
Týden pro rodiny 
Společné chvíle s Vašimi blízkými | 16.–22. 10.

20. října
Statutární město Olomouc a Aquapark Olomouc, a.s.
zvýhodněné rodinné vstupné + zmrzlina
Aquapark Olomouc, Kafkova 21, www.aqua-olomouc.cz, www.prorodinu.olomouc.eu
Tento den bude rodinám v Aquaparku Olomouc poskytována sleva ve výši 50 % z ceníku a každé 
dítě dostane zdarma kopeček zmrzliny.

Family Point místo pro rodinu® | 10:00–12:00 | Zdravé svačinky a přesnídávky
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

Family Point místo pro rodinu® | 13:00–14:30 | Cesta k odplenkování
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

Snoezelen Olomouc | 15:00–17:00 | Dědo, babi, prosím čti mi
Mariánská 7, www.povzbuzeni.cz
Čtení pohádek a jiných knih pro seniory s vnoučaty pro rozvoj mezigeneračních vztahů, rodinných 
vazeb a aktivizaci zájmu dětí o četbu. Vstupné 50 Kč|dospělý s vnoučetem. Rezervace nutná.

Family Point místo pro rodinu® | 15:00–17:00 | Kontaktní rodičovství s dvojčaty
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

Dům dětí a mládeže Olomouc | 15:30–17:00 | Příběhy z mraveniště a malá drakiáda 
Pracoviště DDM Janského, www.ddmolomouc.cz
Zábavná stanoviště motivovaná životem v mraveništi, malá drakiáda pro rodiče a děti, pečení 
brambor a jablíček. Akce ve spolupráci s KMČ Povel.

21. října
Statutární město Olomouc a ZOO Olomouc
děti do 15ti let vstup zdarma
ZOO Olomouc, Darwinova 29, Olomouc-Sv. Kopeček, www.zoo-olomouc.cz, www.prorodinu.olomouc.eu
Přijďte strávit sobotní den do ZOO Olomouc. Děti do 15ti let mají v tento den vstup do zoo zdarma.

Rodinné centrum Heřmánek, z.s.
8:30–11:00 | Burza podzim – zima
náves Svobody 41, suterén MŠ Holice 
(budova pošty), www.rc-hermanek.cz
Možnost prodeje i nákupu podzimního a zimního dětského 
oblečení, sportovního vybavení, hraček a dalšího sortimentu pro 
děti. Registrace prodejců nutná na rc-hermanek@seznam.cz. 
Vstup volný.

Dům dětí a mládeže Olomouc
9:00–11:30 | Ježek Martin na podzim
www.ddmolomouc.cz
Start u starého vchodu do Rozária. Tradiční podzimní stezka, 
hravá soutěživá stanoviště pro dětské kolektivy, menší děti 
a jejich rodiče. Vstupné pro děti 20 Kč. Při trvalém dešti se akce 
nekoná.

Lesní dětský klub Bažinka, spolek Rozvišť, z.s.
9:30–16:00 | Indiánské tvoření
Horka nad Moravou, www.bazinka.cz 
Přijďte si vyrobit luk, šípy nebo toulec. Střílení z luku. Drobné 
tvoření pro malé děti. Rezervace nutná na lbecica@email.cz. 

Family Point místo pro rodinu®

9:30-16:30 | Tajemství ženského pánevního dna | kurz
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

Geniátor – Věda a technika na dosah, z.ú. 
14:00–17:30 | Duchové a dušičky aneb 
vědecko-řemeslný workshop pro děti a rodiče 
Vědecko-řemeslná dílna v Hlubočkách–Mariánském Údolí, 
www.geniator.cz 
Budeme se trošičku bát! Vyrobíme si strašidelné svítící oči, ne-
chutný sliz a přesvědčíme se, že duchové jsou docela přátelští.

22. října
Family Point místo pro rodinu®

10:30-18:00 | Přirozená antikoncepce a vědomé milování 
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

Divadlo na cucky | 14:00-15:30 | Malí architekti 
Dolní náměstí 42, www.divadlonacucky.cz 
Děti se promění ve studenty architektury a seznámí se se základními principy a technikami, které 
architekti využívají. Jde především o rozvinutí fantazie a odbourání stereotypů. 

Divadlo Tramtarie Olomouc | 15:00 | Terezka a kouzelné autíčko
Hynaisova 11, www.divadlotramtarie.cz
Malé Terezce se stane hrozná věc! Ztratí se na školkovém výletě. A co hůř, spolu se svojí největší 
nekamarádkou Emou. Ale co teď? Jak se dostanou včas do školky, když už je autobus pryč? Ještě že 
nakonec objeví kouzelné žluté autíčko, které se umí zvětšovat. A jak to dopadne? Přijďte se podívat…

Statutární město Olomouc a Kino Metropol | 15:00 | Esa z pralesa
Kino Metropol, Sokolská 572/25, www.kinometropol.cz, www.prorodinu.olomouc.eu
Přijďte se podívat na nový animovaný rodinný příběh o tučňákovi jménem Maurice, jehož snem je 
stát se nejlepším kung-fu mistrem na světě. Přestože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností, 
má také obrovské odhodlání. Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou jako Esa z pralesa, která 
se snaží udržovat z džungli pořádek a spravedlnost. Poté, co si na prales začne brousit zuby ďábelsky 
proradná koala Igor, Esa z pralesa se neohroženě vydávají do boje… Dětské vstupné 20 Kč. 

Rodinné centrum Provázek, z.s. | 16:00-18:00 | Provázek má narozeniny 
Komunitní centrum Peškova 1, www.rcprovazek.cz 
Akce pro rodiny s dětmi.

Divadlo na Šantovce | 16:00 | Princové jsou na draka
Galerie Šantovka, Polská 1, www.divadlonasantovce.cz 
Pohádkový muzikál o smutné princezně Lence a králi, který si neumí poradit ani s kralováním 
ani s drakem. Muzikálová pohádka pro děti od 3 let plná slavných písniček od Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře. Vstupné 99 Kč zahrnuje i zdravou svačinku od Zdrawomlsu.

kraje. Kosák Franta vás seznámí se spoustou zajímavostí z ptačího světa a představí vám své 
opeřené kamarády. Dozvíte se, co patří do jejich jídelníčku, jak a z čeho si staví hnízdo a naučíte se 
i něco málo z ptačí řeči. Děti si také odnesou vlastnoručně vyrobený výtvor. Pro děti 5–10 let. Délka 
programu 90 minut. Cena: děti 55 Kč, doprovod zdarma. Rezervace nutná na vmodetem@email.cz.

ARPOK, o.p.s. | 15:30–17:30 | Čokoládové odpoledne
Komunitní centrum Peškova 1, www.arpok.cz, prorodinu.olomouc.eu
Účastníci zjistí, jaký je původ kakaa, jaký je proces výroby čokolády, kde a jak se kakao pěstuje atd. 
Také si vyrobí dárkové balíčky se spravedlivými čokoládkami, které mohou darovat či sami sníst. 
Rezervace nutná na karin.majerova@arpok.cz.

Dům dětí a mládeže Olomouc | 16:00–19:00 | Máš postřeh?
tř. 17. listopadu 47, www.ddmolomouc.cz
Turnaj v jednoduchých deskových a karetních hrách, které prověří váš postřeh. Pro děti i rodiče. 
Startovné 20 Kč.

Divadlo na Šantovce
Dům dětí 

a mládeže Olomouc



16. října
Rodinné centrum Heřmánek, z.s. 
8:30–13:00 | Den otevřených dveří s wellness a divadlem 
náves Svobody 41 (budova pošty), www.rc-hermanek.cz
Přijďte strávit příjemné dopoledne v prostředí vybavené herny RC Heřmánek. Kromě prostoru pro 
hraní bude v nabídce také wellness (stříhání dětí i dospělých, barvení obočí…) a divadélko pro děti. 

Snoezelen Olomouc | 15:30–17:00 | Dejte dětem prostor (nejen v obtížných situacích)
Mariánská 7, www.povzbuzeni.cz 
Setkání s Bc. Terezou Vránovou, autorkou programu Dětský průvodce světem rozvodu. Vstupné 80 
Kč /osoba. Rezervace nutná.

Family Point místo pro rodinu® 
16:00–17:30 | Objev svět svého dítěte aneb komunikace v rodinném “kolbišti” | kurz
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz 

17. října
Rodinné centrum Heřmánek, z.s. | 9:00–14:00 | Screeningové vyšetření zraku 
U cukrovaru 15, www.rc-hermanek.cz
Preventivní vyšetření zrakových vad u dětí od 6 měsíců do 6 let. Nutno objednat nejpozději do 13. 
října na tel.: 777 007 279.

Dům dětí a mládeže Olomouc | 9:00–12:00 | Dopoledne v pohybu 
areál nebo tělocvična DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47 (dle počasí), www.ddmolomouc.cz 
Netradiční hry, soutěže a další aktivity pro nejmenší děti a jejich rodiče.

Snoezelen Olomouc 
13:00–14:00, 14:15–15:15, 15:30–16:30 | Seznámení se Snoezelen prostředím
Mariánská 7, www.povzbuzeni.cz 
Přijďte se seznámit s prostředím, které nabízí neobvyklé smyslové podněty, atmosféru důvěry, 
bezpečí a uvolnění. SNOEZELEN aktivizuje, podporuje vnímání, rozvíjí představivost, motoriku. 
Rezervace nutná.

Family Office Olomouc | 9:00–16:00 | Den otevřených dveří 
náves Svobody 41 (budova pošty), www.familyofficeolomouc.cz 
Přijďte se podívat, jak funguje prostor pro slaďování pracovního a rodinného života. Čeká na vás 
5 vybavených pracovních míst vč. techniky, tiskárny, Wi-Fi a možnosti využití vzdělávací místnosti 
a profesního poradenství.

Rodinné centrum Olivy, z.s. 
9:30–16:00 | Jak se mění vztahy mezi rodinou a školou a je třeba zakládat vlastní školy? 
8. května 27, www.olivy-os.cz 
Seminář, přednášející Ivo Jupa. 

Family Point místo pro rodinu® | 10:00–12:00 | Vázání šátku na nošení dětí | kurz
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

Knihovna města Olomouce | 12:00–17:00 | Výtvarná dílnička 
nám. Republiky 1, oddělení pro děti a mládež, www.kmol.cz
Společné tvoření z vylisovaných kytiček, tentokrát se bude vyrábět „herba – záložka“.

Family Office Olomouc 
16:00–17:30 | Workshop – Jak sladit rodinu, práci a osobní život
náves Svobody 41 (budova pošty), www.familyofficeolomouc.cz 
Aktuální termíny a další semináře / besedy a workshopy najdete na www.familyofficeolomouc.cz.

Family Point místo pro rodinu® | 16:00–19:00 | Rodiče o očkování | beseda
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

Rodinné centrum OLIVY, z.s. | 17:30–20:00 | Kam do první třídy
8. května 27, www.olivy-os.cz
Beseda s představiteli alternativních škol v Olomouci.

18. října
Dům dětí a mládeže Olomouc | 9:00–11:00 | Výtvarná dílnička pro maminky s dětmi 
Pracoviště DDM Janského, www.ddmolomouc.cz
Maminky si vyrobí dekoraci z papírových roliček a drátu. Děti budou mít nachystány aktivity v herně.

Dům dětí a mládeže Olomouc | 9:00–12:00 | Kreslíme, malujeme, tiskneme 
výtvarné pracovny DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47, www.ddmolomouc.cz 
Nakreslíme velký společný obraz, malujeme s maminkou, natiskneme obrázek.

Statutární město Olomouc | 9:00–15:00 | 4. ročník Konference k rodinné politice
Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, www.prorodinu.olomouc.eu
Tentokrát na téma mezigenerační vztahy a mezigenerační soužití. Hlídání dětí zajištěno. Program 
a přihláška na www.prorodinu.olomouc.eu.

Vlastivědné muzeum v Olomouci | 10:00–11:30 | Když jde malý bobr spát
nám. Republiky 5, www.vmo.cz 
Zážitkový lektorovaný program pro rodiče s dětmi o zvířátkách, která se nám usadila natrvalo 
v expozici Příroda Olomouckého kraje. Pro děti 3–7 let. Délka programu 90 minut. Cena: děti 45 Kč, 
doprovod zdarma. Rezervace nutná na vmodetem@email.cz.

Knihovna města Olomouce | 10:00–13:00 | Veselé taneční hrátky
Pobočka Jungmannova, www.kmol.cz
Zábavné dopoledne pro rodiče či prarodiče s dětmi, kteří se zábavnou formou naučí mazurku 
a procvičí si různé taneční variace na známou písničku Zlatá brána.

Family Point místo pro rodinu® | 15:30–17:00 | Homeopatie pro celou rodinu | kurz
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

19. října
Rodinné centrum OLIVY, z.s. | 9:30–11:00 | Poznávání a míchání barev
Komunitní centrum Peškova 1, www.olivy-os.cz 
Workshop s Alenou Kohoutovou Šedivou.

Family Point místo pro rodinu®  
10:00–12:00 | Rodičovské souznění aneb osvědčené tipy a triky ve výchově 
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

Snoezelen Olomouc | 15:00–16:30 | Mezigenerační konflikty
Mariánská 7. www.povzbuzeni.cz 
Beseda s psycholožkou. Vstupné 50 Kč/osoba. Možnost hlídání dětí. Rezervace nutná. Je rovněž 
možné domluvit individuální konzultace k rodičovství a výchově. Vstupné 120 Kč/1 hod.

Dům dětí a mládeže Olomouc | 15:00–18:00 | Sousedské podzimní slavnosti
Pracoviště DDM, Rožňavská 21, www.ddmolomouc.cz
Soutěže pro smíšené týmy dětí spolu s rodiči.

Vlastivědné muzeum v Olomouci | 15:30–17:00 | Za kosákem Frantou
nám. Republiky 5, www.vmo.cz 
Zážitkový lektorovaný program pro rodiče s dětmi, který vás provede expozicí Příroda Olomouckého 

dům dětí 
a mládeže
olomouc

Divadlo na Šantovce

Snoezelen Olomouc

Aquapark Olomouc, a.s.


