TISKOVÁ ZPRÁVA

V sobotu v muzeu naposledy - KORÁLKIÁDA !
Jablonec nad Nisou, 10. května 2012
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zve v sobotu 19. května od 9.00 do 16.00
hodin na vyvrcholení akce KORÁLKIÁDA. V rámci sobotního květnového ateliéru budou
mít návštěvníci naposledy možnost přispět k vytvoření rekordu – navlečení co nejdelší
šňůry korálků. Ta se pak spojí s korálky z dalších míst a bude předána zdravotně
postiženým pro jejich vlastní tvorbu.
Akci Korálkiáda pořádá internetový portál www.potvor.cz. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou se k této dobročinné akci připojilo v únoru a stalo se partnerským sběrným a
navlékacím místem. K dnešnímu dni se v muzeu povedlo sesbírat a navléci korálky v délce 356
m a muzeum samo by tak překonalo český rekord, který je 317 m. A co světový? Dosavadní
rekord je 6438,6 m. Podle informací z www.potvor.cz je k dnešnímu dni navlečeno v celé České
republice 5100m, takže k pokoření tohoto rekordu chybí minimálně 1338,6m.
V sobotu 19. května mohou lidé přijít do muzea a naposledy pomoci s navlékáním. Protože jsou
nasbírané korálky ve výsledku určené pro lidi s různým omezením, za pomoci asistenta se
návštěvníci na chvíli vžijí do jejich role a budou navlékat s neprůhlednými brýlemi. Korálky z
celé republiky se pak v rámci 20. národní abilympiády v Pardubicích spojí v jednu řadu a
proběhne pokus o zápis do knihy rekordů. Veškerý nasbíraný materiál pak bude předán
zdravotně handicapovaným lidem. Navlékání v muzeu přijde podpořit i „nevlastní sestra“
samotné Potvory fintivé, patronky portálu www. potvor.cz!
V průběhu ateliéru se představí občanské sdružení Kafira z Opavy, které nabídne
návštěvníkům vyzkoušet si brýle simulující různé vady zraku a kompenzační pomůcky pro
slabozraké. K dispozici bude také interaktivní panel pro psaní a čtení vzkazů v Braillově písmu.
Ateliér je vhodný pro všechny věkové kategorie. Přijďte podpořit dobrou věc a navléknout pár
korálků pro radost svou i jiných! Vstup je zdarma.

KONTAKT
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad
Nisou, www.msb-jablonec.cz
Ing. Jaroslava Vaňová, Ph.D.
produkční, programový a výchovně vzdělávací pracovník
tel.: 483 369 021
e-mail: jaroslava.vanova@msb-jablonec.cz

