
 
                                                

                                                              Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou srdečně zve  

                        na diskuzní fórum s výjezdem do firem 

          Tradiční regionální produkty Jablonecka  

Z Jablonce přes Jiřetín do Malého Rohozce 

v pondělí 28. 05. 2018 od 8:15h • přivítání účastníků před Eurocentrem 

Program: 

08:30 -  Odjezd autobusu od Eurocentra v Jablonci nad Nisou  

09:00 - 10:00 

 

Za tradiční výrobou dřevěných hraček do DETOA Albrechtice s.r.o., Jiřetín pod Bukovou - 

představení úspěšné firmy s tradicí od roku 1908, prohlídka výroby. V současné době je 

továrna největším a nejstarším výrobcem dřevěných hraček, komponentů do 

společenských her, dřevěných perlí a také pianinových i klavírových mechanik a klávesnic 

v České republice. Návštěva podnikové prodejny. Občerstvení. 

 

10:15 – 11:30 TENEO 3000 s.r.o., Smržovka - přednáška, nahlédnutí do výroby konektorů, komponentů, 

kabelových svazků a spínačů s vysokou mechanickou odolností a spolehlivostí pro užití ve 

velmi náročných provozních i klimatických podmínkách, s uplatněním především v těžební, 

dopravní a armádní technice a v letectví. 

 

12:00 - 13:00 LUCID spol. s r.o., Jablonec nad Nisou  - exkluzivní nahlédnutí do provozu špičky mezi 

výrobci kovových součástí pro bižuterii i automobilový průmysl. Výrobní sortiment, který se 

dělí do sedmi různých oborů, je založen na technologii lisování kovů. Specialitou je výroba 

devocionálií, náboženských předmětů, reklamních předmětů, pamětních medailí, 

komponent pro vánoční ozdoby i lustrových komponent.  

 

13:15 - 14:00 

 

Restaurace hotelu Zlatý Lev Jablonec n. N. - oběd v příjemném prostředí restaurace 

v centru Jablonce nad Nisou.  

 

14:30 - 16:00     PIVOVAR ROHOZEC, a. s. - exkurze do výroby oblíbeného piva Českého Ráje, pivovaru roku 
2017, představení areálu a technologie firmy, ochutnávka. Návštěva podnikové prodejny. 

 

 

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, volnočasových institucí i veřejné sféry, zástupce obcí i širší 

veřejnost s hlubším zájmem o danou problematiku. Na všech navštívených místech bude možné zakoupit regionální produkty 

v podnikových prodejnách. 

Návrat do Jablonce nad Nisou je plánován na 16:30 hod. Potvrzení účasti na info@ohkjablonec.cz.  

Ing. Oskar Mužíček 

 ředitel OHK v Jablonci nad Nisou  

Projekt "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 je spolufinancován 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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