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V Praze dne 20. května 2020
vlížení přátelé památek,

Sdružení historických sídel čech, Moravy a Slezska (sHS ČMs) a město olomouc
si Vás dovolu.jí pozvat na ''Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2020.. s tématem
PamátkY a vzdělání, které se bude konat ve dne ch || . _ |3. září 2020 v Olomouci. Souěástí
tohoto sla\'Ťrostního aktu bude také předávání titulů ,Nositel badice lidových řemesel..' které
uděluje ministr kultury ceské lepubliky'

Celé slavnosti se budou odvíjet od společných akcí města olomouc a SHS CMS' Mezi
nejvýznamnějši bude patřit již v pátek |l. záLří vemlsáž výstavy Českých korunovačních
klenotů a Plažského Jezulátka ve Vlastivědném muzeu v olomouci a zahájeÍí výstavy Nositel
tradic lidových řemese1 v historické budově oranŽerie ve smetanových sadech' kde bude
zajištěno bohaté oběerstvení. Vrcholem večera bude open.air představení Molavského divadla
olomouc a následná audiovisuá1ní show na Sloupu Nejsvětější Trojice, kterou připomeneme
20' výročí jeho zápisu na Seznam světového dědictví UNEsco'

v sobotu 12. září v l0 hodin proběhne na Homím náměstí slavnostní Nárcdní
zahájení Dnů ewopského dědictví včetně udělení titulů Nositel tradic lidových řemesel.
Připravený bude bohatý kultumí a doprovodný progÍam v podobě koncertů, divadel, nového
ciŤkusu, výtvarných a Ťemeslných dílen, jarmaťku' občerstvení z místních pivovarů,
regionálních vín a gastronomie. Závěrem dne se opět uskuteění velkolepá audiovisuální show
na sloupu Nejsvětější TIojice'

Během celého víkendu bude zpřistupněno několik desítek olomouckých památek,
institucí a zajímavých objektů. BliŽší informace o p(ogramu jsou zveřejněny
na www.historickasidla.cz, www.ehd.cz a hltps://ded.olomouc.eu/.

Elektronickou přihlášku k účasti naleznete ka,' htttls://www'historickasidla'cz/cs/dnv-
cvropskeho-dedictvi/nalodÍi-zahaieni-ehd-2020- 1 1- 13-zari.olomouc'ilttrrl.
Prosíme Vas, abyste nejpozději do 2I. srpna 2020 potw.dili ýyplněnim této přihlóšlcy sýoji
účdst. v případě ja]cýchkali dalších dotazů se můžete obrótit hq selrťetariót Sdtužení
historic$ch sidel Cech, Moravy a Slezska na tel.: 221 213 166, 221237558, e-nail:
i4íb@shscns'cz.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Bc. Libol Honzárek
předseda SHS CMS
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