Muzeum umění Olomouc

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC
Horní náměstí – radnice, tourism.olomouc.eu
15. 6. – 30. 9. / Olomouc v kostce
Přibližně hodinová prohlídka Vás provede po nejvýznamnějších památkách olomouckého Horního náměstí.
červen – září / 10:00-17:00 / mimo pondělí
Hra S kočičkou Olou po Olomouci
Hra formou prohlídky města bez průvodce, určená pro rodiny s dětmi, tábory, dětská sdružení. Cílem hry je objevit 10
stanovišť označených postavou kočičky Oly a do herní mapy
získat všechny symboly kočiček umístěných na informační
tabulce na stojanu s Olou. Mapy ke hře lze zdarma získat
např. v Informačním centru Olomouc na radnici. Po získání
všech symbolů do mapy si mohou malí detektivové vyzvednout zaslouženou odměnu v informačním centru. Délka trasy:
3,5 km.
ŠKOLA KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ LENE
www.inline-olomouc.cz, www.LENE.cz
Správně a bezpečně učíme bruslit i zastavit děti od 4 let,
dospělé i seniory. Učíme základy bruslení, pokročilou jízdu,
Freestyle slalom, tanec na bruslích. Vybavení zapůjčíme.
duben – září / 16:30-18:00 / Kroužky in-line bruslení
pro děti od 4 let / Letní scéna, park Smetanovy sady
(vedle rybníčku)
Začátečníci každé pondělí, mírně a středně pokročilí každé
úterý, pokročilí a freestyle slalom každou středu. Podrobnosti
a přihláška na webu in-line školy.
SNOEZELEN OLOMOUC
– MULTISMYSLOVÉ CENTRUM
Mariánská 7, www.povzbuzeni.cz

úterý a středa / 9:30-11:30 a 14:00-16:00
Multismyslová herna
Herna nabízí příjemné relaxační prostředí, které je uklidňující a zároveň podnětné. Čeká na Vás vodní postel, svítící kuličkový bazén, závěsná houpačka a jiná překvapení
a hračky. Rezervace míst na www.povzbuzeni.cz nebo tel.
734 549 248.
Snoezelen programy pro rodiny s dětmi
časy dle domluvy nebo rezervací na www.povzbuzeni.cz
Přijďte se seznámit s prostředím, které nabízí neobvyklé smyslové podněty, atmosféru bezpečí a uvolnění.
Snoezelen aktivizuje, podporuje vnímání, rozvíjí představivost, motoriku. Program je vhodný i pro děti se speciálními
potřebami (hyperaktivita, porucha pozornosti apod.) a děti
se zdravotním znevýhodněním. Rezervace míst na www.povzbuzeni.cz nebo tel. 734 549 248.
Kromě těchto aktivit bude Snoezelen Olomouc i o prázdninách nabízet besedy a workshopy vhodné pro rodiče s dětmi, více na www.povzbuzeni.cz.
ZOO OLOMOUC
Darwinova 29, Olomouc – Sv. Kopeček,
www.zoo-olomouc.cz
18. 8. / GEOCACHING EVENT
7 „keší“ a dárek v Zoo Olomouc.
25. 8. / DEN REKORDŮ
Předposlední prázdninová sobota je v zoo věnována rekordům ve světe zvířat, které se neplní, ale zkoumají.
31. 8. / 17:00-22:00 / MEZINÁRODNÍ NOC
PRO NETOPÝRY
Zajímavý program pro malé i velké milovníky letounů.
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CENTRUM SEMAFOR
Legionářská 15, www.olomouc.eu/semafor
31. 8. / 15:00–19:00 / SPECIALIZED GRAND PRIX
Dopravní soutěž rodinných týmů.
31. 8. / 22:00-22:00/ TEMPISH NIGHT SKATE
Noční jízda Olomoucí na in-linech.
DIVADLO TRAMTARIE OLOMOUC
Hynaisova 11, www.divadlotramtarie.cz
6. 8. / 16:00 / O pračlovíčkovi / pohádka / vstup zdarma
/ Parkán na Konviktu / Univerzitní ulice Olomouc
Výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění
o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak
zjistil, že ve dvou jde všechno líp.
KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
nám. Republiky 1, www.kmol.cz

každou prázdninovou středu / 9:30–11:00
Prázdninové putování s pohádkou
Pobočka Jungmannova – putování s pohádkou je určeno rodičům s dětmi od 3–9 let. Připraveny jsou pohádky, hádanky,
písničky, tanečky a loutkové divadlo. Středy 11.7. a 22.8. jsou
zaměřeny na úplně malinké děti v rámci programu Book start.
červenec a srpen / v půjčovní době / Zábavná knihovna
Pobočka Brněnská – možnost vyzkoušet si úkoly, do nichž se
zapojují všechny smysly.
červenec a srpen / v půjčovní době / Prázdninový příběh
Pobočka Brněnská – popište svůj nejlepší zážitek z prázdnin,
ale tak, aby každé slovo začínalo popořadě písmenem z abecedy (od A do Z). Zašlete do 7. 9. 2018 na brnenska.detske@
kmol.cz.
8. 8. / 10:00 / Prázdninová pohádková země
Oddělení pro děti a mládež, náměstí Republiky – další setkání
pro děti s rodiči či prarodiči do 6 let, tentokrát se seznámíme
hravou formou se známými českými pohádkami. Doporučíme
úžasné knihy pro nejmenší děti.

21. 6. – 20. 9. / v půjčovní době + na internetu
Cesta za pokladem
Oddělení pro děti a mládež, náměstí Republiky – čtenář knihovny si zvolí svoji pirátskou přezdívku, najme posádku a pak se
může vydat na plavbu k ostrovu s pokladem. Po cestě bude
plnit zapeklité úkoly kapitána Rudovouse a na konci hry čeká
vítěze odměna.

9. 8. / 12:00-15:00 / Pirátská dílna
Oddělení pro děti a mládež, náměstí Republiky – děti každého
věku si vyrobí pirátské rekvizity jako třeba vlajku nebo pásku
přes oko.

4. 7. / 10:00 / Povídání s drakem Bodo
Oddělení pro děti a mládež, náměstí Republiky – hravé aktivity
pro děti do 6 let s rodiči či prarodiči. Budou hodnému drakovi
Bodo pomáhat starat se o jeho zvířecí kamarády a seznámí se
s knížkami vhodnými pro jejich věk.

30. 7. – 3. 8. / Muzeo – video – art! / Léto dětí 2018
v Muzeu umění Olomouc
Týdenní výtvarně dramatická dílna je tentokrát zaměřena
na práci s filmovým médiem. Děti si vyzkouší práci s profesionální kamerou, poznají některé filmové triky a pod vedením
lektorů samy experimentální film s prvky animace vytvoří. Program je vhodný pro děti od 9 let. Rezervace nutná. Přihlášky
na https://www.letodeti.cz/prihlasky/.
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MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC
Denisova 47, www.muo.cz

úterý – neděle / 10:00–18:00 / Sen biskupa Karla /
Arcidiecézní muzeum Olomouc / v rámci vstupenky
Samoobslužná prohlídka stálé expozice Ke slávě a chvále II.
s tabletem nejen pro rodiny s dětmi. Významný mecenáš umění,
biskup Karel II. z Lichtensteinu Castelkorna, provede návštěvníky stálou expozicí Arcidiecézního muzea, a to díky interaktivní
aplikaci v tabletu, který je možné si zdarma zapůjčit. Informace:
Lenka Trantírková, 585 514 213, trantirkova@muo.cz.
úterý – neděle / 10:00–18:00 / Muzejní rallye? Jedem!
/ Arcidiecézní muzeum Olomouc a Muzeum umění
Olomouc / v rámci vstupenky
Aplikace pro chytré telefony Actionbound propojí jednotlivé
budovy muzea a nabídne kvízové otázky. Dále budete moci natáčet krátká videa, audia či fotit. Stačí si ji stáhnout na Google

Přenašeč do jiných světů a dimenzí
Právě digitálním planetárium je startovacím místem pro pouť
vesmírným nekonečnem. Návštěvníci se díky filmům jako
Zpátky na Měsíc nebo Zázraky vesmíru noří do probádaných
i stále tajemných hlubin vesmírného oceánu. Všichni mají
možnost stanout na povrchu ledových gigantů anebo se stejně jako legendární Neil Armstrong projít po Měsíci. Programové menu skýtá několik rozmáchlých pozemských i kosmických výprav a záleží na každém, jaké z nich se zrovna bude
mít chuť účastnit.
RC HEŘMÁNEK, z.s.
Náves Svobody 41, www.rc-hermanek.cz/

Play či na App Store a poté v muzeu naskenovat QR kód. Program bude spuštěn 1. 7. 2018. Informace: Lenka Trantírková,
585 514 213, trantirkova@muo.cz.
PEVNOST POZNÁNÍ OLOMOUC
Areál korunní pevnůstky, 17. listopadu 7
www.pevnostpoznani.cz
4 stálé expozice
Návštěvníkům všech věkových kategorií je vždy od úterý do neděle k dispozici vstup do čtyř vtahujících expozic, které se věnují dějinám nebo světům přírody, logiky, matematiky a fyziky.
Ústřední roli při tom sehrávají mladí akční animátoři, kteří provádí pestrou historií Olomouce, odhalují zázraky spojené s moderním 3D tiskem anebo osvětlují epické dění v naší Sluneční
soustavě.

9. 7. /16. 7. / 23. 7. /30. 7. / 6. 8. /13. 8. / 9:00–13:00/
Dopolední herna
Možnost využít ke hře a odpočinku prostor vybavené herny, či
přilehlého hřiště a pískoviště (míč, frisbee a hračky na písek
k zapůjčení). Rodinné vstupné do herny 60 Kč. Pravidelný provoz opět od pondělí 3. 9. 2018.
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
www.olomouc.eu, tourism.olomouc.eu
28. 8. / 13:00 / Rozloučení s prázdninami s hasiči
a městskou policií / Horní náměstí
Těšit se můžete na mnoho atrakcí, ukázku hasičské techniky,
skákací hrad, malování na obličej, pěnovou koupel, ukázku
techniky městské policie, laserovou střelnici, nebude chybět
ani již tradiční soutěž v požárním útoku jednotek SDH SMOl
a mnoho dalšího.

Pevnost poznání Olomouc

Škola kolečkového bruslení Lene

