
Komentovaná procházka k Hranické propasti 

Místo konání: Infocentrum Hranická propast, U Teplic 552, Olomoucký kraj, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 11:00 hodin 

Tematická kategorie: Cestovní ruch - cestovní ruch - jiné; Turistika - jiné turistické akce; 

Příroda, ekologie - příroda a ekologi - jiné 

Více informací najdete na: www.mkz-hranice.cz 

Komentovaná procházka k Hranické propasti - nejhlubší zatopené propasti světa. Vychází se 

od Infocentra Hranické propasti v 11 h 

  

Litovelské slavnosti a Dny evropského dědictví 8.9.2018 

Místo konání: Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel, 784 01 

Datum konání: 8.9.2018 od 12:30 do 22:00 hodin 

Tematická kategorie: Hudba - rock, pop, folklórní hudba; Tanec - moderní tanec; Folklórní 

a společenské akce - jarmark 

Kulturní program na náměstí Přemysla Otakara v Litovli přístupný zdarma. Zpřístupnění 

většiny památek ve městě zdarma. Komentovaná procházka za krásami památek Litovle. 

Program na náměstí Př. Otakara zdarma od 12.30 do 22 hod.: 

Argema, Voxel, Vladimír Hron, Petr Spálený, Miluška Voborníková a Apollo band, Kabát 

Revival, Hanačka a Hanácká mozeka. 

Farmářské trhy, barevný den s aktivitami společnosti EKO-KOM, simultánka v šachu pro 

veřejnost a další. 

Okružní jízdy vyhlídkovým kolovým vláčkem po památkách Litovle zdarma od 14 do 18 hod. 

Zdarma zpřístupněné památky a prostory: 

- Radniční věž 10-17 hod. 

- Muzeum Litovel 9-17 hod. 

- kaple sv. Jiří 14-17 hod. 

- kostel sv. Marka 14-17 hod. 

- výstavní prostory TIC a Městského klubu Litovel 

Vstupné dobrovolné: 

- Muzeum harmonik p. Jiřího Sedláčka 14-18 hod. 

Komentovaná procházka za krásami památek Litovle - sraz ve 14 hod. u Morového sloupu na 

náměstí. 

  

Procházka arboretem Střední lesnické školy v Hranicích s výkladem 

Místo konání: Arboretum Střední lesnické školy Hranice, Jurikova 588, Hranice, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:00 do 9:45 hodin, od 10:00 do 10:45 hodin, od 14:00 do 14:45 

hodin, od 15:00 do 15:45 hodin 

Tematická kategorie: Příroda, ekologie - ekologie, flóra, příroda a ekologi - jiné 

  

Den na Včelařské stezce 

Místo konání: Včelařská stezka - Hranice, Pod Křivým 454, Hranice, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:00 do 15:00 hodin 

http://www.mkz-hranice.cz/


Tematická kategorie: Příroda, ekologie - ekologie, fauna, příroda a ekologi - jiné 

Více informací najdete na: www.strednimorava-tourism.cz/trasa-program/vceli-naucna-stezka 

Hlavním cílem Včelí naučné stezky je poskytnout informace o včelaření a připomenout 

důležitost včel nejen pro člověka, ale také pro přírodu pomocí 6 informačních tabulí. 

posezení u Včelařské stezky, Pod Křivým 2140, Hranice. Ukázka úlů, medometů, včelařského 

nářadí, ukázka výroby svíček, soutěž o nejlepší med, ochutnávka a prodej včelařských 

produktů 

  

Koncert ženského flétnového souboru Pifferaios a mužského sboru Toni dei 

signori 

Místo konání: Synagoga - Hranice, Janáčkova, Hranice, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 14:00 do 15:00 hodin 

Tematická kategorie: Hudba - vážná hudba, historická hudba, folklórní hudba, zpěv a 

sborový zpěv, duchovní hudba 

Více informací najdete na: kultura-hranice.cz/akce/ 

V programu zazní hrané i zpívané skladby z období renesance, baroka, též skladby soudobé, 

lidové písně i písně hebrejské, spirituály za doprovodu fléten, houslí, kytary a rytmických 

nástrojů. 

  

Muzeum hranické posádky 

Místo konání: Bývalá vojenská akademie (vojenské ústavy), třída Československé armády 

457, Olomoucký kraj, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Muzeum hranické posádky nově otevřeno v roce 2018 

Rozsáhlý areál rakouských vojenských škol z let 1851 - 1863. Nejvýznamnější z nich byla 

vyšší vojenská reálná škola, na které studovali příslušníci vysoké šlechty a mimo jiné také 

rakouští spisovatelé a básníci Rainer Maria Rilke, Robert Musil a Joseph Roth.  

  

Hranice na mušce 

Místo konání: Zámek - Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: muzeum-hranice.cz/vystavy-expozice/hranice-na-musce/ 

Stálá expozice zbraní v Muzeu na zámku 

  

Tomáš Polcar - Sóma 

Místo konání: Synagoga - Hranice, Janáčkova, Hranice, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - malířství, jiné 

Více informací najdete na: muzeum-hranice.cz/ 

Výstava obrazů a trojrozměrných objektů 

http://www.strednimorava-tourism.cz/trasa-program/vceli-naucna-stezka
http://kultura-hranice.cz/akce/
http://muzeum-hranice.cz/vystavy-expozice/hranice-na-musce/
http://muzeum-hranice.cz/


  

Komentovaná prohlídka modelu historického jádra Hranic 

Místo konání: Zámek - Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 14:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Architektura 

Více informací najdete na: muzeum-hranice.cz/vystavy-expozice/model-mesta/ 

Autor modelu Stanislav Miloš přiblíží zájemcům historické souvislosti i zajímavosti při 

tvorbě modelu - v Muzeu na zámku 

  

Barvy života 

Místo konání: Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:00 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - jiné 

Více informací najdete na: www.domovsenioruhranice.cz/ 

XVI. ročník výstavy prací seniorů - pořádá hranický Domov seniorů 

  

Expozice k Hranickému krasu 

Místo konání: Infocentrum Hranická propast, U Teplic 552, Olomoucký kraj, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:00 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Cestovní ruch - cestovní ruch - jiné; Turistika - jiné turistické akce; 

Příroda, ekologie - příroda a ekologi - jiné 

Více informací najdete na: www.mkz-hranice.cz 

V roce 2018 bylo zprovozněno Infocentrum Hranická propast v budově železniční stanice v 

Teplicích nad Bečvou a expozice nejhlubší zatopené propasti světa 

  

Alena Crhonková - kopce, stromy, voda vítr...  

Místo konání: Zámek Skalička - Zábřeh, Skalička 15, Zábřeh, 789 01 

Datum konání: 9.9.2018 od 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - grafika, malířství 

Vernisáž výstavy 

  

Dny evropského dědictví pro školy 2018 

Místo konání: Státní hrad Šternberk, Horní náměstí 6, Šternberk, 785 01 

Datum konání: 10.9.2018 až 12.9.2018 od 9:00 do 12:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - lidová řemesla 

V rámci oslav DED připravujeme pro žáky základních škol program, zahrnující ukázky 

tradičních řemesel a interaktivní workshop doprovodné výstavy KROSIENKY. 

S tradičními řemesly se na hradě ukáží kováři, cukráři a řezbáři ze škol SOŠ Jeseník a 

Tovačov.  

http://muzeum-hranice.cz/vystavy-expozice/model-mesta/
http://www.domovsenioruhranice.cz/
http://www.mkz-hranice.cz/


KROSIENKOVÁNÍ - starobylá technika pletení na rámu - je založená na vzájemném křížení 

osnovních nití napnutých na jednoduchém rámu. 

  

Kulturní program Šternberského kláštera ke Dnům evropského dědictví 2018 

Místo konání: Bývalý augustiniánský klášter - Šternberk, Farní, Šternberk, 785 01 

Datum konání: 14.9.2018 od 16:30 do 19:00 hodin 

Tematická kategorie: Hudba - folklórní hudba; Tanec - klasický balet, moderní tanec; 

Divadlo - loutkové divadlo; Výtvarné umění - jiné 

Více informací najdete na: www.handke.cz/ 

Při příležitosti Dnů evropského dědictví 2018 bude dne 14.09.2018 pro návštěvníky 

Šternberského kláštera připraven kulturní program. Během celého dne pak bude tato kulturní 

památka zpřístupněna v rámci netradičních prohlídek objektu za snížené vstupné. 

V rámci kulturního programu pořádaného dne 14.09.2018 proběhne taneční vystoupení dětí z 

příměstského tábora, návštěvníci mohou shlédnout hru loutkového divadla a k poslechu 

zahraje cimbálová skupina.  

  

Koncert Hranického dětského pěveckého sboru 

Místo konání: Synagoga - Hranice, Janáčkova, Hranice, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:30 hodin, od 10:30 hodin 

Tematická kategorie: Hudba - zpěv a sborový zpěv 

Více informací najdete na: kultura-hranice.cz/akce/ 

diriguje Petra Šeinerová 

  

Permanent Breakfast 

Místo konání: Masarykovo náměstí s Kostelem Stětí sv. Jana Křtitele - Hranice, Masarykovo 

náměstí, Hranice, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:00 do 10:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Veřejná snídaně pro kolemjdoucí na Masarykově náměstí u kašny.  

Tabule bude připravena, káva a čaj uvařené, chléb s máslem namazaný. Přijďte s námi 

posnídat a nějaké dobrůtky vezměte s sebou 

  

Piano u kašny 

Místo konání: Masarykovo náměstí s Kostelem Stětí sv. Jana Křtitele - Hranice, Masarykovo 

náměstí, Hranice, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:00 do 11:00 hodin, od 13:00 do 15:00 hodin 

Tematická kategorie: Hudba - jiné hudební žánry 

Koncert Michala Kočnara pro příjemnou pohodu kolemjdoucích na Masarykově náměstí 

  

Jízdy historického motorového vozu "Věžák" 

http://www.handke.cz/
http://kultura-hranice.cz/akce/


Místo konání: Železniční nádraží Šumperk, Jesenická 4, Šumperk, 787 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:40 do 12:30 hodin 

Tematická kategorie: Turistika - jízda historickým vlakem 

Jízdy historického motorového vozu M120.417 "Věžák"na trase Šumperk-Petrov nad 

Desnou-Velké Losiny. Odjezd ze Šumperka v 9:00 a 12:30, jízdenky bude možno zakoupit 

přímo u vlaku. 

  

Barevný svět - výstava obrazů Jakuba Čočka 

Místo konání: Zámek - Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - malířství 

  

Výtvarný ateliér pro děti 

Místo konání: Muzeum (Stará radnice) - Hranice, Masarykovo náměstí 71, Hranice, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: kultura-hranice.cz/akce/ 

Tvořit se bude v prvorepublikovém duchu. Vstup z Masarykova náměstí 

  

Historické hodiny ve zvonici 

Místo konání: Zvonice - Lipník nad Bečvou, Křížkovského 90, Lipník nad Bečvou, 751 31 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Cestovní ruch - cestovní ruch - jiné 

Prohlídka funkčního historického stroje hodin s výkladem a ukázkou bití v každou celou 

hodinu ve zvonici v době od 10 do 16 hod. 

  

NOČNÍ PROHLÍDKY 

Místo konání: Střešní zahrada - Lipník nad Bečvou, Bratrská 358, Lipník nad Bečvou, 751 31 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - netradiční prohlídka 

Noční komentované prohlídky při příležitosti 100. výročí vzniku Československa s 

programem. Začátek v zámecké zahradě ve 20.00, 21.00 a 22.00 hod., zakončení na náměstí 

TGM ohňovou show. Vstup zdarma. 

  

NOČNÍ PROHLÍDKY 

Místo konání: Nový židovský hřbitov - Lipník nad Bečvou, Zahradní 903, Lipník nad 

Bečvou, 751 31 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - netradiční prohlídka 

http://kultura-hranice.cz/akce/


Noční komentované prohlídky při příležitosti 100. výročí vzniku Československa s 

programem. Začátek v zámecké zahradě ve 20.00, 21.00 a 22.00 hod., zakončení na náměstí 

TGM ohňovou show. Vstup zdarma.  

  

Expozice židovství 

Místo konání: Kostel Církve československé husitské - bývalá synagoga - Lipník nad Bečvou, 

Perštýnská 751, Lipník nad Bečvou, 751 31 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Expozice připomíná historii židovských obyvatel Lipníka, jejichž životy násilně přerušila 

druhá světová válka. 

  

NOČNÍ PROHLÍDKY 

Místo konání: Farní kostel sv. Jakuba Většího - Lipník nad Bečvou, Křížkovského, Lipník 

nad Bečvou, 751 31 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - netradiční prohlídka 

Noční komentované prohlídky při příležitosti 100. výročí vzniku Československa s 

programem. Začátek v zámecké zahradě ve 20.00, 21.00 a 22.00 hod., zakončení na náměstí 

TGM ohňovou show. Vstup zdarma.  

  

Varhanní preludia 

Místo konání: Klášterní kostel sv. Františka Serafinského - Lipník nad Bečvou, Bratrská, 

Lipník nad Bečvou, 751 31 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Hudba - jiné hudební žánry 

Prohlídky chrámu zpříjemnění varhanní preludia. 

  

NOČNÍ PROHLÍDKY 

Místo konání: Zvonice - Lipník nad Bečvou, Křížkovského 90, Lipník nad Bečvou, 751 31 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - netradiční prohlídka 

Noční komentované prohlídky při příležitosti 100. výročí vzniku Československa s 

programem. Začátek v zámecké zahradě ve 20.00, 21.00 a 22.00 hod., zakončení na náměstí 

TGM ohňovou show. Vstup zdarma.  

  

Výstava - KOV VE MĚSTĚ XIV.  



Místo konání: Střešní zahrada - Lipník nad Bečvou, Bratrská 358, Lipník nad Bečvou, 751 31 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Umělecká díla kovářů otce Pavla a syna Pavla Tasovských v historickém centru města. 

  

NOČNÍ PROHLÍDKY 

Místo konání: Bývalá zámecká konírna - Lipník nad Bečvou, Bratrská 358, Lipník nad 

Bečvou, 751 31 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - netradiční prohlídka 

Noční komentované prohlídky při příležitosti 100. výročí vzniku Československa s 

programem. Začátek v zámecké zahradě ve 20.00, 21.00 a 22.00 hod., zakončení na náměstí 

TGM ohňovou show. Vstup zdarma. 

  

NOČNÍ PROHLÍDKY 

Místo konání: Kostel Církve československé husitské - bývalá synagoga - Lipník nad Bečvou, 

Perštýnská 751, Lipník nad Bečvou, 751 31 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - netradiční prohlídka 

Noční komentované prohlídky při příležitosti 100. výročí vzniku Československa s 

programem. Začátek v zámecké zahradě ve 20.00, 21.00 a 22.00 hod., zakončení na náměstí 

TGM ohňovou show. Vstup zdarma.  

  

Otevření věže kostela s vyhlídkou 

Místo konání: Farní kostel sv. Jakuba Většího - Lipník nad Bečvou, Křížkovského, Lipník 

nad Bečvou, 751 31 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Cestovní ruch - cestovní ruch - jiné 

Výhled z ochozu věže farního kostela sv. Jakuba Většího 

  

NOČNÍ PROHLÍDKY 

Místo konání: Klášterní kostel sv. Františka Serafinského - Lipník nad Bečvou, Bratrská, 

Lipník nad Bečvou, 751 31 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - netradiční prohlídka 

Noční komentované prohlídky při příležitosti 100. výročí vzniku Československa s 

programem. Začátek v zámecké zahradě ve 20.00, 21.00 a 22.00 hod., zakončení na náměstí 

TGM ohňovou show. Vstup zdarma.  

  

Komentovaná prohlídka mauzolea a městského hřbitova v Hranicích 



Místo konání: Mauzoleum - Hranice, Hřbitovní ulice, Hranice, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 15:30 do 16:30 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Provádí Jiří Nebeský. Sraz u hlavní brány do hřbitova 

  

Výstava - IGOR KITZBERGER - OHLÉDNUTÍ 

Místo konání: Bývalá zámecká konírna - Lipník nad Bečvou, Bratrská 358, Lipník nad 

Bečvou, 751 31 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.svclipnik.cz/index.php/galerie-konirna/ 

Retrospektivní výstava ze soukromých sbírek a vlastního archívu autora.  

  

Komentovaná prohlídka areálu Stará Střelnice 

Místo konání: Stará Střelnice, Sady Čs. legií 770, Olomoucký kraj, 753 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 16:30 do 17:30 hodin 

Tematická kategorie: Architektura 

Více informací najdete na: www.starastrelnice.cz 

Komentovaná prohlídka areálu Stará Střelnice se zajímavou historií. Provází Karla Vasáková 

  

Dny evropského dědictví 2018 v Expozici času 

Místo konání: Expozice času - Šternberk, ČSA 19 / 113, Šternberk, 785 01 

Datum konání: 8.9.2018 až 16.9.2018 od 10:00 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.expozicecasu.cz 

V rámci dnů Evropského dědictví se mohou návštěvníci těšit na slevy ze vstupného, ale také 

na zábavné úkoly a kvízy pro celou rodinu. 

Bude zlevněno základní vstupné z 80 Kč na 50 Kč pro dospělé, díle rodinné vstupné (rodiče + 

tři děti do 15 let) sleva z 200 Kč na 100 Kč. Komentovaná prohlídka pro více než 10 osob 

bude za jednotnou cenu 50 Kč/osoba. 

  

Dny evropského dědictví 2018 pro veřejnost 

Místo konání: Státní hrad Šternberk, Horní náměstí 6, Šternberk, 785 01 

Datum konání: 15.9.2018 až 16.9.2018 od 10:00 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - lidová řemesla 

Více informací najdete na: https://www.hrad-sternberk.cz 

O víkendu 15. - 16.09.2018 budou probíhat kostýmované prohlídky hradu Šternberk. Tyto 

prohlídky budou speciálně rozšířené o prostory, které nejsou běžně zařazené do základních 

okruhů. Program dále zahrnuje interaktivní workshop v rámci doprovodné výstavy 

KROSIENKY. 

KROSIENKOVÁNÍ - starobylá technika pletení na rámu - je založená na vzájemném křížení 

osnovních nití napnutých na jednoduchém rámu. 

http://www.svclipnik.cz/index.php/galerie-konirna/
http://www.starastrelnice.cz/
http://www.expozicecasu.cz/
http://https/www.hrad-sternberk.cz


  


