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V sobotu 25. 8. 2018 od 8 do 13 hodin proběhne ve výrobním areálu Preciosy Ornely Den otevřených
dveří a Perličková slavnost.
Pořadatelé si pro návštěvníky připravili ukázky současné výroby, tradičních řemesel, prodej hotových
výrobků, tvůrčí dílničky a bohatý doprovodný program.
Program v areálu Preciosy Ornely:8:00 - zahájení Perličkové slavnosti a Dne otevřených dveří 9:40 divadelní spolek Krakonoš z Vysokého nad Jizerou 10:00 - autogramiáda 11:30 - loutkové divadlo
Prokůpek 12:00 - divadelní spolek Krakonoš z Vysokého nad Jizerou
V obci: Sportovní areál - Fotbalové hřiště přátelské utkání zábavné atrakce pro děti
Prodejní místa v Preciose Ornele: MSB - kniha Zásadský ráj Yani (bižuterie, vánoční ozdoby +
návlek perliček) Atlas Bijoux (bižuterní doplňky, výroba perličkových květin- drátová práce) Detoa
(prodej dřevěných perlí, dárkových předmětů a hraček) Jarmila Kotrbová (prodej skleněných banglí)
Zdeněk Titz (krasohledy, ukázka velkého kaleidoskopu) Maškovo pekařství (prodej koláčů) Preciosa
Beauty (prodej bižuterie a dárkových předmětů se značkou PRECIOSA)
Autor: Archiv Preciosa Ornela" hspace="5" width="350" align="right" /> Prodejní místa v obci: Yani
Atlas Bijoux Veselá světýlka Style Bohemia Pivovar Rezek
Ukázky výroby v obci:Petr Klamt - ruční výroba perlí - „kopalovka" Libuše Laurinová - výroba
skleněných svícnů a dekoračních předmětů+ dílničkaMiroslav Hodboď - strojní výroba perlí „maturovka" Bohumil Žloutek - varhanář
Pro lepší pohyb návštěvníků po obci je připraven výletní vláček. Jízdní řád vláčku: - 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00 ... odjezd od výrobního areálu Preciosy Ornela dle vyznačené trasy. Další jízdy
budou případně upraveny dle časových možností.
Pro více informací můžete nahlédnout na https://preciosa-ornela.com/cz/novinky...evrenych-dveripreciosa-ornely-v-zasade
Součástí akce je i představení nové knihy Zásadský ráj - Příběh českých perliček, která byla vydána
ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Knihu bude možné zakoupit za
výjimečnou cenu přímo v areálu a prodejně Preciosy Ornely a v průběhu autogramiády získat podpisy
autorů.
Poslední prohlídka výrobního areálu pro návštěvníky bude ve 13 hodin.
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