
 
                                                

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

 

Z Jablonca aż do Raju 
we wtorek 25 czerwca 2019 o godz. 9:00 

Program: 

08:45 -  Odjazd autobusu spod Eurocentrum w Jabloncu nad Nysą   

09:00 - 10:15 

 

Jablonec nad Nysą  odwiedziny w firmie z historią sięgającą 1898 r. Były Ziemski Instytut 

Udoskonalania Rzemiosł przy Izbie Handlowo-Rzemieślniczej, dziś Instytut Badań 

Technicznych – zwiedzanie zakładu i prezentacja działalności firmy, która ma filie na całym 

świecie. Co umiemy w Jabloncu nad Nysą. 

 

10:45 – 12:15 Bzí  Szlachetna biżuteria Stefany – rodzinna firma, która już trzecią generację zajmuje się 

ręcznym wytwarzaniem biżuterii. Używa kamieni szlachetnych i półszlachetnych, łącząc je z 

metalami szlachetnymi i zwykłymi.  W ich pracowniach powstają oryginalne designerskie 

cuda, które nosi m.in. Zofia, hrabina Wesseksu. Pracownia jubilerska pod lupą.  

 

12:30 - 13:45 Splzov  Pensjonat Formanka – obiad w pełnej uroku restauracji znanego pensjonatu. 

Opowieści hotelarza Vladimíra Buriánka nie tylko o blaskach i cieniach prowadzenia 

pensjonatu i hotelu, ale też o przygotowywanym projekcie turystycznym w Hotelu Veselý 

w Železnym Brodzie. Poznawanie historii i smakowanie w jednym. 

 

14:00 - 15:00 

 

Pelechov  do Studio Lhotský w odwiedziny do malarza, rzeźbiarza, artysty i technologa 

szkła, autora rzeźb w technice Pâte de Verre, mistrza Zdeneka Lhotskiego. Po prostu 

śladem piękna zaklętego w szkle.  

 

15:20 - 16:40     Raj  do laureata World Beer Seal 2019. Niespodzianka na zakończenie dnia.  

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. 17:00. 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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