Rodinné centrum Heřmánek, z. s.

Vlastivědné muzeum v Olomouci | 18:00–20:00 | Muzejní noc

Geniátor – Věda a technika na dosah, z. ú.
13:00–18:00 | Workshop pro rodiče s dětmi Bezpečný domov

nám. Republiky 5, www.vmo.cz
Přijďte si vyzkoušet zajímavou badatelskou práci, o kterou není v muzeu nikdy nouze. Představíme
vám muzejní profese a poodhalíme skrytá dobrodružství z muzejních depozitářů. Vstup zdarma.

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce
a Dům přírody Litovelského Pomoraví | 18:00–21:00 | Živelná noc v Domu přírody
Skrbeňská 70, Horka nad Moravou, www.slunakov.cz
Pojďte se potkat se všemi živly, které nás obklopují a zažít je na vlastní kůži. V rámci Muzejní noci
v Olomouci. Rodinné vstupné 50 Kč.

20. května

Hlubočky – Mariánské Údolí, www.geniator.cz
Na workshopu Bezpečný domov si malí i velcí účastníci budou moci například vyrobit
trezor na tajné vědecké nápady, poznají fyzikální a chemické taje práce v kuchyni, přebývání
v obývacím pokoji či dění v kosmetickém kufříku. Bohatá bude také nabídka sekce
e-nebezpečí – zde si všichni prakticky ověří, zda skutečně vědí, co dělají na internetu
a sociálních sítích.

21. května
12. pouť rodin na Svatém Kopečku | 10:30–15:30

Europe Direct Olomouc & JF Show & Statutární město Olomouc
13:00–18:00 | Activityfest Olomouc 2017 | Smetanovy sady – Rudolfova alej

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, www.rodinnyzivot.cz
Program a atrakce pro děti, koncert.

www.europe-direct.cz, www.jfshow.net, www.olomoucmestosportu.cz

Divadlo na Cucky | 14:00 | Divadelní Flora Olomouc pro děti

3. ročník festivalu volnočasových aktivit a zdravého životního stylu. Ukázky pohybových aktivit
s možností osobního zapojení, nabídka letních táborů a kurzů, zájmové činnosti, umělecké tvořivosti,
vědomostních soutěží, zdravovědy, zdravé výživy, hudby, tance a sportu. Doprovodný program DJ,
street dance show, exhibice, soutěže, tombola. Moderuje Lukáš Kobza. Vstup zdarma!

Umělecké centrum Univerzity Palackého | Univerzitní 3, www.divadlonacucky.cz
Děti se stanou průzkumníky nového světa. Objeví tajemství vzniku života
a budou hledat cestu do příběhu bytostí, které jej zabydlují.
V průběhu Divadelní Flory je pro děti připravena interaktivní dílna, na které si děti společně
s rodiči mohou vyzkoušet různé umělecké přístupy propojené jedním tématem.

Divadlo na Šantovce | 16:00 | Pinocchio
Galerie Šantovka, Polská 1, www.divadlonasantovce.cz
Nesmrtelný Pinocchiův příběh, v němž si živí herci podají ruce s loutkami mnoha provedení
a velikostí, okouzlí všechny děti i jejich rodiče. Pohádka pro děti od 4 let, vstupné 110 Kč.

Restaurace Lobster | 17:30 | Kuchařská dílna
Lobster Family Restaurant, Galerie Šantovka, Polská 1, lobster-restaurant.cz

Divadlo na Cucky

Divadlo na Šantovce

Máte-li doma malého kuchtíka nebo kuchtičku, kteří se neustále snaží vařit s vámi,
vezměte je do kuchařské dílny v Restauraci Lobster, kde si úplně sami připraví a potom
zbaští svou vlastní pizzu. V ceně 90 Kč je pizza, kterou si dítě samo vyrobí a zkonzumuje,
dětský nápoj a káva pro jeho doprovod.

Týden pro rodiny
15.–21. května
Týden pro Vás!

Sluňákov

Rodinné centrum Heřmánek, z. s.

15. května

Knihovna města Olomouce | 12:00–18:00 | Knihohrátky

19. května

Rodinné centrum Heřmánek, z. s.
Oslava heřmánkovských narozenin a den otevřených dveří

nám. Republiky 1, www.kmol.cz
Oddělení pro děti a mládež – hledejte obrázky mezi knihami, poznejte výtvarníky
a ilustrátory dětských knih a získejte odměnu.

Rodinné centrum Provázek, z. s. | 9:00 a 10:15 | Dopoledne s muzikoterapeutkou
Štítného 10, www.rcprovazek.cz

Knihovna města Olomouce | 13:00–17:00 | Rodinný turnaj v Člověče, nezlob se

Dva zážitkové workshopy pro rodiče s dětmi. Hravě a vesele s hudbou spolu.

Pobočka Brněnská, www.kmol.cz

Knihovna města Olomouce | 12:00–17:00 | Hraní deskových her

Akce pro děti alespoň s jedním rodičem, prarodičem či sourozencem.
Vyhrává nejrychleji ukončená hra.

nám. Republiky 1, www.kmol.cz

Family Office Olomouc
16:00–18:00 | Workshop – Jak sladit rodinu, práci a osobní život

Knihovna města Olomouce | 12:00–18:00 | Knihohrátky

Náves Svobody 41, Olomouc, www.rc-hermanek.cz
RC Heřmánek slaví 11. narozeniny. Přijďte si zazpívat, pohrát,
ochutnat narozeninový dort a zažít dopoledne v příjemném prostředí vybavené herny.
Vstupné dobrovolné.

Knihovna města Olomouce | 12:00–18:00 | Knihohrátky
nám. Republiky 1, www.kmol.cz
Oddělení pro děti a mládež – hledejte obrázky mezi knihami, poznejte autory
a ilustrátory dětských knih a získejte odměnu.

Knihovna města Olomouce | 13:00–17:00 | Rodinný turnaj v Člověče, nezlob se

náves Svobody 41 (budova pošty), www.familyofficeolomouc.cz

Rodinné centrum Provázek, z. s. | 16:00–19:00 | Odpoledne pro rodinu

Pobočka Brněnská, www.kmol.cz

Štítného 10, www.rcprovazek.cz

Akce pro děti alespoň s jedním rodičem, prarodičem či sourozencem.
Vyhrává nejrychleji ukončená hra.

Můžete se těšit na tvořivou dílnu (rámeček pro rodinnou fotku, různé techniky),
program pro děti (hraní, tvořeníčko, hry s padákem), výstavu Moje Rodina (obrázky dětí
ze ZŠ Hlučky) a nabídku knih (o rodině, výchově dětí, manželství).

Brána k dětem Olomouc | 15:30–17:00 | Základy homeopatie
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

16. května
Rodinné centrum Provázek, z. s. | 9:00–13:00 | Den otevřených dveří

17. května
Knihovna města Olomouce | 9:00–12:00 | Člověče, nezlob! A pojď si hrát!
Pobočka Jungmannova, www.kmol.cz

Štítného 10, www.rcprovazek.cz

Interaktivní dopoledne pro rodiče s dětmi je zaměřeno na hraní deskových her,
pexesa a tradiční i antistresové omalovánky.

Family Office Olomouc | 9:00–16:00 | Den otevřených dveří

Rodinné centrum Heřmánek, z. s.

náves Svobody 41 (budova pošty), www.familyofficeolomouc.cz
Přijďte se podívat, jak funguje prostor pro slaďování pracovního a rodinného života.
K dispozici máme 5 vybavených pracovních míst včetně techniky, tiskárny a WI-FI.

Brána k dětem Olomouc | 10:00–12:00 | Vázání šátku na nošení dětí
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

9:00–12:30 | Kurz první pomoci živě pro rodiče s malými dětmi
16:30–19:00 | Kurz první pomoci živě pro rodiče a děti předškolního věku

Oddělení pro děti a mládež – možnost vyzkoušet si hry z nabídky knihovny.
nám. Republiky 1, www.kmol.cz

Brána k dětem Olomouc | 10:00–12:00 | Co vše potřebujete vědět o výchově
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

Snoezelen Olomouc – Multismyslové centrum | 10:00–11:30 | Beseda s psycholožkou
na téma Pozitivní rodičovství aneb jde to i s úsměvem
Mariánská 7, www.povzbuzeni.cz
Vstupné 50 Kč. Možnost hlídání dětí. Rezervace nutná.

Oddělení pro děti a mládež – hledejte obrázky mezi knihami, poznejte autory a ilustrátory dětských
knih a získejte odměnu.

Brána k dětem Olomouc | 14:00–15:30 | Příkrmy, aby dětem chutnalo – metoda BLW
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

Muzeum umění Olomouc | 17:00–18:00 | Tichá pošta!
Muzeum moderního umění a Galerie W 7, Denisova 47, www.muo.cz

nám. Republiky 1, www.kmol.cz

Společně vytvoříme dlouhý živý řetěz, který bude mít začátek před Muzeem moderního umění
na ulici Denisova a končit bude na ulici Wurmova 7, kde v prostorách Divadla Na cucky
sídlí Galerie W7. Až tam povede dlouhá řada odvážných mužů, žen a dětí. Tradiční cestou,
od ucha k uchu, si budou předávat „tichou poštou“ tajnou depeši, kterou pak všem oznámí
jedna významná osobnost. Přijďte, ať se nám to podaří. Vstup volný.

Oddělení pro děti a mládež – hledejte obrázky mezi knihami, poznejte autory a ilustrátory dětských
knih a získejte odměnu.

Muzeum umění Olomouc | 18:00–20:00 | Dovnitř, ven a zase dovnitř!
Muzejní noc v Muzeu umění Olomouc a Galerii W7

Centrum SEMAFOR | 15:00–18:00 | Specialized Grand Prix Semafor

Denisova 47, www.muo.cz

18. května
Knihovna města Olomouce | 12:00–18:00 | Knihohrátky

Legionářská 15 | www.olomouc.eu|semafor

Náves Svobody 41, www.rc-hermanek.cz

Dopravní soutěž rodinných týmů.

Máte zájem osvojit si a zažít „suchou“ teorii první pomoci tak, že to podstatné v paměti skutečně
zůstane? Přihlášky na: rc-hermanek@seznam.cz do 12. 5. Vstupné 100 Kč/účastník kurzu.

Brána k dětem Olomouc | 16:00–17:30 | Porod pro ženu a miminko
Zámečnická 7, www.branakdetem.cz

Program pro děti a dospělé u příležitosti Muzejní noci bude opravdu akční. Navštívíte během něj
nejenom výstavu českého akčního a konceptuálního umění Okamžité chrámy v Muzeu umění
Olomouc, ale i prostor mladé Galerie W7 (Wurmova 7). Inspirováni akčním uměním budete tvořit
přímo na výstavě, na ulici, v galerii a v divadelním sále. Vstup volný. Začátek programu vždy v Muzeu
moderního umění Olomouc.

