
      

 
Kalendář akcí na rok 2018 
Místo konání: Skleněná bižuterie, a.s, Alšovice 156, Pěnčín 

 
Březen 
Velikonoční tvoření s básničkou  
Kdy: 22.3. - 24.3.2018 od 10:00 – 16:00 hod. 
Program: 
K Mezinárodnímu dni básní jsme pro Vás připravili akci: ten, kdo 
bude umět zarecitovat básničku, bude mít u nás 30% slevu na vstup 
do muzea a lepení kamínků. Bude-li básnička nějak souviset se 
sklářskou tématikou, bude mít slevu do muzea a na lepení kamínků 
50 %.  Přijďte si k nám vyrobit velikonoční dekoraci. 

 
Vyrob si velikonoční vajíčko 
Kdy: 29.3. - 30.3.2018 od 10:00 – 16:00 hod. 
Program: 
Nevíte  jak strávit čas o velikonočních prázdninách?? Přijďte si 
k nám  nalepit velikonoční vajíčko ze skleněných kamínků z naší hry 
“KREATIVEC“. 
Akce navíc -  50 %  sleva druhý obrázek na lepení. 
 

 
 
 
 
 



Duben 
Světový den zdraví s mrkvičkou 
Kdy: 6.4. - 7.4.2018 od 10:00 – 16:00 hod. 
Program: 
Volné tvoření v dílnách s tématikou zdraví, zeleniny a ovoce. Za 
Vaše díla budete odměněni drobným skleněným dárečkem od nás. 
V tyto dny jednotná cena za lepení kamínků 50,- Kč/ks. 

 
Květen 
Korálkování pro maminky 
Kdy: 4.5. - 8.5.2018 od 10:00 – 17:00 hod. 
Program:  
Přijďte si vyrobit dárek pro maminku z korálků.  
Navlékat lze na pevný či pružný vlasec nebo gumičku. Pro děti jsme 
připravili jednoduché výrobky z korálků jako jsou náramky či 
náhrdelníky. Čím menší děti, tím používáme větší korálky. Dáreček 

zvládne každé dítko. 
Ke Dni hasičů jsme připravili akci – členové hasičských oddílů mají 
u nás 50% slevu na veškeré tvoření a vstup do muzea na rodinné 
vstupné. 

 
Deskohraní  s Kubíkem pro celou rodinu  
Kdy: 14.5. - 19.5.2018 od 10:00 – 17:00 hod. 
Program: 
Ke Dni rodin Vás srdečně  zveme si vyzkoušet a zahrát zdarma naši 
novou strategicko-logickou hru pro všechny věkové hranice.  
Akce: 30% sleva na rodinné vstupné do muzea . 
18.5. slavíme Mezinárodní den muzeí – vstup zdarma 
 
 
 
 
 
 
 



Červen 
Den pro děti 
Kdy: 1.6. - 3.6.2018 od 10:00 – 17:00 hod. 
Program: 
Na oslavu Dne dětí mají děti slevu 50 % na tvoření v kreativních 
dílničkách a vstup do muzea a dostanou od nás dárek na památku. 
Mimořádná akce sleva 30 % na všechny naše dětské hry. 
 

Tvoření pro tatínky s kapkou krve !!! 
Kdy: 14.6. - 17.6.2018 od 10:00 – 17:00 hod. 
Program: 
Přijďte si do našich dílniček vyrobit dáreček pro tatínky ke Dni otců. 
Akce navíc ke Světovému dni dárců krve. Připravili jsme 70 % slevu 
na vše, mimo nákupu na prodejně. Stačí se jen prokázat dárcovským 
průkazem. 

 
  
Den s trpaslíkem a skřítkem Střípkem 
Kdy: 21.6. - 24.6.2018 od 10:00 – 17:00 hod. 
Program: 
Představení zcela nové hry pro děti. Jedinečná  možnost zahrát si 
s dětmi tuto hru u nás zdarma. Mimořádná akce: sleva 25 % na 
všechny naše dětské hry. 
 

 
Rybičky s vysvědčením 
Kdy: 28.6 - 1.7.2018 od 10:00 – 17:00 hod. 
Program: 
Připravili jsme pro Vás rybaření ke Světovému dni rybářství. Vylov 
si u nás rybku a můžeš si zdarma polepit skleněnými kamínky 
připravenou dřevěnou rybičku. 
Akce  pro všechny děti: kdo nám přinese ukázat vysvědčení dostane 
od nás malý dárek.  

 
 



Červenec 
Sladký měsíc – na to jste čekali 
 
7.7.2018  Den čokolády 
15.7.2018 Den gumových medvídků 
20.7.2018 Den lízátek 
28.7.2018 Den mléčné čokolády 
Otevřeno od 10:00 – 18:00 hod 
Program: 
V uvedené dny budete obdarováni za Vaši návštěvu sladkostmi. Kdo 
přijde neprohloupí. Ještě navíc jsou pro Vás v tomto měsíci 
připraveny další drobné skleněné dárečky a soutěže. Více info na 
našem facebooku – sledujte nás a dejte nám like. 
 

Srpen 
Letní tvoření – vlastní inspirace - soutěž 
Kdy : 1.8. - 2.9.2018 od 10:00 – 18:00 hod. 
Program : 
Vše, co si u nás v tomto měsíci vyrobíte můžete přihlásit do soutěže 
o hodnotné ceny. Nechej svůj výrobek na prodejně s vyplněným 
soutěžním kuponem a získej hodnotné dárky. Po skončení soutěže si 
můžeš výrobek vyzvednout. 
Sledujte náš web a facebook.  

 
Září 
Vyhodnocení letní soutěže 
Kdy: 3.9.2018 porota vyhodnotí Vaše výrobky a vyhlásí výsledky. 
Ceny budou ihned připraveny k vyzvednutí.  
Ceny možno vyzvednou do 16.9.2018. 

 
Upozornění : 
10.9.2018 je uzávěrka naší turistické akce „cestou skláře Kubíka 
za pokladem“ – vyhlášení výsledků a předání cen na Skleněném 
městečku v Železném Brodě. 
 



 
 
 
Workshop pod otevřeným nebem 
Kdy :15.9. - 16.9. 2018 Skleněné městečko v Železném Brodě  
od 10:00 – 17:00 hod. 
Program : 
Tvoření v našem stanu na Malém náměstí. 
Vyhlášení výsledků a předání cen z turistické akce. Možnost 
vyzvednutí cen z letní soutěže. 

 
Říjen 
100 let republiky - Týden pro UNICEF 
Kdy :25.-31.10.2018 od 10:00 – 16:00 hod. 
Program : Není lepší zakončení sezony, než pomoci potřebným. 
Všechny tržby za vstupné a z prodeje na prodejně v tomto týdnu 
budou zaslány na konto UNICEF. Přijďte zakončit sezonu a pomoci 
tak těm, kteří to opravdu potřebují. I malým suvenýrem od nás 
pomůžete dobré věci. Jste srdečně vítáni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místo konání: Skleněná bižuterie a.s., Alšovice 156, Pěnčín,  
tel.: +420 601 129 664 
Podrobné informace o akcích naleznete na www.beadgame.cz, 
www.facebook.com/beadgame.cz/ 
 
 

http://www.beadgame.cz/


 
 
Závěrečné slovo: 
 
Kreativní tvoření a lepení je vhodné pro všechny šikovné holky a 
kluky.   
Děti si užijí během tvoření spoustu legrace a odnesou si pěkný dárek 
a dobrý pocit, že vlastnoručně něco vyrobily.Kreativní dílničky jsou 
zaměřené na rozvoj manuální zručnosti dětí a rozvíjí jejich 
představivost. 
 
V našem muzeu se seznámíte s historií výroby korálků od poloviny 
19.století až do současnosti. Na vše Vás necháme v muzeu sáhnout, 
u nás je to dovoleno. 
 
Dostanete-li se na prohlídku výroby, můžete vidět na vlastní oči 
výrobu korálků : ruční a strojní mačkání, broušení a leštění perlí. 
 
Nadchne-li Vás to natolik, že byste si chtěli také zkusit něco 
vlastnoručně vyrobit – namačkat a poznat tak tuto krásnou, ale 
náročnou profesi. I na to jsme připraveni, stačí si domluvit termín a 
zakoupit  zážitek nebo jej někomu darovat. 
 
Srdečně Vás všechny zveme. Věříme, že budete nadšeni. 
 
                                          Zaměstnanci 
  
       Skleněné bižuterie, a.s. 
 

 




