TISKOVÁ ZPRÁVA

Muzeum přispělo ke světovému rekordu v Korálkiádě
Jablonec nad Nisou, 29. května 2012

Foto: Šnůry navlečených korálků při měření v Pardubicích

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se přihlásilo k akci Korálkiáda a od února letošního
roku se stalo partnerem www. potvor.cz, který tuto celorepublikovou aktivitu vyhlásil. Smyslem akce
bylo navléci co nejdelší šňůru korálků, pokusit se o zápis do knihy rekordů a následně všechny
korálky věnovat Abilympijské asociaci a vybraným chráněným dílnám.
Do muzea lidé přinášeli buď už navlečené řady nebo zde jednoduše navlékali z korálků, které pro
ně muzeum mělo k dispozici. Přidaly se také některé mateřské školky (MŠ Pěnčín, MŠ Pod Lesem
Rýnovice) a základní školy Jablonecka (ZŠ Liberecká, ZŠ Rýnovice, Arbesova, 5. května – třídy
Montessori a Pěnčín). Ze základní školy Pěnčín děti donesly šňůru dlouhou 76 m, ze které celých
21 m navlékla žákyně Sára Flešnerová sama.
Do navlékání se zapojilo také Komunitní středisko pro národnostní menšiny z Centra sociálních
služeb v Jablonci nad Nisou, občanské sdružení Síť mateřských center, Rodinný klub Motýlek
z Hodkovic nad Mohelkou i jednotliví návštěvníci.

Navlékání ve vestibulu muzea

Ne všichni se ale soustředili pouze na délku návleku. Na některé barevné kombinace byla opravdu
radost pohledět. „Skutečně výjimečný byl návlek devítiletého Lukáše z Jablonce nad Nisou, který v
něm pomocí korálků zobrazil svět kolem sebe – květinu, nebe, slunce, mraky a vesmír s planetou i
vesmírnou lodí. Tento vskutku originální náhrdelník jsme s paní ředitelkou muzea předaly
organizátorce celé akce paní Noworytové na 20. Národní abilympiádě v Pardubicích, kde měření
celkové délky korálkové řady probíhalo“, řekla Jaroslava Vaňová z jabloneckého muzea.

Lukáš Háž, 9 let, Jablonec nad Nisou (zleva: květina, nebe, slunce, nebe s mraky, vesmír s planetou
a vesmírnou lodí)

V muzeu vyvrcholilo navlékání o Muzejní noci 18. května a následující den v sobotu 19.
května, kdy se navlékalo i na jabloneckém Dolním náměstí.

Navlékání při Muzejní noci

Navlékání na Dolním náměstí

Muzeum přispělo do akce šňůrou v délce 677 m, takže samo muzeum by překonalo český rekord,
který byl dosud 317 m. A co rekord světový? Ten poslední zapsaný, který měl hodnotu 6 438,6 m,
je už po sobotním pardubickém měření minulostí. Organizátoři totiž po změření všech dodaných
šňůr dospěli k neuvěřitelnému číslu 14 805 m navlečených korálků! Světový rekord tak byl překonán
bezmála dvojnásobně a Jablonečtí se na něm významně podíleli. Děkujeme všem, kdo k úspěchu
akce a tvorbě zdravotně postižených přispěli navlečením alespoň symbolických tří korálků.
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