
Počet zhlédnutí: 119Článek od uživatele Dana Ehlová

Senioři z Kostelce nad Orlicí putovali za
zajímavými místy regionu
Na jednodenní zájezd nazvaný Předvánoční putování po východních Čechách a

senioři vyrazili 4. prosince členové Klubu seniorů Pohoda z Kostelce nad Orlicí.

Včera 18:27

Nejdříve zajeli do Podorlického skanzenu v Krňovicích u

Třebechovic, kde si prohlédli expozici lidové architektury,

která je jediným muzeem tohoto typu v Královéhradeckém

kraji. Ještě před obědem stihli navštívit Perníkové hejtmanství

Ráby přímo pod Kunětickou horou. Tamní muzeum perníku se

stalo vítanou příležitostí k nákupu třeba perníkové chaloupky

nebo krásně nazdobených vánočních perníčků a na závěr (po

dobrém obědě) je čekala prohlídka Muzea betlémů v

Třebechovicích.

Vedoucí klubu a hlavní organizátorka této jednodenní

poznávací akce dr. Miroslava Nováková znovu dokázala

účastníkům, že necelou hodinku jízdy od jejich bydliště jsou

velmi zajímavá místa, která rozhodně stojí za návštěvu.

„Výlet se vydařil, vyšlo bezva počasí a asi jsem měla opravdu

Dana Ehlová

Zpravodajská žurnalistika je
vedle aktivního sportovního
odpočinku a cestování mým
velkým koníčkem. V minulosti
jsem působila jako externí
pracovnik zpravodajské
redakce regionálního rádia,
publikuji v regionálním tisku.

RSS

Účastníci Předvánočního
putování při prohlídce skanzenu
v Krňovicích.

FOTO: Hana Růžičková
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šťastnou ruku při výběru míst. Skanzen v Krňovicích je úplně

ukázkový a také jen jeden kilometr vzdálené a nově

zrekonstruované Muzeum betlémů v Třebechovicích je prostě

třeba vidět,“ řekla vedoucí klubu Pohoda a dodala, že hladce

probíhala jak přípravná jednání se zástupci muzea v

Třebechovicích, skanzenu v Krňovicích i Muzea perníku a

pohádek Ráby u Pardubic, tak i prohlídky všech tří míst, kdy se

senioři setkali s velmi milým a srdečným přijetím.

Už 10. prosince je pro kostelecké „pohodáře“ připravena další akce - předvánoční setkání

na Rabštejně v Kostelci. Pestrý program zabere celé odpoledne a začne ukázkou

z koncertního vystoupení dětského flétnového souboru Sarabanda z Rychnova nad

Kněžnou, který vede Martin Šeda. Zvlášť seniorky určitě uvítají módní přehlídku v režii

Broni Janšové. Pak dostane slovo kostelecký rodák, sportovec, redaktor a moderátor

Honza Dušek v medailonku Na slovíčko.

Závěrečný dárek od vedení Kulturního klubu Rabštejn v podobě projekce českého

romantického filmu Martin a Venuše „napíše“ stylovou tečku nejen za tímto setkáním

kosteleckých seniorů, ale také za celým, aktivitami nabitým letošním rokem.        

 

Napište článek o dění ve
vašem okolí. Stalo se něco
zajímavého? Má se něco
zajímavého stát?

Senioři z Kostelce nad Orlicí putovali za zajímavými místy regionu – N... http://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/rychnov-nad...

2 z 2 9.12.2013 20:16


