
NÁDVOŘÍ NA STARÉ RADNICI

• Výtvarný ateliér pro děti 
na nádvoří Staré radnice. 
Tvořit se bude v prvorepub-
likovém duchu. Vstup z Masa-
rykova náměstí (9:00–16:00)

Hranice 
sobota 
15. září
2018

Národní téma: 
Společné dědictví, 
společné hodnoty

Více na  
www.mkz-hranice.cz

Vstupy do památek i na programy zdarma

STARÁ STŘELNICE

• Komentovaná prohlídka 
areálu Staré Střelnice se 
zajímavou historií. Provází 
Karla Vlasáková (16:30)

SYNAGOGA

• Výstava obrazů a  trojroz-
měrných objektů Tomáše 
Polcara s  názvem Sóma 
(9:00–16:00)

• Koncert Hranického dět-
ského pěveckého sboru di-
riguje Petra Šeinerová (9:30 
a 10:30)

• Koncert ženského flétno-
vého souboru Pifferaios 
a mužského sboru Toni dei 
signori - V  programu za-
zní hrané i zpívané skladby 
z období renesance, baroka, 
též skladby soudobé, lidové 
písně i písně hebrejské, spi-
rituály za doprovodu fléten, 
houslí, kytary a  rytmických 
nástrojů. (14:00–15:00)

MAUZOLEUM A HŘBITOV

• Komentovaná prohlídka 
mauzolea a Městského hřbi-
tova v Hranicích s Jiřím Ne-
beským – sraz u hlavní brány 
hřbitova (15:30) MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

• Permanent breakfast – ve-
řejná snídaně pro kolem-
jdoucí na Masarykově náměstí 
u kašny. Tabule bude připrave-
na, káva a čaj uvařené, chléb 
s  máslem namazaný. Přijď-
te s námi posnídat a nějaké 
dobrůtky vezměte s  sebou. 
V případě velmi nepříznivého 
počasí bude snídaně ve dvo-
raně zámku (9:00–10:00)

• Piano u kašny na Masaryko-
vě náměstí – koncert Michala 
Kočnara pro příjemnou po-
hodu kolemjdoucích (9:00–
11:00 a 13:00–15:00). 

KASÁRNA

• Muzeum hranické posádky 
v prostorách bývalé vojenské 
akademie, vstup do muzea 
ze třídy ČSA (9:00–16:00)

GALERIE M+M

Barvy života - XVI. ročník 
výstavy prací seniorů z  hra-
nického Domova seniorů 
(9:00–17:00)

ZÁMEK

• Výstava obrazů Jakuba Čoč-
ka - Barevný svět – výstava v 
Galerii Severní křídlo zámku 
(9:00–16:00) 

• Stálá expozice zbraní: Hra-
nice na mušce - v Muzeu na 
zámku (9:00–16:00)

• Komentovaná prohlídka 
modelu historického jádra 
Hranic – autor modelu Stani-
slav Miloš přiblíží zájemcům 
historické souvislosti i  zají-
mavosti při tvorbě modelu 
– Muzeum na zámku (14:00 
–16:00) 

INFOCENTRUM PROPAST

• Expozice k  Hranickému 
krasu v  Infocentru Hranic-
ká propast v  budově želez-
niční stanice v Teplicích nad 
Bečvou (9:00–17:00)

• Komentovaná procházka 
k Hranické propasti, vychází 
se od infocentra v 11:00

DALŠÍ DOPROVODNÉ PROGRAMY

• Procházka arboretem Střední lesnické školy v Hranicích s vý-
kladem - 9:00, 10:00, 14:00 a v 15:00

• Den na Včelařské stezce - posezení u Včelařské stezky, Pod Křivým 
2140. Ukázka úlů, medometů, včelařského nářadí, ukázka výroby 
svíček, soutěž o nejlepší med, ochutnávka a prodej včelařských 
produktů (9:00–15:00).

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 1 

Mauzoleum, Městský hřbitov Hranice  

Poutní místo Kostelíček  

Tunel bývalé severní dráhy císaře Ferdinanda V., Slavíč

Kaple sv. Josefa, Slavíč

Arboretum Střední lesnické školy, Jurikova ulice (do 17:00)

Evangelický kostel, Šromotovo náměstí

Mázhaus, Radniční 29 

Malé muzeum minerálů, Střítež nad Ludinou 123 
(9:00–12:00 a 14:00–18:00)

Kunzova vila, Tř. 1. máje 328

Zpřístupněné památky
od 9:00 do 16:00


