
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.
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25. – 26. 7. 2020



Navštivte tajemný dům mýty opředeného „doktora Fausta“ a přesvědčte se, zda 
po něm zůstala díra ve stropě! V sobotu od 14.00 do 16.00 vás lidovými písněmi 
a hudbou pobaví Michael Pospíšil s hosty, v 15.00 se dozvíte něco nového o lido-
vých stavbách v Pojizeří od PhDr. Vladimíry Jakouběové. V neděli od 11.00, 13.00, 
15.00 a 16.00 hod. si poslechnete pověsti a lidové písně Evropy od Anky, Man-
ky a Katky. Po oba dny se můžete zúčastnit povídání a obhlídky Kittelova domu, 
v tvořivých dílničkách Ludmily A. Rejdické si budete moci vyrobit bylinné masti 
(rezervace předem na kittel@pencin.cz) a obdivovat budete i řemeslný um šinde-
láře, kameníka nebo cihláře při tvorbě vepřovic.
Otevírací doba: so 9.00 – 17.00;  ne 9.00 – 17.00
www.pencin-zittau.eu

Charizmatickým statkem, kde se téměř zastavil čas, ale rozhodně ne život, vás 
provede vnučka jeho obyvatelky, paní Vítkové. Využijte jedné z mála příležitostí, 
kdy je tento unikátně dochovaný statek přístupný veřejnosti.
Otevírací doba: so 10.00 – 17.00;  ne 10.00 – 17.00
www.prisovice.cz

Běliště patří k největším a nejreprezentativnějším objektům v Železném Brodě. 
Objekt byl postaven roku 1807 tesařským mistrem Janem Šídou z Jesenného 
pro koželuha Jana Brožka na místě původní barvírny. Nový dům tak získal pů-
vodní označení i rozsáhlou zahradu, která byla v  minulosti užívána k sušení 
látek. Na počátku 90. let 20. stol. byl objekt rekonstruován a byla v něm umístě-
na národopisná expozice provozovaná Městským muzeem v Železném Brodě.
Pobaví vás interaktivní hra pro celou rodinu „Život na Bělišti“, v níž budete pá-
trat po starobylém nápisu v doprovodu malého kluka Bróži, narozeného před 
sto lety. Od 14.00 budete moci shlédnout divadelní představení „Malý, hubený 
a jednooký“ loutkového souboru Vozichet z Jablonce nad Nisou nebo „Barev-
nou pohádku“ v  provedení divadla Rolnička z  Liberce. Ve výtvarné dílničce 
Semínka země si vyzkoušíte svou zručnost při výrobě tyčové loutky. Dobro-
druzi jistě ocení pátrání po malebných zákoutích památkové rezervace Trávní-
ky s komentovanými prohlídkami vždy od 13.00, milovníci skla a kuriozit zase 
upřednostní skleněné betlémy v  Minimuzeu s  korálkovou dílničkou. Chybět 
nebudou ani ukázky tradičních řemesel jako je pletení z orobince nebo výroba 
dřevěných lžiček. Přijďte a uvidíte, že nudit se rozhodně nebudete!
Otevírací doba: so 9.00 – 17.00;  ne 9.00 – 17.00
http://muzeumzb.cz/

Letošní osmý ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezka se v Libereckém 
kraji bude konat o víkendu 25. – 26. července. Zdarma pro vás bude zpřístupněno 
třináct objektů lidové architektury spojených s tradiční výrobou a životem na vesni-
ci. Zastoupeny jsou jak velké zemědělské usedlosti, tak mlýny, sklářské chalupy, rod-
né domy umělců nebo hostince a v letošním roce poprvé i ruční papírna v Hamru 
na Jezeře nebo dům doktora Kittela přezdívaného „Faust“. Hlavním návštěvnickým 
objektem je Běliště v  Železném Brodě. K  vidění bude nejen vlastní objekt Běliště 
s doprovodným programem pro celou rodinu, ale i město, jež unikátním způsobem 
spojuje lidovou architekturu dochovanou zejména v památkové rezervaci Trávníky, 
s městskou zástavbou v památkové zóně Železný Brod.
http://lidove-stavby.cz; www.kraj-lbc.cz

Dny Lidové architektury
Libereckého kraje 2020

Kdo má pro strach uděláno, vydá se na místo, kde lišky dávají dobrou noc. 
Pozor si budete muset dávat nejen na lišky, ale také na strašidla! Zábavný pro-
gram a výstavu strašidel pro vás připravilo Kočovné muzeum strašidel z Plzně. 
Poklad čaroděje Tamanna budete hledat v doprovodu skláře Lišáka. Projít se 
budete moci po okruhu zaniklých staveb osady Kristiánov a pro náročnější tu-
risty je k dispozici naučná stezka „Cestou jizerskohorských sklářů“, která vede 
z Kristiánova až do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Otevírací doba: so 10.00 – 17.00;  ne 10.00 – 17.00
www.msb-jablonec.cz
Přístup: pouze pro pěší, parkoviště s omezenou kapacitou na Nové Louce (2,5 km od Kris-
tiánova), v Bedřichově (4,5 km od Kristiánova) nebo v Hraběticích (3 km od Kristiánova).

Hrázděný dům s  netradičními palmami na okenicích? To je Führichův dům 
v  Chrastavě. Navštivte Itálii, aniž byste překročili hranice České republiky. 
Energii a cestovatelskou náladu určitě načerpáte v harmonickém prostředí 
malovaného pokojíku s Andělským hradem.
Otevírací doba: so 10.00 – 14.00;  ne 10.00 – 14.00
www.chrastava.cz

Viděli jste bájného Fénixe vstát z popela? Navštivte barokní papírnu v Hamru 
na Jezeře a uvidíte, jak se z ruiny rodí technický unikát Libereckého kraje. V roce 
2017 získala obnova objektu titul „Památka roku 2017 Libereckého kraje“, cesta 
však ještě není u konce! Přijďte se podívat, co je hotové a co se chystá. Připra-
veny pro Vás jsou komentované prohlídky s fotografickou výstavou obnovy.
Otevírací doba: so 10.00 – 17.00;  ne 10.00 – 17.00

„Řemeslo má zlaté dno!“ Přijďte se o tom přesvědčit na Dlaskův statek, kde je 
pro vás připravena nová expozice „Kolovrátek, stav i jehla“ věnovaná výrobě 
lidového oděvu v Pojizeří. Vyzkoušejte si pod vedením zkušených řemeslníků 
předení na kolovratu, mykání vlny, plstění, tkaní nebo výrobu štípaného šindele.
Otevírací doba: so 9.00 – 17.00;  ne 9.00 – 17.00
www.muzeum-turnov.cz

Bičíkův statek v Příšovicích

Kittelův dům v Pěnčíně

Papírna v Hamru na Jezeře

Dlaskův statek v Dolánkách

Führichův dům v Chrastavě

„Liščí bouda“ na Kristiánově

Běliště v Železném Brodě
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