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Národní zahájení & 20 let v UNESCO 
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Open air 
 

INDICAN & Moravská filharmonie Olomouc 
čtvrtek 10. září | 21:00 | Horní náměstí 
jedinečný koncert nové olomoucké kapely INDICAN s orchestrem Moravské filharmonie spojené s vizuální show 
 
Nový hudební projekt INDICAN odehraje svou pódiovou premiéru. Unikátní koncert INDICAN doprovodí Moravská 
filharmonie Olomouc a vizuální show. Hybnou silou kapely je zpěvák Jiří Jirák. Ten má na kontě vlastní projekt Two 
Men (2004–2009), je také spoluzakladatelem kapely Nylon Jail, ve které působí dodnes. Nikdy se nevzdal sólové 
tvorby, do šuplíku nastřádal několik desítek skladeb, ze kterých se na jaře 2020 zrodil právě Indican, tvořený 
zkušenými hudebníky a hudebnicemi české scény. 
 
stání zdarma | místa k sezení: 50 Kč | předprodej v Informačním centru Olomouc 
 
www.indican.eu www.mfo.cz 
 
 
 

Balet pro Olomouc 
pátek 11. září | 20:00 | Horní náměstí 
exkluzivní baletní open air galakoncert s hvězdami baletu Moravského divadla Olomouc 
 
V Indican se setkávají značně různorodé kulturní kořeny – romské, české i indiánské. Na inspirující etnickou 
směsici odkazuje kapelní název, důležitá je však také širší symbolika. Indican coby Indie, kolébka Romů, 
independent (svoboda), in deo (v Bohu), i anglické sloveso can, tedy “moci”. 
 
Hybnou silou Indican jsou zpěvák Jiří Jirák, kytarista Tomáš Velzel a basák Filip Lorenc. Na kontě mají projekt Two 
Men (2005 – 2009), Jirák je mimo jiné spoluzakladatelem kapely Nylon Jail. Písně Two Men žily i po kapelním 
rozpadu během nepravidelných hudebních setkání, chuť dále hrát vedla letos na jaře k vytvoření Indican, kde zazní 
starší i zcela nové kusy. Motivací kapely je bourání bariér a spolupráce mezi kulturami a rasami. Trojice kolem 
sebe soustředila zkušené hudebnice a hudebníky české scény např. písničkářku a pianistku Alenu Pohlovou nebo 
bubenici Kláru Böhm. Na koncert 10. září si Indican kromě Moravské filharmonie Olomouc přizvali také 
elektronickou a rytmickou sekci. Fotografií se zhostil známý fotograf Jindřich Štreit. 
stání zdarma | místa k sezení: 50 Kč | předprodej v Informačním centru Olomouc 
 
www.moravskedivadlo.cz 
 
 
 

Modlitba pro Olomouc 
10., 11. a 12. září | 22:00 | Horní náměstí 
videomappingová projekce na Sloupu Nejsvětější Trojice k 20. výročí UNESCO 
 
Jedinečné místo s jedinečnou historií si zaslouží i jedinečný zážitek. Na Sloupu Nejsvětější Trojice budete mít 
možnost po tři večery shlédnout videomappingovou projekci Modlitba pro Olomouc. K 20. výročí vložení památky 
do UNESCO uvidíte a uslyšíte audiovizuální modlitbu protkanou živly, symboly, výjevy a mystikou. 
 
Tento zážitek pro vás připravili ve spolupráci s městem Olomouc vizuální umělci ze sdružení HUCOT. Jeho 
členové jsou již přes 10 let aktivně činní ve světě audiovizuální kultury, nejen svoji uměleckou prací, ale také jako 
organizátoři kulturních akcí zaměřených na nová média.  
https://www.facebook.com/HUCOT 

http://www.indican.eu/
http://www.mfo.cz/
http://www.moravskedivadlo.cz/cinohra/repertoar/cyrano-z-bergeracu/?s=detail
https://www.facebook.com/HUCOT
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Hlavní program | sobota 12. září 
 

Národní zahájení Dnů evropského dědictví 
sobota 12. září | 10:00 | Horní náměstí 
slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
www.historickasidla.cz 
 
 

Koncerty 
sobota 12. září | 10:30–22:00 | Horní náměstí 
10:30 | Gabriela V.G.  
12:00 | Radim Černý 
14:00 | Hope Astronaut  
15:30 | Circus Problem  
17:00 | Alen  
18:00 | Katarína Knechtová  
20:00 | Ondřej G. Brzobohatý s kapelou & Elis Mráz j.h. 
 
 

Modlitba pro Olomouc 
12. září | 21:30 | Horní náměstí 
audiovizuální show na Sloupu Nejsvětější Trojice k 20. výročí UNESCO 
 
 

Doprovodný program 
koncerty, divadla, filmové projekce, výstavy | tvůrčí dílny pro děti, jarmark, místní pivovary, regionální vína 
a gastronomie 
 

Tvůrčí dílny pro děti 
sobota 12. září | 10:00–18:00 | Horní náměstí  
výtvarné a vědecké dílny 
 
Barokní vědecké dílny 
Geniator – Věda a technika na dosah  
vědecké dílny, pokusy, hlavolamy, šifry a logické úlohy, deskové hry, hrátky se světlem a zrakové klamy, exkurze 
do barokní architektury, barvení látek, čokoládovna 
 
Svatá Trojice Studia Experiment 
tradiční výtvarné dílny olomoucké umělecké školy 
kreslení na textilní pytlíky, vyškrabávání do destiček, dotvoření keramiky, vytvoření pracovního listu – seznámení 
dětí s historií a současností Sloupu Nejsvětější Trojice 
 

Zachraňme Olomouc! 
sobota 12. září | 10:00–16:00 | Horní náměstí, stánek Geniátor 
městská hra inspirovaná konceptem Gamebook, hra pro jednotlivce, rodiny, či skupinky přátel každého věku 
potřebujete jen zhruba hodinu a půl času, chuť navštívit známá i neznámá místa v centru Olomouce, důvtip a smysl 
pro dobrodružství | úspěšné zachránce odměna nemine 
 

https://www.historickasidla.cz/
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Divadlo pro malé i velké v nádvoří radnice 
 
Pohádka o mašinkách 
Vladislav Kracík | Divadlo Tramtarie 
sobota 12. září | 11:00 | nádvoří radnice 
Že mašinky nemají oči nebo pusu? Že nemají duši? Kdo říkal? Jistě že mají, stačí jenom napnout uši a pořádně se 
podívat… Divadlo Tramtarie uvádí veselé vyprávění o mašinkách malých i velkých, nezbedných i statečných, 
hodných i tak trochu nafoukaných. Pohádky pro kluky a holky, co se nebojí jezdit tunelem… 
www.divadlotramtarie.cz 
 
Pověsti olomoucké  
Václav Málek | Hudebně-dramatické studio při Moravském divadle Olomouc z.s. 
sobota 12. září | 13:00 | nádvoří radnice 
představení plné olomouckých záhad, ale také humoru a písniček 
Olomouc je město krásné, historické, opředené mnoha pověstmi. Vydejme se společně po jejich stopách. Ty 
olomoucké pověsti jsou pochmurné, strašidelné, místy i děsivé. Ale nebojte se, zpracovali jsme je s nadhledem 
a notnou dávkou humoru. Nevěříte? Nevadí, přijďte se přesvědčit a určitě nebudete litovat. Srdečně zvou členové 
Hudebně-dramatického studia při MDO, kteří vás zavedou k orloji, za černým koněm, čerty a dalšími obyvateli 
bájných časů. A nezapomněli jsme ani na pěkné písničky. 
www.hd-studio.cz 
 
Šermířsko-divadelní představení Hrdinové 
Adorea  
sobota 12. září | 15:00 | nádvoří radnice 
Humorně laděné představení pro široké spektrum publika. Prožijte naživo legendární okamžiky hrdinů z románů, 
pohádek, divadel a filmů s množstvím hromadných akčních scén, kaskadérských výkonů a se zapojením diváků. 
www.adoreaolomouc.cz 
 

http://www.divadlotramtarie.cz/
http://www.hd-studio.cz/
http://www.adoreaolomouc.cz/
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Doprovodný program | 7.–12. září 
 

Koncerty & filmové projekce v Letním kině 
7.–12. září | Letní kino 
koncerty a filmové projekce | všechny filmy promítány z 35mm filmových pásů  
projekce se koná za každého počasí | deku s sebou 
vstupné na projekci 50 Kč 
 
pondělí 7. září | 18:00 | koncerty 
Terez Wrau 
Zdeněk Bína  
The Gardeners 
 
pondělí 7. září | 20:00 | filmová projekce 
Zapomenuté světlo | drama | Česko, 1996 
 
úterý 8. září | 18:00 | koncerty  
Zapomělsem  
Dirty Old Dogs  
 
úterý 8. září | 20:00 | filmová projekce  
Harry a syn | drama | USA, 1984 
 
středa 9. září | 18:00 | koncerty 
Misha & Tom  
Yogi McFly 
 
středa 9. září | 20:00 | filmová projekce  
Goyovy přízraky | drama, historický | USA, Španělsko, 2006 
 
čtvrtek 10. září | 20:00 | filmová projekce 
Postel | experimentální, drama, komedie, mysteriózní | Česko, Německo, 1998 
 
sobota 12. září | 20:00 | filmová projekce 
Pianista | drama, životopisný, válečný, hudební | Francie, Polsko, Německo, Velká Británie, USA, 2002 
vstupné 100 Kč 
 
www.facebook.com/LetniKinoOlomouc 
 
 

Olomoucké antikvariátní trhy  
8.–12. září | 9:00–18:00 | Dolní a Horní náměstí 
tradiční knižní a antikvariátní trhy  
www.kniznitrhy.cz 
 
 

Oživ centrum  
11.–12. září | 10:00–22:00 | Horní náměstí 
nový festival plný designu, jídla a zábavy 
www.ozivcentrum.cz 
 
 

FlerJarmark 
11.–12. září | 10:00–17:00 | Dolní náměstí 
na jednom místě najdete ručně vyrobené šperky, brože, šité taštičky a obaly na knížky, pletené a háčkované 
čepičky a dečky, hračky, přírodní mýdla, arganový olej, kabelky, tašky, hedvábné šály, papírová přání, patchwork 
a spoustu dalších nezbytností  
www.fler.cz 
 
 

Letní čítárna u kašny 
pátek 11. září | 12.00–17.00 a sobota 12. září | 10.00–17.00 | Náměstí Republiky 
tradiční čítárna Knihovny města Olomouce 
možnost začíst se do knihy, resp. si nějakou knihu odnést 
www.kmol.cz 

http://www.ozivcentrum.cz/
http://www.fler.cz/
http://www.kmol.cz/
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Oslava 1. narozenin dětského knihkupectví Zlatá velryba 
pátek 11. září | 9:00–18:00 | knihkupectví Zlatá velryba, Dolní náměstí 23 
Srdečně všechny zveme na oslavu prvního výročí olomouckého dětského knihkupectví. Připojte se k nám 
a setkejte se svým oblíbeným spisovatelem či ilustrátorem a přijďte se dozvědět něco o tom, jak kniha pro děti 
vzniká. Pro děti a jejich dospělé máme po celý den připraveno množství překvapení a dárků.  
Program je zdarma, předchozí registrace není nutná. 
 
Program uvnitř knihkupectví 
13:00–13:50 | Slavnostní zahájení, autorské čtení z knížky Stela a 16 huskyů s Terezou Pařízkovou 
15:00–15:50 | Předčítání pro děti s básníkem, moderátorem a překladatelem Ivem Šmoldasem 
16:00–16:50 | Setkání, autorské čtení a povídání o knížkách se spisovatelkou Danielou Krolupperovou 
17:00–17:50 | Setkání a autorské čtení s Vojtěchem Matochou, autorem knižní série Prašina 
 
Program ve venkovních prostorách před knihkupectvím 
13:00–14:30 | Výtvarná dílna s ilustrátorem a výtvarníkem Patrikem Antzakem 
14:30–15:30 | Výtvarná dílna s ilustrátorkou Evou Chupíkovou 
16:30–17:30 | Výtvarná dílna s kreslířem a ilustrátorem Petrem Šmalcem 
www.zlatavelryba.cz 
 
 

Via Lucis – Ivan Theimer | videomapping VZÁŘÍ 
pátek 11. září | 20:00–22:00 | Arcidiecézní muzeum – nádvoří 
videomappingová projekce na průčelí kapitulního děkanství inspirovaná tvorbou sochaře Ivana Theimera, 
olomouckého rodáka a autora Arionovy kašny 
www.vzari.cz 

http://www.zlatavelryba.cz/
http://www.vzari.cz/
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Památky 
 

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

 
• Arboretum Bílá Lhota | sobota a neděle 8:00–18:00 | 14:00 komentovaná prohlídka | výstava fotografií Stanislava Huličného 

Krásy Bílé Lhoty a okolí ve vstupní hale  

• Art Rubikon | sobota 8:00–19:00 | výstava: Jiří Salajka – Obrazy 

• Arcibiskupský palác | sobota 9:00–19:00, neděle 10:00–16:00 | komentované prohlídky části prohlídkové trasy paláce nutná 
rezervace www.arcibiskupskypalac.cz 

• Divadlo Tramtarie | sobota 13:00 a 14:00 | komentované prohlídky divadla i zákulisí 

• DŮM U PARKU | sobota 11:00 a neděle 16:00 | komentované prohlídky s majiteli objektu | ve spolupráci s naším espresso 
barem TRAFFIC COFFEE bude pro každého návštěvníka připravena malá pozornost!  

• Dopravní podnik města Olomouce | čtvrtek 10. 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 

• Expozice historie letiště Olomouc| sobota 10:00–17:00 | prohlídka expozice na letišti v Neředíně 

• FNOL – Fort Tafelberg | sobota a neděle 10:00–13:30 | komentované prohlídky fortu v půlhodinových intervalech, rezervace 
nutná: http://marketing.fnol.cz/event/dny-evropskeho-dedictvi-2020/ 

• Fort XIII. Nová ulice | sobota 10:00–22:00 | prohlídky Fortu, muzea Lagerfort XIII. a vystavené vojenské techniky  

• Freskový sál Komenium | sobota 10:00–16:00 | zpřístupnění nově zrestaurovaného slavnostního freskového sálu | 
komentované prohlídky v každou celou hodinu | poslední v 15:00 

• Galerie Anděl | sobota 9:00–12:00 | výstava: Milan Valenta ECCE HOMO (aneb artbrut naopak) 

• Galerie Atelier Kateřiny Dostálové | sobota 10:00–12:00 | výstava: Miroslav Hudeček – Bonsaje můj únik z reality 

• Galerie Bohéma | sobota 9:00–15:00, neděle 9:00–13:00 | výstava Prázdninový salon  

• Galerie Labyrint | sobota 9:00–12:00 | výstava: Otakar Vystrčil – jubileum 

• Galerie města Olomouce | sobota 9:00–15:00 | výstava: Miroslava Trizuljaková, hostující Zdena Hőhmová 

• Galerie Mona Lisa | sobota 9:30–12:00 | výstava manželů Olgy a Josefa Vyleťalových 

• Galerie Rubikon | sobota 9:00–15:00 | výstava: Letní salon 

• Galerie Skácelík | sobota 10:00–12:00 | společná výstava autorů z okruhu galerie 

• Galerie XY a XY-1 | pátek 11. září 17:00 | komentovaná prohlídka výstavy Lucia Veselá – Mezi Námi 

• Hotelový dům | sobota 9:00–15:00 | zpřístupněná střecha  

• Husův sbor | sobota 10:00–12:00 a 13:00–17:00, neděle 13:00–17:00 | kostel a kolumbárium | v sobotu bude mimořádně 

zpřístupněna i věž 

• Jihoslovanské mauzoleum | sobota 10:00–14:00 | zpřístupnění kaple mauzolea | komentované prohlídky o historii  

• Kaple sv. Anny | neděle 10:00–11:00 | prohlídka kaple na Lazecké ulici 

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

• Kaple sv. Jana Sarkandra | sobota 10:00–15:00 a neděle 10:00–14:00 

• Kasematy | sobota 14:00–16:00 | zpřístupnění opravených kasemat a hradební zdi v Pekární ulici 

• Katedrála sv. Václava | neděle 11:00–13:00 a 14:00–18:00 | zpřístupněná katedrála a krypta | výstava: Ornamenta episcopi | 
vstupné na výstavu v kryptě: doporučený příspěvek 50 Kč/osoba, 150 Kč/rodina – 2 dospělí + všechny děti 6-18 let 

• Kino Metropol | sobota 9:00–21:00 | 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00_Komentované prohlídky kina_zdarma rezervace 
www.kinometropol.cz | 15:00_Mlsné medvědí příběhy pohádka pro děti, vstupné děti/dospělí 80/100 Kč | 17:00_Princezna 
zakletá v čase s delegací herců a tvůrců (pohádka pro děti s diskuzí, vstupné děti/dospělí 100/120 Kč | 20:00_Tajný agent online 
přenos divadelní hry z Divadla Na zábradlí; vstupné 150 Kč 

• Klášter dominikánů Olomouc | sobota 9:00–17:00, neděle 11:00–17:00 | kostel, křížová chodba 

• Knihovna města Olomouce | sobota 8:00–16:00 | budova bývalého okresního hejtmanství | soutěže, výstava fotografií Sofie 
Skřipská | 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 Energetické obrazy Elen Badurové 

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

• Kostel Českobratrské církve evangelické | sobota 9:00–17:00 | 100. výročí otevření kostela 

• Kostel Panny Marie Sněžné | sobota a neděle 10:00–16:00 

• Kostel sv. Cyrila a Metoděje | sobota a neděle 14:00–17:00 | zpřístupněna krypta arcibiskupa Prečana | věž není 

z technických důvodů zpřístupněna | vstupné: dobrovolný příspěvek na generální opravu varhan 

• Kostel sv. Gorazda | sobota a neděle 12:00–16:00 

• Kostel sv. Michala | sobota a neděle 8:00–18:00 | kaple sv. Alexeje, křížová chodba, rajský dvůr, sklepení, gotická věž se 
zvony 

• Kostel sv. Mořice | sobota 9:00–18:00 a neděle 12:00–18:00 | sobota 10:00–16:30 a neděle 13:30–16:30 prohlídky 
s průvodcem 
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• Kryt civilní obrany | 7.–13. září 18:00–21:00 | zpřístupnění krytu v Bezručových sadech | komentované prohlídky krytu vždy 
v časech 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 

• Lomená galerie | sobota a neděle 00:00–24:00 | streetart galerie v Denisově ulici, průchod vedle Lapidária VMO | výstava: 

Dosy Doss – Sweet vandalism 

• Městská kasárna | sobota 9:00–12:00 | zpřístupnění nádvoří kasárny | vstup z ulice U Stadionu 

• Molitorova knihovna | sobota 10:00–18:00, neděle 10:00-15:30 | zpřístupnění nově otevřeného kulturního centra Molitorova 
knihovna, Kosinova 7 | Výstava Adolf Loos Plzeň – ke 150. výročí narození světoznámého architekta Adolfa Loose 

představujeme soubor unikátních plzeňských bytových interiérů pro podnikatele z řad meziválečné plzeňské židovské komunity | 
čtvrtek 10. 9. 16:00 Olomoucký Loosfest – představení principů tvorby architekta Adolfa Loose, průběh náročného restaurování 
Loosových plzeňských interiérů a nové objevy Loosových realizací na Brněnsku | neděle 13.9. 15:00_Cyklovyjížďka po stopách 
Adolfa Loose – komentovaná prohlídka Molitorovy knihovny s výstavou, cyklojízda za olomouckým příběhem Adolfa Loose 
a jeho olomouckých žáků 

• MUO – 9:16 pm gallery | čtvrtek – neděle 9:16 (večer)–01:00 | vertikální obrazovka ve výloze Muzea umění Olomouc | 
projekce: Tajemství Sloupu Nejsvětější trojice – krátký příběh olomouckého monumentu 

• MUO – Arcidiecézní muzeum – nádvoří | pátek 20:00–22:00 | Via Lucis – Ivan Theimer: videomappingová projekce na průčelí 

kapitulního děkanství inspirovaná tvorbou sochaře Ivana Theimera, olomouckého rodáka a autora Arionovy kašny 

• MUO – Arcidiecézní muzeum | sobota a neděle 10:00–18:00 | Piš, hmatej, krokuj, odhaduj… samoobslužný program pro děti 

s dospělým doprovodem | 15:00–16:30 Místo akce: muzeum! komentovaná prohlídka pro děti s dospělým doprovodem | výstavy: 
Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc; Ornamenta episcopi; Ke slávě a chvále 

• MUO – Muzeum moderního umění | sobota a neděle 10:00–18:00 | výstavy: Umění tapisérie; Fotoblok; Šero i jas; Století 
relativity 

• Muzeum olomoucké pevnosti – Barokní prachárna | sobota a neděle 9:00–17:00 | expozice v objektu prachárny, sádrový 
model Olomouce jako pevnosti z poloviny 18. století | vstupné 

• Oranžerie | sobota 15:00–18:00 a 20:00 | výstava Nositel tradic lidových řemesel | 20:00 tématický večer Příběh olomoucké 
oranžerie s projekcí dobových dokumentů, omezená kapacita, vstup zdarma 

• Palmový skleník | sobota 19:30, 20:30, 21:30 a neděle 19:30, 20:30 | komentované prohlídky exotických rostlin v unikátní 
noční atmosféře | omezená kapacita, online předprodej vstupenek na www.flora-ol.cz | vstupné 50 Kč, děti do 6 let zdarma 

• 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: 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_Setkání s Charlesem Wildou – komentované 
prohlídky fresek v obřadní síni  

• Rocková Galerie – Metal s tebou | sobota a neděle 10:00–16:00 | rockové LP, výstava plakátů 

• Sbor Prokopa Holého | neděle 10:00–12:00 a 13:00–17:00 | zpřístupnění kostela na Frajtově náměstí v Černovíře | 15:00 
nevšední koncert klavírního tria s klarinetem a fagotem 

• Sloup Nejsvětější Trojice | sobota a neděle 10:00–16:30 | otevření kaple památky UNESCO 

• Smarthotel Nezvalova Archa | sobota a neděle 13:00 a 14:00| 4 komentované prohlídky hotelu Nezvalova Archa a umění 
Jiřího Davida 

• Telegraph | sobota 10:00–18:00 | 17:00_přednáška: Jaromír Hainc – Urbanismus jako architektura veřejného prostoru | 
výstava: SIGNÁL I | vstup volný 

• UP – Lékařská fakulta | sobota 10:00–18:00 | prezentace historického vývoje budov Teoretických ústavů LF UP | výstava 
fotografií studenta LF UP 

• UP – Parkánové zahrady | sobota a neděle 7:00–19:00 | 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 – Tereziánská zbrojnice | sobota a neděle 9:00–16:00 | výstavy: Reformátorka Marie Terezie, Architektura českých 
knihoven | výstava starých tisků a nejzajímavějších knih z fondu | možnost komentovaných prohlídek pro zájemce 

• UP – Umělecké centrum | neděle 10:00–16:00 | komentované prohlídky bývalého Jezuitského konviktu každou celou hodinu 

v časech 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00, v rámci nichž budou návštěvníci provedeni celou budovou a jejími krásami 
včetně nahlédnutí do Filmového, Divadelního a Komorního sálu a vstupu na Židovskou bránu. Animační program pro malé 
i velké | vstupné: dobrovolné 

• Vědecká knihovna v Olomouci – nový 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 | pro zájemce bude navíc nachystán 
workshop, na kterém si mohou sešít vlastní malou knížku a vyrobit škrobový papír na její přebal | každou čtvrthodinu budou na 
jednotlivých pracovištích probíhat komentované prohlídky | adresa: Tomkova 44, Olomouc-Hejčín. 

• Vila Primavesi | sobota 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 | komentované prohlídky | vstupné se slevou 50% 

• Vitrína Deniska | sobota a neděle 00:00–24:00 | výstavní prostor v ulici Denisova 5 | výstava: Eva Krhutová – Ztracené město | 
vernisáž: 29.8. 21:00 

• Vlastivědné muzeum v Olomouci | sobota a neděle 9:00–18:00 | aktuální výstava: Návrat olomouckých unikátů | Stálé 

expozice: Příroda Olomouckého kraje, Olomouc – patnáct století města, Galerie osobností Olomouckého kraje, Od kolébky do 
hrobu, Herbárium, Hanácký obr Josef Drásal, Dějiny Vlasteneckého spolku muzejního 

• Vlastivědné muzeum v Olomouci – Lapidárium | sobota a neděle 9:00–18:00 | prohlídka lapidária vč. židovské části v ulici 
Denisova 30 | stálá expozice: Příběh kamene | vstupné: 20 Kč plné vstupné, 10 Kč snížené vstupné, dítě do 6 let zdarma 

• Židovská obec | neděle 10:00–17:00 | prohlídky společenských prostor obce v ulici Komenského 7, vyprávění o židovské liturgii 
a historii olomouckých Židů a také příprava a pečení chaly 
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Komentované prohlídky & procházky 
7.–13. září 
netradiční prohlídky pozoruhodných míst se zajímavými osobnostmi 
 
Olomoucká domovní znamení – historie a pověsti 
7.–13. 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 
7.–13. 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 hodina 
 
Olomouc v Evropě 
7.–13. 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 hod 
 
Večerní prohlídka krytu civilní obrany 
7.–13. září | 18:00–21:00 | Bezručovy sady 
zpřístupnění krytu 
mimořádné komentované prohlídky krytu vždy v časech 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 
provádí Lukáš Vykydal 
vstup volný 
 
Unikátní prohlídka olomouckého street artu 
středa 9. září | 16:30 | pátek 11. září | 16:30 | sobota 12. září | 14:00 | 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 
 
Ostrostřelecké spolky na Moravě a osudy jejich střelnic 
středa 9. září | 17:00 | ASO park Na Střelnici 
komentovaná prohlídka o historii parku, bývalé měšťanské střelnice a olomouckých ostrostřelcích 
provádí Ing. Roman Gronský 
účast volná 
 
Poznávací jízdy na OLOŠLAPU 
9.–12. září | vždy v 16:00 
během jízdy poznáte Olomouc zcela jinak, řidič – průvodce vám představí historické centrum a seznámí s historií 
města i zajímavostmi, které by vám zůstaly skryty 
sraz před Olopunčem, Dolní náměstí 54 | doba trvání 45 minut 
nutná rezervace se vstupným: https://www.oloslap.cz/rezervace-a-cena 

http://www.airbnb.cz/experiences/1202470
https://www.oloslap.cz/rezervace-a-cena
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Po stopách odkazu našich předků 
středa 9. 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 10. 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 10. 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  
 
Vépaďáci aneb chlapecká parta z 50. let  
pátek 11. září | 16:00 | Bezručovy sady – Výpad 
komentované vycházka a vyprávění o chlapecké partě a jejich dobrodružství v tehdejším Výpadě 
provádí Vladimír Gračka 
sraz v Purkrabské ulici u schodiště do parku 
vstup volný 
 
Setkaní s Charlesem Wildou  
sobota 12. září | 10:00, 11:00, 13:00 | radnice, obřadní síň 
komentované prohlídky fresek v obřadní síni budovy radnice 
provádí MgA. Vladimír Hrabal 
vstup volný 
 
Freskový sál Komenium 
sobota 12. září | 10:00–16:00 
zpřístupnění nově zrestaurovaného slavnostního freskového sálu 
komentované prohlídky v každou celou hodinu | poslední v 15:00 
vstup volný 
 
Zajímavosti olomouckých parků  
sobota 12. září | 15:00 | Smetanovy sady 
komentovaná procházka sady s výkladem o historii, floře a fauně olomouckých parků 
sraz před altánem u fontány ve Smetanových sadech  
 
Palmový skleník v noční atmosféře 
sobota 12. září | 19:30, 20:30, 21:30 | neděle 13. září | 19:30, 20:30 | Palmový skleník ve Smetanových sadech 
komentované prohlídky exotických rostlin v noční atmosféře 
omezená kapacita, online předprodej vstupenek 50 Kč, děti do 6 let zdarma | www.flora-ol.cz 
 
Proměny olomoucké oranžerie 
sobota 12. září | 20:00 | Oranžerie ve Smetanových sadech  
tématický večer Příběh olomoucké oranžerie s projekcí dobových dokumentů 
omezená kapacita | vstup volný 
 
Cyklovyjížďka po stopách Adolfa Loose 
neděle 13. 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.facebook.com/molitorovaknihovna 

http://www.facebook.com/molitorovaknihovna
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Výstavy 
 
 

Stencils of the Famous | Šablony slavných 
7. září 2020 – 1. září 2021 | budova měšťanského pivovaru, ulice Lafayettova a Uhelná 
populárně-naučný projekt, zpracovaný ve spolupráci se Street Art Festivalem moderní uměleckou formou tzv. 
stencils, neboli šablon, jež mají původ v umění ulice a graffiti 
Hlavním cílem projektu je oživení veřejného prostoru olomouckých ulic, ale i připomenutí si významných osobností, 
které se trvale zapsaly do historie města. Vedle těchto cílů pak aspirujeme o rozšíření kulturních aktivit města 
a společně se vzrůstajícím zájmem turistů o street art též o oživení cestovního ruchu jinou formou umění. 
www.streetart-festival.cz 
 
 

Stavby čtvrtstoletí  
9.–13. září | 18:00 | Dolní náměstí  
středa 9. září – vernisáž výstavy 
Celostátní putovní výstava Stavby čtvrtstoletí je nejprestižnější a nejucelenější přehlídkou novodobého stavitelství 
od vzniku České republiky v roce 1993. Jejím cílem je ukázat šíři a rozmanitost stavební činnosti, kterou autoři 
výstavy rozdělili podle využití staveb. Každý panel prezentuje jednu výjimečnou stavbu, její skrytý příběh 
a osobnost, která je s oborem, místem či stavbou úzce spjata. 
www.stavbactvrtstoleti.cz  
 
 

Návrat olomouckých unikátů 
Pařížská polyglota / Saltzerova mapa 
12.– 20. září | Vlastivědné muzeum v Olomouci – Mánesova galerie 
Pařížská polyglota – Vědecká knihovna v Olomouci získala zpět sedm ukradených svazků sedmijazyčného vydání 
Bible, jež vycházelo v Paříži v letech 1629 až 1645. 
Saltzerova mapa obléhání Olomouce pruskou armádou roku 1758 – koncem roku 2019 se podařilo Vlastivědnému 
muzeu v Olomouci získat do své sbírky vzácný a málo známý plán obléhání Olomouce pruskou armádou od firmy 
Barry Lawrence Ruderman Antique Maps ve městě La Jolla v Kalifornii (USA). 
www.vmo.cz/vystavy 
 
 

Nositel tradic lidových řemesel  
12. září – 4. října | úterý–sobota 15:00–18:00 | Smetanovy sady, oranžérie 
Výstava vybraných lidových výrobců, kterým ministr kultury České republiky udělil titul Nositel tradice lidových 
řemesel. Udělování titulu je v současnosti upraveno nařízením vlády č. 5/2003 Sb. o oceněních v oblasti kultury. 
Jedná se o českou verzi projektu UNESCO, nazvaného Žijící lidské poklady. Titul je udělován u příležitosti 
národního zahájení Dnů evropského dědictví, pořádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
www.nulk.cz/nositele-tradice/ 
 

http://www.streetart-festival.cz/
https://www.stavbactvrtstoleti.cz/
http://www.vmo.cz/vystavy
http://www.nulk.cz/nositele-tradice/
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Lafayette 
 
 

Olomoucké lafayettovské slavnosti  
6.–13. září | Správní archiv Armády ČR, Náměstí Republiky 4 
VII. ročník divadelních her v autentických historických kulisách 
divadelní inscenace olomouckého dramatika Jana Sulovského o osobnostech, které se trvale zapsaly do historie 
města  
 
 

Jan Sulovský: Líbánky (nejen) na Hané – Ze života Josefa Mánesa 
neděle 6. září 2020 | 19:00 | Správní archiv Armády ČR, Náměstí Republiky 4 
 
Život a dílo předního českého malíře a ilustrátora romantismu je do značné míry spjat se zámkem v Čechách pod 
Kosířem, kam jezdíval za svým přítelem hrabětem Bedřichem Silva Taroucou. Zde, uprostřed pestrobarevné 
hanácké krajiny, vytvořil také jedny ze svých nejlepších děl. Studoval rovněž život zdejších obyvatel, jejich 
oblečení, lidové zvyky. Život Josefa Mánesa hluboce ovlivnil, jeho příběh lásky se služkou rodiny Mánesů 
Františkou Šťovíčkovou. 
 
Účinkují: Petr Kubes, Lenka Kočišová, Vlasta Hartlová, Vladimír Hrabal, Václav Bahník a Jaroslav Krejčí 
Režie Jaroslav Krejčí 
 
Po skončení představení se mohou zájemci zúčastnit komentované prohlídky prostor Správního archivu AČR 
 
Jednotné vstupné: 100 Kč  
 
 

Jan Sulovský: Lafayette – Hrdina dvou světadílů 
neděle 13. září | 16:00 | 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 
 
Jednotné vstupné: 100 Kč 
 
pořádá Agentura Lafayette, z.s. | za podpory statutárního města Olomouce | ve spolupráci se Správním archivem 
Armády ČR v Olomouci a Moravským divadlem Olomouc 
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Sculpture Line 
 
 

Sculpture Line 
7.–13. září | Smetanovy sady, Jungmannova 
6. ročník sochařského festivalu představuje sochy a výtvarné objekty předních domácích i mezinárodních tvůrců: 
 
Original Sin | Liu Ruowang  
Smetanovy sady 
Lidoop vzhlížející vzhůru k obloze symbolizuje vzkříšení starověké civilizace. Dnes vyspělá civilizace přináší 
pokrokovou materiální kulturu, avšak příroda, ve které žijeme, je neustále ničena. Zmatený pohled a nevinná tvář 
lidoopů vyzařuje touhu současný stav napravit a vykročit směrem k veselejší budoucnosti. Název díla vychází 
z autorova smyslu pro realitu. Vyjadřuje tak své rozčarování z rozmělňujícího se „oceánu civilizace“, ve které 
žijeme. Tato sérií je autorovým apelem na lidstvo, aby věnovalo větší pozornost krásným věcem. 
 
Chobotnice | Viktor Paluš 
Smetanovy sady 
Socha Velké žluté chobotnice vznikla zbůhdarma, pro radost z nesmyslu, pravděpodobnosti navzdory. 
Z přesvědčení, že velké žluté chobotnice existují. Už proto, že by existovat měly. 
 
Stvůra | Jan Dostál 
Smetanovy sady 
Dělat sochy lze různým způsobem, dělat ale velkou sochu je svým způsobem příběh sám o sobě. Jan Dostál, velmi 
mladý sochař, pouhý rok po absolvování Gabrielova sochařského ateliéru na brněnské FAVU, se pustil do svého 
zatím největšího díla, zvícího 12 metrů do výšky. Motivem je Stvůra, postava nepostava sestavená a svařovaná 
z kusů ostrého železa, materiálu, se kterým sochař žije, a který miluje. Stvůra má svůj předobraz v podobě modelu, 
pokud se o soše vysoké cca dva a půl metru dá jako o modelu vůbec mluvit. Podle něj Honza sestavuje od nohou 
svoji velkou, veeelliiiikkoouu výslednou Stvůru. Antropomorfický tvar na pomezí abstraktního výrazu se vyznačuje 
dostálovským rukopisem, plným ostrých tahů a řezavých úhlů. Má svůj vizuální backround stejně tak v současném 
scifi světě, jako v tetovací subkultuře či se odráží od pozdního sochařského modernismu. Stvůra je velkolepá 
a vstupuje na světlo z důvodu, aby Jan Dostál vyjevil svůj zvláštní železný ostrý vesmír, svoji estetiku, se kterou 
žije a která žije v něm, jak Vetřelec, kterého se určitě nejde zbavit. Svařovat po částech velkolepou plastiku, bez 
doprovodného výkresu, podle svých představ, za pomocí jeřábu-sochy vlastní konstrukce a vlastní výroby je 
ovšem také velkolepé. Umění má v tomto případě šanci uhranout a překvapit. A nejen velikostí Stvůry. Vítejte do 
jiného světa 
 
Nenažranec | Andrej Margoč 
Jungmannova 
Socha pochází z cyklu FAT. Celý cyklus je věnován autorovu boji proti nenápadnému a tichému zabijákovi - cukru, 
který jemu a milionům lidí na celém světě velmi ubližuje. Velikost jazyka znázorňuje obrovskou chuť na sladké 
podpořenou výrazně růžovou a neodolatelnou barvou koláčů. Tímto způsobem se autor sám pokouší skoncovat se 
závislostí a poukazuje na společenský problém a potřebu boje s touto smrtelnou nástrahou. 
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