleního mlýna 
oceněného titulem „Památka roku 2016 Libereckého kraje“. Komentované 
prohlídky mlýna včetně obnoveného vodního kola a unikátně dochovaných 
převodů jsou letos doplněny výstavou polodrahokamů nejen z Českého 
ráje, ale i z polí náležejících ke mlýnu.
Otevírací doba: so 9.00 – 16.00 (komentovaná prohlídka vždy v celou hodi-
nu, poslední komentovaná prohlídka začíná v 15.00)
www.dolenimlyn.cz

Přijďte se podívat, jak v Buřanech bouří Francisova turbína. V Janatově mlý-
ně naleznete nejen mlýn, ale také malou vodní elektrárnu nebo pekárnu 
s vlastní chlebovou pecí. Ochutnejte tradiční pekařské výrobky, podívejte se 
na funkční mlýnskou techniku a nechte se provést po mlýně v doprovodu 
syna posledního mlynáře, pana Antonína Janaty. Připravena je také výsta-
va fotografií „Život ve mlýně“ nebo audiovizuální program o historii mlýna a 
mlynářské rodině Janatů.
Otevírací doba: so 9.00 – 17.00 (prohlídky s panem Antonínem Janatou)
  ne 9.00 – 16.00
www.janatuvmlyn.cz

Přijďte se podívat, jak to roztáčí pan Beran za pípou nebo „Horačky“ v kole. V Be-
ranově hostinci si pochutnáte na dobrém pivu, od 13.00 hod. zhlédnete ukázky 
tradičního košíkářství nebo od 15.00 hod. vystoupení „z historie řemesel v Pod-
ještědí“ folklórní skupiny „Horačky“. Projet se budete moci koňským povozem 
a něco nového se dozvíte o historii košíkářství.
Otevírací doba: so 11.00 – 20.00
www.dubaci.cz

Vánoce uprostřed léta? Proč ne! Navštivte unikátní pohyblivý betlém ve Frýdlan-
tu, jehož výroba trvala 60 let. Skládá se ze 130 pohyblivých a 50 statických figur. 
Zkuste je přepočítat!
Otevírací doba: so 10.00 – 16.00 (přestávka 12.30 – 13.00)
  ne 10.00 – 16.00 (přestávka 12.30 – 13.00)
https://www.mesto-frydlant.cz

Památník Jiřího Harcuby

Dolení (Babákův) mlýn v Bradlecké Lhotě

Červená roubenka v Semilech

Janatův mlýn v Buřanech

Beranův hostinec v Trávníčku

Frýdlantský betlém

Více informací zde.

fo
to

 M
iro

sla
v C

hm
ela

fo
to

 M
iro

sla
v C

hm
ela

fo
to

 M
iro

sla
v C

hm
ela

fo
to

 M
iro

sla
v C

hm
ela

fo
to

 Vá
cla

v B
ac

ov
sk

ý

Dny lidové
architektury

25. – 26. 7. 2020




