
VII. MEZINÁRODNÍ SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM 

ANNÍN 2022 
Sklárna Annín od pátku do neděle 14. – 16. října 2022 

 
 

SYMPOZIUM SE MŮŽE USKUTEČNIT JEN DÍKY VSTŘÍCNOSTI A FINANČNÍ 
PODPOŘE ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI, PLZEŇSKÉHO KRAJE   

A OBCE DLOUHÁ VES 
 

Na téma Zvedl se vítr budou tentokrát tvořit studenti a učitelé 
ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí 

a Státní sklářské školy (Staatliche Glasfachschule) z Rheinbachu 
  

 
PÁTEK 14. 10. 2022 

 
8.00 – sympozium zahájí Ing. Ivana Vítovcová, místostarostka obce Dlouhá Ves   
 
Práce u sklářské pece 
  8.05-12.05  - účastníci tvoří u sklářské pece  
12.02-13.00 – přestávka na oběd  
13.00-17.00 – účastníci tvoří u sklářské pece  
 
Zušlechťovací provozy 
10.00-17.00 – práce v brusírně – experimenty na skleněných polotovarech  
(12.00-13.00 – přestávka na oběd)  
 
Doprovodný program pro veřejnost   
15.00 – komentovaná prohlídka areálu sklárny v rámci projektu Industry Open 

(Jitka Lněničková) 
 

SOBOTA 15. 10. 2022 
 
Práce u sklářské pece 
  8.00-12.00  - účastníci tvoří u sklářské pece  
12.00-13.00 – přestávka na oběd  
13.00-17.00 – účastníci tvoří u sklářské pece  



 
Zušlechťovací provozy 
10.00-17.00 – účastníci sympozia dekorují skleněná díla   
(12.00-13.00 – přestávka na oběd)  
 
Doprovodný program pro veřejnost   
11.00 a 14.00 – komentované prohlídky areálu sklárny v rámci projektu 

Industry Open (Jitka Lněničková) 
11.00 – prohlídka kostela Sv. Mořice na Mouřenci (Lukáš Milota)    
16.00 – návštěva pohřební kaple rodiny Schmidů (Lukáš Milota)  
  

NEDĚLE 16. 10. 2022 
 
Zušlechťovací provozy 
9.00-12.00 / práce v brusírně a malírně, gravírování apod.  
 
Představení vytvořených prací   
14.00 – vernisáž dočasné výstavy hotových prací ve sklárně, výstavu zahájí Ing. 

Ivana Vítovcová, místostarostka obce Dlouhá Ves     
  
 Doprovodný program pro veřejnost   
11.00 – komentovaná prohlídka areálu sklárny v rámci projektu Industry Open 

(Jitka Lněničková) 
13.00 – návštěva pohřební kaple rodiny Schmidů (Lukáš Milota)  
 
 

Program pro zvídavé turisty – od pátku do neděle 
Sklářská cesta po Anníně 

Podle mapky, která bude k dispozici ve sklárně, se mohou návštěvníci projít po 
Anníně k jednotlivým dočasným stanovištím, na nichž se seznámí s místními 

památkami spojenými s historií sklárny a sklářské osady. 
 
 

Dětský program – Příležitost pro malé návrháře 
Nejen velcí výtvarníci mohou tvořit na sklářském sympoziu. Také malí 

návštěvníci si tu mohou na připravených papírových šablonách navrhnout 
vlastní a krásný vzor vázy, nebo se pustit do úplně nového návrhu nějakého 
skleněného předmětu. Inspiraci mohou najít i ve zdejším sklářském muzeu. 


