Mikroregion obcí Památkové zóny 1866,
Vás srdečně zve v rámci projektu „Ekologické
a environmentální vzdělávání“ na vzdělávací
exkurzi.

rodinnou zemědělskou
farmu Mejsnar v Kunčicích nad
Labem a Městské muzeum Klenotnice v Nové Pace
Datum a čas konání exkurze :
sobota 19. 5. 2012
Navštívíme:

Farma Mejsnar byla založena v roce 1991. Navázala na rodinnou tradici zemědělského
hospodaření. Začínali na jedenácti hektarech půdy a s šesti kusy skotu. Farma Mejsnar se nachází
v klidném prostředí podkrkonošských hor ve vesnici Kunčice nad Labem. Dnes hospodaří na 200
hektarech zemědělské půdy a chová přes 150 ks skotu. Z mléka vyrábí pasterované mléko, kefír,
čerstvý smetanový sýr s různými příchutěmi, tvaroh a jogurty.
Účastníci exkurze budou mít možnost si všechny výrobky z nabízeného sortimentu
zakoupit.

Program:

7,15odjezdy dvou autobusů na dvou trasách - harmonogram časů zastávek
a jejich upřesnění získáte prostřednictvím obecních úřadů po ukončení příjmu
přihlášek k 17. 5. 2012 nebo na tel. 723 035 424 – Kozáková R.
- autobus č. 1. odjezd v 7,15 – plánované zastávky: Neděliště, Světí, Všestary,
Střezetice – farma Kunčice nad Labem: 9,00 – 10,30 prohlídka farmy Mejsnar
11,00 – 12,00 oběd ve Studenci – restaurace“ Na Špici“, 12, 30 – 14,00 prohlídka
Muzea v Nové Pace, odjezd zpět cca. ve 14,15 hod.
- autobus č. 2 . odjezd v 7,15 - zastávky: Sendražice, Hořiněves, Vrchovnice,
Benátky, Máslojedy, Chlum, Čistěves – Muzeum Nová Paka:
9,00 – 10, 30 – prohlídka Muzea v Nové Pace , 11,00 – 12,30 prohlídka farmy
Mejsnar, 12,45 oběd ve Studenci – restaurace“ Na Špici“, odjezd zpět cca ve 14,15
hod.
Autobusy budou přistaveny v jednotlivých obcích na autobusových zastávkách
(dle přihlášených účastníků). Zájemci o tuto akci – nahlaste svoji účast na obecních
úřadech jednotlivých obcí a zároveň uhraďte účastnický poplatek: 80,- Kč /jednotný
poplatek pro všechny věkové kategorie/

Tato exkurze je určena všem občanům trvale žijících na území Mikroregionu
OPZ 1866. Zájemci o tuto akci, závazně se hlaste nejpozději do 17. 5. 2012
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

