
Dny evropského dědictví
6.–12. září 2021 | ded.olomouc.eu

Open air
Sloup světla
pátek 10. září | 20:00 | Horní náměstí
živá modlitba za konec pandemie
jedinečné audiovizuální open air představení, 
ve kterém se spojí všechny umělecké soubory 
Moravského divadla Olomouc

Hlavní program 
sobota 11. září
Koncerty
sobota 11. září | 10:00–22:00 | Horní náměstí
10:00 Daniel Režný
12:00 Matěj Plíhal
14:00 Zavíráme
16:00 Alen
17:30 The Middle Of The Sandwich
19:30 Dirty Old Dogs
21:00 The Gardeners

Pohádkový svět Divadla Tramtarie
sobota 11. září | 11:00–16:30 | Horní 
náměstí u Caesara
výtvarné dílničky s pohádkou, fotokoutek s herci, 
malování na obličej, další aktivity
11:00 pohádka Terezka a kouzelné autíčko
12:00  žonglovací workshop s Cirkusem 

Levitare
13:00 Kašpárkova říše
15:00 pohádka O popleteném kouzelníkovi

Oživ centrum III
10.–11. září | 10:00–22:00 | Horní náměstí
3. ročník festivalu plného designu, jídla a zábavy
bohatý kulturní program, program pro děti, letní 
kino a food zóna 
design trh se SWAP koutkem
gastrozóna s netradičním posezením

Doprovodný program 
6.–12. září
Koncerty v Letním kině
6.–10. září | Letní kino
koncerty a doprovodný program v Letním kině

Olomoucké antikvariátní trhy 
7.–11. září | 9:00–18:00 | Dolní náměstí
tradiční knižní a antikvariátní trhy 

Ekologické dny Olomouc 2021
8.–19. září | Dům přírody Litovelského 
Pomoraví – Sluňákov a Rajská zahrada, 
proluka Muzea umění Olomouc
31. ročník společné porady o našem světě 
besedy a debatní večery | koncerty | výstavy 
vycházky a výlety

FlerJarmark
10.–11. 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 

Letní čítárna u kašny
pátek 10. září | 12.00–17.00  
a sobota 11. září | 10.00–17.00 
Náměstí Republiky
tradiční čítárna Knihovny města Olomouce
možnost začíst se do knihy, resp. si nějakou 
knihu odnést

Oslava 2. narozenin dětského 
knihkupectví Zlatá velryba
pátek 10. září | 9:00–18:00 
knihkupectví Zlatá velryba 
Dolní náměstí 23
V odpoledních hodinách bude připraven 
program plný besed, předčítání a výtvarných 
dílen s knižními tvůrci. Pro bližší informace 
sledujte naše sociální sítě. Pro všechny děti 
bude připraven dárek. Na konci dne proběhne 
losování o ceny.
vstup zdarma

Rallye Flora 
sobota 11. září | od 8.00 odpoledne 
Smetanovy sady
soutěž dálkově řízených autíček 
autíčko/robot projede soutěžní trať  
– most ve Smetanových sadech,  
Flora pavilon A, délka tratě cca 340 m, 
převýšení cca 8 m

Slavnostní odhalení sochy ponocného
sobota 11. září | 10:00 
Vila Primavesi
odhalení kopie sochy ponocného,  
která původně stála ve výklenku na severní 
straně Vily Primavesi, zhotovil moravský  
řezbář Petr Steffan, je zhotovena z dubového 
dřeva podle originální sochy Antona Hanaka
zahraje Moravská filharmonie Olomouc

Milénium olomouckých Přemyslovců 
Historické odpoledne
neděle 12. září | 14:00–18:00 
Václavské náměstí
středověká kuchyně s ochutnávkou 
ukázka dobových zbraní | historické kostýmy 
stará řemesla a dílny 

19:30 | Václav III. – O historii jedné  
královraždy  – divadelní představení  
před katedrálou sv Václava

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

Komentované prohlídky & procházky
6.–12. září
netradiční prohlídky pozoruhodných  
míst se zajímavými osobnostmi

Výstavy
StreetArt Festival
1.–15. září | Horní náměstí
streetart výstava v Creative contaYner  
na náměstí

Nejkrásnější strom v Evropě
9.–11. září | 9:00–11:00, 16:00–19:00 
Oranžerie, Smetanovy sady
čtvrtek 9. září | 10:00 | vernisáž výstavy
výstava děl dětí ze základních škol z Olomouce 
a okolí | Europe Direct Olomouc

Výstava obrázků Nadace Malý Noe
Soutěž v kreslení dětí z dětských  
domovů a Klokánků Olomouckého kraje
8. září – 8. října | 18:00 | Horní náměstí
středa 8. září | 15:00 | vernisáž výstavy
4. ročník soutěže na téma Báje a pověsti  
aneb tajemné postavy a kouzelné bytost

Muzeum umění Olomouc
9.–18. září | SEFO, MUO, UP Konvikt
výstavy, komentované procházky a prohlídky, 
výtvarné dílny, diskuse, intervence

Lafayette
Olomoucké lafayettovské slavnosti
10.–14. září 
Václavské náměstí a Náměstí Republiky 4
VIII. ročník divadelních her v autentických 
historických kulisách
divadelní inscenace o osobnostech,  
které se trvale zapsaly do historie města

Jan Sulovský: Lafayette  
– Hrdina dvou světadílů
pátek 10. září | 18:00 | Správní archiv  
Armády ČR – nádvoří, Náměstí Republiky 4
 
Jan Sulovský: Václav III.  
– O historii jedné královraždy
neděle 12. září a úterý 14. září | 19:30 
Václavské náměstí, před katedrálou sv. Václava


