
 
                                                

                                                              Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou srdečně zve  

                        na diskuzní fórum s výjezdem do firem 

 

Z Jablonce k hranicím a zpět 
Ve čtvrtek 8. října 2020 od 9:00h 

Program: 

08:00 -  Odjezd autobusu z autobusového nádraží v Jablonci nad Nisou   

09:00 – 11:00 

 

 

 

Bílý Potok  expozice leteckých motorů a textilní výroby v budově továrny firmy Karl 

Bienert, dnešním Jizerskohorském technickém muzeu. Činnost muzea představí majitel a 

nadšenec, p. Pavel Šercl, který nás také osobně provede expozicemi muzea. Když se 

koníček stane zaměstnáním. 

Překvapení uprostřed cesty 

 

11:40 – 13:30 Frýdlant  do obnoveného Zámeckého pivovaru Frýdlant na prohlídku zrekonstruovaných 

prostor a varny a ochutnávku piva Albrecht. Součástí zastávky je i vynikající oběd 

v kouzelném prostředí pivovarské restaurace. Jak se vaří pivo v Severních 

Čechách. 

 

13:45- 15:20 Heřmanice  Spiderglass - po dobrém obědě se dotkneme česko-polských hranic příjezdem 

do malebné vísky Heřmanice u Frýdlantu. Navštívíme království mistra skláře pana Josefa 

Novotného a seznámíme se s výrobou spékaného skla v jeho sklářském ateliéru. Poznání 

a skleněný zážitek v jednom. 

 

16:00    Předpokládaný konec cesty a příjezd do Jablonce nad Nisou  

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 i veřejné sféry, zástupce obcí i širší veřejnost s hlubším zájmem 

o danou problematiku. Na většině navštívených míst bude možné zakoupit regionální produkty. 

Návrat do Jablonce nad Nisou je plánován na 16:00 nebo krátce po 16. h. Potvrzení Vaší účasti a rezervace míst 

nutná na info@ohkjablonec.cz. 

 

Těšíme se na Vás. 

Ing. Oskar Mužíček 

ředitel OHK v Jablonci nad Nisou  

 

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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