Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
Interaktivní tkalcovské muzeum najdete na okraji Trutnova. Ukazuje, jak žili lidé
v krkonošských chalupách, jejich řemesla a vybavení. Sami si vyzkoušíte řemesla našich
předků, vyrobíte si ze lnu provázek, utkáte si kousek krkonošského plátna, vyzkoušíte si
navlékání skleněných korálků na starodávném korálkovém mlýnku, a také předení na
kolovratu a řadu dalších řemesel krkonošských tkalců. V muzeu jsou i zábavné interaktivní
prvky, tvůrčí, poznávací a rozvíjející pozornost návštěvníků. K Domu pod jasanem patří
odpočinková zahrada s dětským hřištěm a bylinkovou zahradou. V řemeslné a výtvarné dílně
si můžete vyrobit vlastnoruční suvenýry – bylinkové mýdlo, plovoucí svíčky, malované lněné
tašky, korálkové šperky či drobnost z ovčí vlny i utkat kobereček.

Otevřeno: červen - září, středa - sobota 10 - 15 hodin.
Tkalcovské muzeum z.s.
Božích muk 22
541 01 Trutnov
www.dumpodjasanem.cz
+420 736275025
email: dumpodjasanem@seznam.cz
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Zpracování vlny na kolovratu – Poniklá
Když Soňa poznala svého budoucího manžela, který choval ovce, začala se věnovat jejímu
zpracování. Začala spřádáním a postupně se mnohé dozvěděla o kolovratech i historii.
Neustále rozšiřuje sbírku kolovratů a pro zájemce pořádá kurzy „Na vlně“ - o tom, jak se
od ovce dostat k hotovému výrobku. Ruční zpracování vlny je jednou z nejstarších
lidských dovedností. Výrobu tkanin znali lidé už v mladší době kamenné a do vlněných
látek se oblékali i staří Římané a Řekové. I přes strojové spřádání vlny se dochovalo
původní spřádání vlny. Paní Soňa.Anna-Marie Fišerová má několik typů kolovrátků, na
který spřádá vlnu z ovcí, které chová v okolí domu v Poniklé. Vlnu pere, spřádá, ale i
z této vlny plete. Seznámí vás se zpracováním vlny, různými typy starých kolovrátků, ale i
těch novodobých a vyzkoušíte si práci spřádání vlny.

Návštěvu si domluvíte celoročně po telefonu (+420 774 585 904) či emailu
sofi.anna.marie@seznam.cz

Zpracování vlny na kolovratu - Soňa.Anna-Marie Fišerová
Poniklá 111
512 41 Poniklá
www.medový-obchod.cz
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Kamenný design – Roztoky u Jilemnice
Umělecké kamenictví Vorel se již po tři generace specializuje na vytváření osobitého
kamenného designu. Bytové doplňky z kamene: šachy, hodiny, poháry, šperky různých tvarů
a barev, kamenné intarzie obrazů. Rodinná tradice se traduje od roku 1936, kdy pan
František Vorel začal studovat zpracování kamene v Praze. Poté si založil vlastní firmu Po
přestěhování do Krkonoš pokračoval ve zpracování kamene. Zde také pokračoval v tradici
s otcem i syn František Vorel ml., který k řemeslu přivedl i svou manželku Marii Vorlovou. V
řemesle dále pokračují i jejich synové Jakub a František. Jakub vystudoval obor kameník v Lipnici
nad Sázavou a od roku 1994 vytváří svůj styl zpracování kamenných šperků a bytových
doplňků jako živnostník v dílně v Roztokách u Jilemnice. Kamennou krásu odhalíte i vy v malé
dílně a výstavní síni, kde jsou ukázky tohoto řemesla. Udělejte si radost ručně opracovaným
kamenem v osobitém designu.

Návštěvu si domluvíte celoročně na telefonu +420 731 576 281
Kamenný design - Jakub Vorel
Roztoky u Jilemnice 224
info@kamenny-design.cz

www.kamenny-design.cz
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Keramika Michaela Dumková – Rokytnice nad Jizerou
Keramika od Michaely Dumkové, absolventky bechyňské keramické školy, se vyznačuje
jednotným stylem příjemným na pohled. Ručně vyráběná keramika je originálem. Výrobky
jsou laděny do zemitých barev, doplněny roztomilými obrázky. Při každé návštěvě obchůdku
najdete něco, co jste tam minule neviděli. Jsou tu přívěsky ve tvaru soviček, ryb, pokladnička
ve tvaru prasátka, hrnečky a talířky různých velikostí přes dózičky, aromalampy, svícny a
slánky až po formy na bábovky a konvičky na čaj. Její dílna se nachází v rodinném domě
v Rokytnici nad Jizerou, kde si můžete i vy sami vyzkoušet keramické řemeslo. Krásný slogan
řekne o příjemné prostředí vše:
Haló, haló, lidičky,
přijďte do mé dílničky,
máte-li šikovné ručičky,
můžete si vyrobit věcičky!
Mám zde také krámeček,
plný hezkých věciček,
srdečně Vás zvu!

Návštěvu si domluvíte v zimní a letní sezoně na telefonu: +420 775 475 785
Michaela Dumková
Horní 203
512 44 Rokytnice nad Jizerou
+420 775 475 785
m.dumkova@seznam.cz Facebook: Keramika Rokytnice
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Lenka Máslová Špetlová - paličkovaná krajka
Narodila se v roce 1979 ve městě Vrchlabí, v letech 1994 – 2000 studovala ve Velkém Poříčí
krajku a v Brně textilní výtvarnictví se specializací na krajku.
Své originální návrhy zhotovuje sama, někdy i s použitím různých materiálů.
Ve svých začátcích se věnovala hlavně klasické krajce a návrhům, později přidávala další
kombinace materiálů - polodrahokamy, chirurgickou ocel, dřevo, především při tvorbě
originálních šperků.
A v posledních letech se věnuje též malbě olejovými a akrylovými barvami a obrazy doplňuje
o svou originální paličkovanou krajku.
Obzvláště pyšná je na to, že její práce mohou být označeny logem certifikátu „Originální
produkt Krkonoše". I vy si můžete si vyzkoušet tuto zajímavou techniku.

Návštěvu si domluvíte celoročně, především během víkendu na telefonu:
+420 604 639 743
Lenka Máslová Špetlová
A. Dvořáka 538
543 71 Hostinné
+420 604 639 743
l.spetlova@seznam.cz
www.dekorace.imaxi.cz
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Houslařská expozice v Pasekách nad Jizerou
V malé malebné obci, v prostorách bývalé farní budovy, najdete literární památník věnovaný
památce zdejšímu písmákovi, houslaři, muzikantovi a školnímu pomocníkovi Věnceslavu
Metelkovi a spisovateli K. V. Raisovi, který v 90. letech 19. století na základě Metelkových
deníků napsal svůj román Zapadlí vlastenci.
Později byl památník doplněn o expozici krkonošské houslařské školy, která představuje
Věnceslava Metelku jako zakladatele a Paseky jako kolébku houslařství. Unikátní sbírka
hudebních nástrojů zahrnuje práce prvních paseckých houslařů a jejich žáků až po současné
houslaře ze slavných rodů Pilařů a Špidlenů. V roce 2016 potomci slavného houslařského
rodu, který žije v Nizozemí, darovali místnímu muzeu 100 let staré vybavení houslařské dílny
a řadu pracovních nástrojů (jako dláta různých velikostí, prstové hoblíky, pilky, houslařský
pracovní stůl, ale i housle, smyčce, violy, několik mandolín, nebo dokonce laky, jejichž
tajemství výroby si houslařští mistři úzkostlivě střežili). Zprostředkovatel daru je houslový
koncertní mistr Josef Schebal, původem Čech, který od roku 1968 žije v Nizozemí.
Můžete se zde zaposlouchat do zvuku ručního tkalcovského stavu při tkaní či nahlédnout do
tajů řemesla v soustružnické dílně.

Otevřeno kromě listopadu od úterý do neděle od 9 do 16 hodin s hodinovou
polední pauzou.
Památník zapadlých vlastenců
512 47 Paseky nad Jizerou 121
Tel.: +420 481 523 609
E-mail: muzeumpaseky@krnap.cz
https://www.krnap.cz/pamatnik-zapadlych-vlastencu-paseky-nad-jizerou/
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Trvalková školka - Studenec
Jedinečná sbírka okrasných trvalek pro klimaticky náročné podmínky. Na ploše 0,7 ha množí
a pěstují okrasné trvalky, byliny, vodní a bahenní rostliny, okrasné traviny, kapradiny a
skalničky, ale i rostliny, které se vyskytují pouze v Krkonoších. Všechny rostliny nejprve
pěstují v matečných záhonech po dobu tří let a teprve potom, když zjistí jejich dobrou
odolnost, začínají s množením. Trvalky množí z vlastních matečných rostlin a umožňují tak
celoroční výsadbu. Barevná plocha s dřevěným stavením uprostřed a jezírkem pod strání
uvítá každého, kdo Trvalkovou školku ve Studenci u Horek navštíví. V nadmořské výšce 530
m n.m. jsou k vidění i květiny našich babiček jako jsou floxy, astry, chryzantémy, kosatce a
pivoňky. Bez objednávky otevřeno v pátek po celý den, v sobotu dopoledne.
NÁVŠTĚVU SI DOMLUVÍTE OD KVĚTNA DO ŘÍJNA NA TELEFONU: +420 603 520 912
Trvalková školka - Michal Kuřík
51237 Studenec u Horek 438
info@trvalkovaskolka.cz
www.trvalkovaskolka.cz
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