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Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou 

Ji ráskova 9, Jablonec nad Nisou, tel .: +420 483 346 002, e-mai l : info@ohkjablonec.cz 

POZVÁNKA NA DISKUSNÍ FÓRUM: 

Tradiční řemesla - Rodinná tradice  

aneb  

Z otce na syna 

 • 

V pátek 16. 03. 2018 od 11:30 v Klubu Na Rampě v Jablonci nad Nisou.  
Přijďte poznat tradiční řemesla česko-polského příhraničí. 

Seminář s příběhy 5 mistrů svého oboru a jejich nástupců.  

Komponovaná vyprávění otců a jejich synů o tom, že je přirozené navázat na rodinnou tradici a předávat 

získaný um a řemeslné dovednosti svým potomkům. 

Program: 

11:30 - 11:35 Zahájení semináře, úvodní slovo OHK 
11:35 - 12:00 Bohumil Žloutek ml. a Bohumil Žloutek nejml., rodinná firma Žloutek a syn ze Zásady, stavba a 

restaurování varhan 
12:00 - 12:25 Jiří Dostál a jeho synové Ondřej a Vojtěch Dostálovi, akad. soch., výtvarník a medailér, Ondřej - 

designér a grafik a Vojtěch - medailér a výtvarník, pedagog na SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou 
12:25 - 12:50 Mirosław Jaroch a jeho syn Paweł Jaroch z obce Walichnowy v Lodžském vojvodství, mistr 

pokrývač a architekt komplexních řešení střech 
12:50 - 13:15 Ladislav Oliva a jeho syn Ondřej Oliva, rodinné Sklářské Studio Oliva z Hrubé Horky u Železného 

Brodu, sklářští výtvarníci, skleněné šperky a objekty 
13:15 - 13:40 Martin Bauer a jeho syn Martin Bauer ml., rodinná firma Sundisk s.r.o. z Jablonce n. N., firemní 

akce, eventy, cestovní ruch a cateringové služby, aktivní hudebníci, cestovatelé a sportovci 
  
13:40 - 14:00 Diskuse 

14:00 Oběd 

 

• během trvání semináře bude k dispozici voda, káva, čaj, malé občerstvení z regionální produkce • VSTUP ZDARMA   

účast potvrzujte na info@ohkjablonec.cz • změna programu vyhrazena • 

Seminář je určen pro odbornou veřejnost, národopisné pracovníky, zástupce muzeí, turistických a informačních center v LK a 

polském příhraničí, zástupce veřejné sféry a obcí, pedagogy, výchovné poradce i širší veřejnost s hlubším zájmem o danou 

problematiku Po semináři je možné navštívit veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour 2018 a tradiční trhy regionálních výrobků 

s ukázkami práce a řemeslnými dílnami. Aktuality k akci a více informací na www.ohkjablonec.cz. 
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