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

sobota
 11.00 slavnostní narážení soudku hostinského Berana
 11.00 – 20.00 řemeslný jarmark a jízdy koňským povozem
  mezi Trávníčky
 12.00 představení trojice výstav Tradice v obrazech
  Václava Šilhy, Podještědský fotograf začátku
  20. století – Jan Havel a panelové výstavy
  Rok na podještědské vsi
 12.30 ukázky tradičního tesařského umění Tomáše Kracíka
 13.30 vystoupení bluegrassové a country kapely Funny Grass
 15.00 představení Mikulkovy pohádky divadla Elf
 17.00 vystoupení folklorního souboru Horačky

neděle
 11.00 slavnostní narážení soudku hostinského Berana
 11.00 – 18.00 řemeslný jarmark a jízdy koňským povozem
  mezi Trávníčky
 12.15 ukázky tradičního tesařského umění Tomáše Kracíka
 13.00 vystoupení folklorního souboru Horačky
 14.30 pohádka Tři prasátka divadla Elf
 16.00 vystoupení bluegrassové a country kapely Funny Grass

Program:

Beranův hostinec
v Trávníčku

Trávníček ev. č. 14
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23. – 24. července 2022 | so 11.00 – 20.00
ne 11.00 – 18.00

vstup
zdarma

okružní cyklotrasa



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

sobota
 9.00 – 17.00 volně přístupná národopisná expozice muzea s hrou 
  pro rodiny s dětmi „Život na Bělišti“
 10.00 komentovaná prohlídka národopisnou expozicí
 10.00 – 17.00 předvádění lidových řemesel (ruční výroba dřevěných 
  šindelů, bylinkářství, včelaření)
 10.00 – 17.00 možnost navštívit Minimuzeum skleněných betlémů 
  s korálkovou dílničkou
 13.00 komentovaná prohlídka památkovou rezervací Trávníky
 15.00 hudební vystoupení smyčcového dua Yellow
  s upravenými lidovými písněmi z pera Jaroslava Krčka

neděle
 9.00 – 17.00 volně přístupná národopisná expozice muzea s hrou 
  pro rodiny s dětmi „Život na Bělišti“
 10.00 komentovaná prohlídka národopisnou expozicí
 9.00 – 11.30 výtvarná dílna Lenky Hřibové s tématem
  „O vodě u vody“
 11.30 pohádka „O červené lodičce“
 13.00 komentovaná prohlídka památkovou rezervací Trávníky
 15.00 pohádka „O velikém čaroději“ loutkového divadla 
  Toy Machine

Program:

Běliště
v Železném Brodě

Běliště 57, Železný Brod
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23. – 24. července 2022 | so 9.00 – 17.00
ne 9.00 – 17.00
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okružní cyklotrasa



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

sobota a neděle
 9.00 – 17.00 prohlídky nové stálé expozice Na statku od jara do zimy – Tradiční zemědělství
  a agrární obyčeje v Pojizeří
 9.00 – 17.00 ukázky předení na kolovratu, mykání vlny, plstění a tkaní paní Ivou Válkovou
 9.00 – 17.00 ukázky kování hřebů a podkov paní Marií Sitkovou
 9.00 – 17.00 ukázky opracování trámů panem Petrem Klímou
 9.00 – 17.00 prodej řemeslných výrobků

Program:

Dlaskův statek
v Dolánkách

Dolánky 12
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Dny lidové architektury
Čech, Moravy a Slezska v Libereckém kraji a okolí

sobota
 10.00 – 18.00 „50 let Němců na Rychtě“ – vyprávění o posledních 
  50 letech záchrany a obývání Bohatické rychty rodinou 
  Němcových
 od 10.00 ochutnávka občerstvení ze sezónní úrody podávaná
  v bývalé černé kuchyni
 14.00 zvuková instalace Příběh Bohatické Rychty o historii 
  domu od jeho založení ve středověku za rychtáře Bohaty,
  přes selské bouře a pozdější vyhnání německy mluvící 
  rodiny Nasseových až po záchranu zničené památky 
  rodinou Němcových (umělecký projekt tvůrčího dua 
  VerRich v produkci spolku GOGLMOGL produktion)

 15.00 společné focení současných obyvatel Bohatic před 
  Bohatickou Rychtou
 16.00 zvuková instalace Příběh Bohatické Rychty o historii 
  domu od jeho založení ve středověku za rychtáře Bohaty,
  přes selské bouře a pozdější vyhnání německy mluvící 
  rodiny Nasseových až po záchranu zničené památky 
  rodinou Němcových (umělecký projekt tvůrčího dua 
  VerRich v produkci spolku GOGLMOGL produktion)
 18.00 – 22.00 sousedský oheň s občerstvením v Bohatické pískovně

Program:

Bohatická
rychta

Bohatice ev. č. 1
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Dny lidové architektury
Čech, Moravy a Slezska v Libereckém kraji a okolí

sobota
9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00    komentované prohlídky mlýnem s ukázkou funkčního vodního 
  kola a výstavou Vysvětlení podstatných záležitostí ve mlýnech
 9.00 – 17.00 ukázky a řemeslná dílnička mletí obilí na žernovech pod vedením Mistra tradiční 
  rukodělné výroby Kraje Vysočina, pana Jaroslava Fiegera

neděle
9.00, 11.00, 13.00 a 15.00    komentované prohlídky mlýnem s ukázkou funkčního vodního kola 
  a výstavou Vysvětlení podstatných záležitostí ve mlýnech
 9.00 – 15.00 ukázky a řemeslná dílnička mletí obilí na žernovech pod vedením Mistra tradiční 
  rukodělné výroby Kraje Vysočina, pana Jaroslava Fiegera

Program:

Dolení mlýn
v Bradlecké Lhotě

Bradlecká Lhota č. p. 41
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Dny lidové architektury
Čech, Moravy a Slezska v Libereckém kraji a okolí

sobota
 9.00 – 18.00 výstava DOMOV/HEIMAT – soubor grafik Pavla Krause, které vznikly na motivy 
  poémy Tomáše Cidliny, a výstava Hrady spatřené Karlem Hynkem Máchou
 9.00 – 18.00 dílnička Básnění s Karlem Hynkem  Máchou – BLACKOUT POETRY
  a Kaligrafická školička
 14.00 divadelní představení O Červené Karkulce spolku Pruhované Panenky a šití 
  voňavých polštářků ve výtvarné bylinkové dílničce
 16.00 hudební vystoupení multiinstrumentalisty a potulného barda hrajícího na 
  středověké nástroje, pana Jiřího Wehleho na téma zhudebněná poezie Ortena, 
  Máchy, Goetheho, Apollinaira, Hálka, Gellnera a dalších básníků
neděle
 9.00 – 18.00 výstava DOMOV/HEIMAT – soubor grafik Pavla Krause, které vznikly na motivy 
  poémy Tomáše Cidliny, a výstava Hrady spatřené Karlem Hynkem Máchou

Program:

Památník K. H. Máchy
v Doksech

Máchova 150, Doksy
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