KALENDÁŘ AKCÍ 2017

ÚNOR
 10.–11. 2. | TOURISM EXPO
veletrh cestovního ruchu na Výstavišti Flora
www.fl ora-ol.cz
BŘEZEN
 16. 4. | OLOMOUCKÉ VELIKONOCE
3. ročník oslav velikonočních svátků, hanácký folklór,
velikonoční řemeslný jarmark | tourism.olomouc.eu
 6.–15. 3. | JEDEN SVĚT
19. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech
www.jedensvet.cz
BŘEZEN – DUBEN
 březen – duben | PASCHALIA OLOMUCENSIA
5. ročník festivalu, výstavy, divadlo, koncerty, čtení z bible
www.paschaliaolomucensia.cz
DUBEN
 18. 4. | BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN
zpřístupnění památek a komentované prohlídky v rámci
Mezinárodního dne památek a historických sídel
branypamatekdokoran.olomouc.eu
 20.–23. 4. | FLORA OLOMOUC
jarní etapa mezinárodní zahradnické a květinové
výstavy a veletrhu | www.flora-ol.cz
 22. 4. | ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY
program na Horním náměstí spojený s otevřením
sezony | tourism.olomouc.eu
 25.–30. 4. | ACADEMIA FILM OLOMOUC
52. mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů
www.afo.cz
 28.–29. 4. | TVARŮŽKOVÝ FESTIVAL
akce spojená s ochutnávkou tvarůžkových specialit,
doprovodný folklórní program, prezentace
minipivovarů | tourism.olomouc.eu
KVĚTEN
 1. 5. | EKOJARMARK
jarmark a kulturní program na Horním náměstí v rámci
Ekologických dnů | www.slunakov.cz
 9. 5. | DEN EVROPY
open-air program s koncerty, zábavou a soutěžemi
na Horním náměstí
www.europe-direct.cz/strediska/olomouc

 5.–21. 5. | DVOŘÁKOVA OLOMOUC
16. ročník mezinárodního hudebního festivalu
www.mfo.cz
 12.–21. 5. | DIVADELNÍ FLORA
21. ročník mezinárodního divadelního festivalu
www.divadelniflora.cz
 13.–14. 5. | GARDEN FOOD FESTIVAL
3. ročník gastronomického festivalu ve Smetanových sadech
www.gardenfoodfestival.cz
 19. 5. | OLOMOUCKÁ MUZEJNÍ NOC
4. ročník společné akce olomouckých muzeí, galerií
a dalších kulturních institucí, noční prohlídky expozic
s doprovodným programem
www.olomouckamuzejninoc.cz
 26.–27. 5. | OLOMOUCKÉ VINNÉ SLAVNOSTI
jarní část vinných slavností na Horním náměstí
www.olomoucka-vinna.cz
 25.–27. 5. | BEERFEST
16. ročník pivního festivalu spojeného s hudebním
programem | www.pivnifestival.cz
KVĚTEN – ČERVEN
 29. 5.–4. 6. | SVÁTKY PÍSNÍ
45. ročník mezinárodního festivalu pěveckých sborů
www.festamusicale.com
ČERVEN
 1. 6. | CENA MĚSTA OLOMOUCE ZA ROK 2016
20. ročník ocenění významných osobností města,
8. ročník udělování Ceny za počin roku
www.cenamesta.cz
 2.–3. 6. | SVÁTKY MĚSTA OLOMOUCE
tradiční historické oslavy města, průvod ke cti
sv. Pavlíny, koncerty & divadla, řemeslný jarmark,
hry a výtvarné dílny pro děti | svatkymesta.olomouc.eu
 9. 6. | NOC KOSTELŮ
7. ročník zpřístupnění olomouckých kostelů
a modliteben | www.nockostelu.cz
 10. 6. | BOUNTY ROCK CAFÉ OPEN AIR 2016
7. ročník rockového festivalu | www.brcopenair.cz
 23.–24. 6. | MORAVIA SPORT EXPO
veletrh sportovních potřeb a vybavení na Výstavišti Flora
www.runczech.com
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 24. 6. | OLOMOUCKÝ 1/2MARATON
8. ročník největší sportovní události v Olomouci
www.runczech.com
ČERVENEC
 6. 7.–30. 7. | OLOMOUCKÉ BAROKNÍ SLAVNOSTI
5. ročník letního festivalu barokní opery a dalších
doprovodných akcí, formou palácových slavností
baroko.olomouc.eu
 27. - 30. 7. | COLORES FLAMENCOS
9. ročník mezinárodního festivalu flamenca a španělské
kultury | www.flamencool.cz
ČERVENEC – SRPEN
 PROMENÁDNÍ KONCERTY
tradiční cyklus promenádních koncertů každou neděli
od 16.00 hodin, altán ve Smetanových sadech u fontány
promenadnikoncerty.olomouc.eu
 OLOMOUCKÉ KULTURNÍ PRÁZDNINY
multižánrový prázdninový festival oživující centrum
města koncerty, divadelními představeními a výstavami
www.olomouckekulturniprazdniny.cz
SRPEN
 srpen | CZECH CYCLING TOUR
9. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu
www.czechcyclingtour.cz
 17.–20. 8. | FLORA OLOMOUC
letní etapa mezinárodní zahradnické a květinové
výstavy a veletrhu | www.flora-ol.cz
 26. 8. | LETECKÝ DEN
tradiční letecká show na olomouckém letišti
v Neředíně | www.lestisteolomouc.cz
ZÁŘÍ
 4.–18. 9. | MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL
49. ročník festivalu varhanní hudby | www.mfo.cz
 4.–10. 9. | DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Dny otevřených památek, koncert Moravské filharmonie
Olomouc, koncerty & divadla, komentované prohlídky
ded.olomouc.eu
 4.–10. 9. | OLOMOUCKÉ LAFAYETTOVSKÉ
SLAVNOSTI
divadelní festival her Jana Sulovského o olomouckých
osobnostech | ded.olomouc.eu
 16. 9. | OLMÜTZ 1813
5. ročník vojensko-historického festivalu z období
Napoleonských válek | www.gardeausterlitz.cz

 26. 9.–1. 10. | VZÁŘÍ
7. ročník mezinárodního soutěžního festivalu
videomappingu | www.vzari.cz
ZÁŘÍ – ŘÍJEN
 24. 9.–14. 10. | PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ
HUDBY | 24. ročník festivalu duchovní hudby
www.podzimni-festival.cz
ŘÍJEN
 6.–7. 10. | OLOMOUCKÉ VINNÉ SLAVNOSTI
podzimní část vinných slavností na Horním náměstí
www.olomoucka-vinna.cz
 5.–8. 10. | FLORA OLOMOUC
podzimní etapa mezinárodní zahradnické a květinové
výstavy a veletrhu | www.flora-ol.cz
 28. 10. | LAMPIONOVÝ PRŮVOD
oslavy Dne vzniku samostatného československého
státu | www.olomouc.eu
LISTOPAD
 11. 11. | DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
vzpomínková akce na Ústředním hřbitově v Olomouci
www.olomouc.eu
 11. 11. | SVATOMARTINSKÁ OLOMOUC
oslava svátku sv. Martina, ochutnávka a prodej
mladých vín na Horním náměstí
www.vanocnitrhy.eu
LISTOPAD – PROSINEC
 BAROKO & OPERA SCHRATTENBACH
20. ročník festivalu staré barokní hudby a soudobé hudby
www.ensembledamian.com
 20. 11.–23. 12. | OLOMOUCKÉ VÁNOCE
tradiční vánoční trhy, Mikulášská nadílka, kulturní
a doprovodný program na Horním náměstí
www.vanocnitrhy.eu
PROSINEC
 prosinec | PŘEHLÍDKA ANIMOVANÉHO FILMU
16. ročník festivalu filmové animace a současného
umění | www.pifpaf.cz
 9.–18. 12.| VÁNOCE FLORA
vánoční trhy na Výstavišti Flora
 1. 1. 2018 | NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
oslava nového roku s programem pro rodiny s dětmi
www.olomouc.eu

 září | HANÁCKÁ LAŤKA
tradiční závod ve skoku do výšky pod širým nebem
na olomouckém Horním náměstí
www.atletikaolomouc.cz
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Změna programu a termínu vyhrazena.

