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Vstupy do památek 
a na programy zdarma

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
TÉMA PAMÁTKY A ZÁBAVA

14. 9. 2019  HRANICE

Zpřístupněné památky od 9:00 do 16:00

■ Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí
■ Výstavní síň Synagoga, Janáčkova ulice 728
■ Muzeum na zámku, Pernštejnské náměstí 1
■ Židovský hřbitov, Zborovská ulice
■ Zámek (dvorana, I. patro), Pernštejnské náměstí
■ Mauzoleum, Městský hřbitov Hranice
■ Poutní místo Kostelíček
■ Arboretum Střední lesnické školy, Jurikova ulice (do 17:00)
■ Evangelický kostel, Šromotovo náměstí
■ Mázhaus, Radniční 29 
■ Kunzova vila, Tř. 1. máje 328
■ Tunel bývalé severní dráhy císaře Ferdinanda V., Slavíč
■ Kaple sv. Josefa, Slavíč
■ Malé muzeum minerálů, Střítež nad Ludinou 123 
■ Expozice historie Potštátska, Zámecká 1, Potštát 

Zábava – Festival IQ Play od 9:00 do 16:00 

■    Hravá putovní výstava se spoustou stavebnic, logic-
kých her, zvětšenin her, Montessori pomůcek, smys-
lových hraček, dřevěných hraček. Kde si můžete hrát?

■ Zámecký klub
■ Dvorana zámku
■ Masarykovo náměstí
■ Stará radnice 
■ Synagoga 

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

■ Permanent breakfast – veřejná snída-
ně pro kolemjdoucí. Připravena bude 
káva, čaj a chléb s máslem. Přijďte na 
náměstí posnídat. Za nepříznivého po-
časí se veřejná snídaně koná ve dvoraně 
zámku (9:00–10:00)

■ Veřejné piano u kašny – žáci a učitelé 
ZUŠ Potštát (9:00–11:00), klavírní studio 
Ostrůvek snů Evy Lýskové (13:00–16:00)

KASÁRNA

■ Muzeum hranické posádky v prosto-
rách bývalé vojenské akademie, vstup 
do muzea ze Třídy ČSA (9:00–16:00) 

ORCHESTRION

■ Když máš v chalupě orchestrion… Je-
den z posledních hrajících orchestrionů 
v Česku si můžete přijít prohlédnout a po-
slechnout do ZUŠ Hranice (9:00–16:00)

STARÁ RADNICE

■ Výstava: Jurik a hranické pověsti – 
těšte se na pověsti formou komiksů i na 
postavy z pověstí

■ Koncert ZUŠ Potštát – soubor příčných 
a zobcových fl éten, soubor zobcových 
fl éten, Potštátské trio - přirozené lesní 
rohy (10:00–11:30)

■ Koncert nevidomé kapely Naslepo 
(12:00–16:00) 

■ Něco k mlsání a popíjení – Centrum 
Catering (10:00–16:00)

ZÁMEK

■ Otrávená realita – výstava v  Galerii 
severní křídlo zámku (9:00–16:00) 

■ Jan Ambrůz: 4 – výstava skleněných 
objektů ve dvoraně zámku

■ Stálá expozice zbraní: Hranice na muš-
ce – v Muzeu na zámku (9:00–16:00)

■ Prohlídka modelu historického jádra 
Hranic – v Muzeu na zámku (9:00–16:00)

EVANGELICKÝ KOSTEL

■ Vystoupení Smíšeného pěveckého 
komorního sboru Harmonia (11:00–
11:45) 

GALERIE M+M

■ Salon starších výtvarníků – výstava 
(9:00–17:00)

INFOCENTRUM PROPAST

■ Expozice k Hranickému krasu v Info-
centru Hranická propast v budově že-
lezniční stanice v Teplicích nad Bečvou 
(9:00–17:00)

LÁZEŇSKÝ DŮM BEČVA

■ Dixieland Jazz Band Olomouc – kon-
cert na terase lázeňského domu Bečva, 
v případě nepřízně počasí bude vystou-
pení v jídelně LD Bečva (13:00–15:00) 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

■ Procházka arboretem Střední lesnické 
školy v Hranicích s výkladem - 9:00, 10:00, 
14:00 a v 15:00

■ Komentované procházky k Hranické 
propasti. Sraz zájemců je u začátku mos-
tu pod lázeňským domem Slovenka (ve 
13:00 a v 15:00)

■ Komentovaná prohlídka areálu Staré 
Střelnice (16:30) 

■ Hlavu vzhůru – komentovaná pro-
hlídka zámku. Uvidíte nádherné stropy, 
hladomornu s kostlivcem, prevét a vy-
stoupáte na věž (13:30) 

■ Expozice historie Potštátska – komento-
vané prohlídky muzea a přilehlých pamá-
tek každou celou hodinu od 11:00–16:00

VLÁČEK Z NÁMĚSTÍ DO LÁZNÍ

■ Kyvadlová doprava z Masarykova ná-
městí od pojišťovny směr lázeňská kolo-
náda se zastávkou u Staré střelnice. Cena 
jízdného za cestu tam i zpět je dohroma-
dy 50 Kč (9:00–16:00)

Na komentovanou prohlídku zámku doporuču-
jeme objednat se u průvodkyně na Staré radnici 
nebo na telefonu 775 854 497.

SYNAGOGA

■ Peter Kotvan: Commutatio – výstava 
(9:00–16:00) 

■ Židé v dějinách Hranic – promítání his-
torických fotografi í Hranic s židovskou 
tematikou a povídáním o historii židů 
v Hranicích (10:00–11:00)

■ Koncert slovenské klavíristky Ele-
ny Letňanové spojený s malováním 
obrazů podle Petera Kotvana – zazní 
skladby Fryderyka Chopina (13:30)

■ Židovské hřbitovy – přednáší přední 
odborník na židovství Achab Haidler 
(15:00)


