
výstavy
2015–2019 - Mezinárodní sklářská sympozia Annín  
(10. 12. 2019 – 10. 2. 2020)  
Retrospektiva pěti sympozií shrnuje práce nejmladší generace 
sklářských výtvarníků z řady zemí světa.  

Secesní sklo z Nového Boru (14. 2. 2020 – 13. 4. 2020) 
Výstava zaměřená zejména na méně známou produkci 
novoborských rafinerií skla. 

Upomínky z mariánských poutních míst (15. 4. 2020 – 15. 6. 2020) 
Doprovodný program Barokních jezuitských Klatov. 

Fascinace sklem – Práce ze sklářské školy ve Zwieselu  
(19. 6. 2020 – 13. 9. 2020)    
Další z letních výstav sklářských škol představí tentokrát 
významnou německou střední sklářskou školu ze Zwieselu.

Tajemství hyalitového skla (15. 9. 2020 – 22. 11. 2020) 
Naprosto neprůhledné hyalitové sklo z 19. století je velmi 
neobvyklé a stále provokuje tajemstvím své výroby.     

Kouzelné světlo vitrážových lamp (25. 11. 2020 – 14. 2. 2021) 
Do nocí zazáří v pavilonu lampy z barevných sklíček.

DaLŠÍ aKCE
LEDEN
Sobota 18. 1. od 11 do 16 hodiny 
Dílna – Tvoření šperků s Natálií 
Natálie Vítovcová naučí zájemce náročnější techniky výroby šperků. 
ÚNOR  
Sobota 29. 2. od 14 hodin 
Přednáška – Sklářské rafinerie v Novém Boru a jejich produkce 
v secesním stylu  
Ředitelka Sklářského muzea v Novém Boru Petra Ajšmanová 
provede specifickým světem novoborských sklářských firem.    
BŘEZEN
Pátek 27. 3. od 17 hodin 
Přednáška – Rodina Schmidů a její podnikání na Šumavě 
a v Bavorsku
Kurátorka PASKu Jitka Lněničková o významné šumavské sklářské 
a podnikatelské rodině a jejích osudech.
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DuBEN  
Sobota a neděle 4. – 5. 4. od 10 do 17 hodin
velikonoční zvířátka – ze skla a na skle 
Dekorování skleněných velikonočních zvířátek na zápich 
a skleněných vajíček.
Pátek a sobota 24. – 25. 4. 2020 Barokní jezuitské Klatovy  
Komentované prohlídky a přednášky.
květEN 
Neděle 24. 5. od 13 do 17 hodin
Secesní aranže květin s Jarkou Papežovou
Dílna aranží květin ve vázách secesního stylu.  
čERvEN 
Středa a čtvrtek 17. – 18. 6.  
Doprovodné akce k zahájení výstavy Fascinace sklem –  
Práce sklářské školy ze Zwieselu
Veřejná instalace výstavy, komentované prohlídky apod. 
Pátek 26. 6. od 10 do 17 hodin 
Živé dílny 
Program připravený ve spolupráci se sklářskou školou ze Zwieselu.  
čERvENEC  
Klatovská pouť (11. – 12. 7.) 
Sobota 11. 7. od 11 a od 15 hodin   
Komentované prohlídky expozice s kurátorkou Jitkou Lněničkovou
Sobota 11. 7. od 20.30 hodin 
Zářící uranové sklo 
Večerní prohlídka, při které se pod UV paprsky rozzáří exponáty 
barvené sloučeninami uranu.
sRpEN
Pátek 28. 8. od 17 hodin 
Přednáška – Schrenkové – sklářské podnikání překračující hranici
Josef Hais, vedoucího Domu dějin Holýšovska představí historii 
významného výrobce zrcadlového skla v Čechách a v Bavorsku.  
ZÁŘÍ 
Sobota a neděle 26. – 27. 9. 
víkend otevřených ateliérů Plzeň 
Součástí programu budou tvůrčí dílny. 
ŘÍJEN 
Pátek 2. 10. od 17 hodin 
Přednáška – Hyalitové sklo a tajemství jeho výroby 
O hyalitovém skle, vynálezci hraběti Buquoyovi a jeho manželce 
Gabrielle s kurátorkou PASKu Jitkou Lněničkovou .   
ListOpaD 
Pátek 6. 11. od 17 hodin 
Přednáška – Středověcí vitrážisté v Klatovech  
Kurátorka PASKu Jitka Lněničková seznámí s méně známou 
kapitolou historie skla  Akce k 760. výročí založení města Klatovy. 
Sobota a neděle 28. – 29. 11. od 10 do 16 hodin 
Setkání s českým sklem 
Prodejní akce skleněných výrobků z českých designérských 
ateliérů a řemeslnických dílen.     
pROsiNEC 
Sobota a neděle 12. 12. – 13. 12. od 10 do 16 hodin  
Skládání ze skla 
Vánoční dílna s Jitkou Kantovou, při které si mohou návštěvníci 
vyrobit drobné předměty z barevných vitrážových sklíček. 


