
Olomoucké lafayettovské slavnosti 
10.–14. září | Václavské náměstí a Náměstí Republiky 4
VIII. ročník divadelních her v autentických historických kulisách
divadelní inscenace olomouckého dramatika Jana Sulovského o osobnostech,  
které se trvale zapsaly do historie města 

Jan Sulovský: Lafayette – Hrdina dvou světadílů
pátek 10. září | 18:00 | Správní archiv Armády ČR – nádvoří, Náměstí Republiky 4
Již klasická hra Jana Sulovského přibližuje divákům působivou a zábavnou formou pestrý a dobrodružný 
život generála Lafayetta, který se zasloužil o vítězství amerických osad v boji za nezávislost a stal se jednou 
z ústředních postav Velké francouzské revoluce. Zvláštní důraz přitom inscenátoři položili na téměř tříleté 
olomoucké uvěznění Lafayetta, na jeho nezdařený pokus o útěk i na dobrovolnou internaci jeho manželky 
Adrieny s oběma dcerami ve vedlejší cele. Inscenace se hraje na II. nádvoří Správního archivu AČR, tedy 
v autentických kulisách bývalé jezuitské koleje (tehdejšího veznění generála Lafayetta).
Účinkují: Vladimír Hrabal, Lenka Kočišová, Adina Hoňková, Václav Bahník a Jaroslav Krejčí 
Režie Jan Sulovský
Po skončení představení se mohou zájemci zúčastnit komentované prohlídky prostor Správního archivu AČR

Jan Sulovský: Václav III. – O historii jedné královraždy
neděle 12. září a úterý 14. září | 19:30 | Václavské náměstí, před katedrálou sv. Václava
Inscenace vznikla roku 2006 u  příležitosti 700. výročí připomínky zavraždění posledního Přemyslovce 
na českém trůně Václava III. a poprvé byla odehrána přímo v den výročí tragické události 4. srpna 2006 
na Václavském náměstí v Olomouci před katedrálou sv. Václava, nedaleko kapitulního děkanství, kde se 
královražda udála. Základní dramatický princip tvoří imaginární setkání několika historických osobností, 
které se v tomto složení nemohly nikdy sejít. A tak se v inscenaci kromě Václava III. a jeho otce Václava 
II. objevují také kněžna Libuše, historik František Palacký a Šašek. Inscenace je nastudována ve  stylu 
jarmarečního divadla a snaží se prostřednictvím kontaktu hereckých představitelů s diváky komunikovat se 
současností. Inscenace je uváděna k 715. výročí, které letos uplyne od jeho smrti (1306).
Účinkují: Petr Kubes, Václav Bahník, Vlasta Hartlová, Jaroslav Krejčí a Vladimír Hrabal 
Režie Jan Sulovský
Po skončení představení se mohou zájemci zúčastnit komentované prohlídky krypty katedrály
Jednotné vstupné: 100 Kč
pořádá Agentura Lafayette, z.s. | za  podpory statutárního města Olomouce | ve  spolupráci se Správním archivem Armády ČR 
v Olomouci, Moravským divadlem Olomouc, Arcibiskupstvím olomouckým a Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci

Open air
Sloup světla

Živá modlitba za konec pandemie
pátek 10. září | 20:00 | Horní náměstí

Všechny soubory Moravského divadla Olomouc se spojily, aby společně vytvořily velké audio-
vizuální představení k zahájení – snad první – po covidové sezony. Kromě slavných skladeb 
vyjadřujících naději, že se vše obrátí k lepšímu, jako jsou například Libušino proroctví Bedřicha 
Smetany, nebo Sbor Židů z  Verdiho opery Nabucco, se můžete těšit na  světovou premi-
éru velké vokálně symfonické skladby Mikoláše Troupa, která je zhudebněním textů vepsa-
ných na Sloup Nejsvětější Trojice, anebo velké zvukové panorama všech olomouckých zvonů 
k uctění památek pandemie. Celý večer završí vztyčení „Sloupu světla“ – znamení společné 
modlitby za konec celosvětové tragédie, k níž se stavíme s nadějí a vírou v lidství.

Režie: Tomáš Ondřej Pilař
Autorská hudba: Mikoláš Troup

Účinkují: sólisté souboru opery a operety MDO: Ivana Veberová j. h., Barbora Řeřichová, Jakub Rousek
sólisté souboru baletu MDO: Yuki Beppu, Francesca Raule, Emily-Joy Smith, Sawa Shiratsuki, Hirofumi Kitazume,

Sergio Mendéz Romero, Stefano Sacco
sólisté činohry MDO: Vlasta Hartlová, Vendula Nováková, Ivana Plíhalová, Václav Bahník,  

Lukáš Červenka, Jan Ťoupalík, Roman Vencl

Dirigent: Petr Šumník
Pěvecký sbor MDO, Sbormistryně: Lubomíra Hellová, Orchestr MDO

Večerem provází: Natálie Tichánková

místa k sezení: 50 Kč | předprodej v Informačním centru Olomouc, podloubí radnice od 1. 9. 20210 | stání zdarma 
www.moravskedivadlo.cz

arganový olej, kabelky, tašky, hedvábné šály, 
papírová přání, patchwork a spoustu dalších 
nezbytností 

Letní čítárna u kašny
pátek 10. září | 12.00–17.00 
sobota 11. září | 10.00–17.00 
Náměstí Republiky
tradiční čítárna Knihovny města Olomouce
možnost začíst se do knihy, resp. si nějakou 
knihu odnést

Rallye Flora  
sobota 11. září | od 8.00 
Smetanovy sady
soutěž dálkově řízených autíček 
autíčko / robot projede soutěžní trať  
– most ve Smetanových sadech
www.robotrip.cz
Slavnostní odhalení sochy ponocného
sobota 11. září | 10:00 | Vila Primavesi
odhalení kopie sochy ponocného ve 
výklenku vily, kterou zhotovil řezbář Petr 
Steffan podle originální sochy Antona 
Hanaka | zahraje Moravská filharmonie 
Olomouc
Milénium olomouckých Přemyslovců 
Historické odpoledne
neděle 12. září | 14:00–18:00 
Václavské náměstí
středověká kuchyně s ochutnávkou 
ukázka dobových zbraní | historické kostýmy 
| stará řemesla a dílny 

Doprovodný program 
6.–12. září
Koncerty v Letním kině
6.–10. září | Letní kino
koncerty a doprovodný program v Letním kině

Olomoucké antikvariátní trhy 
7.–11. září | 9:00–18:00 | Dolní náměstí
tradiční knižní a antikvariátní trhy 

Ekologické dny Olomouc 2021 
8.–19. září | Dům přírody Litovelského 
Pomoraví – Sluňákov a Rajská 
zahrada, proluka Muzea umění 
Olomouc
31. ročník společné porady o našem světě 
besedy a debatní večery | koncerty | výstavy 
| vycházky a výlety

Oslava 2. narozenin dětského 
knihkupectví Zlatá velryba
pátek 10. září | 9:00–18:00 
knihkupectví Zlatá velryba 
Dolní náměstí 23
besedy, předčítání a výtvarné dílny s knižními 
tvůrci, losování o ceny  
| pro všechny děti bude připraven dárek

FlerJarmark
10.–11. září | 10:00–17:00 | Dolní náměstí
ručně vyrobené šperky, brože, šité taštičky 
a obaly na knížky, pletené a háčkované 
čepičky a dečky, hračky, přírodní mýdla, 

Výstavy
StreetArt Festival
1.–15. září | Horní náměstí
streetart výstava v Creative contaYner na 
náměstí

Nejkrásnější strom v Evropě
9.–11. září | 9:00–11:00, 16:00–19:00 
Oranžerie, Smetanovy sady 
čtvrtek 9. září | 10:00 | vernisáž výstavy
vernisáž a výstava děl dětí ze základních škol 
z Olomouce a okolí | Europe Direct Olomouc

Výstava obrázků Nadace Malý Noe 
Soutěž v kreslení dětí z dětských 
domovů a Klokánků Olomouckého 
kraje
8. září – 8. října | 18:00 | Horní náměstí 
středa 8. září | 15:00 | vernisáž výstavy 4. 
ročník soutěže na téma Báje a pověsti aneb 
tajemné postavy a kouzelné bytost 

Muzeum umění Olomouc 
9.–18. září | SEFO, MUO, UP Konvikt
výstavy, komentované procházky a prohlídky, 
výtvarné dílny, diskuse, intervence

Ekologické dny Olomouc: Originál 
čtvrtek 9. září | 18:00–23:00 | SEFO
diskuse EDO

Proluk.art | STAVBA 
sobota 11. září | 14:00–18:00 | SEFO
výtvarné dílny 

Veřejné umění: Petr Válek 
sobota 11. září | 14:00 | MUO
komentovaná procházka

Formování veřejného prostoru 
s Tyflocentrem 
neděle 12. září | 14:00 | UP Konvikt
workshop 

Koncert pro 3 klavírní křídla 
pátek 17. září | 10:00 | MUO 
prožitková intervence

RE: Století relativity 
pátek 17. září | 18:00 | MUO 
intervence do stálé expozice, prohlídka

Tichý křik 
pátek 17. září | 19:30 | SEFO 
umělecká intervence SEFO, komentovaná 
prohlídka

Tvoříme SEFO 
sobota 18. září | 18:00 | MUO 
diskuse

Jan Pamuła: Světelné objekty
5. srpna – 31. října | Katedrála 
sv. Václava krypta
výstava 

Dny evropského dědictví
6.–12. září 2021 | ded.olomouc.eu

zve statutární město Olomouc 

Hlavní program 

Koncerty
sobota 11. září | 10:00–22:00 | Horní náměstí
10:00 Daniel Režný
12:00 Matěj Plíhal
14:00 Zavíráme
16:00 Alen
17:30 The Middle Of The Sandwich
19:30 Dirty Old Dogs
21:00 The Gardeners

Pohádkový svět Divadla Tramtarie
sobota 11. září | 11:00–16:30 | Horní náměstí u Caesara
výtvarné dílničky s pohádkou, fotokoutek s herci, malování na obličej, další aktivity
11:00 pohádka Terezka a kouzelné autíčko
12:00 žonglovací workshop s Cirkusem Levitare
13:00 Kašpárkova říše
15:00 pohádka O popleteném kouzelníkovi

Oživ centrum III
10.–11. září | 10:00–22:00 | Horní náměstí
3. ročník festivalu plného designu, jídla a zábavy
bohatý kulturní program, program pro děti, letní kino a food zóna
design trh se SWAP koutkem
gastrozóna s netradičním posezením



Dny otevřených památek 
11.–12. září | zpřístupnění olomouckých památek, institucí a zajímavých objektů
komentované prohlídky & doprovodný program

• Arboretum Bílá Lhota | sobota 8:00–18:00 | 11:00 a 14:00 komentované prohlídky | výstava 
Hany Čermákové ve vstupní hale | nahlédnutí do nově vznikající zemědělské expozice VMO | vstupné: 
zvýhodněné 30 Kč

• Art Rubikon | sobota 8:00–19:00 | výstava: Eva Mansfeldová – Obrazy
• Arcibiskupský palác | sobota a neděle 10:00–18:00 | základní okruh – komentované prohlídky 

reprezentativních sálů s průvodcem, vstup volný, omezená kapacita skupiny, nutná rezervace místa 
a času prohlídky na webu paláce www.arcibiskupskypalac.cz | galerie – výstava K oslavě a potěše 
| Umělecké sbírky olomouckých biskupů a arcibiskupů | vstupné: základní 120 Kč snížené 80 Kč; 
senioři, děti

• Bazilika navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku | sobota 10:00–18:00, neděle 13:00–
18:00 zpřístupnění baziliky | mimo dobu konání bohoslužeb – sobota 10:00–11:00, 12:00–13:00, 
neděle 15:00–16:00 | výstava k Jubilejnímu roku 900 let řádu premonstrátů

• Čistička odpadních vod | sobota 8:00 a 12:00 | komentované prohlídky čističky na Nových Sadech
• Divadlo Tramtarie | sobota 13:00 | komentovaná prohlídka s ředitelkou Petrou Němečkovou
• Dům přírody Litovelského Pomoraví – Sluňákov | 8.–19. září | Ekologické dny Olomouc 2021 

31. ročník společné porady o našem světě | besedy a debatní večery | koncerty | výstavy | vycházky 
a výlety 

• Dominikánský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie | sobota 8:00–17:00, neděle 
12:00–17:00 | zpřístupnění kostela v ulici Slovenská 14

• Dopravní podnik města Olomouce | čtvrtek 9. září 15:00 a 16:00 | komentované prohlídky 
vozovny depa tramvají v Koželužské ulici a historické tramvajové soupravy – motorového vozu č. 223 
a vlečného vozu č. 99 | nutná registrace v Informačním centru | ve skupině max. 30 osob

• Fort XIII. Nová ulice | sobota 10:00–18:00 | prohlídky Fortu, muzea Lagerfort XIII. a vystavené 
vojenské techniky 

• Fort Křelov | sobota 11:00–21:00, neděle 11:00–18:00 | komentované prohlídky | dobrovolné 
vstupné 

• Freskový sál Komenium | sobota 10:00–15:00 | zpřístupnění zrestaurovaného slavnostního 
freskového sálu | komentované prohlídky v každou celou hodinu | poslední ve 14:00

• Galerie Anděl | sobota 9:00–12:00 | společná výstava umělců z okruhu galerie | neděle 16:00 
a 18:30 Na kus řeči s Janem Čenským | rezervace nutná!

• Galerie Atelier Kateřiny Dostálové | sobota 10:00–12:00 | derniéra výstavy Štěpána Mareše  
& křest knihy | autogramiáda knihy Jany Zwyrtek Hamplové

• Galerie Labyrint | sobota 9:00–12:00 a 17:00–19:00 | výstava: Sergej Kulina – Obrazy s příběhem
• Galerie města Olomouce | sobota 9:00–15:00 | výstava: Graphic fascinations. Graphics from 

Krakow_představí se 14 grafiků z partnerského města Krakova
• Galerie Mona Lisa | sobota 9:30–12:00 | výstava: Japonsko v detailech – výstava navazující 

na stejnojmennou publikaci manželů Cihlářových
• Galerie PAF | sobota a neděle 8:00–22:00 | výstavní prostor v ulici Ztracená 6 | výstava: Jan Pfeiffer 

– Portál
• Galerie Rubikon | sobota 9:00–15:00 | výstava: Salon babího léta
• Galerie Skácelík | sobota 10:00–12:00 | společná výstava autorů z okruhu galerie
• Galerie XY | pondělí–neděle 9:00–19:00 | pátek 18:00 | komentovaná prohlídka výstavy Escape 

Dystopia a hudební vystoupení | výstava: Escape Dystopia | Polina Davydenko, Michal Mitro, Total 
Refusal, Eva Ursprung – kolektivní výstava českých a rakouských umělců kurátorky Monika Beková, Iris 
Kasper

• Hotelový dům | sobota 9:00–15:00 | zpřístupněná střecha 
• Husův sbor | sobota 9:00–16:00, neděle 13:00–16:00 | kostel a kolumbárium | výstava fotografií: 

Marek Trizuljak – Krajiny jitra
• Jihoslovanské mauzoleum | sobota 11:00–15:00 | zpřístupnění kaple mauzolea | komentované 

prohlídky o historii 
• Kaple sv. Jana Nepomuckého | sobota 11:00–12:00 | komentovaná prohlídka kaple na Mrštíkově 

náměstí
• Kaple sv. Jana Sarkandra | sobota 10:00–16:00, neděle 10:00–14:00
• Katedrála sv. Václava | neděle 11:00–13:00 a 14:00–18:00 | zpřístupněná katedrála a krypta | 

výstava: Jan Pamuła – Světelné objekty expozice umístěna v kryptě katedrály | vstupné na výstavu 
v kryptě: doporučený příspěvek 50 Kč/osoba, 150 Kč/rodina – 2 dospělí + všechny děti 6-18 let

• Kino Metropol | sobota 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 | komentované prohlídky kina_zdarma nutná 
rezervace www.kinometropol.cz | filmové projekce se zvýhodněným vstupným

• Knihovna města Olomouce | sobota 8:00–16:00 | budova bývalého okresního hejtmanství | soutěže 
výstava Hany Münsterové a Josefa Masničáka | Letní čítárna u kašny

• Knihovna města Olomouce – Letní čítárna u kašny | pátek 12:00–17:00 a sobota 10:00–17:00 
možnost začíst se do knihy v čítárně na náměstí Republiky, resp. si nějakou knihu odnést

• Knihovna města Olomouce – Pobočka Brněnská | sobota 10:00–16:00 | komentovaná prohlídka 
kubistické vily Františky Lipčíkové (Hrubanova vila) | výstava: Iveta Skřivánková – Obrazy a minerály

• Korunní pevnůstka | neděle 9:00–18:00 | nový amfiteátr, pevnostní valy, Barokní prachárna, Pevnost 
Poznání

• Kostel Českobratrské církve evangelické | sobota 9:00–17:00, neděle 12:00–16:00 | zpřístpnění 
kostela | reprodukovaná hudba | vstupné dobrovolné

Komentované prohlídky & procházky
6.–12. září | netradiční prohlídky pozoruhodných míst se zajímavými osobnostmi

Olomoucká domovní znamení  
– historie a pověsti
6.–12. září | vždy v 19:00
procházka Horním a Dolním náměstím,  
při níž se dozvíte spoustu zajímavého 
provádí Štefan Blaho
sraz před Informačním centrem 
doba trvání 1 hodina

Olomouc za branami
6.–12. září | vždy v 17:00
každé město má svá tajemství, za branami města 
na Vás čeká spousta opomíjených olomouckých 
pozoruhodností: ucelený pás gotických a barokních 
hradeb, botanická zahrada s největší rozáriem 
na Moravě, jihoslovanské mauzoleum, vily olomoucký 
vývozců sladů se zaniklou synagogou, brána Marie 
Terezie a ještě jeden sloup na závěr, který je dalším 
evropským unikátem. 
provádí Štefan Blaho | sraz před Informačním 
centrem | doba trvání 1,5 hodin

Olomouc v Evropě
6.–12. září | vždy v 10:00
město je od nepaměti duchovní metropolí s celou 
řadou významných církevních představitelů 
evropského významu, které jsou s městem spjati 
svatý Cyril a Metoděj, Jindřich Zdík, kardinál Borgia, 
papež Jan Pavel II. V pozdější době se přidává 
i tradice vojenská – generál Lafayette či polní maršál 
Radecký, avšak velmi pozoruhodná je v městě 
Olomouc tradice hudební s Mozartem, Beethovenem 
a Gustavem Mahlerem. Přičtěme k tomu knížata, 
krále, císaře a poslední době činorodou nejstarší 

moravskou univerzitu, která spolupracuje 
s výzkumnými pracovišti v celé Evropě a nepřekvapí 
nás, že má být město na co hrdé.
účast volná | pouze pro seniory | není nutná 
rezervace | sraz v Informačním centru Olomouc  
doba trvání 1–1,5 hodiny

Prohlídka krytu civilní obrany
pátek 10. září | 18:00–22:00 | sobota a neděle 
11.–12. září | 10:00–16:00 | Bezručovy sady
zpřístupnění a komentované prohlídky krytu
provádí Lukáš Vykydal
vstup volný

Unikátní prohlídka olomouckého street artu
9.–11. září | vždy v 17:00 | Olomouc
Komentovaná prohlídka velkoformátových maleb, 
které vznikly během několika let v rámci Street art 
Festivalu.
Trasa – ulice Denisova – tř. Svobody  
– Lafayettova – Šmeralova | délka 2–2,5 hod
sraz u Muzea umění
provádí organizátoři Street art Festivalu z.s.
nutná registrace na 
www.airbnb.cz/experiences/1202470
minimální počet na skupinu 4 max počet 10 osob 
zvýhodněné 150  Kč za osobu

Po stopách odkazu našich předků
středa 8. září | 16:00 | Černovír
komentovaná vycházka kolem Střední školy 
zemědělské a zahradnické, Vojenským hřbitovem 
v Černovíře, domu rodiny Dr. Vladimíra Petřka,  
hrázi řeky Moravy

sraz na parkovišti Klášterního Hradiska
vycházka po okruhu | délka 2 km, cca 100 minut
provádí PaedDr. Rudolf Hradečný
účast volná

Vycházka volnou krajinou
čtvrtek 9. září | 16:00 | Černovír
komentovaná vycházka po rodinných hájích:  
Venkovní katedrála a Strážná bouda, Hromova dubu, 
hrázi Velkého rybníka u Loděnice, železniční trati 
Olomouc – Praha
sraz na konečné autobusu č. 22
vycházka po trase Černovír – Chomoutov 
délka 4 km, cca 120 minut
provádí PaedDr. Rudolf Hradečný
účast volná

Kam chodí tramvaje spát?
čtvrtek 9. září | 15:00 a 16:00 
Dopravní podnik města Olomouce,  
Koželužská ulice 
prohlídky vozovny Dopravního podniku, depa tramvají 
i historické tramvajové soupravy  
– motorového vozu č. 223 a vlečného vozu č. 99
sraz u vchodu do DPMO v Koželužské ulici
nutná registrace v Informačním centru 
ve skupině max. 30 osob 

Noční výstup na radniční věž
pátek 10. září | 22:00 a 24:00 | Horní náměstí
mimořádný noční výstup na nově opravenou radniční 
věž | nová expozice o historii věže

Olomouc jak ji neznáte
sobota 11. září | 10:00 a 14:00 | Horní náměstí
netradiční komentované vycházka po centu města
provádí Vladimír Gračka
sraz na Horním náměstí u modelu města
vstup volný

Setkaní s Charlesem Wildou 
sobota 11. září 
10:00, 11:00, 13:00, 14:00 
radnice, obřadní síň
komentované prohlídky fresek v obřadní  
síni budovy radnice
provádí MgA. Vladimír Hrabal
vstup volný

Freskový sál Komenium
sobota 11. září | 10:00–15:00
zpřístupnění nově zrestaurovaného  
slavnostního freskového sálu
komentované prohlídky v každou celou hodinu 
poslední v 14:00
vstup volný

Palmový skleník v tajemné  
večerní atmosféře
sobota 11. září | 19:30, 20:30, 21:30 
Palmový skleník ve Smetanových sadech
komentované prohlídky exotických rostlin  
v noční atmosféře
omezená kapacita 
online předprodej vstupenek 60 Kč,  
děti do 6 let zdarma 
www.flora-ol.cz

Cyklovyjížďka po stopách  
olomouckých stavitelů Aulegka a Wittnera
neděle 12. září | 15:00  
Molitorova knihovna, Kosinova 7 
po stručné komentované prohlídce Molitorovy 
knihovny s výstavou Adolf Loos Plzeň šlápneme 
do pedálů a projedeme se olomouckým příběhem 
Adolfa Loose a jeho talentovaných  
olomouckých žáků
sraz Kosinova 7 
www.molitorka.org

• Kostel Panny Marie Pomocné | pátek 19:00, neděle 8:30–10:00 | zpřístupnění kostela na Nové 
Ulici, I. P. Pavlova | pátek 19:00 | Stupkovo kvarteto a hosté | hudební slavnost barokní a klasické hudby 
| vstupné dobrovolné | neděle 8:30–10:00 | růženec a mše svatá

• Kostel Panny Marie Sněžné | sobota a neděle 10:00–16:00 | výstava: Všechny barvy naděje aneb 
Jak Haiti (ne) přichází o školáky | výstava fotografií Jiřího Pasze

• Kostel sv. Cyrila a Metoděje | sobota a neděle 14:00–17:00 | zpřístupněna kostela v Hejčíně |  
věž není z technických důvodů zpřístupněna | vstupné: dobrovolný příspěvek na opravu kostela

• Kostel sv. Kateřiny | sobota 10:00–12:00 a 14:00–17:00 | zpřístupněna kostela v Kateřínské ulici
• Kostel sv. Michala | sobota 10:00–16:00, neděle 13:00–17:00 | kaple sv. Alexeje, křížová chodba, 

rajský dvůr, sklepení, gotická věž se zvony
• Kostel sv. Mořice | sobota 9:00–18:00 a neděle 10:00–18:00 | zpřístupnění kostela a nově 

zrekonstruované vyhlídkové věže
• Kryt civilní obrany | pátek 18:00–22:00, sobota a neděle 10:00–16:00 | zpřístupnění krytu 

v Bezručových sadech | komentované prohlídky krytu
• Lomená galerie | sobota a neděle 00:00–24:00 | streetart galerie v Denisově ulici, průchod vedle 

Lapidária VMO | výstava: David Strauzz – be in love
• Městská kasárna | sobota 10:00–12:00 | zpřístupnění nádvoří kasárny | vstup z ulice U Stadionu
• Molitorova knihovna | sobota 10:00–18:00, neděle 10:00–15:00 | zpřístupnění kulturního centra 

Molitorova knihovna, Kosinova 7 | výstava Aulegk – Wittner: Zrcadlové osudy, zmapovali jsme osudy 
dvou zapomenutých olomouckých stavitelů, kteří navždy proměnili tvář Olomouce i celé Moravy | sobota 
15:00 | komentovaná prohlídka výstavy | neděle 15:00 | Cyklovyjížďka po stopách olomouckých stavitelů 
Aulegka a Wittnera

• Moravské divadlo Olomouc | sobota 9:00–14:00 | prohlídky divadla | vstupné 20 Kč | omezený 
počet, nutné časové vstupenky

• Muzeum umění Olomouc | sobota a neděle 10:00–18:00 | sobota 14:00–18:00 Pro(luk)
art | STAVBA | recyklační tvoření pro rodiny s dětmi: výtvarné dílny | výstavy: Trienále současné 
středoevropské kultury UNIVERSUM, Jan Pamuła: Světelné objekty, Stálá expozice moderního 
výtvarného umění Století relativity

• Oranžerie | 9.–11. září | 9:00–11:00, 16:00–19:00 | výstava Nejkrásnější strom v Evropě | vstup zdarma
• Palmový skleník | sobota 19:30, 20:30, 21:30 | komentované prohlídky exotických rostlin v unikátní 

noční atmosféře | omezená kapacita, online předprodej vstupenek na www.flora-ol.cz | vstupné 60 Kč, 
děti do 6 let zdarma

• Parní čerpací stanice Chválkovice | sobota 8:00 a 12:00 | komentované prohlídky čerpací stanice
• Pöttingeum | sobota 9:00–16:00, neděle 9:00–12:00 | prohlídka kaple a reprezentativních prostor 

Střední zdravotnické školy a Vyšší odborná školy zdravotnické Emanuela Pöttinga 
• Radnice | sobota 10:00–16:00 | otevření reprezentativních prostor radnice: věž, kaple sv. Jeronýma, 

obřadní síň, zasedací místnost a kancelář primátora | expozice o historii města, radnice, orloje, Expozice 
představitelů městské samosprávy od poloviny 19. st. do současnosti, historické letecké snímky Olomouce 
| 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 | Setkání s Charlesem Wildou – komentované prohlídky fresek v obřadní síni 

• Radniční věž | pátek 22:00–24:00 | noční výstup na radniční věž
• Rocková Galerie – Metal s tebou | sobota 10:00–20:00, neděle 15:00–19:00 | komentovaná 

výstava dobových plakátů, koncert Hudebního Institutu Olomouc | vstupné dobrovolné
• Sloup Nejsvětější Trojice | sobota a neděle 10:00–16:00 | otevření kaple památky UNESCO
• Smarthotel Nezvalova Archa | neděle 14:00 | komentovaná prohlídka hotelu – odhalení příběhu 

Nezvalovy Archy s uměním Jiřího Davida
• Svatokopecké muzeum | sobota a neděle 10:00–17:00 | zpřístupnění muzea | vstupné snížené 40 Kč
• Telegraph | sobota a neděle 10:00–18:00 | sobota 16:00 | Telegraph Open House: Komentovaná 

prohlídka s architekty | výstava: SIGNÁL II 
• UP – Lékařská fakulta | sobota a neděle 10:00–18:00 | promítání prezentace o historii LF UP 

a jejích budov |; výstava malíře MgA. Milana Kubeše ve foyer
• UP – Parkánové zahrady | sobota a neděle 9:00–18:00 | vchod Svatojakubskou uličkou z ul. 

Křížkovského nebo z Bezručových sadů schodištěm
• UP – Pevnost poznání | sobota–neděle 9:00–18:00 | interaktivní muzeum vědy | expozice Věda 

v pevnosti zdarma, jinde běžné vstupné
• UP – Knihovna Univerzity Palackého – Zbrojnice | sobota a neděle 9:00–16:00 

výstavy: Reformátorka Marie Terezie, Architektura českých knihoven | výstava starých tisků 
a nejzajímavějších knih z fondu 

• UP – Umělecké centrum | neděle 10:00–16:00 | 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 
| komentované prohlídky bývalého Jezuitského konviktu každou celou hodinu, v rámci nichž budou 
návštěvníci provedeni celou budovou a jejími krásami včetně nahlédnutí do Filmového, Divadelního 
a Komorního sálu a vstupu na Židovskou bránu | 10:00–15:30 | průběžné komentované prohlídky 
kaple Božího Těla | animační program u Caroliny UC UP pro malé i velké | barokní vystřihovánky, puzzle 
s fotografiemi kaple Božího Těla, skládačka barokních obrazů | vstupné: dobrovolné

• Vědecká knihovna v Olomouci – depozitář v Hejčíně | sobota a neděle 9:00–16:00 | prohlídky 
skladů, knihařské a restaurátorské dílny, možnost vidět „v akci“ skenovacího robota na digitalizační 
jednotce | ukázka z historických fondů VKOL, knih v minulosti zakázaných kvůli jejich mravně závadnému 
obsahu. | adresa: Tomkova 44, Olomouc-Hejčín.

• Vila Primavesi | pátek 14:00, 15:00, 16:00 a sobota 13:00, 14:00, 16:00, 17:00
 komentované prohlídky | zvíhodněné vstupné 50 Kč | sobota 10:00 Slavnostní odhalení sochy 

ponocného
• Vitrína Deniska | sobota a neděle 00:00–24:00 | výstavní prostor v ulici Denisova 5 | výstava: 

Televize Estráda, kurátorka Nela Klajbanová
• Židovská obec | neděle 10:00–17:00 | komentované prohlídky společenských prostor obce v ulici 

Komenského 7 | pečení chaly | 11:00 přednáška | 15:00 koncert


