
ZAJÍMAVOSTI 
MĚSTA HRANICE A OKOLÍ

Zuzana Zajícová dotazy k programu, navigace, 
kdy/kde/co, inforozcestník 607 157 059

Renata Baslerová kontaktní osoba pro zahraniční 
účastníky

725 940 339
baslerova@hornipomoravi.eu

Lucie Machová manažerka ubytování, 
check-in účastníků

773 593 020
l.machova@regionhranicko.cz

Jiřina Buchtová fakturace, pokladna 606 145 689
ksmasok.buchtova@seznam.cz

Miloslava Hrušková manažerka stravování 777 562 205
miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz

Pavla Bíbrlíková koordinátorka kyvadlové dopravy 739 428 371
bibrlikova@hranickarozvojova.cz

Libor Vrubel koordinátor parkingu, 
technické zabezpečení

774 407 222
libor.vrubel@seznam.cz

Kateřina Mračková koordinátorka workshopu 
a exkurze A

602 715 025
katerina.mrackova@szif.cz

Tomáš Šulák koordinátor workshopu a exkurze B, 
tiskový mluvčí

775 949 142 
tomas.sulak@obec-veselicko.cz

Karel Hošek koordinátor workshopu C, 
finanční manažer

777 952 988
ksmasok@gmail.com

Michaela Škrobánková koordinátorka exkurze C 733 137 754
skrobankova@hranickarozvojova.cz

Kateřina Kapková koordinátorka workshopu a exkurze D, 
manažerka významných hostů

777 258 628
kkapkova@tiscali.cz

Radim Sršeň koordinátor sekce ELARD, 
koordinátor workshopu E

603 578 141
radimbz@seznam.cz

Olga Vilímková koordinátorka exkurze E 773 100 050
vilimkova@hranickarozvojova.cz

František Kopecký ředitel konference, vše, co se nepo-
daří vyřešit s kolegy výše :-)

773 583 020
konference@venkov2013.cz

SADY ČS. LEGIÍ   
Městský park slouží k relaxaci, odpočinku i kul-
turnímu vyžití v letních měsících, naleznete zde 
fontánu s altánkem, atrakce pro děti či tenisové 
kurty. V období 2011-2012 byla provedena re-
konstrukce financovaná z ROP Střední Morava.

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, 
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 
Hranické náměstí se nachází v centru města, je 
lemováno gotickými domy ze 16. století, ve dvou 
částech se zachovalo podloubí. 
Hlavní dominantou náměstí je barokní Farní 
kostel sv. Jana Křtitele. Vyniká především       
vypjatým průčelím s věží. Na jejím štítě je za-
věšen dietrichštejnský znak. 

ZÁMEK   
V severní části historického centra města se 
nachází renesanční zámek, který dříve sloužil 
jako sídlo místodržícího. V prostorách zámku 
je možné nalézt unikátní zastřešenou dvoranu, 
renesanční sloupy a arkády či zbytky původ-
ních hradeb. Dnes je zámek využit jako sídlo 
Městského úřadu a IC Moravská brána. Zámek 
patří k nejkrásnějším pozdně renesančním 
stavbám na Moravě.

IC MORAVSKÁ BRÁNA   
Nově otevřené Informační centrum Moravská 
brána se nachází ve vstupních prostorách 
dvorany zámku. Na jeho provozu se podílí MěÚ 
Hranice a Hranická rozvojová agentura. Nabízí 
služby: TIC, prodejna regionálních potravin, ka-
várna, veřejný internet, půjčovna kol a koloběžek. 
Otevírací doba: po – pá 09:30 – 18:30 hod., 
so – ne 9:00 – 17:00 hod. 
www.mic.hranet.cz, mic@meu.hranet.cz, 
tel.: 581 607 479

RADNIČNÍ VĚŽ S VYHLÍDKOU   
Radniční věž v rohovém domě náměstí byla 
postavena v 16. století, je charakteristická rene-
sančním portálem. Vyhlídka z radniční věže Vám 
poskytne jedinečný pohled na náměstí a i okolí 
města. Při dobré viditelnosti je možné dohléd-
nout na reliéf Jeseníků a Praděd. 
Otevírací doba: po – pá, ne 9:00 - 15:00 hod., 
tel. objednávky: TIC Hranice tel.: 581 607 479

BÝVALÁ ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA,
DNES MĚSTSKÁ GALERIE   
Synagoga se nachází v blízkosti náměstí, 
zvláštností je orientace budovy k východu, 
místo k Jeruzalému, z důvodu nedostatku 
prostoru pro stavbu. V současnosti jsou prostory 
využívány jako muzejní expozice a galerie. 
Otevírací doba: Út-So 9:00 - 16:00, Ne 9:00 - 17:00
www.mmghranice.cz

ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ   
Jedinečný jeskynní systém evropského významu 
vzniklý působením atmosférických vod a teplých 
minerálních vod vystupujících z velkých hloubek 
ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří minerál 
aragonit, dále tzv. gejzírové stalagmity a kulovité 
sintrové povlaky připomínající koblihy. Jsou 
nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice    
s celoroční stálou teplotou 14° C. 
Otevírací doba: Út-Ne 9:00 - 17:00 
www.caves.cz, zbrasov@caves.cz, 
tel.: 581 601 866

LÁZEŇKÁ KOLONÁDA   
Na lázeňské kolonádě v Teplicích nad Bečvou 
je možné zakusit tradiční lázeňské oplatky a 
čerstvou teplickou kyselku přímo z pramene, 
který je 50 metrů od kolonády v altánku. Najdete 
zde kavárnu, restauraci, obchůdky a typickou 
lázeňskou atmosféru.

HRANICKÁ PROPAST   
Hranická propast leží na pravém břehu řeky 
Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka. 
Nejhlubší propast ve střední Evropě se chlubí 
posledním ověřeným údajem -373 metrů, 
odborníci ale odhadují, že se může vyhoupnout 
až na úctyhodných 800 metrů. Viditelných je 
ovšem pouze 70 metrů po hladinu jezírka, které 
vyplňuje spodní část propasti.

KLIDOVÁ ZÓNA TEPLICE NAD BEČVOU   
Oddychový parčík se stromy, lavičkami, hracími 
prvky a dřevěnou sochou lázeňské lady byl 
zbudován obcí Teplice nad Bečvou za pod-
pory Programu LEADER "Měníme Hranicko"             
v roce 2012.

KONTAKTY 
NA KOORDINÁTORY
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