Cz

7 Divadlo hudby

www.galeriecaesar.cz | tel.: 585 225 587
po – pá 9:00–12:00, 12:45–17:00; so 9:00–12:00; ne zavřeno

 Galerie G

www.uvuo.eu/galerieg.htm | tel.: 585 220 218
po – pá 10:00–12:00, 13:00–17:00; so 9:00–12:00; ne zavřeno

	Galerie Patro

www.uvuo.eu/friends_soubory/patro_galerie.htm | tel.: 585 204 458
po – pá 10:00–12:00, 13:00–17:00; so 9:00–12:00; ne zavřeno

	Galerie Mona Lisa

www.mona-lisa.cz | tel.: 585 226 828
po – pá 9:30–18:00; so 9:30–12:00, ne zavřeno

	Galerie Skácelík

www.galerieskacelik.cz | tel.: 585 223 890
po – pá 10:00–13:00,14:00–18:00; so 10:00–12:00; ne zavřeno

Divadla

6 Moravské divadlo Olomouc
Moravské divadlo Olomouc je stálou českou
divadelní scénou již od roku 1920. Díky třem
uměleckým souborům a vlastnímu orchestru se denně
na jevišti střídají balety, opery, operety, muzikály, činohry
i pohádky.
www.moravskedivadlo.cz | tel.: 585 500 500
Moravské divadlo Olomouc

8 Divadlo Konvikt
Divadlo Konvikt zajišťuje kulturní program v prostorách
Uměleckého centra Univerzity Palackého. Od svého založení v roce 2006 uskutečnilo širokou škálu kulturních
a vzdělávacích projektů.
www.divadlokonvikt.cz | tel.: 585 633 803

Moravská filharmonie Olomouc

Kina

12 Kino Metropol

Nezávislé divadlo Tramtarie má vlastní poloprofesionální soubor, který je tvořen absolventy uměleckých
škol i nadšenými amatéry z řad olomouckých studentů.
Zaměřuje se na autorskou dramaturgii, současné autory
či moderní zpracovávání klasických titulů. Důležitou dramaturgickou linií je uvádění pohádek pro rodiče s dětmi.
www.divadlotramtarie.cz | tel.: 777 703 946

Nejstarší olomoucké kino situované v historickém
centru města přináší každý den vybrané filmové
lahůdky. Zaměřením spíše artové kino nabízí premiéry
nových filmů, hity filmových festivalů, filmový jukebox, pravidelné sobotní projekce pro rodiče s dětmi, perličky z historie českého filmu, současné české dokumenty, přímé
přenosy z newyorské Metropolitní opery aj.
Metropol je základnou pro Přehlídku animovaného filmu,
Academia film Olomouc, Jeden svět i Projekt 100.
Občerstvit se můžete v útulné kinokavárně, k dispozici je
také dětský koutek.
www.kinometropol.cz | tel.: 585 222 466

10 Divadlo na cucky

13 Multikino CineStar

9 Divadlo Tramtarie

Divadlo je zaměřené na tvorbu experimentální, alternativní
a autorskou. Ve své dramaturgii se soustředí buď na ryze
autorské projekty, anebo na objevnou dramaturgii u nás
nepříliš uváděných textů (Jon Fosse, Laura de Weck
a další).
www.divadlonacucky.cz | tel.: 721 308 935

11 Kašpárkova říše
Pro nejmenší je v Olomouci loutkové divadlo Kašpárkova říše. Toto amatérské divadlo bylo založeno
Františkem Čechem roku 1920. Ve Slovanském domě
již téměř 40 let hrají olomoučtí loutkáři pohádky a zprostředkovávají tak nejmladší generaci setkání s divadlem,
se světem poezie, krásy a vítězného boje dobra se zlem.
Sami si loutky vyrábějí, upravují a píší vlastní texty.
www.kasparkovarise.webnode.cz | tel.: 585 417 966

Moderní multikino naleznete na okraji Olomouce v komplexu obchodního centra Olomouc City. V sedmi sálech
CineStaru probíhá denně paralelní promítání hned několika filmů najednou. Z různorodého a žánrově rozvrstveného programu si vybere každý. Oblíbené jsou především
3D projekce.
www.cinestar.cz | tel.: 585 809 999
Divadlo Na cucky

Moravská filharmonie patří k nejstarším symfonickým
orchestrům v České republice. Za více než padesát let
svého působení si vytvořila mimořádně rozsáhlý repertoár.
Orchestr věnuje pozornost velkým tvůrcům světové hudby
19. a 20. století, velký důraz klade na dílo G. Mahlera.
Moravská filharmonie patří k autentickým interpretům
klasiků české národní hudební kultury – A. Dvořáka,
B. Smetany, L. Janáčka a B. Martinů. Je organizátorem
a pořadatelem mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc a Mezinárodního varhanního festivalu.
www.mfo.cz | tel.: 585 206 520
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Hudební kluby
 Jazz Tibet Club – legendární olomoucká scéna
uvádějící špičkové hudebníky z celého světa.
www.jazzclub.olomouc.com | tel.: 585 230 399
 U-klub – hudební klub s pestrou žánrovou skladbou
zaměřenou zejména na českou scénu.
www.u-klub.cz | tel.: 585 638 117
 Bounty Rock Café – příjemná kavárna s rockovým hudebním programem.
www.bountyrockcafe.cz | tel.: 736 637 600
 Arctic Music Club – nekuřácký multižánrový klub
v samém centru Olomouce.
www.arktic.cz | tel.: 775 660 518
 S-cube – hudební a taneční klub se studentskými
akcemi i divadelními představeními.
www.scube-ol.cz | tel.: 777 587 517
 Klub 15 minut – hudební klub s pravidelnými studentskými parties.
www.15minut.net | tel.: 777 059 150

G

2

8, 10

G
G
6, 14

G

G

15

Šternberk
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15 Vodní kasárna
Ve zrekonstruovaném opevnění z dob císařovny Marie
Terezie najdete příjemné hospůdky, restaurace, kavárny,
bary i kluby, kde si každý vybere podle svého gusta.
Pestrá nabídka pokrmů tradiční české kuchyně, italské pizzerie, voňavých lahůdek z grilu nebo orientálních
nepálských specialit nejlépe chutná s osvěžujícími víny
nebo českými pivy.

galerie
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 Galerie Caesar

Mariánský morový sloup

14 Moravská filharmonie Olomouc

Morav

Tipy na galerie

Divadlo hudby Olomouc od doby svého vzniku v roce
1968 výrazně spoluutváří image města. Jako intimní klubová scéna nabízí nepřehlédnutelnou škálu programů
zaměřenou na různorodé publikum: nejmenší děti, školáky a studenty, milovníky tradičních žánrů, ale i vyznavače experimentů.
www.divadlohudby.cz | tel.: 585 223 565
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Kromě sbírek, které jsou uchovávány v místních muzeích,
jsou umělecké skvosty k vidění také v místních galeriích.
Jedná se jak o galerie veřejné, spolkové, tak i soukromé.
Většina olomouckých galerií je přístupná od pondělí do
soboty. Na většinu výstav je vstup volný.

Hudba
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Galerie

Sloup Nejsvětější Trojice
památka UNESCO
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... kulturní Olomouc
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Kulturní Olomouc

Muzea v Olomouci

1 Arcidiecézní muzeum

O Olomouci se právem hovoří jako o městě kultury. Je sídlem Moravské filharmonie i Moravského
divadla Olomouc, dává však prostor také menším
divadlům, jako jsou Divadlo hudby, Tramtarie
či Divadlo Konvikt, která doplňují olomouckou
scénu a svým alternativním repertoárem oslovují
hlavně mladé publikum. Pro nejmenší je v Olomouci také několik divadelních scén, např. loutkové
divadlo Kašpárkova říše.
Hanácká metropole se může pochlubit také unikátními muzei. Patří mezi ně Arcidiecézní muzeum,
které svým návštěvníkům nabízí prohlídku pozůstatků Olomouckého hradu i stálou expozici výtvarné
kultury olomoucké arcidiecéze uplynulého tisíciletí.
Za zmínku stojí Vlastivědné muzeum i moderní
muzeum historických automobilů Veteran Arena.
Také v okolí Olomouce naleznete několik muzeí
s netradiční expozicí. Muzeum Olomouckých
tvarůžků v Lošticích, Hanácké skanzen v Příkazech
či Muzeum historických kočárů v Čechách pod
Kosířem jsou jen malou ochutnávkou.
Kromě uměleckých sbírek, které jsou uchovávány
v místních muzeích, je zde také co k vidění
v desítkách galerií. Milovníci umění si tak
v Olomouci rozhodně přijdou na své.
Pokud jste fanoušky filmu, pak zavítejte do nejstaršího olomouckého kina v centru města nebo
do multikina na okraji Olomouce. Vybrat si můžete
ze světových i domácích filmových novinek,
3D projekcí i lahůdek nekomerčních žánrů.
Ať už přijedete v zimě nebo v létě, v Olomouci se
stále něco děje. Jarní filmové festivaly střídá květinová a divadelní Flora, běžecký půlmaraton je následován městskými slavnostmi a hudební Dvořákovou
Olomoucí. Letní promenádní koncerty v parcích jsou
na podzim nahrazeny klubovou scénou a varhanní
festival v říjnu rozezní olomoucké chrámy. V zimě
vás zahřeje bruslení na kluzišti v centru města nebo
punč na vánočních trzích.

Vedeli jste, ze...
–	součástí červnových Svátků města je dobový průvod
ke cti sv. Pavlíny, patronky města?
–	vstupné do řady muzeí a galerií je s Olomouc region
Card zdarma?
–	Veteran Arena je největším soukromým muzeem
historických vozů v Česku?
–	Arcidiecézní muzeum bylo založeno z podnětu
papeže Jana Pavla II.?
–	je veřejnosti zpřístupněn Arcibiskupský palác, ve
kterém byl dosazen na trůn František Josef I.?

Náš tip
Prohlédněte si zdarma nové expozice na olomoucké
radnici. V úředních hodinách magistrátu je ve 2. patře
radnice zpřístupněna expozice věnovaná šestisetleté
historii olomouckého orloje a všem jeho podobám,
od renesanční až po socialisticko-realistickou.
O patro níž se nachází dvě výstavy mapující historii
radnice a města. Všechny expozice jsou také součástí
komentované prohlídky Olomouc v kostce, kterou v letní
sezoně nabízí informační centrum.
V informačním centru v podloubí radnice si navíc můžete
v předprodeji zakoupit lístky na kulturní a společenské
akce konané v Olomouci a blízkém okolí – na koncerty
Moravské filharmonie, akce v olomouckém U-klubu
či na hudební festivaly Dvořákova Olomouc, Baroko,
Mezinárodní varhanní festival, ale i Pivní festival a další.

Arcidiecézní muzeum je součástí Muzea umění
Olomouc. Sídlí v rekonstruovaných budovách
kapitulního děkanství na Václavském náměstí. Součástí
prohlídkové trasy je i románský biskupský palác a kaple
sv. Barbory. Nevšedním zážitkem je již samotná prohlídka
objektů, dokumentujících stavební a umělecký vývoj
v místě tzv. Olomouckého hradu na Václavském návrší
v průběhu celého tisíciletí – od pozůstatků knížecího
paláce přes vrcholné románské, gotické a renesanční
etapy až po pozdně barokní a rokokové interiéry.
Stálá expozice muzea seznamuje návštěvníky s duchovní
kulturou olomoucké arcidiecéze. V obrazárně jsou zastoupena špičková malířská díla shromažďovaná olomouckými
biskupy od 16. století. Součástí objektu je i koncertní sál
„Mozarteum“, pojmenovaný na památku zdejšího pobytu
slavného hudebního skladatele.
www.olmuart.cz | tel.: 585 514 111
út – ne 10:00–18:00
každou st a ne volný vstup

2 Vlastivědné muzeum
Vlastivědné muzeum, sídlící v budově bývalého
kostela sv. Kláry s klášterem klarisek, navazuje
na tradici olomouckého muzejnictví počínající poslední
třetinou 19. století.
Kromě stálých expozic (Pravěk Olomoucka, Zoologie, Geologie a mineralogie, Ohrožené druhy rostlin) si
návštěvníci mohou prohlédnout v prostorách muzea přibližně dvacet krátkodobých výstav ročně.
Arcidiecézní muzeum

Povahou sbírkového fondu v oblastech prehistorie, historie a současnosti v oblasti společenských věd a přírodovědných oborů odbornou prací pokrývá nejen střední
Moravu, ale širší území s přesahy do zahraničí. Součástí
Vlastivědného muzea je také národní přírodní památka
Arboretum Bílá Lhota.
www.vmo.cz | tel.: 585 515 111

Tipy z kulturního kalendáře

IV.–IX. út – ne 9:00–18:00
X.–III. st – ne 10:00–17:00

3 Muzeum umění
Muzeum moderního umění Olomouc se nachází
v secesní budově na náměstí Republiky a nabízí
návštěvníkům ke zhlédnutí expozice výtvarného a užitého
umění. Specializuje se na výtvarnou kulturu 20. a 21. století. Pořádá dlouhodobé expozice i krátkodobé výstavy
českého i zahraničního moderního umění.
Ve 2. patře je instalována stálá expozice věnovaná nizozemskému malířství 16.–18. století ze sbírky založené
olomouckým biskupem Karlem II. z LiechtensteinuCastelcorna. Z podkroví budovy je možno vystoupit na
vyhlídku do prosklené vížky, odkud se naskýtá zajímavý
pohled na historické centrum města.
www.olmuart.cz | tel.: 585 514 111
út – ne 10:00–18:00
každou st a ne volný vstup

4 Veteran Arena
Muzeum historických automobilů je
největší soukromé veřejně přístupné
muzeum svého druhu v České republice. Srdcem sbírky
jsou automobily československé předválečné výroby,
zejména Tatra, Wikov, „Zetka“, Praga, Aero a Škoda.
V muzeu můžete zhlédnout unikátní automobily WIKOV,
kterých se dochovalo celosvětově pouze cca 22 kusů.
Milovníci historických motocyklů se mohou těšit na značky
JAWA, PRAGA, ČZ a další. Součástí Veteran Areny je
i galerie umění, ve které jsou několikrát ročně pořádány
prodejní výstavy význačných českých umělců, malířů,
sochařů a sbírek technických kuriozit. V prostoru muzea
naleznete také stylovou kavárnu, kde je instalována expozice historických rádií.
www.veteranarena.cz | tel.: 585 157 438
út – ne 10:00–17:00,
mimo sezonu st – ne 10:00–17:00

Veteran Arena

5 Letecké muzeum
Letecké muzeum založil 1. letecký školní pluk, mezi
jehož aktivity patří kromě restaurování letecké techniky vytváření sbírky exponátů souvisejících s leteckou historií, a to převážně československého a českého letectví.
Součástí práce muzea je i mapování historie letectví v Česku
a snaha zachránit co nejvíce dokumentů a památek.
Letiště Olomouc-Neředín
www.letecke-muzeum.cz | tel.: 604 772 478
so – ne 10:00–17:00
v období X.–III. je otevřeno jen po tel. domluvě

Tipy na zajímavá muzea v okolí
Hanácké skanzen Příkazy
www.hanackeskanzen.cz | tel.: 585 967 310
V. út – ne 11:00–16:00
VI. út – ne 11:00–17:00
VII.–VIII. út – ne 11:00–18:00
IX. víkendy a svátky 11:00–16:00

Muzeum historických kočárů
v Čechách pod Kosířem
www.historickekocary.cz | tel.: 602 557 167
út – ne 9:00–17:00, mimo turistickou sezonu
nutná tel. objednávka

Muzeum tvarůžků v Lošticích
www.tvaruzky.cz | tel.: 583 401 236
1. 7.–31. 8. po – pá
začátky prohlídek: 9:00, 10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30; so – ne jen po předchozí dohodě
IX.–VI. návštěva možná po tel. dohodě

 LEDEN – KVĚTEN
OLOMOUCKÉ JAZZOVÉ DNY 2012
www.jazzclub.olomouc.com
 DUBEN
ACADEMIA FILM OLOMOUC
mezinárodní festival vědecko-populárních filmů
www.upol.cz, www.afo.cz
FLORA OLOMOUC | mezinárodní zahradnická výstava
www.flora-ol.cz
 KVĚTEN
DIVADELNÍ FLORA | mezinárodní divadelní festival
www.divadelniflora.cz
 květen – červen
DVOŘÁKOVA OLOMOUC | festival klasické hudby
www.mfo.cz
BEERFEST OLOMOUC | český pivní festival
www.pivnifestival.cz
 ČERVEN
SVÁTKY PÍSNÍ | mezinárodní festival pěveckých sborů
www.festamusicale.com
OLOMOUCKÝ 1/2MARATON
www.olomouc.eu, www.olomouckypulmaraton.cz
SVÁTKY MĚSTA | historické oslavy města
www.olomouc.eu
 ČERVEN – ZÁŘÍ
OLOMOUCKÉ KULTURNÍ LÉTO
multižánrová přehlídka hudby, divadla a výstav
www.okl.info
 ZÁŘÍ
OSLAVA MARŠÁLA RADECKÉHO
oslavy s přehlídkou dechových vojenských hudeb
www.radecky.eu
MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL
www.mfo.cz
lidový rok ve Velké Bystřici
folklorní festival s mezinárodní účastí
www.folklornisdruzeni.cz/lidovy-rok
 ZÁŘÍ – ŘÍJEN
BAROKO | festival barokní hudby
www.ensembledamian.com
Podzimní festival duchovní hudby
www.podzimni-festival.cz.
 PROSINEC
OLOMOUCKÉ VÁNOCE
tradiční vánoční trhy v historickém centru města
www.vanocnitrhy.eu

Olomouc a kulturní osobnosti
W. A. Mozart – hudební génius pobýval roku
1767 v Hauenschildově paláci a v budově kapitulního děkanství, kde složil 6. symfonii F-dur.
Gustav Mahler – slavný rakouský skladatel působil v Olomouci roku 1883 jako dirigent
německého městského divadla.
Jiří Wolker – jeden z nejtalentovanějších
českých básníků 20. století trávil prázdniny na
Svatém Kopečku u svých prarodičů.
Karel Svolinský – grafik, malíř a autor
mozaikové výzdoby současné podoby orloje
pocházel ze Svatého Kopečka u Olomouce.
Ivan Theimer – známý olomoucký sochař,
žijící ve Francii, vyzdobil Olomouc Ariónovou
kašnou umístěnou na Horním náměstí.

Aktuální tip
Předprodej vstupenek na kulturní akce v Informačním
centru Olomouc v podloubí radnice.

Informační centrum Olomouc
Horní náměstí – podloubí radnice
tel.: 585 513 385, 585 513 392
Otevřeno denně 9:00–19:00
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
www.tourism.olomouc.eu
otevírací doba
vhodné pro rodiny s dětmi
náš tip
sleva s Olomouc region Card
více informací na www.olomoucregioncard.cz
Vydalo statutární město Olomouc, 2012
Foto: archiv města

