
   

 

Město Chrudim Vás srdečně zve na Národní zahájení Dnů evropského dědictví 

ve dnech 8. – 10. září 2017 

PAMÁTKY A PŘÍRODA 

 

Program pro účastníky 

Pátek 8. září 2017 

13:00 – jednání kontrolní komise SHS ČMS (Muzeum barokních soch) 

14:00 – jednání předsednictva SHS ČMS (Muzeum barokních soch) 

15:30 – 16:30 – komentovaná prohlídka města s architektem Markem Janatkou (sraz u morového 

sloupu na Resselově náměstí) 

17:00 – 18:00 – vernisáž výstavy Nositel tradic lidových řemesel (náměstí U Vodárny) 

18:00 – 19:00 – slavnostní koncert Chrudimské komorní filharmonie (náměstí U Vodárny, diriguje 

Martin Profous) 

19:15 – 20:00 – ohňová show (Žižkovo náměstí) 

20:00 – 22:00 – lampionový večer s hudbou – Tomáš Kočko a Orchestr (Klášterní zahrady) 

Sobota 9. září 2017 

10:00 Slavnostní zahájení EHD (Resselovo náměstí) 

9:00 – 17:00 Den otevřených dveří památek (otevřené památky a expozice, vstup zdarma) 

Celý den otevřené památky a expozice - Muzeum barokních soch, Regionální muzeum v Chrudimi, 

Muzeum loutkářských kultur, Vodní zdroje Chrudim (sídlo Národního geoparku Železné hory), kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Michaela, galerie Art, bašta Prachárna, 

věznice v budově Okresního soudu v Chrudimi 

9:00 – nabídka účasti na tematických workshopech (workshop v Muzeu barokních soch – vytváření 

barokních odlitků, workshop ve Vodních zdrojích na náměstí U Vodárny - vytváření sádrových odlitků 

pravěkých fosílií, workshop v Regionálním muzeu – tvorba z rybích šupin, workshop v Muzeu 

loutkářských kultur -výroba loutek)  

13:00 – vernisáž výstavy Fotoklubu Chrudim (Divadlo Karla Pippicha) 



   

9:00 – 17:00 – Chrudimské obžinky (Resselovo náměstí) 

9:00 – jarmark (celodenní trh lidových řemesel) 

9:00 – Ještě než se sklidí (pozvánky folklorních souborů) 

11:30 – A před obědem pohádku (loutkové představení pro děti)  

15:00 – 17:00 – To nejlepší z úrody (obžinkový program folklórních souborů)   

19:00 – posezení ve vinárně Muzea (budova Muzea, Široká čp. 85) 

 

Neděle 10. září 2017 

8:30 – Zpíváme spolu, zpíváme Bohu (možnost návštěvy ranní mše s rozloučením folklórních 

souborů, kostel Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí) 

10:00 – exkurze s tématem Památky a příroda (Podhůra - rozhledna Bára) 

14:00 – Lesní slavnost na Čertově skalce (Podhůra - rozhledna Bára) 

 

Časy začátků akcí jsou orientační, změna programu vyhrazena. 


