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7 Teatr Muzyki

www.galeriecaesar.cz | tel.: +420 585 225 587
po – pią 9:00–12:00, 12:45–17:00; so 9:00–12:00; nie zamknięte

 Galeria G

www.uvuo.eu/galerieg.htm | tel.: +420 585 220 218
po – pią 10:00–12:00, 13:00–17:00; so 9:00–12:00; nie zamknięte

	Galeria Patro

www.uvuo.eu/friends_soubory/patro_galerie.htm | tel.: +420 585 204 458
po – pią 10:00–12:00, 13:00–17:00; so 9:00–12:00; nie zamknięte

	Galeria Mona Lisa

www.mona-lisa.cz | tel.: +420 585 226 828
po – pią 9:30–18:00; so 9:30–12:00, nie zamknięte

	Galeria Skácelík

www.galerieskacelik.cz | tel.: +420 585 223 890
po – pią 10:00–13:00,14:00–18:00; so 10:00–12:00; nie zamknięte

Teatry

6 Teatr Morawski Olomouc
Teatr Morawski Olomouc należy do stałych
czeskich teatrów już od 1920 roku. Posiada
trzy zespoły artystyczne, własną orkiestrę. Codziennie na
scenie odgrywany jest balet, opera, opereta, musical, dramat czy bajka.
www.moravskedivadlo.cz | tel.: +420 585 500 500
Teatr Morawski Olomouc

8 Teatr Konvikt
Teatr Konvikt zapewnia program kulturalny w Centrum
Artystycznym Uniwersytetu Palackiego. Od początku
swego założenia w 2006 roku odbyło się tam wiele kulturalnych i naukowych projektów.
www.divadlokonvikt.cz | tel.: +420 585 633 803

Morawska Filharmonia Ołomuniec

Kina

12 Kino Metropol

Niezależny teatr Tramtarie posiada własną półprofesjonalną grupę, w której uczestniczą absolwenci
szkół artystycznych czy amatorzy ołomunieckich szkół.
Podstawą jest autorska dramaturgia, współcześni autorzy
lub w nowoczesny sposób opracowane dzieła klasyczne.
Przedstawiane są również bajki dla rodziców z dziećmi.
www.divadlotramtarie.cz | tel.: +420 777 703 946

Najstarsze kino w Ołomuńcu znajdujące się w historycznej części miasta. Codziennie przedstawia
wybrane smakołyki światowej kinematografii. Oferuje premiery nowych filmów, hity filmowych festiwalów, filmowy
jukebox, regularne projekcje filmowe dla rodzin z dziećmi,
naj z historii czeskiej kinematografii, współczesne czeskie
filmy dokumentarne czy żywe wstępy z Nowojorskiej Metropolitarnej Opery. Metropol jest podstawą dla Przeglądu Filmu
Animowanego, Academia film Olomouc, Jeden Świat i Projekt 100. W kino kawiarni można skorzystać z poczęstunku,
do dyspozycji jest również kątek dla dzieci.
www.kinometropol.cz | tel.: +420 585 222 466

10 Teatr na cucky

13 Multikino CineStar

9 Teatr Tramtarie

Głównym kierunkiem teatru jest eksperymentalna, alternatywna i autorska twórczość.
W swej dramaturgii przedstawia czysto autorskie dzieła
czy utwory mało znanych tekstów (Jon Fosse, Laura de
Weck i inne).
www.divadlonacucky.cz | tel.: +420 721 308 935

11 Kašpárkova říše
Dla najmłodszych znajduje się w Ołomuńcu teatr
lalek Kašpárkova říše. Ów teatr amatorski został
założony przez Franciszka Czecha w 1920 roku. W Słowiańskim domie już ponad 40 lat są odgrywane przedstawienia dla najmłodszej generacji, prezentują świat poezji,
walki dobra i zła. Lalki są tworzone przez samych aktorów,
teksty są przetwarzane lub ich własnego autorstwa.
www.kasparkovarise.webnode.cz | tel.: +420 585 417 966

Nowoczesne multikino znajduje się na peryferiach Ołomuńca w centrum handlowym Olomouc City. W siedmiu
salach CineStaru w ciągu dnia odtwarza się równocześnie
więcej filmów.
Z szerokiej oferty na pewno każdy skorzysta. Ulubione są
zwłaszcza projekcje 3D filmów.
www.cinestar.cz | tel.: +420 585 809 999
Teatr na cucky

Morawska Filharmonia należy do najstarszych symfonicznych
orkiestr w Czeskiej Republice. W czasie swej 50-cio letniej
działalności wytworzyła sobie szeroki repertuar. Orkiestra
zwraca uwagę na wielkich twórców muzyki światowej 19.
i 20.wieku, podkreśla zwłaszcza dzieło G. Mahlera. Morawska
Filharmonia należy między autentyczne odtwarzacze interpreterów czeskiej klasycznej narodowej kultury muzycznej –
A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka a B. Martinů. Jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dworzakowa Olomouc i Międzynarodowego Festiwalu Organowego.
www.mfo.cz | tel.: +420 585 206 520
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Kluby muzyczne
 Jazz Tibet Club – legendarna ołomuniecka scena
przedstawiająca słynne muzyki z całego świata.
www.jazzclub.olomouc.com | tel.: +420 585 230 399
 U-klub – klub muzyczny z barwną ofertą muzyczną
ukierunkowaną na czeską scenę muzyczną.
www.u-klub.cz | tel.: +420 585 638 117
 Bounty Rock Café – sympatyczna kawiarnia
z rokowym muzycznym programem.
www.bountyrockcafe.cz | tel.: +420 736 637 600
 Arctic Music Club – klub dla nie palaczy w centrum miasta.
www.arktic.cz | tel.: +420 775 660 518
 S-cube – muzyczny i taneczny klub z imprezami studenckimi i teatralnymi przedstawieniami.
www.scube-ol.cz | tel.: +420 777 587 517
 Klub 15 minut – klub muzyczny z regularnymi
imprezami studenckimi.
www.15minut.net | tel.: +420 777 059 150
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15 Vodní kasarna (Twierdza Wodna)
W zrekonstruowanej twierdzy z okresu cesarzowej Marii
Teresy można znaleźć przyjemne gospody, restauracje,
kawiarnie, bary i kluby, gdzie każdy znajdzie to, co lubi.
Szeroka oferta z tradycyjnej czeskiej kuchni, włoska pizzeria, pokarmy z grilla, orientalna kuchnia czy żydowskie
smakołyki najlepiej smakują z winem czy tradycyjnym czeskim piwem.

galerie
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 Galeria Caesar

Kolumna Maryjna

14 Morawska Filharmonia Ołomuniec
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Warte zwiedzenia galerie

Teatr Muzyki Olomouc od początku swego założenia
w roku 1968 stara się być współautorem image miasta.
Klubowa scena proponuje szeroką skalę imprez dla szerokiej publiczności: dla najmłodszych dzieci, szkolaków
i studentów, miłośników tradycyjnej twórczości jak i dla
widowni lubiącej eksperymenty.
www.divadlohudby.cz | tel.: +420 585 223 565
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Oprócz zbiorów, które znajdują się w miejscowych muzeach,
można również znaleźć wiele dzieł sztuki w miejscowych galeriach. Można zwiedzić nie tylko galerie państwowe, ale również
prywatne. Większość galerii w Ołomuńcu jest otwarta od poniedziałku do soboty. W większości wypadków wstęp jest darmowy.
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... kultura w Olomuncu
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... kultura w Olomuncu

Muzea w Ołomuńcu

1 Muzeum Archidiecezjalne

Ołomuniec jest poprawnie nazywany centrem
kultury. Jest siedzibą Morawskiej Filharmonii i Morawskiego Teatru Olomouc, można tu jednak również znaleźć mniejsze teatry jak na przykład Teatr
Muzyki, Tramtarię lub Teatr Konvikt, które dopełniają
ołomuniecką scenę swymi alternatywnymi sztukami,
które zwłaszcza pociągają młodych widzów. Dla najmłodszych znajduje się w Ołomuńcu również wiele
teatrów np. teatr lalek Kašpárkova říše.
Hanacka metropolia oferuje również wiele muzeów.
Można do nich zaliczyć Muzeum Archidiecezjalne,
które proponuje ruiny Zamku Ołomunieckiego i stałą
wystawę ołomunieckiej archidiecezji minionego wieku. Wspomnieć również warto Muzeum Regionalne
i nowoczesne muzeum historycznych samochodów
Veteran Arenę.
Również w okolicy Ołomuńca można znaleźć wiele
muzeów z nietradycyjnymi wystawami. Muzeum Ołomunieckich Serków w Lošticích, Hanacki skansem
v Příkazech czy Muzeum Historycznych Wozów
w Čechách pod Kosířem.
Oprócz zbiorów dzieł sztuki, które są przechowywane w miejscowych muzeach, warto również odwiedzić miejscowe galerie. Miłośnicy sztuk pięknych
na pewno będą zadowoleni w Ołomuńcu.
Jeżeli należycie do fanów filmu, wtedy warto zwiedzić
najstarsze kino w Ołomuńcu, które znajduje się
w centrum miasta lub multikino na peryferiach miasta. Można tam zobaczyć filmy nie tylko czeskiej, ale
również światowej kinematografii czy 3D projekcję.
Obojętne czy odwiedzicie miasto latem czy zimą,
w Ołomuńcu zawsze znajdziecie szeroką ofertę imprez. Wiosenne filmowe festiwale zastąpi wiosenna
i teatralna Flora, półmaraton dla biegaczy, Obchody
Miasta czy muzyczną Dvorzakową Olomouc. Podczas lata odbywają się koncerty w parkach, jesienią
imprezy przesuwają się do klubów a w październiku
rozpoczyna się festiwal muzyki organowej. A zimą,
można poszaleć na miejskim lodowisku na rynku
oraz zasmakować świątecznej atmosfery w czasie
świątecznych targów.

–	podczas czerwcowych obchodów miasta częścią składową
jest pochód ku czci św. Pawliny, patronki miasta?
–	wstęp do wielu muzeów i galerii dla posiadaczy
Olomouc region Card jest darmowy?
–	Veteran Arena jest największym prywatnym muzeum
z zabytkowymi samochodami w Czechach?
–	Muzeum Archidiecezjalne było założone z inicjatywy
papieża Jana Pawła II.?
–	dla zwiedzających otwarto Arcybiskupi pałac,
w którym został powołany na tron Franciszek Józef I.?

Polecamy
Polecamy odwiedzenie stałej wystawy ołomunieckiego
ratusza. Podczas godzin urzędowych gminy jest na 2. piętrze
ratusza otwarta wystawa poświęcona sześcioletniej historii
ołomunieckiego zegara słonecznego, jego przeróbkom
od czasów renesansowych aż po okres socjalistyczno-realistyczny. O piętro niżej znajduje się wystawa przedstawiająca historię ratusza. Owe wystawy są częścią składową
komentowanego zwiedzania Ołomuniec w pigułce, które
w czasie letniego sezonu oferuje centrum informacyjne.
W centrum informacyjnym, które znajduje się pod arkadami
ratusza, można również w przedsprzedaży zakupić bilety
na szereg kulturalnych i towarzyskich imprez odbywających
się w Ołomuńcu i okolicy – koncerty Morawskiej Filharmonii,
imprezy w U-klubie czy na muzyczny festiwal Dworzakowa
Olomouc, Baroko, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej czy Festiwal Piwa.

Muzeum Archidiecezjalne jest częścią składową
Muzeum Sztuk Olomouc. Znajduje się w zrekonstruowanych budynkach kapituły dziekańskiej na Rynku
Wacława. Częścią składową trasy turystycznej jest również romański Biskupski pałac i Kaplica św. Barbary. Niesamowite przeżycie zapewni zwiedzanie budynków, które
podają świadectwo architektonicznego i artystycznego
rozwoju w miejscu tzw. Zamku ołomunieckiego na pagórku
Wacława w ciągu całego tysiąclecia – od czasów najstarszych po okres romański, gotycki i renesansowy aż po okres
późnego baroku i rokoka. Trwała wystawa przedstawia
duchową kulturę ołomunieckiej archidiecezji. W galerii znajdują się niesamowite malarskie dzieła, które były kolekcjonowane przez ołomunieckich biskupów od 16. wieku.
Częścią składową jest również sala koncertowa „Mozarteum“, nazwana ku pamięci pobytu słynnego kompozytora.
www.olmuart.cz | tel.: +420 585 514 111
wt – nie 10:00–18:00
każdą śr i nie wstęp wolny

2 Muzeum Regionalne
Muzeum Regionalne, znajduje się w byłym
budynku kościoła św. Klary z klasztorem klarysek, nawiązuje na tradycje ołomunieckiej tradycji muzealnej zaczynającej od końca 19. wieku.
Oprócz trwałej ekspozycji (Prahistoria regionu ołomunieckiego, Zoologia, Geologia i mineraologia, Zagrożone
gatunki roślin) można zwiedzić w muzeum około 20 krótkotrwałych wystaw w ciągu roku. Zbiory pokrywają zakres
Muzeum Archidiecezjalne

prehistorii, historii i czasów współczesnych z zakresu nauk
społecznych, nauk przyrodniczych.
Dotyczą nie tylko regionu środkowych Moraw, ale również
sięgają do historii zagranicznej. Częścią składową Regionalnego Muzeum jest narodowy rezerwat przyrody Arboretum Bílá Lhota.
www.vmo.cz | tel.: +420 585 515 111

Propozycje z kalendarza kulturalnego

IV.–IX. wt – nie 9:00–18:00
X.–III. śr – nie 10:00–17:00

3 Muzeum Sztuki Współczesnej
Muzeum Sztuki Współczesnej ma swoją siedzibę
w secesyjnej budowli znajdującej się przy Placu
Republiki (náměstí Republiky). W muzeum można obejrzeć wystawy stałe i okazjonalne poświęcone sztuce XX
i XXI wieku. Organizuje wystawy stałe i okazjonalne
współczesnego czeskiego i zagranicznego malarstwa.
Na 2. piętrze znajduje się stała ekspozycja dzieł malarstwa holenderskiego z XVI-XVIII wieku, pochodząca ze
zbiorów biskupa Karla II von Liechtenstein-Castelcorno.
Na zakończenie zwiedzania goście mogą wejść na małą
wieżyczkę, z której otwiera się malowniczy widok na dachy
ołomunieckiej starówki.
www.olmuart.cz | tel.: +420 585 514 111
wt – nie 10:00–18:00
każdą śr i nie wstęp darmowy

4 Veteran Arena
Muzeum samochodów zabytkowych jest
największym prywatnym muzeum w Czeskiej Republice, które zostało publicznie otwarte. Do
największych skarbów należą samochody czechosłowackiego okresu przedwojennego, zwłaszcza Tatra,
Wikov, „Zetka“, Praga, Aero i Škoda.
W muzeum można obejrzeć unikalne samochody
WIKOV, których dochowało się w cało światowej skali
tylko około 22 sztuk. Miłośnicy historycznych motocykli mogą obejrzeć modele JAWA, PRAGA, ČZ i inne.
Częścią składową jest również galeria sztuki słynnych
czeskich malarzy, rzeźbiarzy i zbiorów technicznych ciekawostek. W miejscowej kawiarni znajduje się wystawa
historycznych radiów.
www.veteranarena.cz | tel.: +420 585 157 438
wt– nie 10:00–17:00,
oprócz sezonu śr – nie 10:00–17:00

Veteran Arena

5 Muzeum Lotnictwa
Muzeum Lotnictwa zostało założone przez członków
1 Lotniczego Pułku Szkolnego.
Członkowie pułku zajmują się kolekcjonowaniem eksponatów pokazujących bogatą historię lotnictwa w byłej
Czechosłowacji, zajmują się także remontami i odrestaurowaniem techniki lotniczej.
Letiště Olomouc-Neředín
www.letecke-muzeum.cz | tel.: +420 604 772 478
so – nie 10:00–17:00, w paźdierniku – marcu
muzeum jest otwarte tylko po telefonicznym uzgodnieniu

Propozycje na ciekawe muzea w okolicy
Hanácké skansen Příkazy
www.hanackeskanzen.cz | tel.: +420 585 967 310
V. wt – nie 11:00–16:00
VI. wt – nie 11:00–17:00
VII.–VIII. wt – nie 11:00–18:00
IX. Weekendy i święta 11:00–16:00

Muzeum Powozów Zabytkowych
w Čechách pod Kosířem
www.historickekocary.cz | tel.: +420 602 557 167
wt – nie 9:00–17:00, oprócz sezonu turystycznego
ważna telefoniczna rezerwacja

Muzeum serków w Lošticích
www.tvaruzky.cz | tel.: +420 583 401 236
1. 7.–31. 8. po – pią
początek zwiedzania: 9:00, 10:00, 11:00, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30; so – nie tylko po telefonicznym uzgodnieniu
IX.–VI. Zwiedzanie możliwe po tel. uzgodnieniu.

 STYCZEŃ – MAJ
OŁOMUNIECKIE JAZZOWE DNI 2012
www.jazzclub.olomouc.com
 KWIECIEŃ
ACADEMIA FILM OLOMOUC
Międzynarodowy Festiwal Naukowo – popularnych Filmów
www.upol.cz, www.afo.cz
Flora Olomouc | międzynarodowa wystawa ogrodniczej
www.flora-ol.cz
 MAJ
TEATRALNA FLORA | międzynarodowy festiwal teatralny
www.divadelniflora.cz
 MAJ – CZERWIEC
DWORZAKOWA OLOMOUC | festiwal muzyki klasycznej
www.mfo.cz
BEERFEST OLOMOUC | czeski festiwal piwa
www.pivnifestival.cz
 CZERWIEC
ŚWIĘTA PIEŚNI | międzynarodowy festiwal
www.festamusicale.com
OŁOMUŃSKI 1/2MARATON
www.olomouc.eu, www.olomouckypulmaraton.cz
ŚWIĘTA MIASTA | historyczne obchody miasta
www.olomouc.eu
 CZERWIEC – WRZESIEŃ
OŁOMUNIECKIE LATO KULTURY
Wielożanrowy przegląd muzyki, teatru i wystaw
www.okl.info
 WRZESIEŃ
OBCHODY MARSZAŁKA RADECKIEGO
Obchody i przegląd muzyki orkiestry dętej
www.radecky.eu
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ
www.mfo.cz
ROK LUDOWY W VELKÉ BYSTŘICI
festiwal folklorystyczny z uczestnikami z zagranicy
www.folklornisdruzeni.cz/lidovy-rok
 WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK
BAROKO | festiwal muzyki barokowej
www.ensembledamian.com
Jesienny festiwal muzyki duchowej
www.podzimni-festival.cz.
 GRUDZIEŃ
ŚWIĘTA W OŁOMUŃCU
Tradycyjne świąteczne targi na starówce
www.vanocnitrhy.eu

Ołomuniec i osobowości kultury
W. A. Mozart – muzyczny geniusz, który w 1767
przebywał w pałacu Hauenschilda w budynku kapituły
dziekańskiej, gdzie skomponował 6. symfonię F-dur.
Gustav Mahler – słynny austriacki kompozytor działający w Ołomuńcu w 1883, dyrygent niemieckiego miejskiego teatru.
Jiří Wolker – jeden z najbardziej utalentowanych czeskich poetów 20 wieku, spędzał
wakacje u dziadków na Svatém Kopečku.
Karel Svolinský – grafik, malarz i autor
współczesnej mozaiki znajdującej się na słonecznym
zegarze, pochodził z Svatého Kopečka u Ołomuńca.
Ivan Theimer – słynny ołomuniecki rzeźbiarz,
żyjący we Francji, ozdobił ołomuniecką fontannę Ariona znajdującą się na Górnym Rynku.

Aktualna oferta
Przedsprzedaż biletów na imprezy kulturalne w Centrum Informacyjnym pod arkadami ratusza.

CENTRUM INFORMACYJNE W Ołomuńcu
Rynek Górny – arkady ratuszu
tel. : +420 585 513 385, +420 585 513 392
Otwarte codziennie 9:00–19:00
e-mail: infocentrum@olomouc. eu
www. facebook. com/informacni. centrum. olomouc
www.tourism.olomouc.eu
Godziny otwarcia
Korzystne dla rodzin z dziećmi
warto skorzystać
zniżka dla właścicieli Olomouc region Card
więcej informacji na: www.olomoucregioncard.cz
Wydruk miasto statutarne Ołomuniec, 2012
Foto: archiwum miasta

