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POZVÁNKA NA DISKUSNÍ FÓRUM Z CYKLU: 

Tradiční řemesla  

  

Bezmála zapomenutá řemesla 

V pátek 6. 3. 2020 od 12:30 v Klubu Na Rampě v Jablonci nad Nisou.  
Seminář s příběhy mistrů svých oborů.  

 Komponovaná vyprávění o tom, jak se udržují a rozvíjejí tradiční řemesla. 

 Co člověku řemeslo přináší a naopak co je nutné práci obětovat?  

 Jaká je cesta k řemeslnému mistrovství?  

 

Program: 

11:30 - 12:30 Káva, čaj, teplé občerstvení, zahájení semináře, úvodní slovo OHK 
 

12:30 - 12:50 Jiří Rücker - mistr řezbář a rytec - „Vyrábím dřevěné perníkářské  formy,  loutky, betlémy, z 
rytectví dřevoryty, mědiryty a oceloryty.“, Pečky 
 

12:55 - 13:15 Ladislav Sluka - Kocour Pozdnický - mistr gotického truhlářství, Huť, Pěnčín 
 

13:20 - 13:40 Michal Gorec - mistr papírník - ruční papírna Papyrea ve Zdislavě 
 

13:45 - 14:05 Veronika Adamcová - úspěšná mladá medailérka, studentka VOŠ při jablonecké SUPŠ, Lenka 
Klimentová a Josef Pazour - Česká mincovna - tradiční výroba mincí, Jablonec nad Nisou 
 

14:05 - 14:30 Diskuse, občerstvení 

• během trvání semináře bude k dispozici voda, káva, čaj • 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 Před a po semináři je možné navštívit 20. ročník veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2020 a tradiční trhy 

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

semináře budou pořizovány fotografie a videozáznam, účastí na semináři s tím vyjadřujete souhlas. 
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