
Týden pro rodinu 
12.–20. května 

„Čas být spolu“



12. května 
Muzeum umění Olomouc | 10:00-18:00 | Sen biskupa Karla | samoobslužná  
prohlídka se zapůjčeným tabletem 
Arcidiecézní muzeum Olomouc, Denisova 47, www.muo.cz
Sám biskup Karel II. z Lichtensteinu Castelkorna vás provede stálou expozicí Arcidiecézního muzea,  
a to díky interaktivní aplikaci v tabletu, který si můžete zdarma půjčit. Zábavnou a tvořivou formou můžete 
rozkrýt historii, význam a souvislosti vybraných exponátů. L. Trantírková, 585 514 213, trantirkova@muo.cz. 

Divadlo na Cucky | Divadelní Flora Olomouc - Dětská Flora | 12:00-15:30 | volný 
vstup
Konvikt - umělecké centrum Univerzity Palackého, šapitó, Univerzitní 3, www.divadlonacucky.cz 
12:00 | Pan Josef | Pohádka pro dospělé a děti od 7 let 
13:00 | Pinocchio | Loutkové představení pro děti od 3 let 
14:00 | Tvůrčí dílna pro děti - Malí návštěvníci Divadelní Flory budou mít prostor hravou a zážitkovou  
formou experimentovat s dramatickým uměním. Dílna bude tematicky propojená s představením.

13. května
Muzeum umění Olomouc | 10:00-18:00 | Sen biskupa Karla | samoobslužná  
prohlídka se zapůjčeným tabletem 
Arcidiecézní muzeum Olomouc, Denisova 47, www.muo.cz
Sám biskup Karel II. z Lichtensteinu Castelkorna vás provede stálou expozicí Arcidiecézního muzea,  
a to díky interaktivní aplikaci v tabletu, který si můžete zdarma půjčit. Zábavnou a tvořivou formou můžete 
rozkrýt historii, význam a souvislosti vybraných exponátů. L. Trantírková, 585 514 213, trantirkova@muo.cz. 

Statutární město Olomouc – Komise městské části č. 19, Olomouc–Pavlovičky 
14:00-18:00 | Pavlovický svátek matek
hřiště v Lindnerově ulici v Olomouci – Pavlovičky, www.olomouc.eu, www.acolomouc.cz 
Pro děti je připravena skluzavka, skákací hrad, šlapací káry, projížďky na koních, výroba dárku pro maminku, 
soutěže a hry, malování na obličej, dárky a sladké odměny. Akce je konaná ve spolupráci s Apoštolskou 
církví.



14. května
RC Heřmánek, z.s. | 10:30-11:30 | Šetrná péče o vlasy celé rodiny | 9:00–12:00 
Stříhání dětí i dospělých
Náves Svobody 41,  www.rc-hermanek.cz 
Možnost stříhání vlasů bez křiku a pláče, ale také příležitost diskutovat nad tématem zdravých vlasů.  
Přijďte se poradit, inspirovat, sdílet zkušenosti. Rezervace předem není nutná. Rodinné vstupné 60 Kč.

Family Point místo pro rodinu® | 15:00-16:00 | Baby masáže
Zámečnická 7, www.olomouc.familypoint.cz 

Knihovna města Olomouce | 15:00-17:00 | Májové tvořeníčko
Pobočka Jungmannova, www.kmol.cz 
Výtvarná dílnička pro děti s rodiči či prarodiči, kdy si společně vytvoříme májové přáníčko s motivem jara. 

15. května 
Snoezelen Olomouc – Multismyslové centrum | 9:30-11:30 | Porody včera, dnes  
a zítra | Beseda s psycholožkou
Mariánská 7, www.povzbuzeni.cz 
Vstupné 50 Kč, rezervace nutná.

Muzeum umění Olomouc | 10:00-18:00 | Sen biskupa Karla | samoobslužná  
prohlídka se zapůjčeným tabletem 
Arcidiecézní muzeum Olomouc, Denisova 47, www.muo.cz
Sám biskup Karel II. z Lichtensteinu Castelkorna vás provede stálou expozicí Arcidiecézního muzea,  
a to díky interaktivní aplikaci v tabletu, který si můžete zdarma půjčit. Zábavnou a tvořivou formou můžete 
rozkrýt historii, význam a souvislosti vybraných exponátů. L. Trantírková, 585 514 213, trantirkova@muo.cz. 

Rodinné centrum Provázek z.s. | 16:00-19:00 | Otisky dlaní dětí a rodičů  
Keramické kachle
Štítného 10, www.rcprovazek.cz
Rezervace na info@rcprovazek.cz. 



Vlastivědné muzeum v Olomouci | 16:00-17:30 | Tajemství muzea | 6-10 let 
45 Kč děti (doprovod zdarma)
nám. Republiky 5, www.vmo.cz
Zážitkový lektorovaný program pro rodiče s dětmi. Muzejní skřítek Hubert poschovával spoustu zajímavých 
předmětů. Pomozte nám je najít a postarat se o ně jako skuteční muzejní odborníci. Součástí programu je 
„restaurátorská“ dílna. Délka programu: 90 minut. Rezervace na vmodetem@email.cz.

16. května 
Rodinné centrum Provázek z.s. | 9:00-12:00 | Den otevřených dveří
Štítného 10, www.rcprovazek.cz
Od 10:30-11:00 hod. proběhne ukázka cvičení pro rodiče s dětmi.

Snoezelen Olomouc – Multismyslové centrum | 9:30-11:30 | Porodem to začíná 
aneb Jak prožít a užít si šestinedělí
Mariánská 7, www.povzbuzeni.cz 
Tématem provede poporodní dula Martina Křížová. Vstupné 30 Kč.

Vlastivědné muzeum v Olomouci | 10:00-11:00 | Když jde malý bobr spát 3-7 let | 
45 Kč děti (doprovod zdarma)
nám. Republiky 5, www.vmo.cz
Zážitkový lektorovaný program pro rodiče s dětmi o zvířátkách, která se usadila natrvalo v expozici Příroda 
Olomouckého kraje. Délka programu: 60 minut. Rezervace na vmodetem@email.cz.

Muzeum umění Olomouc | 10:00-18:00 | Sen biskupa Karla | samoobslužná  
prohlídka se zapůjčeným tabletem 
Arcidiecézní muzeum Olomouc, Denisova 47, www.muo.cz
Sám biskup Karel II. z Lichtensteinu Castelkorna vás provede 
stálou expozicí Arcidiecézního muzea, a to díky interaktivní 
aplikaci v tabletu, který si můžete zdarma půjčit. Zábavnou  
a tvořivou formou můžete rozkrýt historii, význam a souvislosti 
vybraných exponátů. L. Trantírková, 585 514 213,  
trantirkova@muo.cz. 

Divadlo na Šantovce



Vlastivědné muzeum v Olomouci | 16:00-17:00 | Za kosákem Frantou 5 - 10 let |  
55 Kč děti (doprovod zdarma)
nám. Republiky 5, www.vmo.cz
Zážitkový lektorovaný program pro rodiče s dětmi. Kosák Franta vás seznámí se spoustou zajímavostí  
z ptačího světa a představí vám své opeřené kamarády. Dozvíte se, co patří do jejich jídelníčku, jakým způ-
sobem používají svůj zobák a také jak a z čeho si staví svá hnízda. Děti si odnesou vlastnoručně vyrobený 
výtvor. Délka programu: 90 minut. Rezervace na vmodetem@email.cz.

Family Point místo pro rodinu® | 16:00-18:00 | Osvědčené tipy a triky ve výchově 
Zámečnická 7, www.olomouc.familypoint.cz 

OliVy, z.s. | 17:00-18:00 | Náš duhový svět | 2,5 - 4 roky
8. května 27, www.olivy-os.cz 
V ukázkové hodině se děti a jejich rodiče naučí zábavné aktivity a hry, které dětem pomohou objevit barvy  
ve světě kolem nich. Dozvědí se, jak barvy pomáhají vytvořit základy k dalšímu poznávání.

17. května 
Rodinné centrum Provázek z.s. | 9:00-10:30 | Rodina u nás a v zahraničí
Štítného 10, www.rcprovazek.cz
Rodičovská svépomocná skupina, diskuse a beseda v angličtině. Rezervace na info@rcprovazek.cz. 

Snoezelen Olomouc – Multismyslové centrum | 9:30-11:30 | Porodní přání 
Beseda s porodní asistentkou | 50 Kč
Mariánská 7, www.povzbuzeni.cz 

OliVy, z.s. | 10:00-11:00 | Znakujeme s batolátky 
8-36 měsíců
8. května 27, www.olivy-os.cz 
V ukázkové hodině se děti a jejich rodiče naučí komunikovat 
pomocí znaků při hře a veselých písničkách. Jedná se  
o znakovou řeč pro slyšící batolátka, což je snadný a přirozený 
způsob, jak se dorozumět s děťátkem ještě před tím, než se 
naučí mluvit. Celou lekcí bude děti provázet loutka znakujícího 
medvídka BeeBo.

Dům dětí a mládeže Olomouc



Muzeum umění Olomouc | 10:00-18:00 | Sen biskupa Karla | samoobslužná  
prohlídka se zapůjčeným tabletem 
Arcidiecézní muzeum Olomouc, Denisova 47, www.muo.cz
Sám biskup Karel II. z Lichtensteinu Castelkorna vás provede stálou expozicí Arcidiecézního muzea,  
a to díky interaktivní aplikaci v tabletu, který si můžete zdarma půjčit. Zábavnou a tvořivou formou můžete 
rozkrýt historii, význam a souvislosti vybraných exponátů. L. Trantírková, 585 514 213, trantirkova@muo.cz. 

Snoezelen Olomouc – Multismyslové centrum 12:30-13:30 a 14:00-15:00 | Snoe-
zelen pro nastávající maminky
Mariánská 7, www.povzbuzeni.cz 
Snoezelen program s lektorkou určený k relaxaci a uvolnění. Vstupné 65 Kč.

Dům dětí a mládeže Olomouc | 15:00-18:00 | Závody na chůdách | 50 Kč
Rožňavská 21, www.ddmolomouc.cz 
Závody na chůdách pro školáky. Děti z MŠ budou závodit na dřívkách nebo plastových kuželech.  
Od 15 hodin probíhá registrace závodníků a zkoušení chůze, v 16 hodin začínají závody.  
Bližší informace: Jarmila Břečková (731 444 446, roznavska@ddmolomouc.cz).

Dům dětí a mládeže Olomouc | 15:30-16:30 | Kouzelný svět bylinek | 20 Kč
Janského 1, www.ddmolomouc.cz 
Pro všechny zájemce každý čtvrtek v květnu a červnu komentovaná prohlídka bylinkové zahrádky Domu 
dětí a mládeže Janského 1. Dozvíte se, k čemu zde pěstované bylinky slouží, jak se uchovávají a také vždy 
něco z bylinek ochutnáte. Sraz a vstupenky na recepci. Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451, 
icm@ddmolomouc.cz).

Vlastivědné muzeum v Olomouci | 16:00-17:00 | Zajíček Chlupáček | 5-10 let  
45 Kč děti (doprovod zdarma)
nám. Republiky 5, www.vmo.cz
Zážitkový lektorovaný program pro rodiče s dětmi o zajíčkovi Chlupáčkovi, od kterého se dozvíte spoustu 
zajímavostí ze zvířecího života. Délka programu: 60 minut. Rezervace na vmodetem@email.cz.



Vlastivědné muzeum v Olomouci | 16:00-17:30 | U nás na Hané | 6-10 let 
45 Kč děti (doprovod zdarma)
nám. Republiky 5, www.vmo.cz
Zážitkový lektorovaný program pro rodiče s dětmi. Povídání u selské jizby (totiž seknice) s trochou hanáčti-
ny představí život dospělých i dětí před 150 lety: Jak se bydlelo, jedlo a vůbec žilo? Jak vypadala hanácká 
svajba? Délka programu: 90 minut. Rezervace na vmodetem@email.cz.

RC Heřmánek, z.s. | 16:00-17:30 | Oslava heřmánkovských narozenin i Odpoledne 
otevřených dveří
Náves Svobody 41, www.rc-hermanek.cz 
RC Heřmánek oslaví 12. narozeniny a bude otevřen všem, kdo jej znají, i těm, kdo dorazí poprvé. Přijďte si  
s dětmi pohrát, ochutnat narozeninový dort a zažít zábavné odpoledne v příjemném prostředí vybavené 
herny. Rezervace předem není nutná. Vstupné dobrovolné.

Family Point místo pro rodinu® | 16:30-18:00 | Porod pro ženu a miminko
Zámečnická 7, www.olomouc.familypoint.cz 

Dům dětí a mládeže Olomouc | 17:00 | Máš postřeh? | od 6 let | 40 Kč
tř. 17. listopadu 47, www.ddmolomouc.cz 
Turnaj ve hrách založených na postřehu. Hry jsou velice jednoduché, takže šanci má každý, kdo má trošku 
postřeh a umí se rychle rozhodovat. Pro hráče jsou připraveny zajímavé ceny. Bližší informace: Radek 
Ježowicz (731 444 443, propagace@ddmolomouc.cz).

18. května
Statutární město Olomouc | 10:00-16:00 | 2. ročník Veletrhu sociálních  
a souvisejících služeb v Olomouci | vstup volný
Horní náměstí, www.olomouc.eu 
Seznámení se se sociálními a souvisejícími službami v Olomouci, vystoupení hudebních a tanečních skupin  
z řad uživatelů sociálních služeb, bohatý doprovodný program, soutěže a dílničky pro děti, možnost 
vyzkoušení simulačních brýlí zrakových vad, chůze s bílou holí pro děti a dospělé, měření krevního tlaku, 
zdravověda a mnoho dalšího. 



Muzeum umění Olomouc | 10:00-18:00 | Sen biskupa Karla | samoobslužná  
prohlídka se zapůjčeným tabletem 
Arcidiecézní muzeum Olomouc, Denisova 47, www.muo.cz
Sám biskup Karel II. z Lichtensteinu Castelkorna vás provede stálou expozicí Arcidiecézního muzea,  
a to díky interaktivní aplikaci v tabletu, který si můžete zdarma půjčit. Zábavnou a tvořivou formou můžete 
rozkrýt historii, význam a souvislosti vybraných exponátů. Lenka Trantírková, 585 514 213,  
trantirkova@muo.cz. 

Knihovna města Olomouce | 14:30-18:00 | Bookart, tvoření nejen pro šikovné ruce
nám. Republiky 1, www.kmol.cz 
Oddělení pro dospělé čtenáře – výroba bookart dekorací z vyřazených knih, kterými si poté lze vyzdobit 
interiér bytu nebo jimi někoho obdarovat. Bez věkového omezení.

Knihovna města Olomouce | 18:00-21:00 | Hledání tajuplného pokladu
nám. Republiky 1, www.kmol.cz 
Oddělení pro děti a mládež – zapeklité úkoly pro děti a rodiče, putování po tajuplných šifrách, dobrodružná 
cesta po knihovně za ukrytým pokladem. Kdo najde tajemné znamení a objeví cestu, může si na konci 
výpravy odnést část knižního pokladu jako dárek.

Muzeum umění Olomouc | 18:00-21:00 | Muzejní noc 2018 | Komunikace nezná 
hranice | vstup volný
Denisova 27, www.muo.cz
Program muzejní noci se zaměří na rozmanité možnosti komunikace mezi návštěvníkem, vystavenými 
výtvarnými díly a zástupci některých důležitých muzejních profesí. Pro rodiny s dětmi budou k dispozici 
oblíbené samoobslužné pracovní listy, prostřednictvím nichž tvůrčím způsobem poznají aktuální výstavy. 

Divadlo na Cucky Muzeum umění Olomouc Divadlo na Cucky



Vlastivědné muzeum v Olomouci | 18:00-22:00 | Muzejní noc 
nám. Republiky 5, www.vmo.cz
Přijďte si do muzea pohrát na výstavu Kouzelný svět optiky a podívat se na věci pod různým zorným úhlem! 
Od 18:00 do 21:00 pro vás a vaše děti budou připravena stanoviště plná optických klamů a překvapení.

Olomoucká muzejní noc | 18:00-24:00 | součást festivalu Muzejních nocí
www.olomouckamuzejninoc.cz 
Olomoucká muzejní noc zpřístupní sbírky významných muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Je to jedi-
nečná příležitost projít si výstavy v neopakovatelné atmosféře páteční noci. Pro účastníky bude připravena 
speciální autobusová linka Dopravního podniku města Olomouce.

19. května
Dům dětí a mládeže Olomouc | 9:00-12:00 | O zlatou pálku | 7-15 let | 40 Kč
tř. 17. listopadu 47, www.ddmolomouc.cz 
Turnaj ve stolním tenise, který se počítá do celkového hodnocení amatérské ligy. Registrace začíná v 9:00.  
S sebou si vezměte pálku, přezutí do tělocvičny a sportovní oblečení. Turnaj je určen pro děti a mládež 
školního věku. Bližší informace: Martina Gallo (731 444 445, sport@ddmolomouc.cz).

Muzeum umění Olomouc | 10:00-18:00 | Sen biskupa Karla | samoobslužná  
prohlídka se zapůjčeným tabletem 
Arcidiecézní muzeum Olomouc, Denisova 47, www.muo.cz
Sám biskup Karel II. z Lichtensteinu Castelkorna vás provede stálou expozicí Arcidiecézního muzea,  
a to díky interaktivní aplikaci v tabletu, který si můžete zdarma půjčit. Zábavnou a tvořivou formou můžete 
rozkrýt historii, význam a souvislosti vybraných exponátů. L. Trantírková, 585 514 213, trantirkova@muo.cz. 

Muzeum umění Olomouc Dům dětí a mládeže Olomouc Divadlo na Šantovce



Divadlo na Cucky | Divadelní Flora Olomouc | 12:00-15:30 | Hrou proti zdi!
Konvikt - umělecké centrum Univerzity Palackého, šapitó, Univerzitní 3, www.divadlonacucky.cz 
Odpoledne věnované tvorbě herců se zdravotním postižením, vstup volný: 
Kdo by se o lásku bál? | Divadlem SPOLUpracujeme
Festivaloví matadoři rozkročeni mezi romantikou a hororem.
„Mr. Myself, těší mne…“ | Divadlo LOPOTA
Obrazy ze života Josefa Čapka. Autorské přestavení souboru při denním stacionáři DC.
PERPETUUM MOBILE | Divadlo VZHŮRU NOHAMA
Jeden den v životě dvou náruživých vědců. 
14.30 - 15.30 dílna | vstup volný
Workshop zaměřený na práci s hercem se zdravotním postižením. V průběhu tvůrčí dílny si společně  
vyzkoušíme nejrůznější fyzické cvičení a improvizace, které uvolní naši tvořivost. 

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. | 13:00-17:00 
Čarovná vodní hladina | 100 Kč rodinné vstupné
Skrbeňská 669/70, Horka nad Moravou, www.slunakov.cz 
Co ukrývají vodní hladiny a kdo v nich žije? Pojďte se s námi zamokřit a rozčeřit vodní hladiny a podívat se 
do tajemného vodního světa. Děti si vyzkouší lovení vodních breberek a různé pokusy s vodou. 

Geniátor – Věda a technika na dosah, z.ú. | 13:00-17:00 | Workshop pro rodiče  
s dětmi Legohrátky
Hlubočky – Mariánské Údolí, www.geniator.cz 
Malí i velcí účastníci si mohou například sestrojit a naprogramovat legorobota, pomocí staveb z lega ověřit 
fyzikální zákony v praxi a mnohé další neobvyklé hrátky s legem. Pro menší děti je nachystaný program  
s DUPLEM. Samozřejmostí jsou další zábavné aktivity a drobné občerstvení.

Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj | 13:00 | Olomoucký den dětí 2018 – 
svět řemesel a povolání | vstup zdarma
Smetanovy Sady, www.prorodinu.olomouc.eu, www.rodinajeok.cz 
Pro malé i větší návštěvníky budou připravena stanoviště ze světa řemesel a povolání, které si bude možné 
vyzkoušet. Součástí akce bude bohatý doprovodný program, čekají Vás hudební vystoupení i sportovní 
ukázky, slosování. Celým dnem bude provádět moderátor rádia HANÁ Marek Berger.



20. května
Muzeum umění Olomouc | 10:00-18:00 | Sen biskupa Karla | samoobslužná  
prohlídka se zapůjčeným tabletem 
Arcidiecézní muzeum Olomouc, Denisova 47, www.muo.cz
Sám biskup Karel II. z Lichtensteinu Castelkorna vás provede stálou expozicí Arcidiecézního muzea,  
a to díky interaktivní aplikaci v tabletu, který si můžete zdarma půjčit. Zábavnou a tvořivou formou můžete 
rozkrýt historii, význam a souvislosti vybraných exponátů. L. Trantírková, 585 514 213, trantirkova@muo.cz. 

Centrum pro rodinný život | 10:30 | Pouť rodin a modliteb za nejmenší na Svatém 
Kopečku
Biskupské nám. 2, www.rodinnyzivot.cz 
Po mši je připraven bohatý program pro děti i rodiče. Děti čekají soutěže s olomouckými skauty, skákací 
hrad a mnoho dalšího! 

Muzeum umění Olomouc | 16:00 | Ošklivé káčátko – divadelní představení  
a pohádková dílna | od 3 let | 80 Kč
Divadlo hudby, Denisova 47, www.muo.cz, www.divadloustareherecky.cz
Inscenace na motivy klasického příběhu o malém ptáčeti, které se musí od narození vypořádávat s tím,  
že vypadá jinak než ostatní. Délka představení: 45 minut. Rezervace na 585 514 241, pokladna@muo.cz.  
Pohádková dílna následuje po představení, 45–60 minut, rezervace na johncapkova@muo.cz.

Divadlo na Šantovce | 16:00 | Pohádka z pařezové chaloupky Křemílka  
a Vochomůrky
Galerie Šantovka, Polská 1, www.divadlonasantovce.cz 
Veselá večerníčková pohádka pro děti od 3 let plná hravosti, humoru a písniček s Křemílkem a Vochomůr-
kou. 

Restaurace Lobster | 17:30 | Kuchařská dílna
Lobster Family Restaurant, Galerie Šantovka, Polská 1, lobster-restaurant.cz
Máte doma malého kuchtíka nebo kuchtičku, kteří se neustále snaží vařit s Vámi? Vezměte je do kuchař-
ské dílny v Lobsteru, kde si sami připraví a zbaští svou vlastní pizzu. V ceně je pizza, dětský nápoj a káva 
pro doprovod.
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