
DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ

V HRANICÍCH
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
■  Permanent breakfast – veřejná 

snídaně pro kolemjdoucí. Připrave-
na bude káva, čaj a chléb s máslem. 
Přijďte na náměstí posnídat. Za ne-
příznivého počasí se veřejná snídaně 
koná ve dvoraně zámku (9:00–10:00) 

■  Veřejné piano u kašny –  9:00–16:00 

ORCHESTRION
■  Když máš v chalupě orchestri-

on… Jeden z posledních hrajících 
orchestrionů v Česku si můžete přijít 
prohlédnout a poslechnout do ZUŠ 
Hranice (9:00–16:00)

STARÁ RADNICE
■  Výstupy na věž Staré radnice. Rezer-

vace u průvodce v muzeu na Staré 
radnici (9:00–16:00)

■  Divadlo. Výstava vás přenese do svě-
ta loutek, divadelních kostýmů a his-
torie hranických divadel (9:00–16:00) 

■  Pohádka O sedmi ztracených teč-
kách (10:00)

■  Pohádka Tři prasátka (13:30)
■  Pohádka Dobrokabaret (15:00)
■  Dílny pro děti (10:00–16:00)

ZÁMEK
■  Karel Machyl: Krajinou domova. 

Výstava fotografií, které zachycují 
malebná zákoutí Hranic a okolí (9:00–
16:00)

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

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

Více na www.kultura-hranice.cz 
Vstupy do památek a na programy zdarma
Změna programu vyhrazena

17. 9. 2022
ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY  9:00–16:00 
■ 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 

(otevřeno i 18. 9.)
■ Poutní místo Kostelíček 
■ Arboretum Střední lesnické školy, Jurikova ulice 

(do 17:00) 
■ Mázhaus, Radniční 29 
■ Evangelický kostel, Šromotovo náměsti
■ Tunel bývalé severní dráhy císaře Ferdinanda V., 

Slavíč 
■ Kaple sv. Josefa, Slavíč 
■ Malé muzeum minerálů, Střítež nad Ludinou 123

(9:00–12:00 a 14:00–18:00)

mkz

■  Z hladomorny do věže – komento-
vané prohlídky zámku. Rezervace 
prohlídek v TIC na zámku. Provádí 
PhDr. Vladimír Juračka – hladomorna, 
úchvatné stropy, výstup na věž (10:00, 
11:00, 14:00)

GALERIE M+M
■  Třetí salon výtvarníků – výstava 

(9:00–17:00) 
■  Program – vystoupení žáků ZUŠ 

Hranice, pěvecký sbor Klubu seniorů 
Hranice, Smíšený sbor Parsong z Par-
šovice (14:00–17:00) 

INFOCENTRUM PROPAST
■  Expozice k Hranickému krasu v 

Infocentru Hranická propast v budo-
vě železniční stanice v Teplicích nad 
Bečvou (9:00–17:30)

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
■  Procházka arboretem Střední lesnic-

ké školy v Hranicích s výkladem - 9:00, 
10:00, 14:00 a v 15:00.

■  Komentovaná procházka lázeň-
ským areálem. Provádí Jiří Nebeský. 
Sraz zájemců je v 10:00 před lázeň-
ským domem Janáček.

■  Komentovaná prohlídka Kostelíč-
ka. Provádí Jiří Nebeský. Sraz u Kos-
telíčka, prohlídka od 15:00. 

■  Komentovaná prohlídka areálu 
Staré Střelnice a zahrad, provádí 
Karla Vlasáková (16:30)

SYNAGOGA
■  Palo Macho & Jana Hojstričová: 

Permanentní risk. Výstava (9:00–
16:00)


