
S kočičkou Olou  
po Olomouci
Prohlídka města bez průvodce určená pro rodiny s dětmi, 
tábory, skupiny či dětská sdružení (od cca čtyř let).

Hra pro malé detektivy, kteří chtějí objevit 10 stanovišť  
označených postavou kočičky Oly a do herní mapy získat 
všechny symboly umístěné na stanovištích.

Jak se do hry zapojit? 
Na místech, která jsou do hry  zapojena, si  můžete zdarma 
vyzvednout mapu a sami si naplánovat trasu.

Stanoviště, kde lze získat mapu: Informační centrum Olomouc,  
Pevnost poznání, Botanická zahrada, Arcibiskupský palác, 
Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum.

délka trasy: cca 3,5 km 
mapa je v české a anglické verzi 

Co je cílem hry? 
Cílem je  získat všechny  symboly z 10-ti  stanovišť   
do mapy. Pokud se vám to podaří, čeká na vás malá odměna 
v informačním centru (podloubí radnice).
Kromě symbolů na vás  u stanovišť s kočičkou Olou čeká  
také zajímavé povídání o místě, kde se nacházíte.

Kdy je možné se do hry  zapojit? 
Od července do konce září,   
denně mimo pondělí, od 10 do 17 hod. 

Dotazy či další informace? 
statutární město Olomouc,  
oddělení cestovního ruchu
e-mail: tourism@olomouc.eu 
tourism.olomouc.eu 



Walking Around Olomouc 
with Ola the Cat
A sightseeing trip of the city, without a guide for families with 
children, members of summer camps, groups or youth clubs 
(from 4 years of age).
A game for young detectives who will want to discover 
10 sights marked with the sign of Ola the Cat and obtain 
10 symbols for their map of the game.

How to joint he game?
The sites of the game will provide you with a free map with 
which you will plan your own route.

The sites with the free map: Olomouc Information Centre ,  
Fortress of Knowledge, Botanical Garden, Archbishop’s Palace, 
Archdiocesan Museum,  Regional Museum of Olomouc.

The route is about 3.5 kilometers long.
The free map is in Czech or English.

The aim of the game
The aim is to obtain the symbols from all  
of the 10 sites and put them in your map.

If you are successful, there will be a small prize waiting  
for you in the Information Centre in the arcade of the Town Hall.

You will hear interesting stories  at each of the sites where  
you receive your symbol of pussycat Ola.

When join the game?
From July to the end of September,  
from 10 a.m. to 5 p.m. (not on Mondays).

Questions and further information?
Statutory City of Olomouc
Olomouc Tourism Department 
e-mail: tourism@olomouc.eu 
tourism.olomouc.eu 


