VELIKONOCE VE SKANZENU 20.4. - 21.4. 2019 - Přijďte se podívat na velikonočně vyzdobený
skanzen. Program bude doplněn o oblíbené dílničky…
JARMARK - 1. 5. 2019 - Jako každoročně jarmark zahajuje novou sezonu v Podorlickém skanzenu
v Krňovicích. Ke shlédnutí i zakoupení budou výrobky řemeslníků a výrobců… Doprovodný
program zajištěn - hudba, taneční vystoupení, pečení chleba v historické peci apod…
SETKÁNÍ S VETERÁNY - 22. 6. 2019 - Tradiční a oblíbené setkání majitelů veteránů
v Podorlickému skanzenu – akce je veřejnosti přístupná. Přijďte na výstavu historických
motocyklů, automobilů a dalších strojů… Všechna vozidla je možné zhlédnout mezi 10. - 13.
hodinou.
Máte-li sami auto-moto veterána - neváhejte jej vzít s sebou - propozice poskytneme...
HOSPODAŘENÍ NA VSI - 7. 9. 2019 - Přijďte si připomenout již zapomenutý způsob hospodaření
na vsi. Uvidíte historické stroje a nářadí v akci.
VÁNOCE VE SKANZENU - 14. - 15. 12. 2019 - Akce uzavírá sezónu ve skanzenu. Přijďte nasát
atmosféru vánočních interiérů. Součástí programu budou drobné dílny a ochutnávka tradičních
vánočních pokrmů…
Změna programu vyhrazena - viz www stránky
Začátek programů od 10.00 hod., během tematických dní jsou prohlídky s upraveným výkladem.
V areálu je k dispozici občerstvení, parkování pro osobní vozy je zdarma přímo u skanzenu,
parkování pro autobusy je výhradně v obci u restaurace (zdarma).
Cesta od vlaku či autobusu z Třebechovic p. Orebem - viz www stránky.
Autobusové zájezdy, prosím, hlaste předem.
Zaregistrujte si svou e-mailovou adresu na www stránkách a dostanete pozvánku vždy několik
dní před každou akcí ...
ZŘIZOVATELÉ :
Dřevozpracující družstvo, Lhotecká 179, 500 09
Hradec Králové, IČO 601 091 06
email : ddhk@krnovice.cz, tel. 603 510 169

Adresa skanzenu
Podorlický skanzen Krňovice
Krňovice 33, 503 46 Třebechovice pod Orebem
email : skanzen@krnovice.cz, tel. 603 510 169
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ZO ČSOP Orlice, ekocentrum Orlice, Lhotecká 179,
500 09 Hradec Králové, IČO 001 144 05
email : csop@krnovice.cz , tel. 725 838 035

