DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ
HRANICE
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

ZÁMEK

■ Permanent breakfast – veřejná
snídaně pro kolemjdoucí. Přijďte
na náměstí posnídat. Připravena
bude káva, čaj a chléb s máslem.
Za nepříznivého počasí se veřejná
snídaně koná ve dvoraně zámku
(9:00–10:00)
■ Veřejné piano u kašny – muzicírování místních hudebníků (9:00–10:00)

■ Talent ZUŠ. Výstava děl bývalých
žáků ZUŠ Hranice (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)
■ Křest Hranické vlastivědy – ve
dvoraně zámku (15:00)
■ Lidové tance v podání tanečního
oboru ZUŠ Hranice (15:00)
■ Z hladomorny do věže –
komentované prohlídky zámku.
Návštěvníci si mohou prohlédnout
hladomornu, nádherné původní
stropy, prevét a vystoupat na zámeckou věž. Rezervace prohlídek v TIC na
zámku (10:00, 11:00, 13:00, 14:00)

SYNAGOGA

18. 9. 2021
ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY 9:00–16:00
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■

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
Poutní místo Kostelíček
Arboretum Střední lesnické školy, Jurikova ulice
(do 17:00)
Mázhaus, Radniční 29
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)

Více na www.kultura-hranice.cz

■ Ivan Komárek: Barvy květin – výstava (9:00–16:00)
■ Koncert Martina Chodúra:
Pocta velkým hlasům – zazní písně Karla Gotta, Waldemara Matušky,
Jiřího Schelingera, Franka Sinatry
a dalších. (16:00)

STARÁ RADNICE

GALERIE M+M

■ Výstupy na věž Staré radnice. Rezervace u průvodce v muzeu na Staré radnici, poslední výstup v 15:30
(9:00–16:00)
■ Emma a Barbora Srncovy: Cesta
ke štěstí. Do světa fantazie můžete
vstoupit na výstavě výtvarnice Emmy
Srncové a její dcery, herečky a malířky Barbory Srncové. (9:00–16:00)
■ Výtvarné dílny na nádvoří
– drátkování a sklářská dílna (10:00–
16:00)
■ Koncert nevidomé kapely
Naslepo (12:00–16:00)

■ Výtvarníci z Beskyd – výstava obrazů, smaltů, fotografií (9:00–17:00)
■ Odpoledne s hudbou – koncert
Ženského pěveckého sboru Hranice a Sboru Klubu seniorů Hranice
(14:00–17:00)

INFOCENTRUM PROPAST
■ Expozice k Hranickému krasu v Infocentru Hranická propast v budově železniční stanice v Teplicích nad
Bečvou (9:00–17:30)

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
■ Procházka arboretem Střední lesnické školy v Hranicích s výkladem
(9:00, 10:00, 14:00, 15:00)
■ Komentovaná prohlídka areálu
Staré Střelnice se zajímavou historií, nahlédnutí do tajuplných zahrad
(16:30)

ORCHESTRION
■ Když máš v chalupě orchestrion… Jeden z posledních hrajících
orchestrionů v Česku si můžete přijít
prohlédnout a poslechnout do ZUŠ
Hranice (9:00–16:00)

| Vstupy do památek a na programy zdarma

|

Změna programu vyhrazena

