Železný Brod č. p. 57 – Běliště
Poloroubený dům je jednou z nejzajímavějších ukázek lidového stavitelství
v Železném Brodě. Na okolnosti stavby
domu odkazuje záklopové prkno ve štítu
z roku 1807. Na Bělišti je umístěna národopisná expozice Městského muzea.
Program:
•	prohlídka národopisné expozice zaměřené na Železný Brod a jeho nejbližší
okolí
•	zábavná interaktivní hra pro děti i celou
rodinu Život na Bělišti
Otevírací doba (so, ne): 9.00 – 17.00
Kontakt: Mgr. Petra Hejralová, tel.: 483 391 149

Semily – Jílovecká č. p. 103 (Zelená roubenka)
Památkově chráněná zelená dřevěnka se
nachází v komplexu dalších dvou roubenek v Jílovecké ulici. Objekt se zahradou
oživuje spolek Semínko země aktivitami
pro rodiny s dětmi (lesní klub Kořínek,
programy environmentální výchovy pro
MŠ a ZŠ).
Program:
• sobota (14.00, 15.00, 16.00) – krátká loutková pohádka (loutky z přírodnin)
•	neděle – 10.00 – Skřítkování a vílování – tvoříme jednoduché loutečky;
11.00 – krátká pohádka
•	průběžně – program Dětství a hrátky století zpátky (králíčci, blátivá
kuchyňka, PRKNOKULI, vrbový domeček a další)
•	výstavka Víme, s čím si hrajeme?, drobné vyrábění z ovčího rouna, přírodnin,
dřeva, staré dětské hry
Otevírací doba (so, ne): 9.00 – 17.00
Kontakt: PaeDr. Lenka Hřibová, tel.: 776 077 186

Jablonec nad Jizerou – Buřany č. p. 37 (Janatův mlýn)
Barokní roubený mlýn s dochovanou mlýnskou technologií a zařízením, malou funkční
vodní elektrárnou a expozicí dobové zemědělské techniky je národní kulturní památkou. V letošním roce slaví 250 let od svého
založení.
Program:
•	komentované prohlídky objektu (v sobotu
za účasti pana Antonína Janaty, potomka
mlynářské rodiny Janatů) včetně ukázek
provozu mlýnské techniky (malá vodní
elektrárna, stabilní motor, míchačka na
těsto)
•	audiovizuální program z historie a současnosti mlýna
Otevírací doba: sobota 9.00 – 17.00, neděle 9.00 – 16.00
Kontakt: Ing. Jiří Krch, tel.: 603 260 319

Dny lidové
architektury

Semily – Jílovecká č. p. 104 (Červená roubenka)
Dům je součástí komplexu roubených
staveb stejně jako zelená roubenka.
V Červené roubence je lidová světnička,
originální pilnikářská dílna a půda s ukázkou sušených bylinek. Je ve správě Muzea
a Pojizerské galerie Semily.
Program:
•	prohlídka objektu a dílny
• ukázka lidových řemesel – keramické výrobky a dílna, ruční zpracování ovčího rouna, praní, česání, předení, tkaní, pletené hračky a součásti oblečení
•	vědomostní kvízy pro návštěvníky o ceny
Otevírací doba (so, ne): 10.00 – 17.00
Kontakt: Miroslav Šnaiberk, tel.: 775 859 000

8. – 9. července
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DNY LIDOVÉ ARCHITEKTURY
ZPŘÍSTUPNĚNÉ OBJEKTY – vstup zdarma, otevírací doba různá!

Kravaře – Víska č. p. 3 (Vísecká rychta)
Bývalý dům rychtáře V. Kerna z roku 1797
je největším roubeným obytným stavením
v Čechách. Místní expozice ukazuje lidovou
architekturu a její vývoj, způsob života a bydlení na venkově, zemědělské nářadí a stroje
i předměty lidového umění. Rok 2017 je
rokem 220. výročí Vísecké rychty.
Program:
•	prohlídka expozic Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
•	výstavy: Malovaný nábytek a Bylinky na rychtě aneb není bylina, aby na něco nebyla
Otevírací doba (so, ne): 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Kontakt: Bc. Marek Hofman, tel.: 774 825 090

Doksy – Máchova č. p. 150 (Památník K. H. Máchy)
Dřevěný patrový roubený dům bývalého
špitálu je nejstarším stavením, které přežilo
požár města Doksy v r. 1842. Připomíná se
zde doba, život a dílo K. H. Máchy a také historický vývoj i dnešní způsob chovu a lovu
ryb a vývoj rybníků a rybníkářství.
Program:
•	prohlídka expozic Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě
•	výstavy: Kateřina Černá – linoryty, knihy, loutky, Karel Hynek Mácha:
pomníky – sochy – náhrobky, Nezapomenutelný ilustrátor Máje Jan Zrzavý
Otevírací doba (so, ne): 9.00 – 12.00, 14.00 – 18.00
Kontakt: Bc. Jana Fridrichová, tel.: 607 564 053

Frýdlant – Zahradní č. p. 356 (Frýdlantský betlém)
Hrázděný objekt po kompletní rekonstrukci
s unikátním pohyblivým betlémem.
Program:
•	prohlídka pohyblivého betlému včetně původní mechaniky v hlavní světnici
•	prohlídka stálé expozice s informačními
panely k historii, rekonstrukci a restaurování Frýdlantského betlému
Otevírací doba (so, ne): 10.00 – 17.00
Kontakt: Lucie Kubátová, tel.: 605 106 298

Pertoltice – Dolní Pertoltice č. p. 198 a č. p. 57
Dům č. p. 198 je hrázděná patrová stavba
z přelomu 18. a 19. stol., v níž se nachází
expozice lidového mobiliáře, zemědělské
a řemeslnické nářadí. Objekt č. p. 57 je zděná stavba kovárny z roku 1893, postavená pro kováře a podkováře Antona Schwinda, aktuálně s expozicí bydlení spadající do
30. – 50. let 20. stol.
Program:
•	hrázděný dům č.p. 198 – komentovaná prohlídka spojená s ukázkou vaření
a pečení v černé kuchyni, ukázky vybraných sbírkových předmětů z přelomu století v činnosti (pražičky kávy, petrolejky,
vařiče), ukázka řemesel – vrtání potrubí
•	kovárna – komentovaná prohlídka, ukázka řemesel – základní kovářské operace, představení malé výroby a oprav žesťových nástrojů
Otevírací doba (so, ne): 9.00 – 17.00
Kontakt: Bronislav Nykrýn, tel.: 737 056 464

Chrastava – Víta Nejedlého č. p. 95 (Führichův dům)
Hrázděný dům postavený počátkem 19. stol.
je rodným domem akademického malíře Josefa Führicha. V objektu se nachází
původní nábytek, betlémy, a dále jsou zde
k vidění originály barevných litografií dalších
chrastavských malířů.
Program:
•	komentované prohlídky domu s průvodcem
Otevírací doba (so, ne): 10.00 – 14.00
Kontakt: Jitka Marxová, tel.: 485 143 161

Bedřichov – Kristiánov č. p. 52 (tzv. Liščí bouda)
Jediné dochované stavení kdysi významné
sklářské osady, památkově chráněná roubenka z 2. poloviny 18. stol., byla letos v květnu
znovu zpřístupněna po rozsáhlé rekonstrukci. Nabízí stálou expozici s dětskou hernou
a malý naučný okruh po zaniklých objektech osady.
Program:
•	prohlídka objektu a expozic
•	pro děti skládání modelu sklářské osady a hledání bájného pokladu čaroděje
Tamanna
•	naučná stezka Cestou jizerskohorských sklářů
Otevírací doba (so, ne): 9.00 – 17.00
Kontakt: Jana Šůrová, tel.: 483 369 013

Trávníček č. e. 14 – Beranův hostinec
Dodnes jedna z nejvýznamnějších dochovaných památek lidové architektury
v malebném údolí řeky Mohelky. Historie objektu sahá nejméně do 16. stol.
Jeho současná podoba z poloviny 19. stol.
je pak dílem tesařského mistra Bartoše
z Trávníčku. V současné době prochází náročnou rekonstrukcí, aby mohl
sloužit veřejnosti.
Program:
•	12.00 – naražení pivního speciálu pana
hostinského, prohlídka a ukázky práce
mistra tesaře
• 14.00 – vystoupení folklorního souboru
Horačky, c. a k. řemeslný jarmark, výstava o lidové architektuře Podještědí
Otevírací doba: pouze sobota 8. 7. 12.00 – 18.00
Kontakt: Jan Havelka, tel.: 731 722 681

Příšovice č. p. 11 – Bičíkův statek
Statek postavený před rokem 1600, kdy
na něm hospodařil Bičíkův rod, je ukázkou roubené architektury. Statek je jednou z dominant obce Příšovice, která si
zachovala svůj původní vzhled.
Program:
•	prohlídka objektu
Otevírací doba (so, ne): 10.00 – 17.00
Kontakt: Eva Vítková, tel.: 739 159 681

Malá Skála č. p. 12 – Boučkův statek
Výjimečně zachovaná památka původní
pojizerské architektury. Roubená patrová
budova z roku 1813 se sedlovou střechou,
ve které se nachází stylový hostinec, v patře pak galerie s díly českých výtvarníků
20. století včetně tvorby maloskalského
rodáka, akademického malíře Josefa Jíry.
Program:
•	komentovaná prohlídka celého areálu Boučkova statku
•	přednášky formou rozhovorů s osobnostmi spojenými s Boučkovým
statkem
•	řemeslné dílničky pro děti a dospělé, divadelní vystoupení
Otevírací doba (so, ne): 11.00 – 17.00 (galerie Josefa Jíry)
Kontakt: Ivana Vondra Skokanová, tel.: 732 166 543

