
 

 

 

Program 

 

Program pódium ve dvoře 

 

11.00    Slavnostní zahájení  

 

11.30   Folklorní soubor písní a tanců Dyleň - děti 

 

12.30     Egerlander Musik 

 

13.30    Harmonikář (staré německé písně) 

 

14.00    Folklorní soubor Stázka Teplá 

 

15.00   Harmonikář (staré německé písně) 

 

15.30   Egerlander Musik 

 

16.30    Folklorní soubor Stázka Teplá 

 

17.00   Folklorní soubor písní a tanců Dyleň  

 

 

Program přednášek 

 

 restaurace 

11.30   Přednáška „Specifika hrázděných staveb“  

Mgr. Lubomír Zeman  

 

13.00   Přednáška „Provoz a hospodaření na chebském statku“  

PhDr. Iva Votroubková 

 

15.00   Přednáška „Archeologické průzkumy chebského statku“  

Mgr. Michal Beránek 

 

 

 muzeum 

12.00 – 18.00   Komentované prohlídky po expozici muzea  

Mgr. Jan Konůpek 

(počet míst omezen - nutné přihlásit účast na místě) 

 

13.30   Komentovaná vycházka po Doubravě 

- ukázka obnovy výplně hrázděného domu 

Mgr. Jana Konůpková Horváthová 

 

15.00   Komentovaná vycházka po Doubravě 

- ukázka obnovy výplně hrázděného domu 



Mgr. Jana Konůpková Horváthová 

 

 

Program na loučce u restaurace 

 

13.30    Pohádka pro děti „O pejskovi a kočičce“ 

 

15.00   Pohádka pro děti „O pejskovi a kočičce“ 

 

11.00 – 18.00 Jarmark s prodejem regionálních výrobků a ukázkami 

tradičních řemesel  - paličkování, pletení košíků z loupaného i 

neloupaného proutí, tradiční předení, výroba dřevěných šindelů, 

výroba kožených předmětů, kovářství a výroba podkov, mlácení 

obilí cepem, včelařství s náhledem do včelího úlu 

12.00 – 18.00   Dobové hry a soutěže pro děti 

 

 

Okružní jízdy po lidové architektuře 

 

12.00  

 

Okruh za lidovou architekturou - autobus č. 1– průvodce Mgr. Lubomír Zeman, 

zde bude zajištěn odborný výklad k objektům nacházejících se v Lažanech a Salajně – 

počet míst v jednotlivých autobusech je omezen, je nutné se nahlásit dopředu na 

email: dominika.kozesnikova@kr-karlovarsky.cz nebo tel. 603 222 677. 

 

 

14.00 

Okruh za lidovou architekturou - autobus č. 2 - průvodce Mgr. Lubomír Zeman, 

zde bude zajištěn odborný výklad k objektům nacházejících se v Lažanech a Salajně – 

počet míst v jednotlivých autobusech je omezen, je nutné se nahlásit dopředu na 

email: dominika.kozesnikova@kr-karlovarsky.cz nebo tel. 603 222 677. 

 

 

16.00 

Okruh za lidovou architekturou - autobus č. 3 – okruh – průvodce Mgr. Lubomír 

Zeman, zde bude zajištěn odborný výklad k objektům nacházejících se v Lažanech a 

Salajně – počet míst v jednotlivých autobusech je omezen, je nutné se nahlásit 

dopředu na email: dominika.kozesnikova@kr-karlovarsky.cz nebo tel. 603 222 677. 

 

 

Vstupné zdarma. Detailní program a více informací bude na www.kr-karlovarsky.cz 

 

Pro zájemce bude vypraven autobus z Chebu (zastávka: městské sady) do Doubravy v 10 a 13 

hodin (zpět pojede ve 14 a 17 hodin) – počet míst v jednotlivých autobusech je omezen, je 

nutné se nahlásit dopředu na email: dominika.kozesnikova@kr-karlovarsky.cz nebo tel. 

603 222 677. 

Dále jezdí vlakové spoje do Lipové u Chebu (cca 10 minut chůze od Doubravy) z Chebu, KV 

a Mariánských Lázní. 
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