
      

Kalendář akcí na rok 2019 
místo konání: Skleněná bižuterie, a.s, Alšovice 156, Pěnčín 

Duben 
Velký pátek – hledání pokladů, velikonoční tvoření 
Kdy: Pá 19.4 2019     12:00-16:00 hod 
          So 20.4.2019     10:00-16:00 hod. 
Program: 
Přijďte si k nám najít poklad na Velký pátek (jen v pátek!!). 
Nebo si vytvořit velikonoční dekoraci lepením kamínků na dřevěné 
předlohy. 
Jarní tvoření 
Kdy: So 27.4.2019     10:00-16:00 hod. 
Program: 
Jarní tvoření – lepení skleněných kamínků na dřevěnou předlohu s jarní 
tématikou, drobný dárek pro každého návštěvníka. 

Květen 
Korálkování nejen pro hasiče 
Kdy: So 4.5.2019      10:00-16:00 hod. 
Program: 
Hasičský kvíz pro děti. Odměna pro každého. 
Tvoření pro maminky 
Kdy: So 11.5.2019     10:00-16:00 hod. 
Program:  
Přijďte si vyrobit dárek pro maminku, dáreček zvládne každé dítko. 
Sleva 20% na dřevěné výřezy „pro holčičky“. 
Den muzeí 
Kdy: So 18.5.2019      10:00-16:00 hod. 
Program: 
Slavíme Mezinárodní den muzeí – vstup do muzea zdarma. 
Africké tvoření 
Kdy: So 25.5.2019      10:00-16:00 hod. 
Program: 
Přijďte k nám oslavit Den Afriky, tvořit můžete z korálků s africkou 
tématikou. Korálky budou speciálně vyrobeny pro tuto akci. 
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Červen 
Den dětí 
Kdy: So 1.6.2019      10:00-17:00 hod. 
Program: 
Na oslavu Dne dětí mají děti slevu 50 % na tvoření v kreativních dílničkách, 
i na vstup do muzea a zároveň dostanou od nás dárek na památku. 
Mimořádná akce sleva 30 % na všechny naše dětské hry. 
Den oceánů – rybičkové tvoření 
Kdy: So 8.6.2019       10:00-17:00 hod. 
Program: 
Každý návštěvník obdrží zdarma jednu z nabízených našich rybek 
k dotvoření. 
Tvoření pro tatínky 
Kdy: So 15.6.2019      10:00-17:00 hod. 
Program: 
Přijďte si do našich dílniček vyrobit dáreček pro tatínky ke Dni otců. 
Sleva 20% na dřevěné výřezy „pro kluky“. 
Den trpaslíků – Skřítek Střípek 
Kdy: So 22.6.2019      10:00-17:00 hod. 
Program: 
K Mezinárodnímu dni trpaslíků jsme pro Vás připravili akci zdarma, zahrát 
si a vyzkoušet naší hru Skřítek Střípek. Každý návštěvník obdrží dřevěného 
skřítka zdarma. 
Šikovné ručičky 
Kdy: So 29.6.2019      10:00-17:00 hod.  
Program: 
Lepení, korálkování to je akce Šikovné ručičky. Děti budou tvořit z korálků, 
skleněných kamínků. Vaše výrobky zveřejníme na našem facebooku (s 
Vaším souhlasem). 
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Červenec 
Sladký měsíc Sladký měsíc – na to jste čekali 
Kdy: 10:00-18:00 hod. 
Pá – Ne      5.-7.7.2019 Víkend s čokoládou 
So – Ne  13.-14.7.2019 Víkend s gumovými medvídky 
So – Ne  20.-21.7.2019 Víkend s lízátky 
Program: 
V uvedené dny budete obdarováni za Vaši návštěvu uvedenými sladkostmi. 
Kubíkův týden 
Kdy: Po – Ne  22.7.-28.7.2019      10:00-18:00 hod. 
Program: 
Kubík má svátek !!!! Přijďte si zdarma vyzkoušet a zahrát naši novou 
strategicko-logickou hru pro všechny věkové hranice. Sleva 20% na hru. 

Srpen 
Den vodního melounu 
Kdy: So – Ne  3.-4.8.2019       10:00-18:00 hod. 
Program: 
Každý návštěvník obdrží kousek vodního melounu. 
Víkend pro mládež 
Kdy: So – Ne   10.-11.8.2019     10:00-18:00 hod. 
Program: 
Pro každého studenta (15-26 let) mají vstup do muzea zdarma + drobný 
skleněný dárek. 
Víkendová relaxace  
Kdy: So – Ne  17.-18.8.2019     10:00-18:00 hod. 
Program: 
Přijďte si k nám zarelaxovat a zahrát si zdarma některou z našich deskových 
her.  10% sleva dětské hry. 
Pohádkové kreativní dílničky 
Kdy: So – Ne  24.-25.8.2019     10:00-18:00 hod. 
Program: 
Přijďte si k nám vyrobit lepením skleněných kamínků pohádkové postavy. 
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Září 
Tvoření pro seniory 
Kdy : So – Ne  31.8.-1.9.2019      10:00-18:00 hod. 
Program: 
K Mezinárodnímu dni seniorů mají senioři vstup do muzea zdarma. 
Dny Evropského dědictví 
Kdy: So – Ne  7.9-15.9.2019   10:00-17:00 hod. 
Program: 
Ke Dnům Evropského dědictví jsme pro Vás připravili  50 % slevu na 
vstupné do Muzea výroby korálků. Možnost tvoření pro rodiny s dětmi či 
jednotlivce v kreativních dílničkách. Komentované prohlídky výroby 
zdarma ve vybraných časech (10:00, 11:00, 12:00, 13:00 hod – pouze 
v pracovní dny !!). 
Skleněné městečko 
Kdy: So – Ne  14.-15.9.2019       10:00-17:00 hod. 
Místo konání: Železný Brod 
Program: 
Tvoření v našem stanu na Malém náměstí. 
Vyhlášení výsledků a předání cen z turistické akce „Cestou skláře Kubíka za 
pokladem“. 
Den malování a tvoření mandal 
Kdy: So  21.9.2019       10:00-17:00 hod.  
Program: 
K Mezinárodnímu dni MANDAL si můžete v našich dílničkách vytvořit 
vlastní mandaly, případně zakoupit si set mandaly na doma. Sleva na 
zakoupení mandalového setu 20%. 
Srdíčkové tvoření 
Kdy: So  28.9.2019       10:00-17:00 hod. 
Program: 
Každý návštěvník od nás dostane dřevěné srdíčko nebo dvojsrdíčko 
k dotvoření zdarma. 
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Říjen 
Týden pro učitele a žáky 
Kdy: Po – Ne  30.9.-5.10.2019     10:00-16:00 hod. 
Program: 
Ideální týden oslavit Den učitelů se svými žáky a navštívit naše muzeum a 
kreativní dílničky. Sleva 20% na vše pro školy a školky. Možno využít slevy 
a objednat se v tento týden i na jiný termín (platný do 20.12.2019). 
Den Beadgame her 
Kdy: So  12.10.2019      10:00-16:00 hod. 
Program: 
Jedinečná akce a ukázka souboru her Beadgame. Akce 30% na všechny naše 
hry, včetně internetového objednání v tento den – ideální šance koupit dárek 
k Vánocům. 
Den stromů – Tvoření stromů 
Kdy: So  19.10.2019       10:00-16:00 hod. 
Program: 
K Mezinárodnímu dni stromů si přijďte vyrobit podzimní nebo vánoční 
strom se slevou. 20% sleva na nákup dřevěných výřezů a setů s motivem 
stromu.  
Týden  pro UNICEF 
Kdy :Pá – Čt  25.10-31.10.2019   10:00-16:00 hod. 
Program: 
Není lepší zakončení sezóny, než pomoci potřebným. Všechny tržby za 
vstupné a z prodeje na prodejně, v tomto týdnu, budou zaslány na konto 
UNICEF. Přijďte zakončit sezónu a pomoci tak těm, kteří to opravdu 
potřebují. I malým suvenýrem od nás pomůžete dobré věci. Jste srdečně 
vítáni. 
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Upozornění : 
6.9.2019 je uzávěrka naší turistické akce „Cestou skláře Kubíka za 
pokladem“ – vyhlášení výsledků a předání cen na Skleněném 
městečku v Železném Brodě. 
 
Nezapomeňte také, že jsme součástí Železnobrodské akce 
„Putování skřítka Střípka“ a v době trvání této akce máte u nás 
pravidelně vždy ve čtvrtek připraven dárek ve formě dřevěného 
skřítka k dotvoření a prohlídku výroby(při zakoupení vstupenky do 
muzea) zdarma. 

 
 
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/



