
European heritage days

Dny evropského dědictví

BEZPLATNĚ OTEVŘENY PŘÍBORSKÉ PAMÁTKY 
Od 9:00 do 17:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře  
„Mariánské památky z depozitáře příborského muzea” - výstava uspořádána u příležitosti příborské 
poutě a Dnů EHD. 
„Tradiční řemesla Romů”- výstava představuje tradiční romská řemesla a způsoby obživy Romů. 
Všechny exponáty, které návštěvníci uvidí, pocházejí ze sbírky Muzea romské kultury, p. o. v Brně.

Piaristický klášter, komunitní centrum - přízemí
„Ideové architektonicko-urbanistické řešení prostoru ulic v centru města Příbora” 
- výstava projektů studentů přihlášených do soutěže na toto téma.

Piaristický klášter, chodba městské knihovny - 1. patro 
„Liška Bystrouška“ - výstava fotografií stejnojmenné soutěže pořádané Mgr. Marií Šupovou, 
předsedkyní Společnosti  S. Freuda.

Rodný dům Sigmunda Freuda 
„Sigmund Freud je s námi!“ - interaktivní muzejní expozice, která přibližuje i prostřednictvím 
kreseb Vladimíra Jiránka, příborského rodáka a světového psychoanalytika S. Freuda. 

Galerie v radnici 
„Příbor v jiném světle“ - výstava fotografií Fotoklubu Příbor a jeho přátel. 

Farní kostel Narození Panny Marie  
10:30 – 12:30 hod. - zpřístupnění kostelní věže veřejnosti.
15:00 – 17:00 hod. - zpřístupnění kostelní věže veřejnosti.

Kostel sv. Kříže 
„Příbor v detailech“ - výstava fotografií Stanislavy Slovákové.

Kostel sv. Františka
Výstava církevních ornátů.

Kostel sv. Valentina

13. - 14. 9. 2013

Po celou dobu vám dĚlají společnost pouliční muzikanti,
živé sochy, postavy na chůdách a mimové.  

Pro děti i dospělé je připravena divadelní dílna.

Vydalo město Příbor 2013



Podrobný program

PÁTEK 13. září 2013 
19:00 hod. 

KONCERT FRANCOUZSKÉ ZPĚVAČKY CÉLINE BOSSU A SKUPINY HLUČNÍ SOUSEDÉ 
refektář piaristického kláštera 
Francouzská zpěvačka Céline Bossu pochází z Lyonu. Své první otisky ve světě múz 
zanechala ve městě Lille, kde v průběhu studia polštiny začala vystupovat v kabaretech 
a místních scénách. Po osudovém setkání s hudebníkem Jírou Martinů na pouličním hraní 
následovalo turné po Evropě. Teď již 9. rokem žije v ČR a věnuje se výuce
angličtiny a francouzštiny. 
Vstupné: 70,- Kč 
Předprodej vstupenek od pondělí 2. 9. 2013 v městském informačním centru v Příboře.  

SOBOTA 14. září 2013 
08:00 – 09:00 hod. 

TŘETÍ PŘÍBORSKÉ MUZEJNÍ RÁNO 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
Muzejní ráno se uskuteční od  8:00 hod. do 9:00 hod. v prostorách muzea na téma 
„ Ze života starých Slovanů”. Vystoupí historická skupina Velesův lid zabývající se rekonstrukcí 
života starých Slovanů. Skupina se mimo jiné podílela na seriálu a historickém velkofilmu 
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů. Následovat bude prezentace archaických rukodělných 
technologií a tradičních pokrmů slovanských předků. 

09:00 hod. 

VZPOMÍNKOVÁ POBOŽNOST 
náměstí S. Freuda
Pobožnost uspořádána u příležitosti 300 let od vysvěcení Mariánského sloupu na náměstí 
S. Freuda. 

09:30 hod. 

MŠE SVATÁ
farní kostel Narození Panny Marie 

10:15 – 11:15 hod. 

VARHANNÍ PRELUDIUM S DUCHOVNÍ HUDBOU 
farní kostel Narození Panny Marie

13:30 hod. 

ZAHÁJENÍ DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
náměstí S. Freuda 

Průvod postav na chůdách, průvod muzikantů, mimů. 

14:00 hod. 

DON QUIJOTE DE LA ANCHA 
náměstí S. Freuda 
Divadelní představení v režii Bolka Polívky, hraje Divadlo Klauniky Brno.

16:30 hod.

O ZAMILOVANÉ JEŽIBABĚ 
před rodným domem Sigmunda Freuda  

Loutkový muzikál pro děti od 3 do 103 let. Hrají Divadelní lázně Praha. 

18:00 hod.  

LOVESTORY V OPERETĚ I. ČÁST 
refektář piaristického kláštera

Komponovaný pořad členů a sólistů Národního divadla Moravskoslezského Ostrava. 

19:30 hod. 

LOVESTORY V OPERETĚ II. ČÁST 
refektář piaristického kláštera

Komponovaný pořad členů a sólistů Národního divadla Moravskoslezského Ostrava.

21:00 hod.

ČAROVÁNÍ V BARVĚ SAFÍRU 
náměstí S. Freuda
Světelná UV show, vystupuje Cirkus trochu jinak Ostrava.


