
 
                                                

                                                              Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nysą serdecznie zaprasza na forum dyskusyjne:     

 

Z Jablonca do granicy i z powrotem 

We czwartek 8 października 2020 o godz. 9:00 

Program: 

08:00 -  Jablonec nad Nisou • Odjazd autobusu spod Eurocentrum w Jabloncu nad Nysą. Polscy 

uczestnicy mogą wsiąść do naszego autobusu w Jabloncu lub dołączyć w Białym Potocu o 

godzinie 9:00. 

 

09:00 - 11:00 

 

Bílý Potok • ekspozycja silników lotniczych i produkcji tekstyliów w budynku fabryki Karla 

Bienerta, dzisiejszego Muzeum Techniki Gór Izerskich. Działalność muzeum przedstawi 

właściciel i pasjonat, pan Pavel Šercl, który zaprezentuje i oprowadzi nas również osobiście 

po ekspozycjach muzeum. Kiedy hobby staje się pracą. 

Niespodzianka po drodze. 

 

11:40 – 13:30 Frýdlant • do odrestaurowanego browaru zamkowego Frýdlant na zwiedzanie 

zrekonstruowanego obiektu i obnowionego browaru oraz degustację piwa Albrecht. 

Wycieczka obejmuje również wyśmienity obiad w urokliwym otoczeniu restauracji 

browaru. Jak warzone jest piwo w północnych Czechach. 

 

13:45 - 15:20 Heřmanice • Spiderglass - po dobrym obiedzie dojedziemy do granicy czesko-polskiej, do 

malowniczej miejscowości Heřmanice koło Frýdlantu. Odwiedzimy królestwo mistrza 

szklarskiego Josefa Novotnego i zapoznamy się z produkcją szkła stapianego/ spiekanego 

(fusing) w jego pracowni szkła. Szklane doświadczenie. 

 

16:00 -  

 

Przewidywany koniec wycieczki i przyjazd do Jablonca nad Nisou  

Forum dyskusyjne dla firm produkujących produkty regionalne i prowadzących działalność w branży turystycznej, dla 

przedstawicieli ośrodków informacji turystycznej w LK i na polskich terenach przygranicznych, dla przedstawicieli muzeów i sfery 

publicznej, przedstawicieli gmin i innych osób zainteresowanych zagadnieniem. W większości miejsc będzie można kupić produkty  

regionalne. 

Powrót do Jablonca nad Nysą zaplanowano na godz. 16:00. Potwierdzenie uczestnictwa i rezerwacja miejsc na 

info@ohkjablonec.cz. 

Serdecznie zapraszamy! 

Oskar Mužíček 

Dyrektor Powiatowej Izby Gospodarczej w Jabloncu nad Nysą  

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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