
Památka: Kostel sv. Ondřeje v Kolovratech 

Typologie 
památek:

Typ ochrany 
památek:

Adresa: 
Mírová ul.
www.uhrineveska.farnost.cz

Kostel sv. Ondřeje u hlavní silnice v jihovýchodní části Kolovrat byl původně postaven v gotickém slohu v 1. pol. 14. století. V roce 
1767 byl přestavěn do barokní podoby. V kostele se nacházejí obrazy sv. Marie Magdaleny a sv. Jeronýma z okruhu Petra 
Brandla a varhany z 1. pol. 19. století.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti. 

Ve dnech EHD 2011 otevřeno: 
10.9.2011 10.00, 13.00, 16.00 a 20.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Blanka Oujezdská, tel.: 723 93 55 11

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

Doprovodná akce    
Varhanní koncert při komentované prohlídce
Datum a čas konání akce: 10.09.2011   20.00 hod.

Vstupné: zdarma
Varhanní koncert při komentované prohlídce.

Doprovodná akce    
Komentovaná procházka po významných místech obce
Datum a čas konání akce: 10.09.2011   14.00 hod.

Vstupné: zdarma
Komentovaná procházka po významných místech obce.

Lokální garanti: 

Infocentrum s knihovnou Městské části Praha - Kolovraty

http://www.uhrineveska.farnost.cz/
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Památka: Kostel sv. Martina v Lipanech 

Typologie 
památek:

Typ ochrany 
památek:

Adresa: 
Lipany, V Listnáčích
www.ricany.cz/farnost

Kostel leží na severním okraji Lipan (MČ Praha - Kolovraty). Ve 14. a 15. stol. býval farním kostelem. V r. 1863 byl starý a téměř 
zbořený kostel stržen a na jeho místě vystavěn nový v pseudorománském slohu. Je to obdélníkové stavení s apsidou a věží v 
průčelí. Loď je překlenuta křížovou klenbou.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti. 

Ve dnech EHD 2011 otevřeno: 
10.9.2011 10.00, 13.00 a 16.00 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Blanka Oujezdská, tel.: 723 93 55 11

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

Lokální garanti: 

Infocentrum s knihovnou Městské části Praha - Kolovraty
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