
23. – 24. 7. 2022

fo
to

 M
iro

sla
v C

hm
ela

Dny lidové
architektury
Čech, Moravy a Slezska
v Libereckém kraji a okolí

Myslivna v Karlově u Josefova Dolu
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Myslivci a pytláci – odvěcí rivalové. Nechte se provést 
myslivnou v  Karlově u Josefova Dolu a seznamte se 
s pytláckým náčiním a historií myslivny. Objektem vás 
provede její majitel, pan Ronald Szarvas.

více informací

Kittelův dům v Pěnčíně

fo
to

 M
iro

sla
v C

hm
ela

Kdo má pro strach uděláno, navštíví dům „černokněž-
níka ze Šumburku“ Jana Josefa Antonína Eleazara Ki-
ttela v Pěnčíně. Mimo prohlídek Kittelova domu jsou 
pro vás připraveny ukázky výroby vepřovic a hliněných omítek a ukáz-
ky z tesařského umění. Něco nového se dozvíte na přednáškách o pod-
stávkovém domě, o záchraně a možnostech využití lidové architektury 
a o kleštinových konstrukcích. Pro malé posluchače jsou připraveny 
tři pohádky „Jelito“, „Kubíček a Kačenka“ a „O králi s dobrým srdcem“ 
v podání Vagabundus Collective. Zazpívat si můžete s Lukášem Vlčkem 
v doprovodu akordeonu.

více informací

Zelená roubenka v Semilech

Jak si hrály naše prababičky a pradědové, když byli 
dětmi? Přijďte si to zkusit do Zelené roubenky v Se-
milech. Připraveny jsou pro vás dílničky RUČPRČKY 
s  výrobou lodiček z  kůry, panenek z  ovčího rouna, tyčových loutek 
z klacíků nebo vytloukaná batika, uvidíte předení ovčího rouna a výro-
bu másla a sýra spolkem ZAZezmí a zaujmou vás i „Hry postaru“ spolku 
Trávníce ze Železného Brodu nebo loutkové představení PIMPRLENÍ. 
Poučení najdete ve výstavě „Na plotě“ a navštívit můžete i „Den otevře-
ného kurníku“ v komunitním chovu v Semilech.

více informací

Roubená chalupa v Železnici
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Říkají vám, že jste zruční a šikovní? Přijďte si do rou-
bené chalupy č. p. 94 v  Železnici vyzkoušet předení 
na kolovratu, tkaní na tkalcovském nebo kolíkovém 
stavu nebo plstění. Připravené jsou pro vás i prohlídky objektem s ex-
pozicí „Pěstování a zpracování lnu“.

více informací

Stará škola v Křižanech
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Ať jste školák, poškolák či notorický záškolák, určitě 
znáte proslulého učitele Igora Hnízda. Navštivte ho 
ve staré škole v Křižanech. Mimo spravedlivých trestů 
vás čeká koncert písničkáře, básníka a pábitele Václava Koubka a jeho 
přátel, vystoupení dětského pěveckého sboru Severáček nebo beseda 
„O historii našich chalup“ pod taktovkou Ivana Peřiny. Pozadu v zájmu 
nezůstane ani „Moderní loutkové divadlo“ Rudy Hancvencla nebo vy-
stoupení „Prasečí cirkus“ Bratrů v tricku. Necháte se kultivovaným pra-
sečím humorem přesvědčit, že prase umí létat?

více informací

Tradičním naražením soudku hostinským Beranem 
budou zahájeny Dny lidové architektury v Beranově 
hostinci v  Trávníčku. Kromě řízného piva si můžete 
vychutnat koncert bluegrassové a country kapely Funny Grass, tradič-
ní tesařské umění Tomáše Kracíka a tři výstavy na téma „Tradice v ob-
razech Václava Šilhy“, „Podještědský fotograf začátku 20. století – Jan 
Havel“ nebo „Rok na podještědské vsi“. Pokud vám hlavu nezamotá Be-
ranovo pivo, roztočí to s vámi folklórní soubor Horačky. Děti zase ocení 
pohádky divadla Elf – v sobotu „Mikulkovu pohádku“, v neděli pohádku 
„Tři prasátka“.

Beranův hostinec v Trávníčku
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více informací

Führichův dům v Chrastavě
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Byl život umělců vždy bohémský? Navštivte rodný 
dům malíře Josefa Führicha v Chrastavě a nechte se 
zavést do slunné Itálie s šumícími palmami na břehu 
moře a Andělským hradem, do biblických krajin s výjevy svatých i do 
krajiny kolem Chrastavy v 19. století.

více informací

Kdo byl hadrník a vyráběl se papír vždy ze dřeva? 
To a mnohem více se dozvíte v papírně v Hamru na 
Jezeře, kde je pro vás připravena prohlídka objektu 
s výstavou obnovy papírny. Zároveň se dozvíte, kdo jsou Mechucheláci 
a prožijete s nimi dobrodružství v podání divadelní společnosti PaDam.

Papírna v Hamru na Jezeře
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více informací



Nemáte plány na víkend a chcete zažít něco nevšedního? 
Vyražte na Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezka 
do Libereckého kraje a jeho bezprostředního okolí! Letošní 
ročník se uskuteční v  termínu od 23. do 24. července, 
kdy Vám bude zdarma zpřístupněno 15  objektů lidové 
architektury s bohatým doprovodným programem. Přijďte 
se podívat, jak žily, pracovaly a bavily se naše prababičky 
a pradědové.
Letošní desátý ročník je pro Liberecký kraj unikátní spojením 
s projektem „Za společným dědictvím na kole i pěšky“, na 
němž se podílí Liberecký kraj, Ústecký kraj a okres Görlitz. 
Cílem programu je popularizace lidové architektury podél 
cyklostezek a pěších tras a také propojení přeshraničních 
cyklostezek.
Objevte kouzlo lidové architektury ze sedla svého kola 
a vyzkoušejte některou z  námi připravených cyklotras 
Máchovým krajem, Lužickými a Jizerskými horami nebo se 
vydejte do Pojizeří!

Památník K. H. Máchy v Doksech

„Přicházím k vám z dalekých bran. Příběhy, které vy-
zpívám, ta slova a tóny teď patří vám!“ Potulný bard 
Jiří Wehle rozezní na zahradě Památníku středověké 
nástroje a promluví k vám slovy známých básníků. A i vy se u nás mů-
žete stát básníkem prostřednictvím blackout poetry. Svou zručnost si 
vyzkoušíte v kaligrafické školičce nebo při šití voňavého polštářku ve 
výtvarné bylinkové dílničce. Niterné verše Tomáše Cidliny s ilustracemi 
Pavla Krause vás okouzlí na výstavě DOMOV/HEIMAT.

více informací

Znáte „Příběh bohatické Rychty“? Přijďte se s ním se-
známit díky atmosférické zvukové instalaci „Paměť 
jednoho Pogelberga“, která je uměleckým projektem 
tvůrčího dua VerRich ve spolupráci s hudebním triem Contriology 
v produkci GOGLMOGL produktion, z. s. Ochutnáte dobroty ze sezónní 
úrody nebo se můžete zúčastnit sousedského ohně v nedaleké boha-
tické pískovně.

Bohatická Rychta
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více informací

Vísecká rychta v Kravařích
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Vůně bábovky a kávy vás neomylně zavede na Vísec-
kou rychtu do Kravař na výstavu kávovin, bábovko-
vých forem, vyšívaných kuchařek a receptů. Přijďte se 
pochlubit originálním receptem na bábovku. Zároveň uvidíte oživlou 
expozici společnosti NOPOĎ z. s. a Jaroslavy Leufenové Zimové, jejímž 
prostřednictvím navštívíte rychtáře s rychtářkou, černou kuchyň nebo 
prádelnu a děti určitě nadchnou zvířátka na dvorku.

více informací

Běliště v Železném Brodě
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Pro mladé Indiana Jonese a Lary Croftové je připra-
vena hra „Život na Bělišti“, v níž odhalí tajemství zá-
klopového prkna, nebo průzkum rezervací „Trávníky“, 
při němž objeví všechna skrytá zákoutí. Kutilové ocení výtvarnou díl-
nu Lenky Hřibové s pohádkou „O červené lodičce“, nejenom umělci 
se zaposlouchají do upravených lidových písní z pera Jaroslava Krčka 
v podání smyčcového dua Yellow a všichni se nechají očarovat před-
stavením „O velikém čaroději“ loutkového divadla Toy Machine.

více informací

Dolení mlýn v Bradlecké Lhotě
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Kdo nemiluje čerstvé, voňavé a křupavé pečivo. Přijď-
te si vyzkoušet namlít mouku a upéct z ní vlastní obil-
nou placku do Doleního mlýna v  Bradlecké Lhotě! 
Povede vás Mistr tradiční rukodělné výroby kraje Vysočina, pan Jaro-
slav Fieger. Prohlédnout si budete moci funkční soukolí vodního mlýna 
s královskou hřídelí a s chodem mlýna vás seznámí výstava „Vysvětlení 
podstatných záležitostí ve mlýnech“.

více informací

Zemanův statek ve Stanovém
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Chcete si vyzkoušet tkaní na tkalcovském stavu nebo 
se podívat na přírodu kolem nás očima dětí? Zajímá 
vás, jak vypadá rodný dům spisovatele Antala Staška, 
nebo patříte k milovníkům krásných šperků? Navštivte Zemanův statek 
ve Stanovém, kde je pro vás připravena výstava výtvarných prací žáků 
MŠ a ZŠ Zlatá Olešnice, tkaní na stoletém tkalcovském stavu, ateliér 
„Bižuterie pro každého“ nebo přednáška PhDr. Noskové na téma „Rou-
benky Čech, Moravy a Slovenska.

více informací

Dlaskův statek v Dolánkách
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Je těžké vykovat podkovu nebo upříst nit na kolovra-
tu? Přijďte to zjistit na Dlaskův statek v  Dolánkách, 
kde vám zkušení řemeslníci ukáží, jak se tká, myká 
a plstí, předvedou vám kovářské umění i to, jak z kmene stromu vznik-
ne trám. Každodenní život na statku vám představí nová expozice „Na 
statku od jara do zimy“.

více informací

Máchův kraj PojizeříLužické hory Jizerské hory
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