KONTAKTY
AJETO Lindava
Lindava 167
TELEFON:
+420 487 751 613
E-MAIL:
info@ajetoglass.com

Státní zámek ZÁKUPY
Borská 1, Zákupy
TELEFON:
+420 487 857 278
E-MAIL:
zakupy@npu.cz

E.H. Muzeum - firma PVO s.r.o.
Nám. Svobody 247, Zákupy
TELEFON:
+420 724 265 387
E-MAIL:
info@pvozakupy.cz

Obec Sloup v Čechách
Komenského 236, Sloup v Čechách
TELEFON:
+420 487 753 562
E-MAIL:
podatelna@obecsloupvcechach.cz

Sklářské muzeum Nový Bor
nám. Míru 105, Nový Bor
TELEFON:
+420 487 726 196
E-MAIL:
muzeum@novy-bor.cz

Crystalex
B. Egermanna 634, Nový Bor
TELEFON:
+420 487 742 413
E-MAIL:
eshop@crystalex.cz

AJETO Nový Bor
T. G. Masaryka 805, Nový Bor
TELEFON:
+420 487 521 660
E-MAIL:
museum@ajetoglass.com

Galerie Prousek
Prácheň 187
TELEFON:
+420 734 255 125
E-MAIL:
galerie@prousek.cz

IC Panská skála
Prácheňská 42, Kamenický Šenov
TELEFON:
+420 487 767 401
E-MAIL:
ic.prachen@seznam.cz

Sklářské muzeum Kam. Šenov

www.5cest.cz

www.5cest.cz

Osvobození 69
TELEFON:
+420 487 767 206
E-MAIL:
muzeumskla@volny.cz

FIVE WAYS

FÜNF WEGE

The 5 ways project offers to visitors of the Nový Bor region
a unique chance to explore the beautiful country of Czech glassmakers and its most important sights and places of interest.
On five different locations, you will find various interrelated
and mutually complementing activities as well as magical vistas
overlooking a captivating woodland countryside full of curious
sandstone structures. All of this along an easy route accessible
literally to anyone.
You can experience truly absorbing moments during your visit
in the artisan glasswork and Glassmakers’ tavern of AJETO in
Lindava where your guide will introduce you to the technology
of glassmaking and then, in your first glassblowing lesson, you
will be able to create your own vase or a mug.
In Zákupy you will be enthralled by magnificent Baroque
chateau with romantic gardens. Visit of Eduard Held´s Museum
of Stationery and Carnival Masks is a great show of the
traditional carnival goods made in original molds and technology. Creative visitors can paint the mask in the open workshop.
History of Sudeten Germans in this region is also a part of this
museum.
In Sloup v Čechách ascent to the lookout tower with
a marvelous view of its surroundings, visit the unique Forest
Theatre, the hermit’s fabulous rock castle or experience an
action entertainment at the open air forest swimming pool or at
the local adrenaline rope walkway in the treetops.
In Nový Bor, a traditional centre of the glass manufacture,
don´t miss out on a visit in the Glass Museum offering a comprehensive overview of the development of both historical and
contemporary glass. Then you can buy modern noble glass
of various shapes and colours in the recently opened shop of the
CRYSTALEX glassworks and your visit of the glass town can finish
in the Glass Centre AJETO which offers a unique connection
of glass, a design museum, a hot shop and a restaurant with
a delicious cuisine.
Your journey will end in another glass town, Kamenický
Šenov, with the Glass Museum exhibiting collections of engraved glass, with the showroom of the PROUSEK company where
you can see unique and amazing crystal chandeliers and with
a lovely view at the Czech landscape from a majestic basalt rock
formation called „the Organ“

Das Projekt 5 WEGE bietet den Besuchern der Nový Bor Region
eine einzigartige Möglichkeit, diese schöne Region der tschechischen Glasmacher und ihre wichtigste Sehenswürdigkeiten und
touristische Ziele aktiv und ausführlich zu erleben. Auf fünf
verschiedenen Wegen finden Sie eine breite Palette von Themen
und Phänomene, die sich natürlich gegenseitlich verbinden und
ergänzen, das alles auf einer übersichtlichen Strecke von ein paar
Quadratkilometern und in einer schönen Landschaft voll von
Wälder, Sandsteinfelsen, Schlösser und Burgen...
Sie erleben interessante Momente beim Besuch der Kunstglashütte und Glasmacher Kneipe von AJETO in Lindava, wo wird
der Begleiter die Technologie der Glaserzeugung erklären oder
dann bei dem Glasblasen, wenn Sie sich selbst erstellen eine
eigene Vase oder Bierglas…
In Zákupy besuchen Sie ein prächtigen Schloss mit seiner
romantischen Garten und dem Park und bei der Begegnung mit
der hundertjährigen Geschichte im originellen Karneval- und
Faschings- Ed. Held Museum in der PVO GmbH können Sie sogar
eigene Papiermasken bemalen
In Sloup v Čechách besteigen Sie den Aussichtsturm mit einem
herrlichen Blick auf die Umgebung, besuchen Sie einzigartiges
Waldtheater, das Eremitenmärchenschloss auf dem Felsen oder
erleben Sie einen Aktionspass auf dem Waldfreibad oder der
lokalen Adrenalin-Extremseilbahn durch Wipfel...
In Nový Bor, dem traditionellen Zentrum der Glaserzeugung,
verpassen Sie nicht den Besuch des Glasmuseums mit umfassendem Überblick über die Entwicklung historischen und zeitgenössischen Glases. Modernes Nobelglas in verschiedenen Formen
und Farben kann man dann kaufen im neu geöffneten Geschäft
der CRYSTALEX Glashütte und das Besuch der Stadt können Sie
stilgemäß abschließen im Glaszentrum AJETO, die eine einzigartige Kombination von dem Glas und Design Museum, der
Glashütte und dem Restaurant, wo man lecker und gut isst, bietet.
Ihre Wege beenden Sie durch den Besuch in einer anderen
Glasstadt, Kamenický Šenov, wo finden Sie das Glasmuseum mit
Sammlungen von graviertes Glas, den Musterraum der Firma
PROUSEK mit einzigartigen und atemberaubenden KristallKronleuchter und majestätischen Basaltfelsen, genannt „die
Orgel“ mit spektakulärer Aussicht auf die tschechische
Landschaft.

NOVÝ BOR
LINDAVA
Soukromá umělecká sklárna AJETO v Lindavě našla své místo ve
zdevastované budově staré německé textilky, která byla v devadesátých letech kompletně zrekonstruována a přestavěna na hutní
provoz. Doménou sklárny je spolupráce s předními světovými
návrháři, designéry, architekty a kumštýři všeho druhu. Při práci na
uměleckých projektech tak zde můžete v rámci exkurze shlédnout
nejen více než dvacet sklářských mistrů, kteří patří k absolutní
světové špičce tohoto krásného řemesla, ale i potkat nějakou
slavnou osobnost českého a světového umění a designu.
Přímo v areálu sklárny si pak nenechte ujít návštěvu originální
historické Sklářské krčmy, kde se můžete občerstvit, nakoupit
suvenýrové sklo a jako hlavní atrakci zde můžete vyzkoušet foukání
skla na “vlastní dech”. Vyrobte si buď jednoduchou vázičku, nebo
složitější džbánek, či půllitr, u kterého již musíte uplatnit více
schopností, než jen fouknout do píšťaly...
Vedle foukání skla zde najdete i unikátní korálkářskou dílnu, která
nabízí možnost výroby přívěsku, náušnic, či náhrdelníku.
V Lindavě tak vedle načerpání spousty zajímavých informací o skle
a jeho výrobě, se kterými Vás seznámí zdejší průvodci, získáte
i téměř dokonalou manuální představu o náročnosti a zároveň kráse
tohoto prastarého řemesla a navíc si vyrobíte a odvezete vlastnoručně zhotovené suvenýry.

Foukání skla na vlastní dech...

ZÁKUPY
Malebné městečko Zákupy Vám nabízí dva zajímavé cíle.
Zdejší zámek, obklopený anglickým parkem a terasovitou barokní
zahradou, představuje svým návštěvníkům prohlídku více jak dvaceti
luxusně vyzdobených a bohatě zařízených místností, které v minulosti sloužily jako reprezentační a obytné pokoje rakouského císaře
a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda Dobrotivého
a jeho manželky císařovny Marie Anny. Zámek se do světové historie
zapsal svatbou rakousko-uherského následníka trůnu Františka
Ferdinanda d´Este s Žofií Chotkovou. Jejich smrt při atentátu v Sarajevu byla rozbuškou k rozpoutání první světové války.
Muzeum Eduarda Helda, soukromou expozici historie výroby
karnevalového zboží v Zákupech. Expozice je pro návštěvníky
otevřená od roku 2008 v sídle firmy PVO s.r.o., která je jediným
současným výrobcem kompletního karnevalového a masopustního
sortimentu v Evropě. S tradicí od roku 1884 se zde vyrábí masky,
masopustní hlavy, lampiony, papírové čepice, dekorační papírové
zboží, praporky, praporkovné řetězy a reklamní zboží.
V expozici nazvané po zakladateli manufaktury uvidíte obří nasazovací papírové hlavy, stoleté stroje, sádrové formy, výsekové nástroje,
staré pohlednice a fotografie ze Zákup, masky, lampiony, mávátka
a jiné karnevalové zboží. Součástí je i galerie a expozice o životě
sudetských Němců. Pro tvořivé návštěvníky je k dispozici také dílna,
kde si mohou namalovat masku nebo ozdobit obří papírovou
kraslici.

Vyrob si papírovou masku...

SLOUP
V ČECHÁCH
Obec Sloup v Čechách leží v krásné romantické krajině, na severozápadním okraji Ralské pahorkatiny, při přechodu k Lužickým horám.
Pro své zdravé ovzduší, romantické okolí, rozsáhlé lesy, bizarní skalní
útvary i množství vod měla obec již ke konci minulého století
charakter vyhledávaného letoviska, k němuž patří dodnes. Tato
obec nabízí svým návštěvníkům a turistům mnoho možností pro
aktivní odpočinek a zábavu. Z této nabídky vybíráme Skalní hrad
Sloup, který je přístupný veřejnosti. Koupaliště a kemp, kde je
možno využít písečnou pláž ke koupání nebo se ubytovat
v přírodním kempu. Seznámit se s okolím můžete procházkou po
výletních okruzích, které jsou pro Vás připraveny a které Vás zavedou
do Skalního města v okolí Sloupu v Čechách. Nevynecháme tak ani
například Samuelovu jeskyni nebo Cikánské údolí. Z nových
staveb je třeba zmínit například Rozhlednu Na Stráži, která se
nachází naproti skalnímu hradu. Nezapomenutelná je návštěva
Lesního divadla, které bylo po mnoha letech chátrání opraveno
a kde se v letním období konají divadelní představení se skvělou
atmosférou.

Krásná příroda a historie...

Malebné městečko Nový Bor je označováno také jako „brána
Lužických hor“. Má ojedinělé urbanistické řešení staveb s pozdně
barokními měšťanskými domy a je zde od roku 1992 vyhlášena
městská památková zóna. Nejvýznamnější historickou stavbou je
chrám Nanebevzetí Panny Marie, v jehož interiéru se nacházejí
vzácné varhany. Za zmínku stojí Navrátilův sál, který je zdoben
malbami Josefa Navrátila či jiná rarita - Lesní hřbitov. Pro své terény
je město vyhledáváno k letní i zimní rekreaci. Provozují se především
tradiční sporty - pěší turistika a cykloturistika. Při návštěvě města se
seznámíte s letitou historií sklářství ve sklářských hutích a provozovnách. Krásu a dokonalost historického, ale i současného skla,
můžete obdivovat ve sklářském muzeu. K vidění jsou i umělecká díla
např. v „Galerii pod širým nebem“- výstava přímo v prostranstvích
města.
Společnost Crystalex si Vás dovoluje pozvat do své rekonstruované
prodejny v Novém Boru. Naleznete zde jak nejnovější produkty,
které se řídí moderními trendy, tak i klasiky, osvědčené mnohaletými
úspěchy. V nabízeném sortimentu naleznete i spoustu dekorovaných výrobků. Ať již se jedná o nápojové sklo, vázy, mísy, jsme si
jisti, že u nás si určitě vyberete. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Netradiční sklářská restaurace AJETO na hlavní třídě T. G. Masaryka
nabízí unikátní propojení špičkového umění kulinářského s uměním
sklářským... Pouze zde se můžete při vychutnávání některé z místních specialit stát svědkem zrodu křehkého klenotu vytvářeného
nejlepšími českými skláři. Takový jedinečný pohled a nezapomenutelný zážitek umožňuje zdejší křišťálová stěna, za kterou se tento
živý obraz nepřetržitě odehrává. Díky ní se navíc stáváte součástí
sklářského děje a jste-li odvážní, můžete si s pomocí zkušeného
mistra sklo dokonce sami vyfouknout.

Nový Bor – Město skla

KAMENICKÝ
ŠENOV

Jméno Kamenického Šenova je po mnoha staletí spojeno s jednou
zajímavou a slavnou tradicí – výrobou svítidel. První lustry se zde
zhotovovaly podomácku již v 17. století. K opravdovému rozmachu
došlo v druhé polovině 19. století, kdy se zde zakládaly významné
výrobní závody a firmy. Jednalo se zejména o rodinu slavného
průmyslníka Eliase Palmeho. Na jeho tradici a odkaz pak po druhé
světové válce navázal národní podnik Lustry, dnes Preciosa – Lustry
a.s. Spoustu zajímavostí ze sklářské historie města se můžete
dozvědět ve zdejším Sklářském muzeu zaměřeném na ryté
a broušené sklo od 17. století po současnost. Část expozice je
věnována místní umělecko-průmyslové sklářské škole – nejstarší
škole svého druhu v Evropě, která má dodnes velký význam pro
české i světové sklo.
V současnosti prožívá Kamenický Šenov renesanci drobného
podnikání, kdy je ve městě na čtyřicet sklářských dílen.
Jednou z nich je firma PROUSEK exclusive ligting s.r.o., která byla
založena v roce 1989. Je to ryze česká soukromá firma vyrábějící
svítidla s originálním designem. Převážná většina dílů, z nichž se
svítidla kompletují, jsou z ručně leštěné mosazi, lakované kvalitním
lakem. Ukázka klasických i originálních typů svítidel je k vidění
v nové Galerii Prousek na Práchni. Dále zde naleznete i ručně
vyráběné sklo dekorativní, užitkové, luxusní porcelán a v neposlední
řadě skleněné šperky.
Kamenický Šenov – to není jen sklo, ale i krásná příroda. Dominantou města je NPP Panská skála – čedičový vrch s přilehlým jezírkem,
z jehož vrcholu je krásný rozhled do okolí. Známý je především díky
pohádce Pyšná princezna, která se tu v roce 1952 natáčela.

Za sklem a Pyšnou princeznou

