
 
                                                

                                                              Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou srdečně zve  

                        na diskuzní fórum s výjezdem do firem 

 

Z Jablonce až do Ráje 
v úterý 25. června 2019 od 9:00h 

Program: 

08:45 -  Odjezd autobusu od Eurocentra v Jablonci nad Nisou   

09:00 - 10:15 

 

Jablonec nad Nisou  návštěva společnosti s historií sahající do roku 1898. Bývalý Zemský 

ústav pro zvelebování živností při obchodní a živnostenské komoře, dnešní Strojírenský 

zkušební ústav - prohlídka podniku a představení činnosti společnosti s pobočkami po 

celém světě. Co umíme v Jablonci nad Nisou. 

 

10:45 – 12:15 Bzí  Šperky Stefany - rodinná firma, která se již třetí generaci věnuje ruční výrobě šperků. 

Tvoří z drahokamů, polodrahokamů, v kombinaci s obecnými i drahými kovy. V jejích 

dílnách vznikají originální designové kousky, které nosí i Sophie, Její královská Výsost 

hraběnka z Wessexu. Šperkařská dílna pod lupou.  

 

12:30 - 13:45 Splzov  Penzion Formanka - oběd v kouzelném prostředí restaurace vyhlášeného 

penzionu. Vyprávění hoteliéra Vladimíra Buriánka nejen o radostech a strastech 

provozování penzionu a hotelu, ale také o připravovaném turistickém projektu v Hotelu 

Veselý v Železném Brodě. Poznání a gurmánský zážitek v jednom. 

 

14:00 - 15:00 

 

Pelechov  do Studia Lhotský za malířem, sochařem, sklářským výtvarníkem a 

technologem, výrobcem tavené plastiky, mistrem Zdeňkem Lhotským. Kde a jak 

vzniká skleněná krása. 

 

15:20 - 16:40     Ráj  za laureátem World Beer Seal 2019. Překvapení na závěr cesty.  

Diskuzní fórum pro firmy vyrábějící regionální produkty i podnikající v oblasti cestovního ruchu, pro zástupce turistických 

informačních center v LK a polském příhraničí, pro zástupce muzeí i veřejné sféry, zástupce obcí i širší veřejnost s hlubším zájmem 

o danou problematiku. Na většině navštívených míst bude možné zakoupit regionální produkty. 

Návrat do Jablonce nad Nisou je plánován na 17:00. Potvrzení Vaší účasti a rezervace míst na info@ohkjablonec.cz. 

Těšíme se na Vás. 

 

Ing. Oskar Mužíček 

ředitel OHK v Jablonci nad Nisou  

Projekt "Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš" 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827 je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  Projekt "Szlakiem regionalnej tradycji 

i produkcji w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy"  CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827 jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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http://www.ohkjablonec.cz/

