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Olomouc otevírá svou barokní duši

Baroko je epocha, která se nejsilněji vtiskla
do tváře města Olomouc. A platí to i naopak
– Olomouc je mezi moravskými městy tím, které
nejlépe představuje všechny aspekty jedinečné
barokní kultury. Své barokní kořeny si nyní
Olomouc stále více připomíná.
Dějiny Olomouce jako nepřetržitě obydleného sídla se
sice píší přinejmenším od 6.
století, kdy v budoucím centru vyrostla řemeslnická a kupecká osada a svou stopu podobě města vtiskly postupně
všechny epochy románskou
počínaje a funkcionalistickou konče, nicméně právě
dvě století baroka ovlivnily
Olomouc nejvíce. Měšťanské
i šlechtické paláce, chrámy
s bohatou sochařskou i malířskou výzdobou, kašny a sochy, ale třeba i barokní skladby a opery. Tohoto dědictví je
Olomouc plná.
A právě tuto skutečnost
si letos město poprvé připomene také speciálním festivalem Olomoucké barokní
slavnosti. Diváci při nich dostanou možnost poznat, jak
vizuálně i hudebně pestrou
epochou barokní doba byla.
Co tedy tyto slavnosti svým
hostům nabídnou?
V první řadě půjde o jedinečnou sérii barokních a neobarokních oper v podání olomouckého souboru Ensemble
Damian, který vede skladatel
Tomáš Hanzlík. Při tvorbě vycházel Tomáš Hanzlík z barok-

ních libret, k nimž složil hudbu.
V impozantních prostorách někdejšího jezuitského konviktu
budou tato představení k vidění každý večer od 8. do 19.
července. Předcházet tomu
bude Tafelmusik neboli stolová barokní muzika v restauraci
Konvikt, tedy hudba skládaná
skutečně za účelem doprovodu při slavnostních banketech
a stolování. Po této kombinaci gurmánského a hudebního
zážitku následuje hlavní chod
večera – opery s tajuplně znějícími názvy Endymio, Yta innocens a Torso.
Všechna tato velkolepě pojatá díla jsou bohatě kostýmovaná, zvuk barokního souboru
i hudební gesta čerpají z hudební rétoriky tak, aby dala posluchači porozumět a souznít
s osudy postav, které sleduje.
Po operních představeních
následuje noční prohlídka
kaple svatého Jana Sarkandera a chrámu svatého Michala včetně výstupu na věž.
V prostorách konviktu budou probíhat i dílny pro děti,
kde se dozví a vyzkouší si ledacos z barokního výtvarného
umění. Zájemcům bude každý
den v podvečer k dispozici

Olomoucké
barokní slavnosti
8.–19. 7. 2013 | denně od 19:30
atrium Jezuitského konviktu
www.olomouc.eu/baroknislavnosti
i zkušený historik, který nabídne prohlídku města s jasným
tématem – barokní Olomouc.
Na Horním náměstí budou lidé
potkávat hostesky v barokních
kostýmech, které budou nabízet zájemcům programy a zvát
na slavnosti. Hosté večerních
vystoupení budou mít navíc

výraznou slevu na konzumaci
v několika olomouckých restauracích a vinotékách a také
na prohlídku Arcibiskupského
paláce. „Olomoucké baroko je
skutečným fenoménem, což
si mohly nedávno ověřit i desítky tisíc návštěvníků stejnojmenné výstavy v Muzeu umě-

Olomouc se mění. Přesvědčte se
Olomouc, druhé
nejpamátnější sídlo
v českých zemích,
někdejší hlavní
město moravského
markrabství a duchovní
metropole Moravy,
byla vnímána jako
potenciálně zajímavá,
ale málo využitá
destinace.
Počty návštěvníků Olomouce se ovšem za posledních
dvacet let změnily výrazně
k lepšímu, dost podstatně se
proměnily i formy propagace
města. O dnešní nabídce města
a o tom, nakolik je ona nabídka atraktivní, jsme si povídali
s primátorem města panem
Martinem Novotným.
Sledujete, jak se vyvíjí situace Olomouce coby města pro

turisty? Máte třeba představu
o počtech návštěvníků města?
Mezi tím, kolik turistů přijelo
do Olomouce v devadesátých letech a kolik jezdí dnes, je výrazný rozdíl. Třeba počet návštěvníků informačního centra tady
na radnici se za posledních deset
let ztrojnásobil, z tehdejších asi
63 tisíc ročně na nynějších skoro 200 tisíc klientů za rok. Stejně
tak v rámci onoho polistopadového období velmi výrazně narostl počet lidí, kteří se ubytují
v některém z olomouckých hotelů a ve městě tráví delší čas.
Obecně vzato turistů přibývá,
jezdí k nám stále víc zahraničních turistů, a to i z méně obvyklých destinací jako Jižní Korea nebo třeba Lotyšsko. To je
samozřejmě výsledkem mnoha
činitelů, jak samotné krásy města, která je nesporná, tak i větší
snahy o propagaci a třeba i toho,
že si kvalit Olomouce povšimla

i taková autorita, jakou je průvodce Lonely Planet.
Kdysi býval v Olomouci
problém s výběrem kvalitního
ubytování či stravování. Jaká
je dle vás situace dnes?
Doslova se ten minulý stav
převrací naruby. V posledních
letech dochází k obrovským
investicím do hotelové a kongresové infrastruktury, s dokončením některých staveb
během letošního roku bude

Primátor Martin Novotný.

Foto archiv

nabídka těchto služeb mimořádně kvalitní. Až se skoro začínám bát, jestli šířku její škály naše město unese, na straně
zákazníků to ale může mít
jen pozitivní důsledky. Velký
skok prodělává i olomoucká
gastronomie, snažíme se tomu
pomáhat formou vlastní gastronomické soutěže Gastro.ol
i podporou jiných festivalů.
Zákazník si dnes vybírá už nejen podle ceny, vyžaduje také
kvalitu a myslím, že v tomto
ohledu jsme připraveni.
Měla by radnice dělat ještě něco více pro propagaci,
nebo je to dle vás i záležitostí
soukromých subjektů, které
se v oblasti cestovního ruchu
pohybují?
Propagace v dnešní době
globálních sítí – informačních,
ekonomických – je nutně otázkou spolupráce.
Pokračování na straně 4

ní. Já jsem přesvědčen o tom,
že si tento fenomén zaslouží,
abychom se o něj podělili jak
s Olomoučany, tak s návštěvníky města,“ dodává náměstek
primátora Jan Holpuch.
Vedle letních slavností si
svou oblíbenou epochu Olomouc připomene i na podzim,

kdy se uskuteční už šestnáctý
ročník festivalu Baroko. Také
ten se odehrává v režii souboru Ensemble Damian. Tento už
tradiční hudební svátek, který
je zaměřen na interpretaci staré hudby s použitím dobových
nástrojů nebo jejich kopií, se
odehraje v říjnu.

Svátky města: poznejte
Olomouc v její nejlepší náladě
Červen je nepochybně
jedním z nejoblíbenějších
měsíců. Končí škola, začínají
dovolené, je hezky... V Olomouci má obliba června jeden důvod navíc. Hned první červnový víkend se totiž
na mnoha místech historického centra a parků odehrávají oblíbené Svátky města
Olomouce.
V pátek 7. června začne žít
město díky desítkám různých
akcí. Koncert kapely J.A.R.
jako hlavní bod pátečního večerního programu či vystoupení asi desítky dalších kapel
během celé soboty 8. června
zajistí hudební složku, o další
se postarají šermíři, kejklíři,
divadelní a loutkoví herci.
Návštěvníci se mohou těšit
třeba na představení oblíbeného cirkusu Le Vitare, který už má mezi Olomoučany

řadu fanoušků. Z minulosti
si dobře pamatují, jak dokáže
takové představení žonglérů
a artistů vyvolat dojem, že
snad přestal fungovat zákon
zemské přitažlivosti. Diváky
čeká průlet moderním žonglováním, v němž je doslova
všechno v pohybu. Vedle
cirkusu Le Vitare se o náladu
budou starat divadlo Kvelb či
Divadlo bez kliky, šermířský
spolek Adorea a další a další
uskupení. K tomu se navíc
termínově tyto oslavy prolínají se Svátky písní 2013,
takže lidé na Horním náměstí
zažijí i několik koncertů dětských pěveckých souborů
z různých koutů světa.
Během svátků města mohou návštěvníci Olomouc
nejen poznávat, ale dokonce
i ochutnávat.

Pokračování na str. 4
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Poznejte pevnost na vlastní kůži
Nejen ti, kdo si libují
ve vojenské historii,
znají slávu a význam
někdejší císařsko–
královské pevnosti
Olomouc.

V habsburské monarchii
patřila od dob císařovny Marie
Terezie na samou špici v systému velkých říšských pevností.
Návštěvníci města mají dnes
na řadě míst možnost okusit
atmosféru života v pevnosti,
v okolí hradeb či v dochovaných fortech a festech na vlastní kůži.
„Fortová pevnost Olomouc
je v rámci České republiky
a v mnoha ohledech i v rámci
Evropy unikátní. Donedávna
se přitom o této skutečnosti
mnoho nevědělo. Jsem moc
rád, že se v posledních letech
daří otevírat jednotlivé pevnůstky veřejnosti a přiblížit
tak lidem dobu, kdy Olomouc
byla jedním z nejdůležitějších
vojenských center rakouského
císařství,“ uvedl náměstek primátora Jan Holpuch.
Zatímco po dlouhá desetiletí byly jednotlivé prvky pevnostního systému mimo dosah
veřejnosti, protože patřily vesměs armádě, v poslední době
se čím dál tím hlasitěji zapojují
do společenského života města.
Stále aktivněji se do společenského dění zapojuje Korunní
pevnůstka, barokní fortifikace
kousek od centra města, a také
další forty, například ty v Křelově nebo na Radíkově.
V posledních letech si
lidé zvykli chodit do Korun-

Součást věnce fortů na obvodu Olomouce.

ní pevnůstky na divadelní
představení, odehrává se zde
část Svátků města, olomoucký pivní festival i jiné akce.
Letos se zde uskuteční dva
hudební festivaly (Pevnůstka
fest a Bounty Rock Café Open
Air), promítání letního kina
a řada dalších aktivit. Areál se
přitom průběžně opravuje, už
v dubnu bude otevřena expozice dějin olomoucké pevnosti
v rekonstruovaném barokním
objektu prachárny. Návštěvník
tady může už od vstupu branou
mezi působivými, pečlivě vyčištěnými hradebními zdmi naplno prožívat atmosféru života
v opevnění 18. století.
Zcela unikátní zážitky pak
Korunní pevnůstka nabídne
v září při prvním ročníku setkání členů vojenských historických spolků s názvem Ol-

Hradby obklopují velkou část historického centra města. 

Foto Jan Andreáš

mütz 1813. Dvě stovky vojáků
a desítky civilistů z dob napoleonských válek oživí Korunní
pevnůstku a připomenou roli
olomoucké pevnosti v těchto
dramatických letech evropských dějin. Festival pořádají
sdružení Císařská Slavkovská
Garda – La Garde Impériale
d’Austerlitz (G.I.A.) a Muzeum Olomoucké pevnosti
ve spolupráci se Středoevropskou napoleonskou společností (C.E.N.S.).

Dřevorubci
na fortu Radíkov
Prohlídky jsou v sezoně
možné také na dalších pevnostních objektech, a to na fortech
číslo XVII v Křelově, číslo II
na Radíkově a konečně fortu
číslo XIII na Nové Ulici. Premiéru bude mít letos Fort XXII
v Černoviře, který se poprvé
otevře veřejnosti. Zde by měla
od července být k vidění nová
expozice.
Fort, či přesněji řečeno fest
Radíkov, neboť v tomto případě jde o pevnostní objekt modernější kategorie než ostatní
forty, zve například na oslavy
výročí osvobození 8. května,
kde potkáte i německé a ruské
vojáky z konce II. světové války, či na ojedinělou soutěžní
přehlídku Jesenický dřevorubec. Ta se odehraje o víkendu
17. a 18. srpna a představí soutěže v několika disciplínách
s motorovou pilou, házení
oboustrannou sekerou či třeba

Foto Jan Andreáš

originální vystoupení mistra
ČR v řezání Jiřího Vorlíčka.
Prohlídky se nově chystají
i na fortu číslo XXII v Černovíře, který ještě nedávno patřil
do vlastnictví armády a nyní
se zde už připravuje muzejní
expozice.
Prohlídky
dochovaných
a postupně rekonstruovaných
objektů doplňují jednak některé historické expozice, například na fortu v Křelově je
muzeum a během sezony se
zde konají různé akce. Také
na Nové Ulici bude v červenci
otevřena nová expozice. Zdejší fort nabízí i prohlídku sbírky moderní vojenské techniky
z druhé poloviny 20. století.
Všechny forty musely projít
před zpřístupněním rekonstrukcí, v čemž je dnes nejdále
pevnůstka v Křelově. Ta také
díky tomu může pořádat nejvíce společenských akcí během
roku, včetně speciálních akcí
pro školy, her na téma historická videotechnika s názvem C.
K. Kinematograf, vystoupení
rockových kapel i klasického
bigbandu, divadelních představení a dalších akcí. Cyklisté
i pěší turisté zde najdou během
sezony i občerstvení.
Fort v Křelově zve letos
i na jednu vizuálně atraktivní
novinku – jedinečnou vyhlídku
na město Olomouc i na blízké
hřbety Nízkého Jeseníku. Díky
opravě klenebního oblouku
kaponiery může být návštěvníkům zpřístupněn střešní

Májová Olomouc
Objevte kouzlo májové atmosféry v hanácké
metropoli, podle prestižního turistického
průvodce Lonely Planet „nejkrásnějším městě
České republiky“.
Zpříjemněte si jarní dny a nasajte atmosféru
rozkvetlého města a zajímavých kulturních akcí.
A nezapomeňte se zastavit u speciální „líbací“ třešně
na Horním náměstí...

Speciální nabídka májových pobytů
v Olomouci od 30. 4. do 31. 5. 2013!
Třídenní pobyt pro dva
již od 2 800 Kč!
Rezervace a více informací na:

www.stayovernight.eu/maj
Připravilo: statutární město Olomouc
ve spolupráci s hotelovými
zařízeními krajské sekce AHR ČR.
http://tourism.olomouc.eu

Praha
Olomouc
Brno

prostor. Rekonstrukce terasy,
kde bývala asfaltová lepenka
z dob československé lidové
armády, byla vedena co nejšetrněji a pokud možno původními technologickými postupy,
oprava klenebního oblouku
byla provedena z původního
materiálu. Návštěvníci fortu
teď mohou z terasy vidět Olomouc jako na dlani, a dokonce
si vyzkoušet i míření pevnostním dělem.
Ve všech pevnůstkách může
návštěvník zažít jak spoustu
zajímavých akcí, tak i ten těžko popsatelný pocit, jaký museli mít císařští vojáci, když
například v roce 1866 čekali,
odkud se bude na Moravu valit
očekávaný pruský útok. Tehdy
se mimochodem v Olomouci
a bezprostředním okolí soustředilo na dvě stě tisíc vojáků!

Kolem pevnosti
pěšky či na kole
O jedinečnosti olomouckého systému opevnění je konec
konců přesvědčena i Česká
centrála cestovního ruchu
– CzechTourism, která pod

svá křídla zahrnula zajímavý
projekt Cesta po pevnůstkách
Císařsko-královské olomoucké pevnosti. Hlavní ideou je
propojit poznávání historie
s moderní technikou. Stačí vzít
GPS-ku a vyrazit za pomoci satelitů k vytipovanému objektu.
Odtud vás chytrý mobil přes
QR kód (umístěný na stručné
infotabulce) spojí s internetovou prezentací a můžete se
o každém místě dozvědět další
informace. Když výlet za jednotlivými objekty podniknete
na kole, můžete je navštívit
všechny za jediný den.
Pevnostní
architektura
v Olomouci prostě dodnes průkazně svědčí o mimořádném
vojenském významu města
pro Moravu i celou habsburskou říši především při ochraně před agresivním Pruskem.
Přijeďte a okuste některý
z dochovaných monumentů,
ať už při klasické prohlídce,
setkání s dobovými vojáky, při
rockových koncertech či třeba
při běžeckém závodu suchým
příkopem kolem radíkovského
festu.

Kontakty a otevírací doba fortů
Fort XVII Křelov
Červen a září – sobota a neděle od 11 do 16 hodin
Červenec a srpen – denně mimo pondělí od 11 do 17 hodin
www.forty.cz
Fort XIII Nová Ulice
Zatím jsou prohlídky možné při zvláštních akcích nebo po domluvě, od července pak otevřeno vždy v pátek, sobotu a neděli.
Tel: 603 217 611, www.drakk.eu
Fort (Fest) II Radíkov
Květen, červen, září, říjen – sobota a neděle od 11 do 17 hodin
Červenec a srpen – středa až neděle, od 11 do 17 hodin
Tel.: 777 135 001, www.pevnost-radikov.cz

Videomapping oživí fasády

Už potřetí bude Olomouc
v září zářit. Třetí ročník mezinárodního festivalu videomappingu VZÁŘÍ přinese jak
osvědčený program v podobě
soutěže týmů v projekcích
na stěny domů, tak i atraktivní
novinky. Festival bude, stejně
jako v předchozích dvou letech, oslavou různých podob
světla a barev. Poslední týden
v září bude Olomouc skutečným městem světla.
Vizuální umění umí bezprostředně oslovit tisíce diváků,
kteří se pohybují v prostoru
města. Lidé i domy se stávají
součástmi obrazových příběhů, které nepotřebují žádné
komentáře ani další slova. Stačí se jen pozorně dívat a vnímat, jak dokáží světla a barvy
oživit to, co jinak považujeme
za všední kulisu našich životů.
Domy plné příběhů se na vás
opět budou těšit na Horním ná-

městí a v dalších ulicích města.
Budovy měnící tvary, tančící
paláce na náměstí, virtuální realita a 3D stereoskopie přímo
před vámi, fascinující animace
a příběhy na stěnách domů.
Ve městě se opět setkají soutěžní týmy z různých
zemí, aby se seznámily s architekturou a vybranými
budovami. „Jelikož v době
konání festivalu už bude zrekonstruované Dolní náměstí, zvažují organizátoři část
programu přesunout do této
lokality,“ říká za organizátory Kamil Zajíček. Světlo promění také olomoucké parky
a jiné známé objekty. Jak dodává Kamil Zajíček, letos je
cílem rozšířit festival do více
lokalit ve městě.
Nejnovější informace najdete na stránkách vzari.cz
nebo adrese facebook.com/
septembeam

Vydalo statutární město Olomouc, 2013, www.olomouc.eu
http://tourism.olomouc.eu, redakce: Michal Folta, tisk: Novotisk s.r.o.
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950 let duchovní metropole Moravy
Navštivte starobylé
centrum nejen
duchovních
dějin Moravy
a českého státu!
Arcibiskupský palác v Olomouci, který i dnes slouží jako
sídlo a pracoviště moravského
metropolity, už třetí sezonu
nabízí prohlídky sálů, kudy
doslova kráčely dějiny našich
zemí. Staleté sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů,
které navštěvovali pravidelně naši panovníci a jednali
zde s protějšky ze sousedních
zemí, dodnes disponuje nádhernými sály, k jeho atraktivitě
navíc přispívají i různé výstavy. Návštěvníky čeká prohlídkový okruh, který zahrnuje
reprezentační sály v prvním
patře objektu a výstavní síň.
Interiéry sálů mají dochovanou bohatou rokokovou, empírovou a neobarokní výzdobu a jsou vybaveny dobovým
mobiliářem. Hosté se projdou
i sálem, ve kterém roku 1848

započal svou téměř sedm desítek let dlouhou vládu císař
František Josef I.
„V letošním roce si připomínáme 950 let obnoveného biskupství v Olomouci knížetem
Vratislavem,“ říká Martin Kučera, vedoucí turistického provozu Arcibiskupského paláce
Olomouc. Biskupství v Olomouci nebylo v roce 1063 založeno, ale obnoveno, protože
bezprostředně ideově i právně
navázalo na biskupství založené za dob Velkomoravské říše
svatým Metodějem. Od května
do září probíhá výstava k 950
letům obnoveného biskupství
v Olomouci, navíc je připraven
cyklus přednášek. Na říjen je
pak plánován jubilejní koncert
Hudba na dvoře olomouckých
biskupů.
V dubnu čeká návštěvníky
také expozice sester boromejek s názvem Matka Vojtěcha
– služebnice Boží – statečný
svědek víry, která je připravena k výročí 25 let od úmrtí sestry Vojtěchy Hasmandové. Tato

V aquaparku za zdravím
s tělovýchovnými odborníky
Zdravější životní styl? To
přeci nemusí znamenat vždy jen
náročné a nepříjemné cvičení či
úmorné diety. Za zdravím lze
putovat i v mimořádně příjemném prostředí, a to v optimálně
vyhřáté vodě bazénů Aquaparku Olomouc. Tato nabídka je samozřejmě zajímavá pro všechny, vedení vodního ráje ji ale cílí
především na děti, které jsou,
jak známo, stále více ohroženy
nedostatkem fyzických aktivit.
Sezení u počítače rozhodně
nikomu na zdraví nepřidá. Příjemný a přitom svižný pohyb
v areálu aquaparku je skvělou
alternativou, jak trávit volný čas. Olomoucký aquapark
v této souvislosti spolu s odborníky z Fakultní nemocnice
Olomouc připravuje už druhým
rokem projekty, které by měly
dětem příjemnou formou dopřát potřebné množství pohybu.
Areál, který na rozloze 33 tisíc
čtverečních metrů nabízí množství zajímavých vodních atrakcí venku i pod střechou, totiž
rozhodně může celým rodinám
nabídnout velmi příjemnou formu tolik potřebného zdravého
pohybu.
„Spolupracujeme s odborníky z Kliniky tělovýchovného
lékařství a kardiovaskulární
rehabilitace na studii o potřebě
pohybu pro děti,“ vysvětluje
Dalibor Přikryl, manažer Aquaparku Olomouc. Jednou z těchto

aktivit je druhý ročník Putování
za zdravím. Soutěže v orientačním běhu, ve sjíždění tobogánu
na rychlost a podobné atrakce
zaujmou určitě spoustu dětí.
Soutěžní seriál, do nějž se může
zapojit každý, se bude odehrávat přes celé léto. Na konci
prázdnin pak budou vyhodnoceny výsledky a ty nejlepší aktéry samozřejmě čekají zajímavé
ceny. Úplně všichni účastníci
však budou vítězi v tom smyslu, že udělají opakovaně něco
pro svou kondici a tedy i zdraví.
Podrobnosti o této i dalších soutěžích a všech možných akčních
nabídkách hledejte na webu
www.aqua-olomouc.cz.
Olomoucký aquapark sídlí
v příjemném areálu na okraji
města, kousek od obchodního
centra Haná na Horním lánu.
Aquapark
Vnitřní areál:
IX.–IV.: Po 14:00–20:00
Út – Pá 10:00–20:00
So, Ne 9:00–20:00
V.–VIII.: denně 9:00–20:00
Letní aquapark:
VI., IX. denně 10:00–18:00,
VII.–VIII. denně 9:00–19:00
Aquapark, Kafkova ulice,
Olomouc-Slavonín
Tel.: 588 517 770
info@aqua-olomouc.cz
www.aqua-olomouc.cz
Základní vstupné: 150 Kč

expozice je přístupná do 27.
dubna, vždy v sobotu a neděli
od 10 do 17 hodin, v pracovní
dny pouze na objednávku.
„Zapojíme se také do programu Dne Evropy, kdy k nám
budou
návštěvníci
zváni
za zvýhodněné vstupné, a 24.
května do akce Noc kostelů,
kdy bude přístupná biskupská
kaple,“ dodává Martin Kučera.
V první květnový den si hosté
v paláci užijí prohlídek s kulturním a hudebním doprovodným
programem, od 17 hodin bude
následovat koncert Harfa máji.
V dubnu a říjnu je pravidelná provozní doba o víkendech (10–17 hodin), v pracovní dny mohou přijít objednané
skupiny. Od května do konce
září je otevřeno denně kromě
Arcibiskupský
palác
Wurmova 9, Olomouc
tel.: 587 405 421
prohlidkypalace@ado.cz
arcibiskupskypalac.ado.cz
Základní vstupné: 60 Kč

pondělí, v říjnu o víkendech,
po domluvě i v týdnu. Od listopadu do března provádí v paláci předem objednané skupiny
turistů.

Cyklus přednášek
v Arcibiskupském
paláci
10. dubna
Osobnost biskupa
Jindřicha Zdíka, přednášející
prof. Miloslav Pojsl
Premonstrát Jindřich Zdík
je osobnost evropského formátu, která se významně zapsala
do dějin olomouckého biskupství. S biskupem Zdíkem je
spojeno přenesení sídla olomouckých biskupů do lokality
dnešní katedrály sv. Václava.
15. května
Kardinál František
Dietrichstein na olomouckém
biskupském stolci,
přednášející Mgr. Tomáš
Parma, Ph.D
Kardinál František Dietrichstein působil na olomouckém

biskupském stolci v letech 1599
–1636. Byl významným politikem a obnovitelem biskupství.
12. června
Stavebník a mecenáš Karel II.
z Liechtensteinu-Castelcorna,
přednášející Mgr. Radmila
Pavlíčková, Ph.D.

Hospodářské a kulturní
obnově země i zvýšení lesku
biskupských rezidencí věnoval
nemalé úsilí biskup Karel II.
z Liechtensteinu-Castelcorna.
Za jeho episkopátu došlo k přestavbám biskupských rezidencí
v Olomouci a Kroměříži.

Noční prohlídky sálů Arcibiskupského paláce
pátek, 24. 5. 2013 | 17:00 – 24:00. Poslední prohlídka ve 23:30

Jeden ze slavnostních sálů Arcibiskupského paláce v Olomouci.

Foto Jan Andreáš

Zoo Olomouc: procházka mezi levharty, projížďka u zubrů

Zubr je jednou z hvězd euroasijského safari.  Foto Zoo Olomouc

Tak blízko ke zvířatům, jak
jen to jde. Takové by mohlo
být motto, kterým se řídí Zoologická zahrada Olomouc
při stavbě nových částí areálu. Letošní návštěvníci jedné
z největších českých a moravských zahrad mohou vidět
zblízka v unikátním prostředí
levharty mandžuské, krásné
velké kočky, které jsou bohužel v přírodě na pokraji
vyhubení. V Olomouci se jim
však daří a chovatelé se mohli
v posledních letech opakovaně radovat z narození nových
mláďat. Další super atraktivní novinkou bude euroasijské
safari, kde zblízka, ovšem
z vláčku, uvidí návštěvník třeba losy a zubry, tedy mohutné
sudokopytníky, kteří kdysi
dávno před staletími obývali
i naše lesy. „Obě tyto nové
atraktivní části zoo bychom

chtěli otevřít na začátku hlavní návštěvnické sezony,“ říká
ředitel Zoo Olomouc Radomír
Habáň. Už na první pohled
bude velmi zajímavý nový
pavilon a výběh vzácných
levhartů. Stavba, částečně zapuštěná do terénu, připomíná
skálu s jeskyněmi a právě těmi
se návštěvníci vydají dovnitř
do teritoria divokých šelem.
Tak blízko k levhartům se,
samozřejmě s výjimkou jejich
kořisti a ošetřovatelů, běžně
nikdo nedostane. „Klikatá
jeskyně bude v návštěvnících
evokovat pocit přírodního
prostředí i určitého tajemna,
kde bude skrz skleněné výhledy vidět k levhartům,“ dodává Radomír Habáň. Na střeše
jedné z umělých skal bude
i další vyhlídka, kterou lidé
uvidí jak na levharty, tak
i do dalšího velkého výběhu,

který společně obývají polární
vlci a medvědi.
Euroasijské safari je první z plánovaných pěti safari
částí. Návštěvník se zde setká
s velkými zvířaty, jako jsou
zubr evropský a los, a také
s kamzíky, kozorožci či třeba
jeleny sika a dalšími zvířaty.
Celý areál budou návštěvníci
projíždět vláčkem, mimo jiné
i proto, že zubři i losi jsou
poměrně nebezpečná zvířata.
Lidé ale budou moci prohlížet safari část jak ze současné
stezky, tak brzy i z nové cestičky, která zájemce provede
kolem celého výběhu a dovede je k zajímavým vyhlídkovým místům.
Olomoucká zoologická zahrada je mimo to atraktivní
velkým množstvím chovaných
druhů (cca 350) a počtem zvířat
(přes 1700 kusů). Lidé zde rádi
navštěvují pavilon s překrásný-

Zoo Olomouc
X.–II.: 9:00–16:00
III., IX.: 9:00–17:00
IV.–VIII. 9:00–18:00
otevřeno denně
Zoo Olomouc,
Darwinova 29,
Olomouc – Svatý Kopeček
tel.: 585 151 601
info@zoo-olomouc.cz
www.zoo-olomouc.cz
Základní vstupné: 110 Kč
mi mořskými akvárii, výběhy
velkých kočkovitých šelem,
absolvují leckdy poněkud dobrodružnou procházku mezi
opicemi makaky nebo obdivují
největší tuzemské stádo majestátních žiraf Rotschildových.
Jedno z čerstvých žirafích mláďat má mimochodem zajímavého kmotra – je jím nejlepší
český fotbalový kanonýr Jan
Koller, což vysvětluje, proč se
mladý žirafák jmenuje Dino.

Levharti získají v zoo supermoderní pavilon.  Foto Zoo Olomouc

Seznamte se – Židovská obec Olomouc
Co nabízíme návštěvníkům
Olomouce?

Židovská obec Olomouc, tel/fax: 585 223 119, 608 318 874,
e-mail: kehila@kehila-olomouc.cz, www.kehila-olomouc.cz

• Členům z českých, moravských i zahraničních židovských
obcí nabízíme po předchozí domluvě možnost ubytování v komunitním centru.
• Pro turisty a židovské
účastníky konferencí můžeme
zajistit košer stravu, a to pro
jednotlivce i pro skupiny.
• Spolupracujeme na přípravě 5. ročníku festivalu Dny
židovské kultury Olomouc
(10.–16. října 2013)

• Zveme veřejnost na Den
otevřených dveří, který se koná
15. září 2013. V jeho rámci nabízíme prohlídku sídla židovské
obce. Prohlídky jsou spojeny
s přednáškami o židovských
svátcích a zvycích, o kašrutu.
• Rodinám s olomouckými
židovskými kořeny poskytujeme v rámci svých možností
pomoc při hledání archivních
dokladů.
• Pro zájemce nabízíme prohlídku míst spojených s židovskou historií, a to nejenom
v Olomouci, ale také v okolí.

Co připravujeme?

Ve spolupráci s Magistrátem
statutárního města Olomouc
připravujeme propagační materiál, který připomene historii židovského obyvatelstva v Olomouci a upozorní návštěvníky
Olomouce na místa, která dosud v nabídce turistických průvodců nebyla. Jeho součástí
bude mapa tzv. Stolpersteinů,
kamenů zmizelých židovských
sousedů, které jsou postupně
umisťovány před domy jejich
posledního pobytu.

Výzva
Židovská obec Olomouc
zpracovává databázi židovských spoluobčanů, kteří
žili v Olomouci před rokem
1945. Hledáme fotografie, ať už rodinné či školní,
na nichž jsou zachyceni židovští olomoučtí občané,
jež byli zavražděni v době
holocaustu. Uvítáme jakékoliv informace o nich.
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Svátky města: poznejte...
Pokračování ze strany 1
V pátek se totiž uskuteční
další ročník soutěže místních
šéfkuchařů Gastro.ol, při které
se mistři kuchařského umění
musí blýsknout jak nějakou
specialitou, tak i dobrotou
z pokladnice domácí, hanácké
gastronomie.
Na rozdíl od let minulých
by se mezi různá divadelní
představení, koncerty či jiné
sváteční události mělo dostat
i více akcí v podání samotných
obyvatel města. „Koncept letošních svátků města by měl
být v duchu hesla Olomoučané sobě. Nosnou myšlenkou je

zapojit do Svátků města Olo- tradicí průvodů ke cti a chvále
mouce co nejvíce kulturních svaté Pavlíny, patronky měsorganizací, spolků a sdružení,“ ta. Průvod, který připomíná
říká Radim Schubert, vedoucí staletou tradici úcty ke svaté
oddělení kultury olomouckého patronce, jež roku 1623 ochrámagistrátu. Už loni se přitom nila Olomoučany před hrozící
myšlenka, aby
morovou poOlomoučané Svátky města
hromou,
se
vzali svátky co Olomouce
odehraje v pánejvíce za své, 7.–8. června 2013
tek 7. června
začala uplat- olomouc.eu/svatky-mesta
a začne v 17
ňovat. Jednou
hodin na Horz forem bylo například zapo- ním náměstí u radnice. V projení veřejnosti do slavnostního sebném průvodu se v minulosti
průvodu v historických kos- vždy sešli představitelé všech
týmech. A o jaký že průvod významných složek městského
vlastně jde? Svátky města jsou života – zástupci univerzity,
od počátků spjaty s obnovenou vojáci, radní, zástupci městských cechů a samozřejmě
i představitelé církve. Do průvodu, plného lidí v historických kostýmech, v jehož čele
poveze v kočáře farář z kostela svatého Mořice relikviář
s ostatky patronky města, se
mohou zapojit všichni zájemci
z řad veřejnosti. „Chtěli bychom do tohoto slavnostního
průvodu zapojit co nejvíce
Olomoučanů. Je to přece svátek pro všechny,“ vysvětluje
náměstek primátora Jan Holpuch.
Svátky města Olomouc jsou
skvělou možností, jak poznávat centrum města, jeho krásné
uličky a malebná zákoutí i velkolepá náměstí, a přitom si vychutnat i něco z velké nabídky
Ke Svátkům města Olomouc patří i průvod ke cti svaté Pavlíny.
svátečního programu.


Foto Jan Andreáš

Dny evropského dědictví startují u nás!
Desítky otevřených památek, zajímavá místa, kam se
běžně člověk nedostane, koncerty a opera, takové budou
v Olomouci Dny evropského
dědictví (DED). Ještě více lesku dodá svátkům fakt, že právě
u nás se odehraje národní zahájení akce.
Vše začne ve čtvrtek
5. září, kdy nás čeká slavnostní zahájení mezinárodního
varhanního festivalu, doprovázené tentokrát slavnostním
nasvícením chrámu svatého
Mořice. V pátek čeká diváky

představení Moravského divadla Olomouc na Horním náměstí. „O programu zatím jednáme, půjde buď o operu, nebo

o baletní představení,“ upřesňuje vedoucí oddělení kultury
Radim Schubert. V sobotu se
budou odehrávat koncerty, far-

mářský a řemeslný trh, koncert
kapely Nylon Jail s 3D projekcí následovaný vystoupením
legendárních Tata Bojs.
Město k příležitosti národního zahájení DED vydá speciální publikaci. Ve Vlastivědném
muzeu chystají výstavu „Nositelé tradic lidových řemesel“.
Během celé akce bude otevřeno několik desítek památek,
ale i novodobých objektů, které jsou zajímavé například tím,
jaký výhled na centrum města
nabízejí.
 www. olomouc.eu/ded

Kalendář kulturních akcí – Olomouc 2013  tourism.olomouc.eu
DUBEN
 25.–28. 4. FLORA OLOMOUC
	jarní etapa mezinárodní zahradnické výstavy
www.flora-ol.cz
 30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
	2. ročník zábavné společenské akce pro rodiny
s dětmi | www.olomouc.eu/carodejnice

DUBEN – ŘÍJEN
 HANÁCKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
	open-air trh pořádaný jednou týdně v centru
města | www.olomouckytrh.cz

KVĚTEN
 1. 5. EKOJARMARK
	jarmark s koncerty, divadlem, výstavami
a rodinným programem | www.slunakov.cz
 1.–25. 5. DVOŘÁKOVA OLOMOUC
festival klasické hudby | www.mfo.cz
 7.–8. 5. OLOMOUCKÝ MAJÁLES
	koncerty a studentské akce na Horním náměstí,
v Korunní pevnůstce a na dalších místech v
Olomouci | www.majales.upol.cz
 10.–20. 5. DIVADELNÍ FLORA
17. ročník mezinárodního divadelního festivalu
www.divadelniflora.cz
 15. 5. ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY
	zahájení sezony s představením turistických
novinek a produktů | tourism.olomouc.eu
 24. 5. NOC KOSTELů
	večerní a noční zpřístupnění olomouckých
kostelů s bohatým doprovodným programem
v rámci celonárodní akce | www.nockostelu.cz
 25. 5. Olomoucké vinné slavnosti
svátek vína na olomouckém Horním náměstí
www.wine-club.cz

na architekturu, olomoucké dědictví tohoto obecně kulturního
slohu zahrnuje i hudební linii,
předváděnou dnes na mnoha
hudebních festivalech, řada současných souborů se věnuje také
baroknímu divadlu. Nabídka je
bohatá, samozřejmě každý marketingový proces s cílem zafixovat určité konotace ve spojení
s městem potřebuje svůj čas.
Máte sedmiletou dceru.
Kam ona chodí nejraději
v Olomouci, když společně trávíte volný čas?
Oblíbených míst je řada, určitě to jsou městské parky včetně klidu a ticha v olomouckém
rozáriu a botanické zahradě.
Liduška je plná energie a vyhledává pohodovou zábavu, docela často mě proto osloví otázkou: Tati, a nepůjdeme dnes
do „akva“? Tak říká olomouckému aquaparku. Vždycky si ze
mě dělá legraci, jestli tentokrát
použiju atrakci zvanou „space
bowl“, pak mě ale sama zachrání s úsměvem tím, že bych mohl
ucpat trubku tobogánové části
atrakce. Jak roste, začíná jezdit
na kole a na bruslích, doufám,
že jí to vydrží.

A vy sám? Pokud neúřadujete a nehrajete s kapelou, vyrazíte si na některou výstavu,
nebo vás baví třeba procházky
v zoo?
Na procházky do zoo chodím pravidelně právě s dcerou, letos se těším na první paprsky skutečně jarního slunce
a hned vyrazíme. Obligátní zastávkou je krmení koz a jiných
rohatých i nerohatých stvoření ve známém výběhu, rádi
se ale také zastavíme u opic,
žiraf, kočkovitých šelem či
lenochoda. V poslední době
v zoo přibyla i řada dětských
herních prvků. Víkendové
odpoledne v krásné přírodě
Svatého Kopečka vždy osvěží. Na výstavy v Olomouci
chodím pravidelně, a to jak
z vlastní iniciativy, tak pracovně v rámci primátorské
účasti na vernisážích. V poslední době mě nejvíc zaujala
výstava Od Tiziana k Warholovi v Muzeu umění, bezprecedentní koncentrace špičkové kvality na jednom místě,
nepochybně jedna z nejlepších
expozic dnes ve střední Evropě zhlédnutelných.

srpen
 2. 6.–8. 9. PROMENÁDNÍ KONCERTY
	cyklus promenádních koncertů v olomouckých
parcích | www.olomouc.eu/promenada
 15.–18. 8. FLORA OLOMOUC
	letní etapa mezinárodní zahradnické výstavy
a veletrhu | www.flora-ol.cz
 OLOMOUCKÉ KULTURNÍ PRÁZDNINY
1. ročník prázdninového kulturního festivalu
www.olomouckekulturniprazdniny.cz
 DIVADELNÍ PRÁZDNINY
4. ročník letního divadelního festivalu
www.olomouc.eu/divadelni-prazdniny
	30.–31. 8. OSLAVA MARŠÁLA RADECKÉHO
	oslavy spojené s přehlídkou dechových vojenských hudeb | www.radecky.eu
 31. 8. LETECKÝ DEN
	letecká show na neředínském letišti
www.olomouc.eu

ČERVEN
 2. 6.–8. 9. PROMENÁDNÍ KONCERTY
	cyklus promenádních koncertů v olomouckých
parcích www.olomouc.eu/promenada
 5.–9. 6. SVÁTKY PÍSNÍ
	41. ročník mezinárodního festivalu pěveckých
sborů | www.festamusicale.com
 7.–8. 6. SVÁTKY MĚSTA
historické oslavy města | www.olomouc.eu
 14.–15. 6. BOUNTY ROCK CAFE OPEN AIR
3. ročník festivalu blues a rockové hudby
www.brcopenair.cz
 19.–23. 6. LETNÍ LETNÁ NA CESTÁCH
	3. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla v Olomouci | www.letniletna.cz
 22. 6. OLOMOUCKÝ 1/2MARATON
olomoucký běžecký festival
www.olomouc.eu, www.olomouckypulmaraton.cz
 26.–29. 6. BEERFEST OLOMOUC
12. ročník Českého pivního festivalu
www.pivnifestival.cz

ČERVENEC
	1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU SV. CYRILA
A METODĚJE
	mezinárodní oslavy příchodu věrozvěstů na
Velkou Moravu | www.maticesvatokopecka.cz
 2. 6.–8. 9. PROMENÁDNÍ KONCERTY
	cyklus promenádních koncertů v olomouckých
parcích | www.olomouc.eu/promenada

Olomouc se mění...

Pokračování ze strany 1
Jak mezi veřejným a soukromým sektorem, tak mezi různými subjekty z téhož sektoru. Třeba s Univerzitou Palackého nyní
pracujeme na podpoře domácího i mezinárodního povědomí
o Olomouci jako univerzitním
městě. Při našich účastech na zahraničních veletrzích se snažíme
propagovat všechny typy atraktivních nabídek jak z veřejného,
tak soukromého sektoru. Důležitá je také přítomnost mezinárodních hráčů na olomouckém
trhu, právě ti jsou schopni zahrnout Olomouc do informačních
toků na svých sítích.
K Olomouci neodmyslitelně
patří barokní kultura, barokní
architektura a památky. Myslíte, že tuto svou silnou stránku
město dostatečně nabízí návštěvníkům?
Snažíme se v posledních letech co nejvíce zpřístupnit naše
sakrální památky, které dříve
fungovaly spíše v „klauzuře“.
Průvodci zasvětí návštěvníky
města do historie církevních
staveb v Olomouci, baroko
samozřejmě hraje prim. Baroko u nás se ale neomezuje jen

 26. 7. KONCERT PACO DE LUCÍA
	koncert španělského hudebního skladatele
a kytaristy v rámci festivalu flamenca
www.flamencool.cz

září
	5.–19. 9. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ
FESTIVAL
45. ročník přehlídky varhanní hudby
www.mfo.cz
 6.–8. 9. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
	národní zahájení DED, Den otevřených
památek, přednášky, výstavy, kulturní program
www.olomouc.eu/ded
 10. 9. HANÁCKÁ LAŤKA
	8. ročník exhibice ve skoku vysokém
na Horním náměstí | www.atletikaolomouc.cz
 BACK TO SCHOOL
festival k zahájení nového akademického roku
www.t-music.cz
 PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
	20. ročník duchovní hudby v olomouckých
kostelích | www.podzimni-festival.cz
 25.–29. 9. VZÁŘÍ/Septembeam
	3. ročník mezinárodního soutěžního festivalu
videomappingu | www.vzari.cz

ŘÍJEN
 3.–6. 10. FLORA OLOMOUC
	podzimní zahradnické trhy květin, ovoce,
zeleniny, okrasných a ovocných dřevin
www.flora-ol.cz
 ROCKOVÁ OLOMOUC 2013
	6. ročník hudební soutěže nejen pro mladé
hudebníky v oblasti rockové hudby
www.rockovaolomouc.cz
 BAROKO 2013
16. ročník festivalu barokní hudby
www.ensembledamian.com
 28. 10. LAMPIONOVÝ PRŮVOD
	oslava Dne vzniku samostatného
československého státu | www.olomouc.eu

LISTOPAD – PROSINEC
 24. 11.–24. 12. OLOMOUCKÉ VÁNOCE
tradiční vánoční trhy v historickém centru města
www.vanocnitrhy.eu
	8.–19. 7. OLOMOUCKÉ BAROKNÍ
SLAVNOSTI
	barokní opery, bohaté kostýmy a působivá
scéna | www.olomouc.eu/baroknislavnosti
 11.–14. 7. CZECH CYCLING TOUR
	5. ročník mezinárodního cyklistického
etapového závodu | www.czechcyclingtour.cz
 17. 7. BOHEMIA JAZZ FESTIVAL
letní jazzový hudební festival
www.bohemiajazzfestival.cz
 OLOMOUCKÉ KULTURNÍ PRÁZDNINY
1. ročník prázdninového kulturního festivalu
www.olomouckekulturniprazdniny.cz
	20.–21. 7. MISTROVSTVÍ EVROPY
V SILNIČNÍ CYKLISTICE U23
	mezinárodní cyklistický závod juniorů
a juniorek | www.ceskysvazcyklistiky.cz
	25.–28. 7. COLORES FLAMENCOS
OLOMOUC
	5. mezinárodní festival flamenca a španělské
kultury | www.flamencool.cz

prosinec
 PŘEHLÍDKA ANIMOVANÉHO FILMU (PAF)
	12. ročník festivalu filmové animace
a současného umění | www.pifpaf.cz
 24. 11.–24. 12. OLOMOUCKÉ VÁNOCE
	tradiční vánoční trhy v centru města |
www.vanocnitrhy.eu
 31. 12. SILVESTR
	přivítání nového roku s ohňostrojem na Horním
náměstí
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Perly největší moravské galerie:
Kubišta, Mucha, Filla, Švankmajer
Výběr z výstavního plánu 2013

Příslovečným sedmým
nebem je pro milovníky
výtvarna Muzeum
umění Olomouc.
Toto ojedinělé zařízení patří do samotné špičky mezi tuzemskými institucemi podobného zaměření. Platí to nejen
z hlediska počtu spravovaných
sbírkových předmětů, kterých
je skoro 180 tisíc (2. nejvyšší
počet po sbírkách Národní galerie v Praze), ale také po stránce
odborného záběru a výstavního
programu. Velkolepé výstavy,
jako bylo například Olomoucké baroko či nedávno skončená
expozice Od Tiziana po Warhola, navštěvují pravidelně desítky tisíc lidí.
Součástí instituce je Arcidiecézní muzeum Olomouc, expozice evropského významu,
jediná svého druhu v ČR pro
duchovní výtvarnou kulturu
12. až 18. století. Sídlí v rekonstruované národní kulturní
památce Přemyslovský hrad,
v areálu, který je dokladem
tisíciletí stavebního vývoje
a patří k nejstarším trvale osídleným lokalitám střední Evropy. V r. 1306 zde byl zavražděn poslední český král z rodu
Přemyslovců Václav III. Stálá
expozice Arcidiecézní muzea
Olomouc nazvaná Ke slávě

Mezi Východem a Západem,
Svatí Cyril a Metoděj v historii, kultuře a výtvarném
umění českých zemí
25. 4.–11. 8. 2013
Arcidiecézní muzeum
Olomouc | Galerie, Ambit
Shrnutí kulturních, historických a uměleckých aspektů
1150. výročí cyrilometodějské
mise na Moravu s důrazem
na olomoucké, respektive moravské souvislosti ve výtvarném umění.

Jan Preisler, Cyklus o dobrodružném rytíři, 1897–1898.

a chvále představuje v šestnácti sálech více než tři stovky děl
od románského slohu po baroko. Z řady skvostů zmiňme
například Šternberskou madonu z konce 14. století – jedno
z nejvýznamnějších děl krásného slohu v českých zemích,
které reprezentovalo české gotické umění na výstavě v Metropolitním muzeu v New
Yorku. Zdobný barokní sloh
pak zastupuje Troyerův kočár.

Josef Váchal, Hlava media (Materializace, Somnambula), 1908,
32,2 x 33,6 cm.
Foto MUO

A když mluvíme o pokladech,
nesmíme zapomenout na 1400
diamantů a smaragdů, kterými
je ozdobena monstrance Zlaté
slunce Moravy.
Muzeum moderního umění se specializuje na výtvarnou kulturu 20. a 21. století.
Pořádá dlouhodobé i krátkodobé výstavy českého i zahraničního moderního umění.
Stálá expozice Dům milovníka umění představuje jedno
z nejplodnějších uměleckých
období na přelomu 19. a 20.
století – secesi, modernu,
expresionismus,
kubismus
ve stylové jednotě mnoha
výtvarných druhů – architektury, malířství, užité tvorby,
grafiky, krásné knihy. Může
se pochlubit například výstavami zakladatele výtvarného
směru op-art Victora Vasarelyho (2007), nejpopulárnějšího
českého malíře a ilustrátora
Josefa Lady (2008) nebo světoznámé sochařky Magdaleny
Abakanowicz (2011). V Muzeu moderního umění najdete

Mattoni 1/2Maraton Olomouc
vyráží znovu do ulic. Buďte při tom!
Už čtvrtý rok bude Olomouc
sledovat pokusy několika tisíc
vytrvalců o pokoření rychlostního rekordu na trati dlouhé
přesně 21,0975 kilometru. Počtvrté se 22. června historické
uličky města, parky a okolí stanou kulisami Mattoni 1/2Maratonu Olomouc. Každoročně
se zde naši amatérští i profesionální běžci mohou setkat
se světovými špičkami z Keni
a Etiopie.
Mattoni 1/2Maraton Olomouc nabízí tři a půl tisíce
startovních míst v soutěžních
bězích a 1500 míst v České
dráhy Rodinném běhu na 3 kilometry. Registrace jsou spuštěny na webu www.runczech.
com. O účast je velký zájem –
už na začátku března byla skoro polovina kapacity závodu
vyčerpána. Pokud ještě váháte,
zda se do závodu přihlásit, neměli byste svou registraci odkládat.
Když před třemi lety začala v Olomouci vznikat tradice
městského půlmaratonu, nikdo

nemohl předpokládat, že tak
rychle získá tak velkou oblibu
a také velmi prestižní odborné ohodnocení Mezinárodní
asociace atletických federací
(IAAF). Vloni získal Mattoni
1/2Maraton Olomouc stříbrnou
známku kvality IAAF.
Hned první ročník v roce
2010 přitáhl do Olomouce
téměř 1800 běžců, kteří navlékli startovní číslo. Dalších

www.runczech.com

pět stovek okusilo atmosféru
v rodinném běhu. Za rok už
běželo 2100 závodníků, v roce
2012 už skoro tři tisíce běžců.
Proto letos vyroste kapacita
až na 3500 míst! Jak dodávají
pořadatelé, Mattoni 1/2Maraton Olomouc není jen pro
špičkové vytrvalostní běžce.
Závodu se může zúčastnit každý a na výběr má hned několik
variant.

Foto Jan Andreáš

Foto MUO

díla nejvýznamnějších věrozvěstů moderny a avantgardy
Bohumila Kubišty, Emila Filly, Gustava Klimta, Antonína
Hudečka, Jana Preislera, Alfonse Muchy, Otto Gutfreunda
a dalších.
Muzeum umění
Otevírací doba: Út – Ne
10:00–17:00, Muzeum umění, Denisova 47, Olomouc,
tel.: 585 514 111
e-mail: info@olmuart.cz,
www.olmuart.cz
Základní vstupné: 25 Kč

Jan Švankmajer
Možnosti dialogu
16. 5. –15. 9. 2013
Muzeum moderního umění,
Obrazárna
Retrospektivní výstava tvorby Jana Švankmajera (*1934),
přední osobnosti české filmové
a výtvarné scény posledních
čtyřiceti let.
Magdalena Jetelová
(DES)ORIENTATION
30. 5. – 27. 10. 2013
Muzeum moderního umění,
Trojlodí, Salon
Světově uznávaná česká
umělkyně a autorka konceptuálních projektů Magdalena
Jetelová (*1946) vytvořila
náročné prostorové instalace
v mnoha prestižních muzeích
a galeriích v Evropě, Spojených státech amerických nebo
Japonsku.

Století relativity I.
Výtvarné umění 1900–1938
7. 11. 2013–2018
Muzeum moderního umění,
Mansarda
První část stálé expozice,
která formou výběrové kolekce představuje nejvýznamnější
díla moderního umění první
poloviny 20. století soustředěná ve sbírkových okruzích
Muzea umění Olomouc.
Tajemné dálky
Symbolismus v českých
zemích, 1880–1914
12. 12. 2013–23. 3. 2014
Muzeum moderního umění,
Trojlodí
Výstava představí v dosud
nebývale obsáhlém souboru
specifickou část výtvarné scény
v českých zemích, ovlivněnou
symbolismem. Jádro výstavy budou tvořit díla vznikající
v průběhu 90. let 19. století, která
je možno přímo spojit s hnutím
symbolismu (František Bílek,
Max Švabinský, Karel Hlaváček, Alfons Mucha, Jan Preisler
či František Kaván). Následující
celek představí tvorbu příslušníků tzv. druhé symbolistní generace soustředěné v uměleckém
sdružení Sursum (F. Kobliha,
J. Zrzavý, J. Váchal či J. Konůpek). Představena bude i tvorba
umělců pražské německé komunity, kteří byli symbolismem
přímo ovlivněni.
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Okénko do lázní Olomouckého kraje
Lázně Teplice nad Bečvou – Priessnitzovy léčebné lázně! Kouzelné hanácké lázně
tam se dají dělat věci!
Wellness, pohyb i zábava
nedaleko Olomouce

Volný čas tráví každý
po svém. Někdo si dá pořádně do těla a vyrazí za sportem,
jiný si doma lehne na pohovku,
zapne televizi a má vystaráno.
Vše v jednom můžete zažít
v lázních Teplice nad Bečvou
a ještě k tomu uděláte něco pro
své zdraví. Tamější kyselka je
totiž svou kvalitou jedinečná
v celé České republice. Účinně
ovlivňuje krevní oběh, snižuje
krevní tlak a svalové napětí.
Nejen léčí, ale i působí preventivně před infarkty a mozkovými příhodami.

Když si k tomu přidáte ještě
nějaké další procedury, masáže, zábaly nebo si zaplavete
v bazénu, tak budete vědět,
že jste něco pro sebe udělali.
A pak se klidně můžete v lázeňském pokoji natáhnout
u televize.
Na internetu lázní www.
ltnb.cz naleznete kompletní
nabídku lázeňských pobytů,
ale také slev akčních nabídek,
které se denně aktualizují.
Délku svého pobytu i náplň
procedur si můžete vybrat
podle svého přání. Přijet můžete na víkend nebo na týden,
vybrat si z léčebných či relaxačních programů. Doporučit
můžeme týdenní, cenově příznivý léčebný pobyt se 2 procedurami denně nebo víkendový
relax během pobytu Wellness

– víkend. Zažíváte-li denně
stres, máte náročné povolání
a jste přetížení, pak je nejlepší
čas jet si odpočinout. Snídani
vám doneseme až na pokoj,
užijete si bylinnou koupel, masáž nohou a relaxaci ve whirlpoolu na 3denním programu
Pobyt plný harmonie aneb
dejte mi pokoj. Ubytováni budete v pokoji harmonizovaném
podle zásad feng-šuej.
V lázních Teplice nad Bečvou se specializují na srdeční
onemocnění, ale věnují se také
léčbě pohybového aparátu,
cukrovce a nervovým nemocem. Díky moderním metodám
a kvalifikovanému personálu
vám zde poskytnou profesionální péči. Účinná ke zmírnění bolestivosti kloubů a páteře
je procedura v poláriu, známá
jako léčba mrazem. V kabině okolo –120°C se zchladíte
2–3 minuty a pak se zahřejete
cvičením na rotopedu, běhátku
nebo orbitreku. Máte-li zdravotní potíže, můžete se poradit
se svým ošetřujícím lékařem,
nechat si lázeňskou péči předepsat a jet do lázní tzv. na pojišťovnu.
Ani o kulturní vyžití zde
není nouze. Kromě pravidelných tanečních večerů, hudebních pořadů a přednášek chystají lázně na sobotu 11. 5. 2013
bohatý program k otevření lázeňské kolonády. Čeká na vás
spanilá jízda a prohlídka nablýskaných veteránů i úžasná
show v podání Rock & Roll
Bandu Marcela Woodmana.
Přijít můžete i s celou rodinou.
Kdyby pršelo, postarají se
o vás v lázeňských kavárnách
nebo na bowlingu. Skvělé nabídce pizz, steaků a dezertů
vlastní výroby neodoláte.
Tolik věcí najednou můžete zažít v lázních Teplice nad
Bečvou. Přijeďte si užít!

www.ltnb.cz.

Bohatství Priessnitzových
léčebných lázní v Jeseníku
spočívá v blahodárných účincích horské pramenité vody
a jedinečném klimatu uprostřed hor. Jarní měsíce byly
v minulosti zasvěceny čištění
studánek, které jsou základem Priessnitzovy vodoléčby.
Tradice očisty se během času
symbolicky přenesla k oslavám zahájení lázeňské sezony.
Přijměte tedy pozvání na slavnostní zahájení lázeňské sezony v Jeseníku. Seznamte se
s novinkami, které k vám s novou sezonou přichází.
Slavnosti zahájení lázeňské
sezony 2013 v Jeseníku propuknou 17. května a uzavřou
se v neděli 19. května 2013.
A věřte, že se máte na co těšit.
Zábavného programu se můžete účastnit jak přímo u jesenické radnice, tak v areálu lázní. Tradičnímu slavnostnímu
aktu bude přítomen zakladatel
lázní a přírodní léčitel světového formátu Vincenz Priessnitz s chotí. „Návštěvníci by
si neměli nechat ujít projížďky koňským spřežením nebo
v loňském roce nejen dětmi
tolik oblíbený vláček pendlující mezi lázněmi a jesenickým
náměstím,“ doplňuje k programu Tomáš Rak, obchodní
ředitel Priessnitzových léčebných lázní.
Součástí programu bude
také „Den dřeva,“ kde zruční
řemeslníci a dřevaři předvedou své umění.
A co vás, návštěvníky jesenických lázní, vůbec v nové
lázeňské sezoně čeká? Těšit
se můžete na revitalizovanou
promenádní alej pod Priessnitzovým sanatoriem, nové
přírodní inhalatorium, nebo
znovuotevření Jubilejní vily
a přátelské Vily na kolonádě.
Unikátní Balneopark a Park

Vincenze Priessnitze jsou tak
vyhledávané, že je nemusíme
ani připomínat. Právě tam se
setkáte se základy Priessnitzovy vodoléčby – pramenitou
vodou a čistým horským vzduchem.
Z Priessnitzových lázní
byste neměli odjíždět, aniž
byste si blahodárné účinky
vody nevyzkoušeli ve veřejnosti přístupném Balneoparku nebo přímo pod dohledem
odborníků. Kromě tradiční
Priessnitzovy pololázně můžete vyzkoušet další koupele,
wellness kúry a masáže. Čokoládová koupel nebo koupel
v pivním extraktu jsou již stálicemi nabídky lázní. Což ale
vyzkoušet koupel lotosovou
nebo leknínovou? A mezi masážemi? V nabídce se objevily
tradiční indonéské s více jak
třistaletou tradicí, které pomáhají při zmírnění bolesti svalů
a kloubů.
Novinkou roku mezi pobyty
jsou Medical Wellness pobyty,
které v sobě spojují potřebný
relax s garantovaným odborným dohledem. Od konce loňského roku je mezi speciální
léčebné pobyty zařazena také
léčba nemocí onkologických.
Zdejší unikátní klima pak
ocení především rodiny z postižených smogových oblastí.
„Jsme lokalita s velmi vysokou kvalitou ovzduší s minimem škodlivých látek. Oblast
lázní je specifická vysokým
obsahem záporně nabitých
iontů v ovzduší, které ovlivňují pozitivně celkový stav organismu. V rámci výzkumů byl
prokázán pozitivní vliv tohoto
klimatu na onemocnění dýchacích cest, mimo jiné však
i štítné žlázy a psychických
poruch,“ uzavírá vedoucí lékař MUDr. Jaroslav Novotný.

www.priessnitz.cz

Deset kilometrů od Olomouce vás přivítají rodinné
lázně obklopené téměř 30 km2
chráněných přírodních parků
Velký Kosíř a Terezské údolí.
V těchto lázních, které se specializují na českou klientelu,
vás čeká pohodová atmosféra,
nová přátelství a mnoho cest
ke zlepšení vašeho zdravotního i duševního stavu.
Největšími přednostmi lázní založených v 16.století jsou
léčebné prameny, zkušený
a uznávaný odborný personál
pod vedením MUDr. Ivety
Novotné, vynikající dopravní
dostupnost, množství turistických cílů v okolí, krásná příroda, hanácká kultura a to vše
za lidové ceny.
Vodu můžete ochutnat
z pramenů sv. Vít, sv. Václav,
sv. Jan a Jan Adam z Lichtenštejna. Vrt Zdeněk je pro změnu osazen unikátním zařízením
pro sledování pohybů zemské
kůry. Mezi mnohými odborníky také mezinárodně uznávaná
balneoložka MUDr. Milada
Sárová doporučuje místní prameny k pitným kůrám i koupelím.
Ve Slatinicích dnes najdete
moderní léčebné zařízení využívající nejnovější poznatky
v oblasti balneologie i výstupy
z vlastní vědecko-výzkumné
činnosti. V roce 2012 zde byla
například úspěšně ukončena
pilotní fáze rehabilitačního
programu pro sportovce od
10 do 25 let „Vítězíme a jsme
zdraví“ – svým pojetím jedinečného v celé ČR. V roce
2012 pak bylo certifikováno
pracoviště provádějící počítačovou kineziologii. Lázně také
úzce spolupracují s Výzkumným ústavem balneologickým
v.v.i., Univerzitou Palackého
a dalšími institucemi.
Zájemce o léčbu jistě potěší, že Slatinice jsou smluvním

partnerem všech zdravotních
pojišťoven v ČR a poskytují
specializovanou léčbu pro indikace: o. onkologická (I/1),
neurologická (VI/1–11), pohybového aparátu (VII/1–12)
a kožní (X/1–5). Pro pacienty
po operacích a úrazech poskytují také nadstandardní
péči v Odborném léčebném
ústavu. Blízkost velkých
nemocnic je pak velkou výhodou pro lázeňské hosty
i pacienty se složitějším zdravotním stavem.
S ohledem na změny v roce
2013 je pro vaše dotazy pak
zdarma k dispozici léčebně rehabilitační poradna (tel.: 585
944 599).
Pro turisty, zájemce o léčbu
i školská zařízení jsou organizovány individuální i skupinové prohlídky.
Vedle tradičních léčebných
pobytů můžete strávit ve Slatinicích také pohodový víkend
se svými blízkými či si sestavit
pobyt podle vlastních představ
a možností. Ubytování je poskytováno ve třech lázeňských
domech v kategoriích **superior a ***.
Milovníky pěší i cykloturistiky pak přivítá Turistické
centrum s perfektním zázemím
a množstvím tras, které vás nezklamou. Třeba i na nově budovanou rozhlednu na Velkém
Kosíři, který se díky své výšce
4420 dm právem pyšní titulem
„Hanácké Mont Blanc“.
V sezoně 2013 na vás čeká:
19. 5. Žehnání pramenům,
31. 5. Dětský den, 8. 6. Otevírání rozhledny na Kosíři, 13. 7.
Aktivní den zdraví, 18. 8. Hanácké jarmark, 25. 8. Závod
veteránů „Z lázní do lázní“,
a mnohé další.
Udělejte radost sobě i svým
blízkým a užijte si trochu té
pohodové slatinické atmosféry.

www.lazneslatinice.cz

Tipy na akce v Olomouckém kraji 2013
	20. 7. Welzlův kvadriatlon
Zábřeh na Moravě
atraktivní sportovní kombinace běh,
plavání, in-line bruslení a MTB,
4. ročník
	Ochutnejte Jeseníky | Jesenicko
	červen – září | 3. ročník gastrofestivalu
ve vybraných restauracích
	26.–27. 7. Keltská noc | Plumlov
	12. ročník mezinárodního festivalu
keltské hudby
	3. 8. Jesenicko se baví | Jeseník
	4. ročník festivalového svátku letní
pohody
	26.–27. 8. Hefaiston | hrad Helfštýn

	32. ročník mezinárodního setkání
uměleckých kovářů
	30.–31. 8. Oslavy maršála Radeckého
Olomouc
	12. ročník oslav spojených s přehlídkou
dechových hudeb
	7. 9. Mezinárodní výstup
na Králický Sněžník
	3. ročník sportovní akce ve spolupráci
s Polskem
	20. 9. Cyklostezka Bečva 2013
	3. ročník sprotovní akce k zakončení
turistické sezony s kulturním programem
na Cyklostezce Bečva, která patří
k významným trasám v ČR

	28. 9. Rychleby MTB Challenge
	3. ročník česko-polského festivalu
Rychlebských stezek, maraton horských
kol a Enduro závot MTB v ČR a Polsku
	28.–29. 9. Svatováclavské hody
Tovačov
	tradiční kulturní akce, která se
každoročně na svátek sv. Václava koná
ve městě Tovačov a na zámku Tovačov
	9.–21. 10. Džemfest | Šumpersko
	13. ročník multižánrového kulturního
festivalu primárně zaměřeného
na hudební fanoušky ve věku 18–40 let

www.kr-olomoucky.cz | www.ok-tourism.cz
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Paco de Lucía: světová hvězda
na Colores Flamencos
Ty nejpestřejší barvy
má španělská kultura,
reprezentovaná
ohnivým uměním
temperamentních
tanečnic a neméně
emotivně laděných
muzikantů.

Právě ony živé barvy španělské kultury představí už
pátý ročník festivalu Colores Flamencos Olomouc, a to
v nejlepší možné podobě, jakou současný hudební svět
nabízí. Největší hvězdou festivalu totiž letos bude famózní
kytarista Paco de Lucía, světově proslulý představitel stylu
flamenco. Jeho koncert bude
vrcholem galavečera flamenca
26. července na Horním náměstí v Olomouci.

Festival přináší do města
každoročně větší a větší porce španělského kulturního
dědictví. Díky němu se Olomoučané i návštěvníci města
seznamují nejen se samotným
fenoménem tance flamenco,
ale i s nezaměnitelnou španělskou gastronomií a se stejně
originální španělskou kinematografií. Většina akcí se přitom
odehrává přímo pod širým nebem na Horním náměstí, které
už má, pokud jde o velkolepá
open air představení a koncerty, více než solidní tradici.
Například 27. července začne
ve 14 hodin velká flamencová
fiesta v podání souboru Aires
del Sur a jejich přátel. Nefalšovanou flamencovou fiestu
bude po celou dobu zpříjemňovat nabídka specialit španělské gastronomie. Vstup

na tuto přehlídku je zdarma,
což platí rovněž tak o festivalu
španělské kinematografie. Ten
se bude odehrávat v kině Metropol od 25. do 28. července.
Vybrané speciality gastronomického dědictví Pyrenejského poloostrova mohou
ochutnat hosté Dnů španělské
gastronomie od 25. do 28. července v Hotelu NH Olomouc
Congress. Mistři kuchařského
umění připraví speciality španělské kuchyně podle originálních receptů a z těch pravých
surovin.
Světoznámý kytarista Paco
de Lucía a jeho kapela ozdobí
26. července od 20:30 galavečer flamenca. Posluchači se
mohou těšit na skutečně emotivní zážitek, neboť tento kytarista je znám svými strhujícími vystoupeními, která sotva

koho nechají v klidu. Paco de
Lucía bývá odborníky považován za nejlepšího kytarového interpreta stylu flamenco
na světě. Ostatně, hře na kytaru se naplno věnuje už od pěti
let… K atmosféře koncertu
určitě přispěje i další okolnost – Paco de Lucía vystoupí
v Olomouci s výjimečnou sedmičlennou doprovodnou skupinou, v níž vyniká především
strhující a virtuózní tanečník
Farruco, vnuk největšího romského tanečníka, legendárního
El Farruca. Farruco tančí s neuvěřitelnou virtuozitou, něhou
i tragičností. „S pronikavým
pohledem a vražedným úsměvem připomíná přírodní úkaz,“
slibují organizátoři a my nemáme důvod jim nevěřit. Přijďte
se přesvědčit sami, jak chutná
ryzí Španělsko.

Colores flamencos Olomouc | 25.–28. 7.
Koncert Paco de Lucía | 26. 7. | Horní náměstí Olomouc
www.flamencool.cz

Paco de Lucía je nejlepším světovým kytaristou ve stylu flamenco.

Foto: archiv

Nejkrásnější stará auta obklopují vzácná rádia a gramofony
Více než stovka překrásných aut v perfektním technickém stavu, třicet motocyklů
a další vzácné exponáty z dějin motorismu, především toho
českého. Vozy, kterými se proháněli slavní herci, skladatelé
či politici, unikáty, které dokládají špičkovou úroveň našeho
automobilového
průmyslu,
doprovázené originálním zařízením čerpacích stanic z dob
prvních zvukových filmů,
historickými motory a dalšími technickými památkami.
Kolekce nablýskaných tater,
pragovek, wikovek a dalších
skvostů ze starých automobilek je lákavá – do Veteran Areny se na ni přišlo podívat už 65
tisíc zájemců.
„Veteran Arena úžasným
způsobem rozšířila rodinu
olomouckých muzeí. Vystavené exponáty určitě nadchnou
každého, protože jsou prostě
krásné,“ komentuje expozici

Jak stará auta, tak historické gramofony a rádia mají nezaměnitelné kouzlo. 
Foto Veteran Arena

náměstek primátora Jan Holpuch.
Expozice prokazuje perfektní práci českých techniků,

karosářů i designérů a dovoluje udělat si představu o tom, jak
důležitá pro předchůdce dnešních motoristů byla harmonie

mezi technickou spolehlivostí,
výkonem i dokonalým estetickým vyzněním vozu. Se stovkou vystavených automobilů
a třemi desítkami motocyklů,
vybíraných podle velmi přísných nároků na technický stav
i originalitu všech dílů, je toto
olomoucké muzeum nejvýznamnější institucí svého druhu v České republice.
Vloni přišlo vedení Veteran
Areny s ideou tří výstav za jedno vstupné. Nejprve do muzea
přibyla expozice Historie techniky, která nabízí prohlídku
více než čtyř stovek historických telefonů. V současnosti
je to největší výstava historických telefonů u nás, která
pokrývá období let 1890 až
1980. Letos přibyla další specializovaná výstava, a to expozice historických radiopřijímačů. Unikátní radiopřijímače
z USA, nádherná historická
rádia z evropské a českoslo-

venské produkce perfektně
zapadají mezi automobilové
veterány a dotvářejí tak specifickou atmosféru ve Veteran
Areně Olomouc.
Je zde přes šest stovek historických exponátů amerických
a evropských radiopřijímačů
a gramofonů, které byly zapůjčeny ze soukromých sbírek.
Na výstavě, která je za poslední desetiletí největší v České
republice, jsou k vidění i jedny z prvních verzí amerických
gramofonů na kliku či pozdější
elektrické a nebude chybět ani
slavný Edisonův fonograf.
Veteran arena
IV.–XI. Út – Ne 10:00–17:00
včetně státních svátků
Sladovní 103/3, Olomouc
tel.: 585 157 438
info@veteranarena.cz
www.veteranarena.cz
Základní vstupné: 149 Kč

Nepřehlédněte
speciální
nabídky města
Olomouc se již nyní připravuje na zahájení letní sezony
2013 a chystá spuštění nové
stránky se „Speciálními nabídkami“ na městském a turistickém webu www.olomouc.eu
a tourism.olomouc.eu.
Město tak umožní subjektům z oblasti cestovního ruchu
(restaurace, hotely, kulturní a sportovní instituce, zoo
apod.) prezentovat prostřednictvím odkazu jejich akční
nabídky určené nejen návštěvníkům města, ale i místním.
Zájemci budou moci této
služby využít zdarma.
Hlavním cílem je dopomoci
subjektům k vyšší návštěvnosti
jejich zařízení a tím i zatraktivnění nabídky města jako takového pro potenciální návštěvníky. Více informací na:
www.olomouc.eu
a tourism.olomouc.eu.

Nejstarší olomoucké muzeum s moderní tváří
Ačkoliv vzniklo
už v roce 1883, patří
svou dnešní tváří
k nejmodernějším
tuzemským muzeím.
Vlastivědné muzeum Olomouc totiž prošlo v posledních
dvou letech zásadní modernizací a dnes nabízí čtyři zbrusu
nové velké expozice. Bohatě
vybavené stálé výstavy s ná-

zvy Olomouc – patnáct století
města, Příroda Olomouckého
kraje, Olomoucká univerzita
a Galerie osobností Olomouckého kraje byly postupně otevřeny loni a letos. V květnu
přibude pátá stálá expozice –
Příběh kamene.
K divácky nejatraktivnějším patří od loňska historická
expozice, která v sedmi tématech vypráví příběh dějin
města od 6. století až po naši

Vlastivědné muzeum sídlí v objektu někdejšího kláštera a kostela
svaté Kláry. 
Foto VMO

současnost. Nesmírně bohatou historii Olomouce přitom dokládá široké spektrum
předmětů od archeologických
nálezů přes umělecké řemeslo
a knižní kulturu až po dokumentární filmy z 20. století.
Expozice pobaví i děti, které si mohou vyzkoušet řízení
tramvaje z dob c. k. monarchie, dospělí zase okusí třeba
starou měšťanskou kavárnu.
Bohatý sbírkový fond nabízí
představení všech zemských,
knížecích a královských institucí, biskupství a kapituly, řeholníků, městské správy a cechů. Plná interaktivních prvků
a audiovizuální techniky je
zase expozice, která od loňska
představuje lidem mimořádně rozmanitou přírodu našeho
kraje, zahrnující jak hanácké
nížiny, tak i horské masívy.
Ve Vlastivědném muzeu se
dá strávit celý den a nudit se
zde rozhodně nebudete.

Příroda Olomouckého kraje
Rozmanité přírodní poměry
regionu od nížin v okolí Olomouce přes hornaté prostředí
Nízkého Jeseníku až po vyso-

kohorský terén Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku
jsou představeny zábavnou,
interaktivní a hravou formou,
která návštěvníky okamžitě
vtáhne do děje… Expozice je
doslova nabitá špičkovou audiovizuální technikou.

Olomouc
– patnáct století města
Příběh dějin města, vyprávěný od drsné doby raného
středověku až po naši současnost, dokládají archeologické
nálezy, památky uměleckého řemesla a knižní kultury
i němé filmy z historie 20. století. Autentický zážitek i odVlastivědné
muzeum
Otevírací doba:
IV.–IX. denně kromě
pondělí 9:00–18:00
X.–III. otevřeno denně
kromě pondělí a úterý
10:00–17:00
Kontakt:
nám. Republiky 5, Olomouc
Tel.: 585 515 111
vmo@vmo.cz, www.vmo.cz
Základní vstupné: 60 Kč

borné informace zprostředkují
také moderní technologie a interaktivní exponáty.

Olomoucká univerzita /
Universitas Olomucensis
Expozice, jež vznikla k 440.
výročí založení vysokého učení v Olomouci, je věnována
minulosti i současnosti druhé
nejstarší univerzity v českých
zemích. Vystaveno je zde
na pět desítek předmětů, např.
kopie původního rektorského
žezla či druhé nejstarší univerzitní matriky, medaile, typáře,
chirurgické nástroje nebo skleněná harmonika.

Galerie osobností
Olomouckého kraje
Panovníci, církevní hodnostáři, umělci, vědci, vojáci
i sportovci, kteří během jedenácti století zanechali výrazný
otisk na tváři našeho regionu,
jsou tématem zbrusu nové expozice. Dozvíte se zde například i to, komu vděčíme za řízek v trojobalu, kdo vymyslel
slovo slabikář, kdo byl milovníkem olomouckých syrečků
a řadu dalších zajímavostí.

Příběh kamene
Nová expozice geologie,
archeologie a lapidária nabízí
od 16. května 2013 fascinující
pohled na řadu artefaktů z muzejních sbírek, jejichž společným jmenovatelem je kámen
ve všech svých podobách.
Tipy na výstavy
Mezi Východem
a Západem,
25. dubna – 11. srpna 2013
Výstavní projekt k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu,
jehož prostřednictvím muzeum představí zejména předměty z numismatické sbírky, barokní knižní produkci
z fondů Vědecké knihovny
v Olomouci i archeologický
a etnografický materiál.
Poklady moří a oceánů,
3. května – 31. srpna 2013
Výstava ze soukromé sbírky
manželů Podhajských prezentuje kolekci lastur i atraktivní čeledi mořských živočichů, jako jsou hvězdice,
krabi, houby a koráli.
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Kdysi musela stačit jedna mapa

Informační centrum Olomouc funguje už řadu let.
Jak se mění samo centrum
a jak třeba dotazy klientů?
Tak jako se vyvíjí město,
vyvíjí se i naše služby. Fungujeme v podloubí radnice
už od roku 1995. Zpočátku se
pracovníci soustředili pouze
na prodej pohledů a poskytování základních informací
o městě. Nebyly mapy, nebyly suvenýry, nebylo nic
o olomouckých památkách.
Kolegové si jednu mapu kopírovali na celou turistickou
sezonu v černobílé verzi. Vše
se teprve tvořilo a všichni
jsme se učili za chodu.
Za rok 2012 přišlo do iC
Olomouc 195 685 návštěvníků, z toho 25 procent cizinců.
Sloužíme nejen turistům, ale
i Olomoučanům. Je běžné, že
se přijdou zeptat na činnost
magistrátu, předprodej vstupenek, vyřizování různých
dotazů či třeba nákup dárků

do zahraničí. Dotazy jsou vesměs podobné, mění se jen
požadavky. Dnes nevystačíme jen s informacemi a nabídkou v rámci města. Sice
nejsme regionální informační
centrum, je ale běžné, že poskytujeme informace i mimo
náš region nebo alespoň předáváme kontakty na infocentra v kraji. Ke komunikaci
a propagaci využíváme i profil na facebooku. Pokud jde
o nabídku, stále se snažíme
přicházet s něčím novým.
Pracujeme na nabídkách
s místními poskytovateli služeb v cestovním ruchu. Jsou
to prohlídky města na kole,
půjčovna kol, projížďky
na raftech po Mlýnském potoku, v rámci Noci kostelů
prohlídka kaple svatého Jeronýma v budově radnice či
třeba večerní výstup na radniční věž.
Olomouc je známá vynikající úrovní barokní architektury a umění. Jak na to
reaguje nabídka pro turisty?
V letošním roce poskytlo statutární město Olomouc
v grantové politice příspěvek
na Olomoucké barokní slavnosti, které se budou v Olomouci konat od 8. do 19.
července. Vedle kulturního
zážitku, poslechu barokní
opery, bude pro zájemce přichystaná i večerní prohlídka
kaple svatého Jana Sarkandera a výstup na věž kostela
svatého Michala. Plánujeme

Využijte jedinečné nabídky k zapůjčení
audioprůvodce s 50% slevou!
Tuto službu pro individuální návštěvníky nabízí informační centrum Olomouc
v podloubí radnice. V centru jsou pro Vás připravena
sluchátka, která obsahují



Je jedním z prvních lidí,
s nimiž obvykle turisté
v Olomouci mluví.
Vedoucí Informačního
centra Olomouc Jitka
Lučanová se své práci
věnuje dlouhá léta
a může tak srovnávat,
jak se měnil vztah
turistů k městu i jak
se vyvíjelo samo
informační centrum.

90minutovou nahrávku o nejvýznamnějších památkách
města. Nahrávka je v několika jazykových mutacích, a to
v češtině, angličtině, němčině,
francouzštině, italštině, polštině a ruštině. Pomocí jednoduchého ovládání si sestavíte
vlastní prohlídku historického
centra a můžete vyrazit!
Původní cena: 100 Kč,
AKČNí ceNA 50 Kč.

Vratná záloha při zapůjčení – 300 Kč.

Platnost nabídky (po předložení tohoto kupónu v iC):
18. 4. až 31. 9. 2013!

Vyberte si ze služeb
informačního centra
OLOMOUC
V KOSTCE
Hodinová prohlídka s průvodcem po památkách Horního náměstí. Trasa je zakončena prohlídkou radnice
s výstupem na radniční věž.
V provozu od 15. 6. do 15. 9.
vždy 6x denně.
Cena: dospělí 50 Kč, děti
6–15 let a studenti 25 Kč, děti
do 6 let a držitelé Olomouc
region Card zdarma

VÝSTUP
NA RADNIČNÍ VĚŽ
Komentovaný výstup na vyhlídkový ochoz 75 metrů vysoké radniční věže. Prohlídka
od 15. 6. do 15. 9. několikrát
denně prostřednictvím organizovaných výstupů. Možnost nahlédnout do komůrky,
kde žil věžný.
Cena: dospělí 15 Kč, děti
6–15 let a studenti 10 Kč, děti
do 6 let a držitelé Olomouc
region Card zdarma

AUDIOPRŮVODCE
OLOMOUCÍ

Život mezi památkami je v Olomouci příjemný.

i tématicky zaměřené prohlídky na barokní architekturu. Vše se připravuje, nechci
zbytečně předbíhat.
Olomouc je už skoro tisíc
let duchovní metropolí Moravy. Dozví se v Olomouci
návštěvník něco o zdejších
chrámech?
Každoročně
statutární město Olomouc přispívá na průvodcovské služby
v nejvýznamnějších kostelech. V letošním roce ke všem
v centru města přibude i bazilika Navštívení Panny Marie
na Svatém Kopečku. Průvodci jsou zde od úterý do soboty
od 9 do 17 hodin a na požádání provedou zájemce zdarma

Foto Jan Andreáš

s výkladem v daném kostele.
Existuje nějaká speciální
nabídka pro rodiče s dětmi
nebo přímo pro děti?
Pro nejmenší návštěvníky
je možné objednat prohlídku
Olomouce s kočkou Olou.
Prohlídka je zaměřena na děti
z mateřských škol a děti z 1.
či 2. tříd. Není pravidelná. Záleží vždy na domluvě
a naše informační centrum ji
poskytuje od června do září.
Dále nabízíme spoustu
možností dalších subjektů.
Jsou to především zoo, aquapark, lanové centrum, rodinné vyjížďky na kolech a tak
dále.
http://tourism.olomouc.eu

Pro individuální návštěvníky
jsou v iC k dispozici sluchátka s audiozáznamem výkladu k hlavním památkám.
Umožňuje vytvoření vlastní
prohlídkové trasy. Nahrávka je v několika jazykových
mutacích.
Cena: dospělí 100 Kč,
držitelé Olomouc region
Card zdarma
Vratná záloha: 300 Kč

din magistrátu. Jsou také součástí komentované prohlídky
Olomouc v kostce s průvodcem.

KRYT CIVILNÍ
OBRANY
Komentovaná prohlídka krytu v Bezručových sadech,
který byl v 50. letech zbudovaný jako velitelské stanoviště štábu civilní obrany.
Prohlídky od 15. 6. do 15. 9.
čtvrtek, sobota 10:00, 13:00,
16:00
Cena: dospělí 20 Kč, děti
do 15 let zdarma

NOČNÍ VÝSTUPY
NA VĚŽ RADNICE
U příležitosti akce Noc kostelů 24. 5. nebo při významných kulturních a společenských akcích v období 15.6.
až 15.9.
Cena: informace
v IC Olomouc

STÁLÉ EXPOZICE
NA RADNICI
Využijte možnost poznat historii Olomouce, radnice či orloje více zblízka. Nenechte si
ujít Historii olomoucké radnice, Přiběh olomouckého
orloje či Olomouc v proměnách staletí! Navštivte stálé
expozice umístěné na radnici
(Horní náměstí) v prvním
a druhém patře.
expozice jsou přístupné
zdarma během úředních ho-

MULTIMEDIÁLNÍ
PRŮVODCE
OLINA
Možnost zapůjčení kapesní
GPS navigace s multimediálním výkladem k hlavním
památkám a zajímavostem
(mapa, foto, video).
Cena: gratis,
vratná záloha 500 Kč

SOUTĚŽ

Vyhrajte víkend
v Olomouci
Odpovězte na aktuální soutěžní otázku na www.stayovernight.eu
a vyhrajte jedinečný víkend pro dva v Olomouci a další zajímavé ceny.

Využijte novinky
v Olomouci – půjčovnu
ČTYŘKOL v centru města
• netradiční poznání města
a olomouckých parků
• určeno pro 5 osob
(3 dospělí + 2 děti)
• půjčovna v centru města
• pronájem na rodinné
či ﬁremní oslavy
• homologované jako
jízdní kolo
• vhodné i pro tělesně
postižené
Cena 190 Kč/hod./čtyřkolo
Bližší informace a objednávky:
Cestovní kancelář PEŘEJ tours s. r. o.
Třída Svobody 39, Olomouc,
e-mail: perej@perej.cz, www.perej.cz
tel.: 585 313 176, mobil: 603 113 344,
Po – Pá: 9.00–17.00 hod., So – Ne: na objednávku

Využijte výhod
slevové turistické
karty Olomouc
region Card.
– 74 nejznámějších
atraktivních míst
zdarma
– slevy na více
než 120 dalších
místech ve městě
a regionu
– MHD v Olomouci
zdarma

www.olomoucregioncard.cz

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 | http://tourism.olomouc.eu

