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Hvězda opery rozezní Horní náměstí
Během koncertního
turné je Elina Garanča
téměř každý druhý den
v jiném městě.
Vyprodává
nejslavnější
operní domy a i po stovkách
vystoupení je před každým
dalším koncertem nervózní.
Původem lotyšská mezzosopranistka Elina Garanča, která už patnáct let sklízí úspěchy
největších světových operních
scén, se letos představí i olomouckému publiku. Naváže
tak na velice úspěšné open-air
koncerty z minulých let, kdy
jsme si přímo v centru města, na Horním náměstí, mohli
vychutnat operní vystoupení
Josého Cury nebo tóny flamencové kytary Paca de Lucía.
Ve čtvrtek 26. června vyroste na Horním náměstí stagiona
pro téměř tři tisícovky diváků.
Elinu Garanča pak od 20:30 hodin doprovodí při jejím sólovém
programu Moravská filharmonie Olomouc, kterou povede
zpěvaččin manžel, světoznámý
dirigent Karel Mark Chichon.
Hostem velkolepého vystoupení bude talentovaný český tenorista Petr Nekoranec. Vstupenky
v ceně od 700 do 1500 korun lze
zakoupit v síti Eventim.
O tom, že letošní operní vystoupení bude pro Olomouc
velkou událostí, není pochyb.
Potvrzuje to i primátor města
Martin Major: „Na tradici vystoupení velkých hvězd na Horním náměstí jsme hrdí a mě moc
těší, že díky spolupráci s pořadatelskou agenturou TK plus

na ni můžeme navázat i letos.
Umožní nám to představit další
vynikající umělkyni, a to nejen
olomouckému publiku, ale také
fanouškům kvalitní hudby například z Rakouska, Polska či
Maďarska, kteří k nám v minulých letech na open-air koncerty
přijeli.“
Jak se ale na olomoucké publikum, město i samotný koncert těší Elina Garanča? Povídali jsme si s ní o očekáváních,
práci s manželem i nervozitě,
která nemizí ani navzdory stovkám odzpívaných árií.
V České republice už jste
vystupovala. Jací jsou podle
vás Češi posluchači? Zpíváte
u nás ráda?
Musím říct, že sem jezdím
moc ráda, a to i díky skvělému
publiku, které zkrátka miluju.
Lidé tady ke mně vždy byli
velmi vstřícní a přijali mě s obrovským nadšením. Je skvělé,
že se do České republiky můžu
vracet poměrně pravidelně.
Vždycky se snažím přijet s něčím novým a zajímavým, protože to mi nejen dává možnost
ukázat, jak se vyvíjím, ale také
překvapit a potěšit všechny, co
přijdou na vystoupení s očekáváním něčeho výjimečného.
Váš koncert bude pro Olomouc v letní sezoně velkou
událostí. Jak se vy těšíte na samotné město? Budete mít vůbec čas si jej prohlédnout?
Doufám, že ano, a budu se
opravdu snažit si udělat alespoň chvíli času. Protože například sloup Nejsvětější Trojice
nebo budova radnice, to jsou

Elina Garanča je nejen vynikající operní zpěvačka, ale i krásná žena. 

Foto: archiv

místa, která bych si moc ráda
prohlédla. Jsem moc vděčná za to, že můžu vystupovat
v nejrůznějších městech, často
také tam, kam bych se jako turista asi stěží dostala, protože
toho času moc není. Takové
koncerty mi totiž dávají šanci
se dozvědět o zemi a její historii mnohem více.
Jaké to je pracovat s manželem? Vystupujete společně
často?
Dost často, ale zase ne příliš. Jsem moc ráda, že mě doprovází, zná mě jako nikdo
jiný. Ráno pozná, jak se cítím,
a hned ví, co ode mě může
očekávat večer. Často na místa
koncertů přijíždí s předstihem
a nacvičuje s orchestrem, takže já si můžu šetřit hlas. A je to
pro nás také způsob, jak spolu
trávit více času.
Váš koncertní kalendář je
velmi nabitý – absolvovat i dva
koncerty týdně, každý v jiném
městě, ba dokonce státě, to
musí být opravdu náročné.
Máte někdy čas si odpočinout
a jít se třeba projít městem?
Musím, je to pro mě nezbytné. Někdy také potřebuji trošku
vypnout a odpoutat myšlenky
od hudby a zpěvu. A procházky
mě nabíjí, takže je to skvělý způsob, jak relaxovat. Zvlášť v létě,
kdy je nádherné počasí, je přece
mnohem příjemnější být venku,
než se zavřít v hotelovém pokoji. Tentokrát s námi přijede
i naše starší dcera, takže si volno
stoprocentně uděláme a jak jen
to půjde, budeme venku.
 Pokračování na straně 8

Na sezonu jsme připravení. Přijeďte se podívat
Že by Olomouc byla
spící perlou, už dávno
není pravda.
V posledních letech se ji
totiž podařilo velmi pěkně
probudit a možností, jak zde
strávit volný čas, stále přibývá.
Podle primátora města Martina
Majora je Olomouc na nadcházející hlavní turistickou sezonu výtečně připravená. Čtěte
o tom, co by podle něj určitě
nemělo ujít vaší pozornosti.
Jak vnímáte rostoucí počet
turistů, kteří do Olomouce
každý rok přijíždějí?
To, že se o Olomouc zajímá
stále více zahraničních turistů,
ale i tuzemských návštěvníků,
je pro nás samozřejmě výborná zpráva. Nezanedbatelnou
zásluhu na tom má určitě také

prestižní průvodce Lonely Planet, který Olomouc nedávno
zahrnul hned do dvou svých
přehledů. Nejprve jsme byli
jednou ze skrytých perel Evropy, o rok později už jsme figurovali na seznamu míst, které
jistě není radno na cestách minout.
Jsem moc rád, že naše krásné město objevují další a další
návštěvníci, a to i z velmi vzdálených destinací, jako je například Jižní Korea nebo Rusko.
Ze statistik ale také vyplývá,
že k nám jezdí i stále více Čechů, což je perfektní. Myslím,
že nabídka, jak v Olomouci
strávit čas, je velmi atraktivní
a naše snaha ji neustále rozšiřovat a obohacovat se vyplácí.
Vždyť hotely evidují téměř
desetiprocentní nárůst počtu

hostů. A čísla nelžou, Olomouc
začíná být na mapě České republiky čím dál víc vidět.
Daří se podle vás městu nabízet turistům stále nové zajímavosti?
Atraktivní nabídka nejen
na hlavní turistickou sezonu

Primátor JUDr. Martin Major,
MBA.
Foto archiv

je samozřejmě velmi důležitá a troufám si tvrdit, že pro
zviditelnění Olomouce děláme maximum. Podpora turistického ruchu však neleží jen
na bedrech města, stěžejní je
zde také spolupráce se soukromými subjekty, které nám
pomáhají vytvářet dostatečně
širokou nabídku, tak aby si
na své přišel opravdu téměř
každý. Formou grantů podporujeme zajímavé projekty, daří
se nám ve městě vytvářet podmínky pro skutečně velké akce
typu půlmaratonu, organizují se zde velkolepé koncerty
a jedinečné výstavy. Známosti
Olomouce takto zajímavá nabídka jen prospívá.
Nabídka na toto léto je
opravdu veliká, ať už pro páry,
sportovce, milovníky kultu-

ry, či rodiny s dětmi. Máte už
plán, co určitě nesmíte zmeškat se svým pětiletým synem?
Se synem pořád něco podnikáme, chvilku neposedí, takže
o zábavu není nouze. Nejraději spolu chodíme do zoo, kde
nikdy nesmí chybět zastávka
u opic, klokanů ani barevných
mořských akvárií. Bez krmení koz samozřejmě také není
možné pokračovat dál, stejně
jako musíme zastavit u dětské
lanové dráhy. Zoo vřele doporučuji, protože děti se vyřádí
a rodiče odpočinou v krásné
přírodě. Letos jsme si se synem pořídili koloběžky, takže
kromě prohánění se po parcích
možná uděláme koloběžkový
výlet právě i do zoo. Určitě
zase poběžíme rodinný běh
na olomouckém půlmaratonu

a v horkých dnech nás pravděpodobně potkáte také v aquaparku, kam syn moc rád chodí.
Možností, co podnikat s dětmi,
je tu spousta, takže si určitě vybereme.
Olomouc je možné si prohlédnout ze sedla kola, z raftu, projet si ji na čtyřkole či
vyšplhat na několik kostelních
věží a vyhlídek. Už jste této
nabídky informačního centra
také využil?
Dívat se na Olomouc shora, to je jeden z nejkrásnějších pohledů na město. Věže
na sv. Mořici, na radnici či
u sv. Michala jsou od sebe
kousíček, ale každá přitom
nabízí úplně jiné pohledy.
Když se vám navíc podaří se
v kopuli chrámu sv.
 Pokračování na straně 2
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Nejlepší běžci míří na
olomoucký půlmaraton
Mattoni 1/2Maraton stále
roste. Letos oslaví už páté narozeniny a jak se sluší a patří,
zase bude o něco větší. Před
čtyřmi roky, v prvním ročníku tohoto oblíbeného závodu,
startovalo v Olomouci 1800
sportovců v hlavním běhu, letos už jich bude celých 5000.
Mimoto se závodníci podívají
také do jiných částí města, protože 1/2Maraton letos poměrně
zásadně mění trasu. Startovní
výstřel tentokrát zazní v sobotu
21. června v 19 hodin.
Z městského okruhu se závod přesune do historického
centra a do severní části města.
Start i cíl zůstávají na Horním
náměstí pod orlojem, pak se ale
běžecký had vydá Riegrovou
ulicí k nádraží okolo Dómu,
dále podél atletického stadionu
a univerzity. Smetanovými sady
zamíří okolo Androva fotbalového stadionu do severní části
města. Z části mezi poli vynikne pohled na Svatý Kopeček,
poběží se přes Hejčín a Lazce
a také okolo vojenské nemocnice zpět do centra. Posledních pět
kilometrů po Masarykově třídě
a třídě Kosmonautů kopíruje
trať úvodní část.
Organizátoři si od nové trati
slibují hlavně lepší propustnost. „Lepší běžci nedoběhnou
v druhém okruhu ty pomalejší.
Tyto úpravy nám umožnily výrazný nárůst kapacity závodu,
který je vždy dlouho dopředu
vyprodaný. A zároveň ukáže-

KVĚTEN

 1. 5. – 20. 5. | DVOŘÁKOVA OLOMOUC
mezinárodní hudební festival | www.mfo.cz
 15. 5. – 25. 5. | DIVADELNÍ FLORA
	18. ročník mezinárodního festivalu
www.divadelniflora.cz
 16. 5. | Muzejní noc
www.olomouckamuzejninoc.cz
 17. 5. | Zahájení turistické sezony
tourism.olomouc.eu
 28. 5. – 31. 5. | BEERFEST OLOMOUC
13. ročník Českého pivního festivalu
www.pivnifestival.cz

ČERVEN

Půlmaraton si užijí profesionální i rekreační běžci.  Foto Jan Andreáš

me mnohem více z krás města,“
říká Ondřej Brouček, manažer
závodu, pátého ze sedmi dílů
RunCzech běžecké ligy. Důvody jsou tedy bezpečnostní a také
reagují na doporučení komise
IAAF, Mezinárodní asociace
atletických federací, která znovu, už podruhé, udělila podniku
stříbrnou známku organizátorské kvality. Na výběru trasy se
mimo jiné podílela jedna z nejlepších českých běžkyň Petra
Kamínková, která ve městě žije
a trénuje. „Doufám, že se bude
líbit a přiláká další běžce,“ usmívá se. „Kromě jediného mírného
kopce přímo u náměstí by měla
být také rychlejší,“ dodává. Což
znamená magnet pro elitní světové běžce. Kapacita startovních
míst se oproti loňsku rozšiřuje
o 1500 čísel a vzrostla na pět ti-

síc účastníků, a jak organizátoři
předpokládají, místa pravděpodobně budou opět vyčerpána
s velkým předstihem. Na 2300
míst se zvýšil také počet startujících v dm rodinném běhu.
Bohatý doprovodný program největšího moravského
běžeckého závodu dotvoří také
Moravia Sport Expo, sportovní
veletrh, který se oproti minulosti
rozroste zhruba čtyřikrát v nově
zrekonstruovaném
pavilonu
A výstaviště Flora. „Bude zde
umístěn také výdej startovních
čísel a na ploše okolo tří tisíc
metrů čtverečních očekáváme
až dvacet tisíc návštěvníků,“
předpokládá jeden z organizátorů Zoran Bartek. Dalším lákadlem zde bude i výstava fotografií z uplynulých čtyř ročníků.
 www.olomouckypulmaraton.cz

Na sezonu jsme připravení...
Pokračování ze strany 1
Michala ocitnout např.
v pravé poledne, odnesete si
i nádherný zážitek z bezprostřední blízkosti odbíjejících
zvonů.
A Olomouc na vodě? Vřele
doporučuji i Olomoučanům.
Pohled na hradby v Bezručových sadech je opravdu nádherný a pro turisty, kteří jsou
zvyklí dojít na hlavní náměstí
a prohlédnout si pár blízkých
uliček, bude toto určitě nezvykle okouzlující zážitek.
Moc si cením toho, že Olomouc skýtá tolik možností,
a jsem na ni patřičně hrdý.

Kalendář významných akcí – Olomouc 2014  tourism.olomouc.eu

Je podle vás pro příští roky
ještě co vylepšovat?
Vždycky je co zlepšovat,
o tom není pochyb. Olomouc
má pořád dost potenciálu,
který ale postupně odkrýváme a snažíme se ji pro místní
i návštěvníky udělat co nejvstřícnější a nejzajímavější.
V posledních letech tady vyrostlo několik nových hotelů,
až se může zdát, že takovou
kapacitu není možné utáhnout.
Díky tomu se u nás ale rozvíjí
kongresová turistika s odpovídající kvalitou nabízených služeb a na nás teď je, abychom
návštěvníky přiměli zůstat

 4. 6. – 8. 6. | SVÁTKY PÍSNÍ
	42. ročník mezinárodního festivalu pěveckých
sborů | www.festamusicale.com
 14. 6. | BOUNTY ROCK CAFE OPEN AIR
4. ročník festivalu blues a rockové hudby
www.brcopenair.cz
	12. 6. – 14. 6. | MEZI NÁMI
& VYZNÁNÍ RŮŽÍM
	zdravý životní styl, handicapiáda, aktivní
senioři, relaxace, sport a pohyb
www.flora-ol.cz
 13. 6. – 14. 6. | SVÁTKY MĚSTA
historické oslavy města
www.olomouc.eu/svatky-mesta
 21. 6. | OLOMOUCKÝ 1/2MARATON
olomoucký běžecký festival
www.olomouckypulmaraton.cz
 27. 6.–20. 7. | Olomoucké barokní 		
slavnosti
	Letní večery s barokní operou v historických
kulisách starobylé Olomouce
www.olomouc.eu/baroknislavnosti

ČERVENEC

 24. 7. – 27. 7. | COLORES FLAMENCOS
	6. ročník mezinárodního festivalu flamenca
a španělské kultury
www.flamencool.cz/festival-flamenca

 6. 9. | LETECKÝ DEN
letecká show na letišti v Neředíně
www.olomouc.eu/letiste-neredin
 23. 9. – 27. 9. | VZÁŘÍ 2014
	mezinárodní soutěžní festival
ve videomappingu a zároveň oslava různých
podob světla
www.vzari.cz

ŘÍJEN

 2. – 5. 10. | FLORA OLOMOUC
	podzimní etapa mezinárodní zahradnické
výstavy a veletrhu
www.flora-ol.cz
 28. 10. | LAMPIONOVÝ PRŮVOD
	oslava Dne vzniku samostatného
československého státu
www.olomouc.eu

Listopad – Prosinec

 BAROKO 2014
17. ročník festivalu barokní hudby
www.ensembledamian.com
 OPERA SCHRATTENBACH
La Dafne | Konvergence | Moens | Orbis trio
Krvavá pavlač
www.ensembledamian.com

PROSINEC

 3. 12. – 7. 12. | NATALE FESTA CORALE
	3. ročník mezinárodního vánočního festivalu
pěveckých sborů
www.festamusicale.com
 4. 12. – 7. 12. | PAF – přehlídka animovaného
filmu | www.pifpaf.cz
 24. 11. – 24. 12. | OLOMOUCKÉ VÁNOCE
	tradiční vánoční trhy v historickém centru
města
www.vanocnitrhy.eu
 31. 12. | SILVESTR
	tradiční přivítání nového roku na Horním
náměstí | www.vanocnitrhy.eu

SRPEN

 14.–17. 8. | FLORA OLOMOUC
	letní etapa mezinárodní zahradnické výstavy
a veletrhu | www.flora-ol.cz
 29. 8. – 30. 8. | OSLAVA MARŠÁLA
RADECKÉHO
	oslavy spojené s přehlídkou dechových
vojenských hudeb | www.radecky.eu

ZÁŘÍ

v Olomouci déle nebo se sem
vrátit třeba s rodinou. Upřímně doufám, že se brzy podaří
zrealizovat velmi zajímavý
projekt Olomoucký hrad, který
z našeho města jistě udělá ještě
atraktivnější destinaci. Vždyť
historicky významnější místo,
než je okolí svatováclavské
katedrály a Přemyslovského
paláce, v Olomouci nemáme.
Ale ať už to budou třeba velké
koncerty, festivaly, sportovní akce, tradiční Flora nebo
koneckonců i samotná krása
města, myslím, že možností,
jak u nás aktivně strávit pár
dní, bude pořád dost.

 5. 9. – 7. 9. | DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
	den otevřených památek, výstavy, kulturní
program | www.olomouc.eu/ded
 4. 9. – 18. 9. | MEZINÁRODNÍ
VARHANNÍ FESTIVAL
46. ročník přehlídky varhanní hudby
www.mfo.cz

13. 6. – 14. 6. | Svátky města Olomouce

Olomouc oslaví svůj velký svátek

Největší pivní festival nabídne
pořádnou porci hudby
S olomouckým pivním festivalem mají jeho fandové snad
jen jednu jedinou potíž; občas
je totiž těžké říct, zda se jde
na pivo, či na kvalitní muziku. Správně je při tom oboje
– Beerfest Olomouc nabídne
i letos piva od zhruba čtyř desítek pivovarů a k tomu třídenní
hudební program, plný tuzemských rockových hvězd.
Od čtvrtka 29. do soboty
31. května bude v osvědčených prostorách Korunní
pevnůstky k vidění a slyšení
na první scéně třináct kapel, což
pěkně koresponduje s tím, že se
jedná o už třináctý ročník festivalu. Na druhé scéně se představí celkem deset kapel. Dle
programu je ovšem zřejmé, že
druhá scéna nemusí znamenat
méně atraktivní produkci, protože skutečně zvučná jména se
na obou scénách víceméně stří-

dají. Návštěvníkům Beerfestu se
letos představí například Buty,
Wohnout, Visací Zámek, Sto
zvířat, No Name, Xindl X,
Kurtizány z 25. Avenue či třeba Polemic. Pokud jde o nabídku piva, seznam pivovarů zatím
stále není uzavřen. Každopádně
je jisté, že si zde zájemci přijdou
na své – najdou jak maximální
spektrum piv včetně různých

speciálů od známých producentů až po méně známá piva
malých rodinných pivovarů,
které rok od roku lákají více lidí.
Právě neuvěřitelnou pestrostí
sortimentu je olomoucký pivní
festival vyhlášen.
Přijeďte se sami podívat. Navíc, vstupné je nižší než v předchozích letech. Nač tedy ještě
váhat?  www.pivnifestival.cz

Beerfest patří k Olomouci už třináct let. 

Foto Jan Andreáš

Červnovými svátky obvykle žije celé město. 

Dva dny, plné vůně gastronomických specialit, zážitků,
květin i nákupů, to vše slibují
Svátky města Olomouce. Dva
dny, 13. a 14. června, bude
Olomouc, konkrétně její dvě
hlavní náměstí a Smetanovy
sady, středem zájmu všech, kdo
se rádi dobře baví. Svátky města
Olomouce mají totiž jednu důležitou vlastnost – rok od roku
bývají lepší a atraktivnější.
A co tedy nabídnou Svátky
města v roce 2014? Vše zahájí
akce, kterou se Olomouc hlásí
k dědictví dávných generací.
Tradiční průvod ke cti patron-

ky města svaté Pavlíny začíná
v pátek 13. června v 17 hodin
na Horním náměstí. V průvodu
půjdou v historických kostýmech zástupci všech tradičních
složek městského života – představitelé radnice, církve, univerzity i armády. O hodinu později
budou ostatky svaté Pavlíny
uloženy v chrámu svatého Mořice. Vážnější tvář oslav večer
vystřídá velký open-air koncert.
Na Horním náměstí bude od 19
hodin hrát Michal Hrůza a jeho
kapela Hrůzy.
Obě náměstí budou hostit flerjarmark, řemeslný jar-

Foto Jan Andreáš

mark a Hanácký farmářský trh.
K tomu se bude po oba dny
konat oblíbený festival hanácké gastronomie Gastro.ol, jehož
specifikem je přítomnost proslulých aromatických olomouckých tvarůžků v nabízených
pokrmech. Atraktivní novinkou
je instalace světelných objektů
ve Smetanových sadech pod názvem Czech the Light. Zaujmout
může i Mistrovství ČR v oblíbené hře petanque. Samozřejmostí
pak je množství doprovodného
programu, jako jsou divadelní
představení či koncerty.
 www.olomouc.eu/svatky-mesta

Vydalo statutární město Olomouc, 2014, www.olomouc.eu, tourism.olomouc.eu, redakce: Michal Folta,
Jana Doleželová, tisk: Novotisk s.r.o.
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Olomouc vás v létě bude bavit
mačním centrem na Horním
náměstí, na hlavním vlakovém
nádraží v prostorách ČD Centra nebo v Centru SEMAFOR.
To najdete mezi plaveckým
a fotbalovým stadionem v Legionářské ulici. Od května by
pak měla být v budově radnice
otevřená i úschovna jízdních
kol, která bude fungovat přes
celé léto až do září.
Více najdete na
www.olomouc.eu/semafor

Možností, jak si užít
nejkrásnější moravské
město, každým rokem
přibývá a ani letošní
sezona nebude
výjimkou.

Pakliže byste raději upřednostnili klidnější rodinnou
projížďku městem nebo olomouckými parky, můžete si
v CK PEŘEJ Tours zapůjčit
čtyřkolo. Pohodlně uveze tři
dospělé a dvě děti do šesti let.
Za rodinnou projížďku zaplatí-

Pro kvalitní dobroty na trh

Olomouc můžete poznávat v každém věku.

„S audioprůvodci máme
z minulých let výborné zkušenosti, je o ně pořád velký zájem. Výhodou je i vícejazyčný
výklad, který umožní prohlídku i jazykově smíšeným skupinám,“ říká vedoucí informačního centra Jitka Lučanová.

Oblíbená nabídka stále
zůstává
„V nabídce informačního
centra i nadále zůstávají oblíbené prohlídky, jako je Olomouc
v kostce, prohlídky města pro
děti, přístupné jsou stále také tři
expozice v budově radnice i olomoucké kostely, které v sezoně
nabízejí průvodcovské služby.
Díky spolupráci s agenturou Peřej Tours pak můžeme návštěvníkům města nabídnout pohled
na Olomouc ze sedla kola, či dokonce čtyřkola a velmi oblíbené
jsou také prohlídky na raftech,“
popisuje vedoucí informačního
centra Jitka Lučanová.
Olomouc v kostce je zhruba hodinová prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností
na Horním náměstí, zakončená výstupem na radniční věž.
Od 15. června do 15. září se
můžete denně této prohlídky
zúčastnit hned v několika časech (9:30, 11:00, 12:30, 14:00,

15:30 a 17:00) za 50 korun, pro
děti platí poloviční cena. Obsahově dosti podobná, ale hravou
formou vedená prohlídka OlomoucskočičkouOlouje určená dětem od 4 do 7 let. Kočička
Olaakocoureda, kteří bydlí
za radniční věží, provedou skupinky dětí nejen po náměstí, ale
podívají se společně také dovnitř budovy radnice a chybět
nemůže ani výšlap na radniční
věž, odkud je na město překrásný pohled. Dětské prohlídky je
možné kdykoli předem objednat na tel. čísle 585 513 385
nebo e-mailem na infocentrum@olomouc.eu.
V minulých letech vznikly v budově radnice hned tři
významné expozice, které se
vážou právě k tomuto místu.
Expozice nazvané „Olomouc
v proměnách staletí“, „Olomoucký orloj“ a „Historie
radnice“ jsou volně přístupné
v úředních hodinách magistrátu
nebo v rámci prohlídky Olomouc v kostce.

tourism.olomouc.eu

z kola i z vody
to Olomouci sluší
Pokud máte rádi netradiční zážitky a běžné prohlídky
města vás příliš nelákají, ne-

Foto jan Andreáš

věšte hlavu. Olomouc je připravená i na nároky sportovněji založených návštěvníků,
a to především díky spolupráci
s CK PEŘEJ Tours a Centrem
SEMAFOR. Nabídku informačního centra tak doplňují
prohlídky na raftech, s cykloprůvodcem si můžete město
projet na kole, nebo si dokonce
zapůjčit čtyřkolo.
Pro aktivní návštěvníky je
připravena Olomoucnakole.
Během vyjížďky odhalí zasvěcený průvodce ty nejzajímavější informace okořeněné
i pikantními příběhy z historie
a osudů lidí. Do pedálů můžete šlápnout odkvětnadozáří
na vlastním kole i bicyklu zapůjčeném v CK PEŘEJ tours.
Objednávat se můžete přímo
v CK PEŘEJ Tours (tř. Svobody 39) nebo v informačním
centru v podloubí radnice.
Více najdete na
www.olomoucbiketour.cz.
Olomouc si ale můžete
na kole projet také samostatně,
a to i v případě, že jste si s sebou žádné nepřivezli. Půjčení
kola a jeho následné vrácení
je v Olomouci od loňského
roku ještě snadnější. Můžete
tak učinit přímo před infor-

soutěž ▪ soutěž ▪ soutěž ▪ soutěž ▪ soutěž

Využijte výhod
slevové turistické
karty olomouc
region card.

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.

– 74 nejznámějších
atraktivních míst
zdarma
– slevy na více
než 120 dalších
místech ve městě
a regionu
– MHD v olomouci
zdarma

www.olomoucregioncard.cz

Pro návštěvníky města je
připraven pestrý program pro
všechny věkové kategorie.
Novinkou letošního léta
bude velmi zajímavá prohlídková trasa „Po domovních
znameních“.Jedná se o prohlídkový okruh v centru města, který zájemcům představí
význam domovních znamení
na olomouckých měšťanských
domech. Kromě těch známějších, jako je například Zlatý
jelen, Černý pes nebo Červený
volek, je v centru města mnoho
dalších, a ke každému z nich se
pojí zajímavý příběh. Prohlídky
se budou konat každou první
sobotu v měsíci v 10 hodin,
a to na objednávku. Zatím
bude prohlídka probíhat pouze
v českém jazyce. „Věříme, že
zrovna tato nová nabídka bude
zajímavá nejen pro návštěvníky města, ale také pro místní.
Každý den probíháme městem
ve spěchu, a tak mnozí možná
ani netuší, kolik dochovaných
či obnovených domovních
znamení vůbec v centru máme.
Budu rád, když na novou prohlídku přijdou i Olomoučané.
Je krásné se o svém městě dozvědět něco nového a zajímavého,“ míní náměstek pro cestovní ruch Jan Holpuch. První
prohlídka pro veřejnost bude
zdarma a uskuteční se v rámci
otevření turistické sezony 17.
května v 10 hodin. Za další
prohlídky už dospělí zaplatí 50
korun, děti od 12 let, studenti
a senioři pak 25 korun.
Na své si ale přijdou i turisté, kteří si město raději projdou
sami. Pro ně je v informačním
centru v podloubí radnice připravený nově audioprůvodce
po radnici, pomocí kterého si
mohou projít radnici sami, bez
průvodců, dle svého tempa.
Sluchátka s výkladem v českém, anglickém a německém
jazyce bude možné zapůjčit
v informačním centru, cena
30 Kč + vratná záloha. Pokud se
vám tento typ prohlídky zalíbí,
je možné si půjčit i audioprůvodce po městě.

te 190 korun. Zcela netradiční
prohlídku města můžete s celou
rodinou zažít na klidné vodě
Mlýnského potoka, ramenu
řeky Moravy. Plavby historickou Olomoucí na raftech se
v posledních letech staly velmi
oblíbenými a není se čemu divit.
Plavby jsou organizovány každou středu (v červenci a srpnu i každý pátek) od května
doříjna, vždy v době od 10:00
do 17:00 hodin. Na Horním
náměstí u orloje stává v letních
měsících mikrobus CK PEŘEJ
Tours. Na tomto místě si můžete
plavbu objednat a ihned uhradit.
Každou celou hodinu pak můžete vyrazit na tuto netradiční prohlídku za 90 korun na osobu.
Více najdete na
www.perej.cz.

Se začátkem jara se do centra města opět vrátil Hanácký
farmářský trh. Na Dolním
náměstí tak každou sobotu,
vždy od 8:00 do 13:00 hodin, až do konce října najdete desítky stánků, ve kterých
koupíte kvalitní a čerstvé
tuzemské potraviny farmářů
a výrobců převážně z Olomouckého kraje. Sortiment
se mění v závislosti na sezoně a o velký výběr není nikdy
nouze. Své místo na trhu má
bioprodukce a výrobky oceňované v rámci regionálního
značení Haná, Jeseníky nebo
Moravská brána i ty, které získaly ocenění Regionální potravina Olomouckého kraje nebo
Výrobek Olomouckého kraje.
„Hanácký farmářský trh má již

v Olomouci své místo a podle
ohlasů už víme, že si trh našel
své příznivce mezi kupujícími
nejen z širokého okolí. Přímá
nabídka čerstvých, kvalitních
potravin oslovuje stále více
lidí, kteří začínají vnímat, jaké
potraviny konzumovat, zajímají se o jejich původ a složení,“ říká organizátorka trhů
Markéta Záleská a dodává,
že za dobu konání trhu se zde
vystřídá přes dvě stě prodejců,
kteří nabízejí zeleninu a ovoce, mléko a mléčné výrobky,
vejce, maso a uzeniny, ryby,
pečivo, ovocné a zeleninové
šťávy, med, plody, delikatesy, kuchyňské bylinky, koření
a jako doplněk řezané květiny
a řemeslné výrobky.
www.olomouckytrh.cz

Projekt „čisté hotely“ v létě
Na letní sezonu 2014 statutární město Olomouc ve spolupráci s vybranými ubytovacími
zařízeními připravuje realizaci
projektu nazvaného „Čisté hotely“. Cílem tohoto projektu je
umožnit ubytovanému hostu
třídění odpadu, a to plastu, papíru či skla. Odpadové koše budou rozmístěny na chodbách,
kongresových prostorách či
foyer vybraných ubytovacích
zařízení a host bude formou
letáčku informován o možnosti využití těchto nádob. Součástí letáku budou mimo jiné
i informace, jak je možné třídit

odpad v celém městě, které nádoby jsou k tomu určeny a jak
barevně rozlišeny. Projekt je financován statutárním městem
Olomouc.
„Je to vstřícný krok nejen
k tuzemským, ale hlavně zahraničním návštěvníkům, kteří
jsou na tento typ služeb zvyklí z hotelů jiných evropských
metropolí. Zároveň se jedná
o další krok ke zkvalitnění systému odpadového hospodářství
města“, řekla vedoucí oddělení odpadového hospodářství
magistrátu RNDr. Jana Matzenauerová, garantka projektu.

Verdi zve na Horní náměstí
Dny evropského dědictví
aneb návraty ke kořenům, to
bude téma víkendu od5.do7.
září. Zpřístupnění desítek jinak
těžko dostupných památek, řemeslný jarmark, farmářský trh
a flerjarmark, a především pak
velkolepé operní představení
pod širým nebem, to jsou jednotlivé kamínky, které dohromady vytvářejí pestrou mozaiku
těchto oblíbených oslav.
Sváteční program má jasný
vrchol v podobě open-airoperyGiuseppeVerdihoFalstaff.
Představení, kde titulní roli hraje
Jiří Přibyl, čerstvý držitel Ceny
Thálie, začíná v pátek ve 20 hodin a vstup je zdarma. Po zkušenostech z několika minulých
ročníků už Olomoučané dobře

vědí, že opera, provedená přímo
na Horním náměstí, slibuje vždy
fantastický zážitek.
V sobotu a neděli pak bude
otevřeno několik desítek památek či zajímavých moderních
objektů. Kromě známých chrámů se tak budou moci zájemci
podívat na mnoho míst uvnitř
Klášterního Hradiska, do tří fortů či třeba do budovy rektorátu
Univerzity Palackého. V neděli
se ve Smetanových sadech odehraje promenádní koncert.
Zářijovému víkendu bude
předcházet celoprázdninová hra
s názvem Hledej želvu. Hra, založená na principu geocachingu,
měla premiéru vloni a hned si
získala spoustu příznivců.

www.olomouc.eu/ded

INFORMAČNÍ CENtRUM OLOMOUC | horní náměstí – podloubí radnice | tel.: 585 513 385, 585 513 392 | otevřeno denně 9:00–19:00
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Forty, hradby a pevnůstky
Hrdá císařskokrálovská pevnost
Olomouc je opět
v plné parádě.
Dochované forty a pevnůstky jsou stejně plné života i dění
jako v dobách své vojenské slávy. Díky nadšeným majitelům,
fandům vojenské historie a jejich spolupráci dnes můžete poznat na vlastní oči i kůži, jaké to
je v barokních pevnostních objektech či fortech z 19. století.
V habsburské monarchii
patřila olomoucká pevnost
na samou špici velkých říšských pevností. Opevnění se
zde ovšem budovalo už dávno

předtím, dle archeologů dokonce dříve, než se Olomouc
stala součástí Velkomoravské
říše. Vydejte se do parků kolem
centra města a cesty vás povedou okolo hradeb románských,
gotických, renesančních i barokních, včetně různých bran
a výpadů.
Samostatnou kapitolou jsou
předsunuté forty. Zatímco dříve
byly tyto fortifikace veřejnosti
nepřístupné, neb šlo o majetek
armády, nyní se do většiny fortů
můžete podívat a leccos v nich
i zažít. Třeba v barokní Korunní pevnůstce se letos odehrají
dva velké festivaly, jeden pivní
a druhý rockový, plus řada dal-

ších akcí. Korunní pevnůstka
zve také na prohlídku unikátní prachárny s novou expozicí
o výstavbě olomoucké pevnosti, o tom, jak vypadala v době
svého fungování, i o dochovaných vojenských objektech
ve městě a v okolí. V prachárně
je vystaven i několikametrový model olomoucké pevnosti
z 18. století. Velkou podívanou
bude druhý ročník setkání Olmütz 1813. Stovky vojáků a civilistů z dob napoleonských válek od 5. do 7. září připomenou
tehdejší roli Olomouce.
Spoustu zajímavého se děje
i na fortu XVII  v Křelově,
včetně koncertů, divadel a akcí

pro školy. Tento fort má i další
zajímavou nabídku – vyhlídku
na město Olomouc i na hřbety
Jeseníků z opravené střechy
kaponiery. Návštěvník odsud
může vidět Olomouc i okolí
a vžít se přitom třeba do pocitů, jaké měli císařští vojáci,
když roku 1866 čekali, odkud
se bude na Moravu valit pruský útok. Tehdy se v Olomouci
a okolí soustředilo na dvě stě
tisíc vojáků!
Prohlídky jsou v sezoně
možné také na dalších pevnostních objektech, a to na fortu
číslo II na Radíkově, fortu XIII 
na Nové ulici a fortu XXII v Černovíře. Rozlehlý radíkovský

fest pořádá například 8. května
oslavy výročí osvobození. Třetí
ročník svede dohromady padesát uniformovaných příslušníků
Rudé armády, Wehrmachtu, SS
a partyzánů. Na to celé se můžete dívat i z ptačí perspektivy
díky nabídce vyhlídkových
letů vrtulníkem, který startuje
přímo z fortu. Velmi atraktivní
je prohlídka čerstvě zrekonstruovaného fortu číslo XXII 
v Černovíře. Fort Nová ulice
navíc nabízí i prohlídku sbírky moderní vojenské techniky
z druhé poloviny 20. století.
Forty navíc postupně propojuje
i nová cyklotrasa Olomoucké
pevnůstky.

Shora, zblízka, zdálky, z olomouckých věží
Milujete pohledy z výšky
a všude, kde se ocitnete, hledáte věž nebo vyhlídku, abyste si
místo mohli prohlédnout pěkně shora? „Pak si před cestou
do Olomouce namasírujte lýtka, protože věží je tu spousta,
a schodů, které na ně vedou,
ještě víc,“ radí náměstek primátora Jan Holpuch. „Olomouc je známá koncentrací
chrámů a kostelů na poměrně
malém území. Na některé kostelní věže je možné vystoupat
a kochat se krásným výhledem na historické centrum
města i okolí Olomouce. Ať
si vyberete chrám sv. Mořice,
radniční věž, kostel sv. Michala či v rámci významných
akcí zpřístupněnou věž katedrály sv. Václava, musím říct,
že ty pohledy dolů za šplhání
do schodů určitě stojí.“

Kostelní věž chrámu sv.
Michala můžete navštívit každý den do doby konání bohoslužeb, tedy od 8:00 do 15:00
hodin. Nádherný rozhled
z chrámu sv. Mořice si můžete
užít za příznivého počasí, a to
od dubna do června a od září
do října 9:00–18:00, v červenci a v srpnu 9:00–19:00
a od listopadu do března
9:00–16:30. U vstupu najdete
kasičku na symbolický příspěvek. Věž katedrály sv. Václava bývá však zpřístupněna
pouze o významných událostech, tedy o Noci kostelů, která
letos připadá na 23. května,
a také v době konání Dnů evropského dědictví, tedy 5.–7.
září. Na radniční věž můžete vyšlapat v rámci prohlídky
Olomouc v kostce nebo od 15.
června do konce září i samo-

statně, a to hned pětkrát denně.
Z výšky odtud však můžete pozorovat i nasvícené dominanty
města po setmění. Od poloviny
června, vždy ve čtvrtek a v pátek, se totiž na radniční věž
můžete vypravit také v rámci
oblíbených nočních prohlídek.
Nejen pohled z kostelních
věží, ale i pohled na ně však
stojí v Olomouci zato. A z hotelu Flora si krásy Olomouce
dokonce prohlédnete i zblízka. Na vyhlídku hotelu bude
na letní sezonu nově instalován
dalekohled, který vám nabídne
další zajímavou perspektivu, ze
které lze obdivovat historické
jádro města, olomoucké parky
i okrajové části. Na vyhlídku
vás zaměstnanci hotelu vezmou
zcela zdarma, a to po předchozí
rezervaci na recepci.

tourism.olomouc.eu

Prohlédněte si starobylé
olomoucké chrámy

Olomouc je už tisíc let
duchovní metropolí Moravy.
Po celou letní sezonu teď můžete nahlédnout do nejkrásnějších olomouckých kaplí,

kostely

kostelů a chrámů, díky zasvěceným průvodcům se o nich
navíc můžete dozvědět spoustu zajímavého. „Idea zpřístupnění kostelů veřejnosti a zří-

zení průvodcovské služby se
v Olomouci zrodila před několika lety, a protože na tuto
službu sbíráme jen samé pozitivní ohlasy, průvodci se sem
vrátí i letos,“ těší se náměstek
primátora Jan Holpuch.
Denně nejméně od 9 do 17
hodin si tak můžete prohlédnout chrámy sv. Mořice, sv.
Michala a Panny Marie Sněžné, katedrálu sv. Václava
i s kryptou, Sarkandrovu kapli, Dominikánský kostel i baziliku Navštívení Panny Marie
na Sv. Kopečku. K těmto místům se už tradičně přidává také
kaple uvnitř sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí.
Ve vybraných dnech si můžete
poslechnout i zajímavý výklad
a kostel si projít s průvodcem.
Služba je zdarma a není potřeba předchozí rezervace.

tourism.olomouc.eu

otevírací doba	průvodcovská služba

chrám sv. Mořice
po – ne 7:00–18:00
20. 5.–6. 9.
				

út – so 10:00–17:00
pá
12:00–15:00 16:00–17:00

sloup Nejsvětější Trojice po – ne

út – ne 10:00–17:00

9:00–17:00

17. 5.–7. 9.

katedrála sv. Václava
po – ne 7:00–18:00
24. 4.–30. 9. út – so 10:00–13:00 14:00–17:00
+ krypta				
ne
11:00–17:00 pouze krypta
chrám Panny
Marie Sněžné

po – so 9:00–18:00
24. 4.–30. 9. po – so 10:00–12:00 13:30–17:00
ne
10:00–18:00		
ne
10:00–12:00 14:00–18:00

chrám sv. Michala

po – ne

7:00–18:00

24. 4.–30. 9. út – so

Sarkanderova kaple

po – ne

9:00–17:00

19. 6.–31. 8. út – so 10:00–17:00

Dominikánský kostel

po – ne

7:00–18:00

24. 4.–30. 9. út – so 10:00–17:00

bazilika Navštívení
po – ne
Panny Marie na Sv. Kopečku

8:30–17:00

24. 4.–30. 9. út – so 10:00–17:00

9:00–17:00

„Snažíme se pro vás zachránit naši historii,“ říká motto
černovírského fortu. Dokonale
ovšem vystihuje snažení všech,
kdo se na obnově slavné císařsko-královské olomoucké pevnosti podílejí.
Kontakty a otevírací doba
Korunní pevnůstka
duben až říjen
úterý – pátek 9:00–17:00
sobota, neděle 11:00–17:00
pondělí zavřeno
listopad až březen
po telefonické domluvě:
tel.: 725 250 215, 604 183 977
www.pevnostolomouc.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 XXII „Lazecký“
v Černovíře
pondělí – pátek na základě
telefonické rezervace
sobota – neděle 9:00–16:00
tel.: 736 613 577
www.fort-olomouc-xxii.cz
Fort XVII Křelov
červen a září
sobota a neděle 11:00–16:00
červenec a srpen
denně mimo pondělí
11:00–17:00
www.forty.cz

Forty mají své specifické kouzlo. 

Výstaviště Flora Olomouc se může pyšnit dlouhou
a pestrou historií, umístěním v jedinečných městských parcích, přítomností v podobě rekonstruovaného hlavního pavilonu a nových staveb v areálu
i zavedených a populárních výstav. Do budoucnosti
hledí s perspektivou inovativních výstavnických
koncepcí a další modernizace pavilonů, skleníků,
zahrad i parkových prostor.
Základ výstavních akcí, jejichž počet se ustálil
na současných šestnácti, tvoří tradiční květinové
výstavy s expozicemi okrasných dřevin, výpěstků,

Foto Jan Andreáš

Fort (Fest) II Radíkov 
květen, červen, září, říjen
sobota a neděle 11:00–17:00
červenec, srpen
středa až neděle 11:00–17:00
tel.: 777 135 001
www.pevnost-radikov.cz

ovoce a zeleniny. Flora Olomouc je nejstarší a nejvýznamnější květinovou výstavou, která pravidelně přivádí na výstaviště desítky tisíc návštěvníků
z Česka i zahraničí.
Výstavní areál v parcích se vyplatí navštívit i mimo
termíny veletrhů – na prohlídku lákají historické
sbírkové skleníky plné cizokrajných rostlin,
botanická zahrada nebo rozárium. Svoje kouzlo
má i procházka centrální Rudolfovou alejí, pod městskými hradbami nebo kolem Korunní pevnůstky,
historického opevnění z dob rakouské monarchie.

FLORA OLOMOUC
24. – 27. 4. 2014

VYZNÁNÍ RÙŽÍM
14. – 17. 8. 2014

Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh,
jarní etapa

Přehlídka různých druhů a odrůd růží

HORTIFARM
24. – 27. 4. 2014

Veletrh drobné zahradní mechanizace,
pomůcek a potřeb
JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
24. – 27. 4. 2014

Prodejní trhy květin, zeleniny, semen,
okrasných rostlin, školkařských výpěstků,
zahradnických pomůcek a potřeb
MEZI NÁMI
12. – 14. 6. 2014

Zdravý životní styl, handicapiáda, aktivní
senioři, sport a pohyb
MORAVIA SPORT EXPO
20. – 22. 6. 2014

Veletrh sportovních potřeb a vybavení
FLORA OLOMOUC
14. – 17. 8. 2014

Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh,
letní etapa
LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
14. – 17. 8. 2014

Prodej květin, zahradnického sortimentu, drobné
zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb

flora_kalendarium_04.indd 1

FLORA OLOMOUC
2. – 5. 10. 2014

Výstava ovoce, zeleniny a školkařských
výpěstků, podzimní etapa
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
2. – 5. 10. 2014

Prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny,
okrasných a ovocných dřevin, drobné zahradní
mechanizace, pomůcek a potřeb
OLIMA
2. – 5. 10. 2014

Festival gastronomie a nápojů
BYDLENÍ
31. 10. – 2. 11. 2014

Veletrh nábytku, vybavení interiérů a životního
stylu
VÁNOCE FLORA 2014
13. – 22. 12. 2014
Vánoční trhy

Zmìna programu vyhrazena!

VÍCE
NAJDETE NA
WWW.FLORA-OL.CZ

16.4.2014 12:13:05
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Barokní slavnosti nadchly,
Olomouc našla své téma
Generace historiků
i umělců označovaly
Olomouc za město
barokní.
Ačkoliv kořeny města spadají do raného středověku, faktem je, že právě barokní epocha
tvář města ovlivnila nejvíce.
Až dnes se ale Olomouci daří
tuto stránku své duše otevírat
opravdu důsledně. Nejlépe
o tom svědčí Olomoucké barokní slavnosti, jejichž druhý
ročník zaplní téměř polovinu
letních prázdnin.
Jak to bylo vloni? Kostýmované upoutávky na festival
ve městě, každý večer možnost večeře s barokní stolovou
hudbou a jako hřeb programu
vždy některá z barokních či
novobarokních oper v nádherných prostorách Konviktu.
Plný sál sledoval fascinující podívanou, živou exkurzi
do fantaskního světa fabulací,
emocí, výrazné gestikulace
a pestrých barev barokní opery. Každý večer tleskaly desítky hostů v barokním konviktu
představení olomouckého souboru Ensemble Damian. Každý večer ožívala jedna z nej-

výraznějších kulturních epoch
z tisíciletých dějin někdejšího
hlavního města Moravy. Představení bývala vyprodaná, lidé
i účinkující z Ensemble Damian byli vesměs spokojení.
„Počet návštěvníků odhadujeme na dva a půl tisíce, včetně
dvou představení Harlekýnů
venku a dětských dílen,“ uvedla po loňském ročníku Kateřina Zahradníčková z Ensemble
Damian. „Jsme samozřejmě
nadšeni nejen z podpory, které
se nám ze strany města dostalo,
ale i z obrovského zájmu diváků. Pokračovat bychom samozřejmě chtěli i v příští sezoně.“
Nedostatek byl jediný – délka
trvání festivalu. „Samozřejmě,
nejlepší by bylo, kdyby taková
představení mohla Olomouc
nabízet po celou sezonu,“ říká
náměstek primátora Jan Holpuch. Letos se tedy podařilo
i díky podpoře města protáhnout trvání barokních slavností ze dvou týdnů na bezmála
měsíc.
„Tušili jsme, že barokní
kultura představuje pro naše
město veliký potenciál,“ hodnotil první ročník barokních
slavností Jan Holpuch. „Dlou-

Muzea a galerie ožijí i v noci
Již podesáté si v České
republice připomínáme 18.
květen jako Mezinárodní den
muzeí a stalo se již tradicí, že
i v Olomouci máte možnost
zdarma navštívit sbírky galerií, muzeí a dalších kulturních

institucí v rámci Festivalu
muzejních nocí. Olomoucká
muzejní noc připadá tentokrát
na 16. května. Využijte jedinečné příležitosti a projděte
si výstavy v neopakovatelné
atmosféře páteční noci.
Zhruba od 18 do 24 hodin
můžete navštívit na třicet míst
v Olomouci a okolí, které své
expozice zpřístupní zcela zdarma, a dokonce i s doprovodným
programem. Tím můžou být nejrůznější workshopy, prohlídky
s průvodcem, besedy, filmové
projekce, koncerty apod.
 www.olomouckamuzejninoc.cz

ho se u nás diskutovalo o tom,
že pro větší zájem turistů by to
chtělo právě takové akce, jenže se tu nic podobného neděje,
protože není jisté, že turisté
přijedou. Tento zdánlivě neřešitelný cyklický problém jsme
tedy rozsekli, významně jsme
Olomoucké barokní slavnosti
podpořili a ukázalo se, že to
byl dobrý krok.“ Návštěvníci
města budou moci opět potkávat postavy v barokních kostýmech přímo v ulicích a v okolí radnice, opět je bude čekat
nezapomenutelný
program
v prostorách staré jezuitské
univerzity.
Program barokních slavností se bude tentokrát odehrávat
od 27. června do 20. července.
V hlavním večerním programu
návštěvníci uvidí kromě jiného
i komickou operu od Wolfganga Amadea Mozarta. Operu
Bastien a Bastienka napsal
dvanáctiletý hudební génius jen
chvíli poté, kdy odjel s rodinou
z několikaměsíčního pobytu
v Olomouci, publikum ji zažije s nově přeloženým libretem,
když překladatelem byl Jaromír
Nohavica. Na programu jsou
dále díla Vivaldiho, Handela

Barokní opera je svérázná po všech stránkách. 

a také olomouckého skladatele
a šéfa souboru Ensemble Damian Tomáše Hanzlíka. 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 hu-

Vila Primavesi se otevírá – vstupte!
Skrývá se na konci nenápadné Univerzitní uličky, přesto
je to jedna z nejkrásnějších secesních staveb v tuzemsku. Jen
málo znalců by si nechalo ujít
architektonický skvost, kterým
je secesní vila Primavesi na Michalském návrší, s překrásným
výhledem z městských hradeb.
I vy můžete navštívit rodinné
sídlo bankéře a známé vídeňské
herečky, místo, pro něž tvořil slavný malíř Gustav Klimt,
vilu, která je jednou z nejvýznamnějších secesních památek
celé Moravy i střední Evropy.
Milovníci umění považují vilu

Primavesi za umělecký skvost.
Její interiér určitě nadchne i vás.
„V průběhu letní sezony si
můžete vilu prohlédnout v prodloužených návštěvních hodinách, a to od úterý do pátku
v době mezi 10. a 17. hodinou, o víkendu pak od 13:00
do 17:00 hodin. Zpřístupněné
je historicky cenné podlaží,
které tvoří velká vstupní hala se
schodištěm a galerií,“ vysvětluje František Zajíček, majitel galerie. Návštěva vily Primavesi
pro vás bude uměleckým zážitkem – na její výzdobě a vybavení se totiž podíleli významní

umělci vídeňské secese, se kterými se Primavesiovi přátelili.
Manželé Primavesiovi nechali dům postavit v roce 1906
podle projektu vídeňských architektů Franze von Krausse
a Josefa Tölka, svůj pomyslný
podpis však v budově zanechali i další umělci. Podle návrhu
vídeňského umělce původem
z Brna Antona Hanaka či architekta Josefa Hoffmanna skládali
Primavesiovi mozaiku u svých
dveří a zasedali u jídelního stolu na kubistických židlích, malíř Gustav Klimt zase obrazy
na zakázku vyzdobil obytnou

Foto Jan Andreáš

dební svátek, který je zaměřen
na interpretaci staré hudby s použitím dobových nástrojů nebo
jejich kopií, se odehraje v říjnu.

baroko.olomouc.eu

halu i další reprezentační místnosti. Součástí vily je dnes také
příjemná restaurace s posezením v zahradě, odkud můžete
z hradeb shlédnout do Bezručových sadů.
 www.vilaprimavesi.cz

Palác olomouckých biskupů a arcibiskupů otevřen veřejnosti
Sídlo olomouckých
biskupů a arcibiskupů,
místo, kudy kráčely
dějiny, budova,
která hostila mnoho
významných osob.
To vše je Arcibiskupský
palác v Olomouci, významný
příklad barokní palácové architektury na Moravě.
Původní renesanční palác
začal v místě dnešní rezidence stavět biskup Stanislav
Thurzo na počátku 16. století a v díle pak pokračovali
jeho nástupci. Třicetiletá válka a také požár v roce 1661
ovšem budovu vážně poškodily a biskup Karel II. Liechtenstein-Castelcorn proto nechal
rezidenci v letech 1664–1669
přestavět v barokním slohu
a výrazně rozšířit. Dnešní podobu pak objekt získal během
přestavby po požáru na počátku 20. století.
Dvoupatrová budova s bohatě zdobeným neobarokním
průčelím a trojicí barokních
portálů je uspořádána kolem
dvou uzavřených nádvoří.

V prvním patře paláce se dochovalo několik reprezentačních sálů s bohatou uměleckou
výzdobou rokokovou, empirovou i neobarokní a také dobový mobiliář.
Právě tyto místnosti byly dějištěm řady významných historických událostí – roku 1805 se
v nich před bitvou u Slavkova
radili ruský car Alexandr a rakouský císař František, v roce
1848 zde abdikoval rakouský
císař Ferdinand a na trůn nastoupil jeho synovec František
Josef I. a roku 1850 byla v paláci uzavřena důležitá mírová
smlouva mezi Rakouskem
a Pruskem, tzv. Olomoucké
punktace.
Reprezentační
místnosti však hostily i mnohé další
významné osoby, mezi nimi
císařovnu Marii Terezii, papeže Jana Pavla II. či prezidenty
T. G. Masaryka, E. Beneše,
V. Havla, V. Klause a M. Zemana. Tyto sály také tvoří hlavní
část prohlídkového okruhu
zpřístupněného
veřejnosti,
do něhož mimoto patří i místnost pro krátkodobé výstavy.
 arcibiskupskypalac.ado.cz

Výstavy, přednášky
a koncerty 2014
25. 4.–28. 9. | „Jan XXIII. a Jan Pavel II. Dělníci na vinici
Páně“ | výstava u příležitosti svatořečení dvou papežů
3. 5.–7. 9. | „Dcery Marie Terezie“
portréty dcer Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského
14. 5. | přednáška: „Marie Terezie a František Štěpán
Lotrinský v Olomouci“
přednášející: prof. Jiří Fiala | 17:00
23. 5. | Noc kostelů – komentované prohlídky biskupské
kaple + večerní prohlídky rezidence
7. 6. | koncert hudebního seskupení Illegal Consort Brno
18:00 | duchovní hudba německo-italské provenience 17. st.
18. 6. | přednáška o zámecké knihovně v Kroměříži
přednášející: Bc. Cyril Měsíc, knihovník | 17:00
září | přednáška: „Jan Pavel II., svatý papež“
přednášející: prof. F. X. Halas | datum a čas bude upřesněn
6.–7. 9. | Dny evropského kulturního dědictví
komentované prohlídky
9. 9.–31. 10. | mincovnictví kardinála Dietrichsteina

Arcibiskupský palác hostil císaře, papeže i krále. Přijďte i vy.

Foto archiv

1. 10. | přednáška o stavebně–historickém vývoji
arcibiskupské rezidence v Olomouci
přednášející: PhDr. Simona Jemelková | 17:00
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Okénko do lázní Olomouckého kraje
Guru světové hydroterapie? To je Priessnitz!

Lázně v Jeseníku, které nesou jméno svého zakladatele,
jsou vůbec prvním vodoléčebným ústavem světa. Věděli
jste, že nabrat sílu sem v minulosti jezdili králové a vévodové, smetánka celého starého
kontinentu i ze zámoří? Třeba
spisovatel N. V. Gogol nebo
první lékařka světa Elizabeth
Blackwell? Odhalit něco nového nebo objevit dávno zapomenuté zde můžete také vy.
Devízou Priessnitzových léčebných lázní je čisté ovzduší
a pramenitá horská voda. Ne
nadarmo prý Vincenz Priessnitz několikrát prohlásil, že lidi
neléčí on, ale zdejší příroda.
Vyzkoušet blahodárné účinky horského vzduchu a bublající průzračné vody můžete
v unikátním Balneoparku
Vincenze Priessnitze. Balneopark je raritou, kterou najdete
pouze v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku. Jedná
se o speciální „vodní zahradu,“
která je jedinečným dílem zahradní architektury a tvorby

krajiny. Můžete se v ní brodit
potůčky, vyzkoušet Priessnitzovy lavičky nebo skotské střiky. Na nejodvážnější návštěvníky čekají i přírodní sprchy se
studenou pramenitou vodou.
Ten nejpříjemnější pocit relaxace však zažijete na mateřídouškou provoněných slunečních terasách.
Priessnitzovy léčebné lázně
zasazené na úpatí Rychlebských
hor s výhledy k hřebenům Pradědovy říše jsou jako stvořené pro
aktivní turistiku a outdoorové
aktivity všeho druhu. Klasikou
pomáhající kardiovaskulárnímu
systému a správnému držení
těla je lázeňské nordic walking.
Rychleby a Jeseníky jsou ovšem
vyhlášené také jako cyklistická
destinace – za humny máme
bikové Rychlebské stezky,
vede přes nás stezka po stopách historie čarodějnictví,
jsme hrdým etapovým městem
Závodu míru jezdců do 23 let.
Nejen proto na vás od letošního roku v Priessnitzových
lázních čeká flotila koloběžek

a elektrokol, které si budete
moci vypůjčit v lázeňském informačním centru.
Už Priessnitz svým pacientům ordinoval aktivní pohyb na čerstvém jesenickém
vzduchu, pouze za opravdu
nepříznivého počasí povoloval
pohybová cvičení v tělocvičně.
Byl snad i zakladatelem dnes
tak oblíbeného outdoor fitness?
To se asi nedozvíme, nicméně
na jeho odkaz jesenické lázně
navazují novinkou – Fitness
parkem Priessnitz. Fitness
park kombinuje aktivní zábavu
a sport s nejčistšími klimatickými podmínkami a horskou
přírodou. Od poloviny května
můžete vyzkoušet posilovací stroje využívající převážně
váhy vlastního těla pro procvičování chůze, kloubů, rozvoj
koordinace těla, ale i venkovní
rotoped. Nejenže se protáhnete
a posílíte celé tělo, rozvinete
motoriku, ale užijete si jedinečných výhledů k hřebenům hor.
První zahoukání a pomyslný
obláček páry se nad jesenickými lázněmi vznesl už v říjnu
2013, nicméně svoji první plnohodnotnou sezonu zahajuje
až letos. Vláček Lázeňáček,
který své jméno získal díky fanouškům na Facebooku, vozí
nejen děti po lázeňské promenádě, kolonádě či Balneoparku, ale
také do Jeseníku a zpět. V hlavní
sezoně jsou organizovány výlety
do blízkého okolí, jako na Čertovy kameny, do Adrenalin 
Parku Jeseníky v nedaleké
České Vsi nebo na oblíbený
Lesní bar.  www.priessnitz.cz

Termály Velké Losiny – místo pro Vaše zdraví

Rozhodujete se již nyní, kde
budete trávit svoji dovolenou?
K moři zážitků Vás zveme
do lázeňského městečka Velké
Losiny. Stačí se jen rozhodnout, zda věnujete svoji dovolenou:
• péči o svoje zdraví
•	odpočinku a relaxaci dle
vlastního výběru procedur
•	lázeňské turistice a poznávání historického a turistického bohatství regionu
•	ideální kombinaci všeho, co
lázně nabízejí
Nádherný renesanční zámek, mrazivá historie čarodějnických procesů, přečerpávací
vodní elektrárna, vzácná výroba ručního papíru a jedinečné
termální lázně se sirnou léčivou termální vodou o teplotě
37 °C. Už to dělá Velké Losiny
ve spojení s kouzelnou přírodou podhůří Hrubého Jeseníku
báječným místem pro trávení
Vaší dovolené s celou rodinou.
Termální lázně Velké Losiny
se pyšní alespoň pěti unikáty:
• více než 450 let tradice
•	jedinečný přírodní zdroj –
termální sirné prameny
• prvotřídní rehabilitace
•	kulturní a historické bohatství regionu
•	na podzim 2014 otevření jedinečného Therme parku

aparátu, neurologická, kožní
a oběhová. Pobyty na čistém
vzduchu pomohou i lidem,
kteří mají problémy s dýchacími cestami.
Ubytovat se můžete přímo
v lázeňském areálu – v lázeňském hotelu Eliška**** nebo
lázeňském sanatoriu Šárka***
a lázeňské vile Gazárka***.
Historické a turistické bohatství regionu Vám zaručí
nepřeberné množství zážitků
za ceny zvýhodněné pro hosty
lázní. Navštívit můžete renesanční zámek, oblíbené jsou
např. noční prohlídky, ruční
papírnu, turistickou lanovkou
se dostanete až na horní nádrž
přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Nádhernou přírodu
Jeseníků můžete poznat pěšky
i na kole na trasách pro začátečníky i náročnější turisty.
Na podzim letošního roku
bude dokončena výstavba jedinečného Therme parku.
Tři venkovní i tři vnitřní bazény budou stejně jako dětské
brouzdaliště naplněny výhrad-

ně vodou z našeho termálního
minerálního pramene Žerotín.
Největší efekt na zdraví pak
bude mít jeden bazén, v němž
nebude minerální voda nijak chemicky upravována
a v němž budeme doporučovat
maximálně
třicetiminutový
pobyt. Velikostí a zaměřením
bude možné losinský projekt
srovnávat s proslulými rakouskými Laa an der Thaya či
Gmünd.
Pokud ale dáváte přednost
krásným výhledům a opravdu
aktivní dovolené s možností
sportovního vyžití pro celou
rodinu, můžeme Vám doporučit Wellness hotel Diana, který
leží v těsné blízkosti unikátní
obory Eco park. Hotel je ideálním prototypem tzv. BABYFRIENDLY hotelu a pyšní se
také certifikátem Czech Speciále, který je označením vysoké kvality české kuchyně.
V letošním roce se Wellness
hotel Diana zapojil do projektu
„Cyklisté vítáni“.

www.lazne-losiny.cz

Termální lázně Velké Losiny právem patří mezi nejstarší
a nejznámější moravské lázně.
Prvotřídní léčebná rehabilitace je zde poskytována dětem i dospělým a je zaměřena
na onemocnění pohybového

Teplice nad Bečvou – lázně na dosah

LÁZNĚ SLATINICE U OLOMOUCE
Lázně Slatinice jsou léčebné lázně s přírodním pramenem
středně mineralizované vody s obsahem sirovodíku. Zaměřují
se na léčbu pohybového aparátu, nemoci onkologické, neurologické a kožní.
Historie Lázní Slatinic sahá až do 16. století. Stejně jako i první
důkladné vědecké pojednání o sirném slatinickém prameni,
které zmiňuje položení pramene, chemické složení vody a její
léčebné účinky. Přírodní léčivý zdroj blahodárně působí při bolestech zad, páteře a kloubů, při osteoporóze, artróze, po poúrazových či pooperačních stavech, při léčbě atopického
ekzému i lupénky.
ŠIROKÁ NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH SLUŽEB
V současné době poskytují Lázně Slatinice plně hrazenou komplexní lázeňskou péči, příspěvkovou lázeňskou péči se zvýhodněnou cenou za ubytování, preventivně relaxační a rekreační pobyty v lázeňských domech Mánes, Hanačka a Balnea. Péče u nás zahrnuje široké spektrum procedur s garancí
využití léčebných pramenů, od koupelí, masáží, zábalů, přes plavání, až po zdravotnické úkony, léčebné
procedury a fyzikální terapie s kvalitní eletroléčbou, magnetoterapií a světloléčbou.
LÉČBA PO OPERACI PROSTATY
Četné výzkumy prokazují, že včasná a správná rehabilitace po radikálním chirurgickém výkonu odstraňujícím prostatu, redukuje míru inkontinence, podílí se na zlepšení erektilních funkcí u pacientů a výrazně urychluje léčebný proces. Věříme, že náš vzdělaný a specializovaný tým fyzioterapeutů a cíleně
vybrané fyzikální procedury Vám pomohou zlepšit Váš zdravotní stav. Tato léčba může být čerpána
v rámci komplexní lázeňské péče na indikační skupinu I (onkologická onemocnění) nebo samopláteckým speciálním léčebným pobytem.
LÉČBA NEMOCÍ KOŽNÍCH
Sirovodíková voda , moderně vybavená světloléčba včetně bioptronových lamp, celotělových a lokálních UVB lamp, garantovaná
dermatologem je hrazena v rámci lázeňské léčby na indikaci X.
U NÁS SE NUDIT NEBUDETE!
Kromě těla pečujeme i o kulturního a společenského ducha našich hostů. Pravidelně u nás pořádáme:
taneční večery, posezení u pekárenské pece, kurzy uměleckých dovedností, nordic walking, odborné
přednášky a koncerty, a spoustu jiných zábavných aktivit.
STRAVOVÁNÍ
Stravovací služby jsou u nás na vysoké úrovni. Hostům nabízíme
chutná a zdravotně vyvážená jídla, která korespondují s povahou
celého léčebného pobytu.
PENZION MAJORKA
Pro klienty náročnější na soukromí a komfort máme připraveno 29 lůžek v 200 m od lázní vzdáleném Penzionu Majorka.
K vybavení každého pokoje patří i LCD TV, možnost připojení k internetu, telefon, varná konvice a lednička. Ke každému pokoji je rezervováno jedno parkovací stání uvnitř objektu penzionu zdarma. V objektu penzionu je výtah.

www.lazneslatinice.cz

www.penzion-majorka.cz

Přijeďte do lázní Teplice
nad Bečvou, které vás okouzlí
svou malebností a krásnou přírodou. Každý rok se v lázních
můžete setkat s něčím novým,
každý rok se jedna budova
promění k lepšímu, každý rok
pro vás připravíme nový pobyt
nebo novou proceduru. Ne jinak je tomu i letos.
Nemusíte jezdit daleko,
abyste poznali cizí kraje. Vůni
i chuť všech kontinentů vám
přiblížíme na pobytu Letem
světem za 3 nebo 7 dní. Užijete
si madagaskarskou i thajskou
masáž, uhličitou koupel s eukalyptem a ochutnáte skvělé
menu původem z Ameriky,
Afriky i Austrálie.
Do lázní můžete také přijet
s dětmi. Na 3denním pobytu
čeká na maminky i tatínky speciální program procedur. Společně s celou rodinou si užijete
bazény nebo bowling za pouhou
jednu korunu. Zapůjčíme vám
nordic walkingové hůlky nebo
kola na projížďku po okolí, které
je plné turistických zajímavostí.
Připravena je po vás řada léčebně-relaxačních pobytů, na týden

i na víkend, stačí si jen vybrat
ten svůj.
Malé klienty už od 1,5 roku
léčíme v nejmodernější dětské
léčebně Radost, která se na jaře
otevřela po rozsáhlé rekonstrukci. Budovu díky skvělé práci
architekta můžete obdivovat
i zvenčí. Patronkou dětské léčebny se stala vynikající česká
herečka Zlata Adamovská, která
je rovněž oficiální tváří lázní.
Pro baculatější děti jsme
připravili naprosto ojedinělý
a zábavný způsob léčby dětské
obezity „Hubneme s Radostí“
se spoustou animačních programů zaměřených na pohyb
a zdravou gastronomii. Dětské
klienty nejen pobavíme, ale
snáz a přirozeně nastartujeme
změnu jejich myšlení i emocí
směrem ke zdravé stravě a životnímu stylu. Chcete-li se naučit zdravý způsob života i vy,
můžete přijet za svými dětmi
na týdenní redukční pobyt.
Máte-li zdravotní potíže,
poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, nechejte si lázeňskou péči předepsat a přijeďte
do lázní tzv. na pojišťovnu.

V lázních Teplice nad Bečvou
se specializujeme na nemoci
srdce a léčbu pohybového aparátu. Léčíme také cukrovku,
nervová a onkologická onemocnění. Umíme se postarat
o pacienty po operacích srdce
i po náhradách kloubů, totálních endoprotézách. Vyškolený tým profesionálů, od lékařů,
fyzioterapeutů až po lázeňské,
odvádí kvalitní péči, díky které
se k nám hosté rádi vracejí.  
10. května 2014 si zapište
do diáře. Kromě pravidelných
tanečních večerů, hudebních
pořadů a přednášek chystáme
na druhou květnovou sobotu
bohatý program k otevření lázeňské kolonády. Čeká na vás
spanilá jízda nablýskaných veteránů aut i motorek. V celodenním programu se představí
country skupina LH Western,
taneční soubor Colorédo, hudební skupina RK Band a Blue
Romantic Cimbal Romana Veverky z Brna. Svůj um představí taneční skupina studia Pole
Dance. Děti se mohou těšit
na skákací hrad, kolotoč, poníky, ukázku výcviku psů agility
nebo na představení divadla
Tilia „O princeznách a drakovi“. Na kolonádě bude otevřena
řada prodejních a osvětových
stánků, nebude chybět občerstvení, soutěže pro děti i dospělé.
Kdyby pršelo, postarají se o vás
v lázeňských kavárnách nebo
na bowlingu. Skvělé nabídce
pizz, steaků a dezertů vlastní
výroby neodoláte.
Tak neváhejte a přijeďte
do lázní Teplice nad Bečvou.

www.ltnb.cz
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Město plné ohně a barev
V polovině prázdnin
to bude z Olomouce
do Španělska co by
kamenem dohodil.

Španělskou kulturu, gastronomii, filmy i fenomenální
tanečníky flamenca si vlastně
můžete od 24. do 27. července vychutnat přímo tady. Mezinárodní festival flamenca
a španělské kultury Colores
Flamencos patří mezi nejvýznamnější festivaly tohoto
žánru ve střední a východní
Evropě a mimo Olomouc se
koná také v Ostravě.
Již šestý ročník festivalu vás
vezme na výlet na jih Evropy
za španělskou kulturou. Podobně jako v předcházejících letech
se i tentokrát Olomouc na několik letních dní zahalí do španělských rytmů, chutí a vůní.
Můžete navštívit galavečer
flamenca, flamencovou fiestu
anebo workshopy, kde se flamenco naučíte tančit. Program
zahrnuje také přehlídku španělské kinematografie, koncerty
a nezbytné dny španělské gastronomie s doprovodem originální sangrii a španělských vín.
„I tentokrát se příznivci festivalu mohou těšit na hvězdné
umělce. Po velmi úspěšném
loňském koncertu Paca de Lucíi letos představíme olomouckému publiku fenomenální
tanečnici Karime Amayu. S ní
na jednom pódiu vystoupí vycházející hvězda Alba Heredia
a charismatický tanečník Ivan
Vargas,“ zve k návštěvě festivalu jeho ředitel Viktor Šebesta.

www.flamencool.cz

Loni bylo vrcholem festivalu vystoupení fenomenálního kytaristy Paco de Lucía. 

PROGRAM:

24. 7. | 20:00 koncert – 
Arturo Soriano and friends
JAZZ TIBET CLUB, Sokolská 48,
Olomouc, tel.: 585 230 399,
www.jazzclub.olomouc.com
Vstupné: 100 Kč
Prodej vstupenek: JAZZ TIBET CLUB
Informační centrum Olomouc,
Horní náměstí – radnice,
tel.: 585 513 392, 585 513 385
25. 7. | 20:30 Galavečer flamenca
“SAVIA NUEVA“ / KARIME-IVAN-ALBA
& AMAYA-VARGAS-HEREDIA
Pavilon A, Výstaviště FLORA,
Wolkerova 17, Olomouc
Vstupné: 700, 450, 200 Kč
Prodej vstupenek bude zahájen
od 1. 5. 2014 v síti společnosti Ticketportal

Foto Jan Andreáš

26. 7. | 14.00 Flamencová fiesta
Horní náměstí (před radnicí) / ZDARMA
27. 7. | 19:00 koncert 
– Siempre Nuevo
kaple Božího Těla, Konvikt
– Univerzitní 3, Olomouc,
Vstupné: 100 Kč
Prodej vstupenek: Informační centrum
Olomouc, Horní náměstí – radnice,
tel.: 585 513 392, 585 513 385
24. – 27. 7. | Dny španělské 
gastronomie
NH Collection Olomouc Congress,
Legionářská 21, Olomouc
Nutná rezervace na tel.: 585 575 861
fb.nholomouccongress@nh-hotels.com,
www.nh-olomouc.cz
Přehlídka španělských filmů
Kino Metropol, ZDARMA

Užijte si plavání i vodní hrátky
Horké letní počasí
přímo svádí
k vodním hrátkám
a radovánkám.

Že jste se vypravili na výlet
či na dovolenou do města, však
ale vůbec neznamená, že byste si se svými dětmi nemohli
radosti ve vodě dosytosti užít.
Na své si v Olomouci přijdou
nejen milovníci rekreační vodní
zábavy, ale i sportovněji založení plavci.
Pokud jsou vaše ratolesti
soutěživé nátury, určitě si rády
nejen zaplavou, ale také zadovádí v olomouckém Aquaparku. Animátoři zde pro ně každý prázdninový den připravují
netradiční hry a vyzkoušet si
mohou také nové soutěže plné
zábavy a napětí.

Větší sportovci si zase
přijdou na své v areálu nově
zrekonstruovaného plaveckého stadionu v centru města,
který disponuje mimo jiné
dvěma
padesátimetrovými
bazény, vnitřním a venkovním. Široké vyžití zde najdou
i děti různých věkových kategorií, kterým areál nabízí
zábavu ve vodě i na souši.
Dětský venkovní bazén láká
k vodním radovánkám například skluzavkou v podobě
dinosaura nebo hada, vodním
zvonem, otočným kbelíkem
a dalšími vodními atrakcemi. Starší děti, ale i dospělí
milovníci adrenalinu mohou
vyzkoušet jízdu tobogánem.
Zrekonstruovaný letní areál
však skýtá možnosti zábavy
také na suchu, a to v podobě
dětského hřiště a hřiště pro

Aquapark nabízí speciální programy pro děti. 

Foto Jan Andreáš

plážový volejbal, které jsou
pro návštěvníky bezplatné.
„Areál plaveckého stadionu
v Olomouci patří mezi jedny
z nejvyhledávanějších volnočasových středisek. O tom
svědčí i jeho vysoká návštěvnost, která v roce 2013 dosáhla
počtu 328 tisíc návštěvníků,“
uvádí ředitelka společnosti
OLTERM & TD Olomouc,
která bazén provozuje, Małgorzata Rapa-Katbeh.
Podrobnější informace
najdete na: www.olterm.cz/
plavecky-bazen/informace
Pakliže nebydlíte od Olomouce daleko a bádáte, co pro
své děti vymyslet za zábavu
na prázdniny, může pro vás
být řešením opět olomoucký
Aquapark. Na sportovních
prázdninových campech se
děti budou nejen dobře bavit,
ale naučí se i soustu nových
dovedností a určitě si najdou
i pár prima nových kamarádů.
Malý průzkumník je pro
děti ve věku 3–7 let, které se ho
mohou zúčastnit každý všední
den od 30. června do 29. srpna
2014 vždy od 7:30 do 16:00
hodin do maximálního počtu
15 dětí.
O děti se postarají báječné
hlídací tety. Bude jim k dispozici dětský koutek s herní konstrukcí, trampolínou
a spoustou hraček, prostory
vnitřního i venkovního areálu k výuce plavání, venkovní
dětské hřiště, travnatá plocha
letního areálu a dětské brouzdaliště. Na každý den je připraven jiný bohatý program v podobě her, vyrábění, malování,
zpívání, povídání a dovádění.

Chtěli byste zažít něco
nového, rádi soutěžíte, milujete tobogány a k tomu se
rádi bavíte u vody? Tak neváhejte a přihlaste se na již
druhé hanácké mistrovství
v jízdě na 115 metrů dlouhém tobogánu!
Netradiční závod pro děti
i dospělé se koná v sobotu
28. června 2014 od 11:00
do 16:00 hodin v olomouckém Aquaparku. Návštěvníci a soutěžící se mohou
těšit nejen na závodní klání,
porovnání zdatnosti a rychlosti s ostatními, ale i na bohatý doprovodný program.
Maximální počet přihlášených do jedné kategorie je
50 závodníků.
Děti se naučí něčemu novému
a poznají nové kamarády.
Mladý záchranář je pro děti
ve věku 8–12 let a bude fungovat v týdnech 14.–18. 7., 21.–25.
7., 11.–15. 8. a 18.–22. 8. 2014
vždy od 7:30 do 16:00 hod
do maximálního počtu 15 dětí.
V případě velkého zájmu budou
vypsané i další termíny.
„Součástí campů bude
i výuka plavání pod vedením
zkušeného a proškoleného instruktora a samozřejmostí je
také zajištění celodenního stravování dle zásad zdravé výživy, včetně pitného režimu,“
upřesňuje manažer aquaparku
Dalibor Přikryl.
Cena pětidenního campu
činí 1750 korun.
Více informací obdržíte
na tel.: 725 735 483 nebo

www.aqua-olomouc.cz
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ZOO Olomouc:
nové safari i akce pro děti
Chcete při svém výletu do Olomouckého kraje
zavítat i na místo skutečně
nejnavštěvovanější?
Pak
by vaše kroky jednoznačně
měly mířit do ZOO Olomouc
na Svatém Kopečku. Místní
zoologická zahrada se pyšní nejen velkým množstvím
druhů zvířat, které chová, ale
i nádherným prostředím lesů
podhůří Nízkého Jeseníku.
Při procházce zahradou můžete zhlédnout na 1 700 zvířat
z 350 druhů, nakrmit mláďata
koz a lam ve volném výběhu
nebo vyšplhat na 32 metrů
vysokou vyhlídkovou věž,
z níž je nádherný pohled nejen na nedalekou baziliku,
ale na celé okolí Olomouce.
Co však bude pro letošní
návštěvníky největším lákadlem? Navštívíte nový pavilon pro levharty mandžuské
a vláčkem se můžete projet
první z pěti plánovaných zón
safari, euroasijskou.
Levharti mandžuští jsou
bohužel ve volné přírodě
na pokraji vyhynutí. Olomoucká zoo se proto před
devíti lety zapojila do jejich
odchovu, protože jedině tak
se může zvýšit šance na návrat těchto nádherných zvířat
do volné přírody. Nový domov pro nejohroženější poddruh levharta si od minulého
roku můžete prohlédnout
velmi zblízka. „Návštěvníci
se projdou jeskyněmi, ze kterých jsou udělané průhledy
přímo do výběhu levhartů.
Z vyhlídky na střeše jedné
z jeskyní je pak budou mít
jako na dlani,“ zve k návštěvě
ředitel zoo Radomír Habáň.
Přiblížit se zvířatům co
nejvíce, to můžete v zoo
Olomouc i v další atrakci,
kterou je nové safari. Zatím
je v provozu první z pěti plánovaných zoogeografických
zón celého areálu – Euroasie.
Euroasijská populace zvířat
je však poměrně nebezpečná, proto se safari z důvodu
bezpečnosti projedete pouze vláčkem. Z něj skutečně
zblízka uvidíte nejen zubry
evropské, kteří se do zahrady
vrátili po dlouhých 27 letech,
losy evropské či jeleny sika,
ale také kozorožce kavkazské, muflony, kamzíky horské
a kozy bezoárové. „Tato první etapa safari otevírá novou
etapu celé zahrady. U zrodu
myšlenky safari stály úvahy
o nevyhovujícím technickém
stavu výběhů v místě, v němž
je snížený zájem návštěvníků.
Vše nakonec vedlo k tomu,
že se nám podařilo proměnit

méně atraktivní část zahrady
v něco mimořádného,“ popisuje zrod nové části zoo ředitel Radomír Habáň. Celková
plocha všech pěti areálů safari respektujících zoogeografické zóny by měla zaujímat
19 ha. Celé safari by mělo
v olomoucké zoo vyrůst
do roku 2017. Euroasii tak
budou následovat Severní
Amerika, Afrika, Austrálie
a Arktida, a s nimi vlci, sobi,
klokani, žirafy, přímorožci
a mnoho dalších zvířat.
Kromě dlouhotrvajících
projektů a nových částí zoo
si však můžete se svými ratolestmi užít i další zábavu.
Již tradičním lákadlem jsou
na Svatém Kopečku komentovaná krmení, která probíhají vždy v dubnu, květnu
a září o víkendech a svátcích, od června do srpna
se jich však můžete zúčastnit
každý den. Letos uvidíte krmení medvědů malajských,
nosálů červených, plameňáků růžových, žiraf Rothschildových, lvů berberských, velbloudů dvouhrbých, klokanů
rudých a psounů prériových,
ale i oblíbených surikat, vlků
arktických a lemurů kata.
Každý víkendový den
měsíce června pak můžete
s dětmi zavítat do zoo nejen
za zvířátky, ale také za zábavou. Děti se setkají s některými zvířaty opravdu zblízka,
když si je budou moci pohladit
nebo dokonce pochovat, zasoutěží si o vstupenky do divadla, kina nebo aquaparku,
vydovádí se v dětském lanovém centru Lanáček přímo
uprostřed ZOO a vyzkouší si
mnoho zajímavého.
Možná o něco více adrenalinu zažijete se svými
nejmenšími v průběhu srpna, kdy se bude konat loni
velmi úspěšný víkend rekordů. Výsledkem loňského
snažení je pět nových zápisů
v Knize rekordů, ale hlavně
také skvělá nálada, která celý
víkend doprovázela. A jaké
rekordy děti překonávaly?
Největší počet návštěvníků
v zubří bedně, had z nejvyššího počtu nasbíraných fotbalových míčů pro zvířata, nejvíce šmoulů v zoo, nejvíce lidí
v automobilu Peugeot 208,
nejvyšší počet siluet zvířat
na plátně či nejdelší stonožka
vytvořená z pet lahví. Přijďte se s dětmi pobavit i letos
a pomoci ostatním v dalších
zápisech do Knihy rekordů.
Slibujeme, že se budou bavit
děti i rodiče!
 www.zoo-olomouc.cz

Od tygřího páru se letos očekávají koťata. 

Foto Milan Kořínek
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Olomouc městem světla

Podzim ve znamení
duchovní hudby

Plná světla, barev
a příběhů bude
v září Olomouc.

Město bude už počtvrté
v září doslova zářit. Čtvrtý
ročník mezinárodního festivalu videomappingu VZÁŘÍ
přinese jak osvědčený program v podobě soutěže týmů
v projekcích na stěny domů,
tak i další atraktivní program.
Poslední týden v září bude
dle slov organizátorů oslavou
různých podob světla a barev.
Olomouc se tak znovu stane
městem světel.
Olomoučané se už opakovaně přesvědčili o tom, že vizuální umění a světelná show
dokáže diváka bezprostředně
oslovit. Lidé, kteří se pohybují v prostoru města, i objekty,
které je obklopují, 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 náměstí 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.
Součástí festivalu Vzáří je
i soutěžní část, v níž se, s nadsázkou řečeno, utkávají týmy
tvůrců z různých zemí. Dis-

Olomouc je město s dlouhou a bohatou hudební tradicí.
V sídle biskupství a později
také arcibiskupství, kterým
je naše město od roku 1777,
se však hudba samozřejmě
spojovala také s tradicí duchovní. Toto spojení se již
před dvaceti lety stalo podstatou velmi známého a oblíbeného Podzimního festivalu
duchovní hudby. V průběhu
jeho letošního, již 21. ročníku, budete moci navštívit nejkrásnější olomoucké chrámy
a poslechnout si světoznámá
hudební díla v podání špičkových muzikantů.
Hned úvodní koncert bude
velkolepý. Odehraje se v neděli 21. září od 19:00 hodin
v katedrále sv. Václava a zazní
Mše D dur a Te Deum Antonína Dvořáka. Pakliže se na koncert nedostanete, můžete si jej
vychutnat i doma u přenosu,
který bude vysílat TV NOE.
O dva dny později, tedy
v úterý 23. září, vás jistě potěší recitál známého českého

Hvězda opery rozezní...

Fasády domů se mění v promítací plátna. 

ciplína je jedna – promítání
příběhu na fasádu vybraného
městského paláce, tedy takzvaný videomapping. Samozřejmě

že příběh je vždy koncipován
tak, aby maximálně využil architektonických prvků na průčelí vybraného domu. Součástí

Foto Jan Andreáš

festivalu jsou pak i další akce
jako třeba koncerty.

www.vzari.cz,
facebook.com/septembeam

Gustava Mahlera připomenou komorní koncerty



Foto Jan Andreáš

houslisty Pavla Šporcla, a to
v prostorách sálu Kláštěrního
Hradiska.  
Smíšený komorní sbor
Martinů Voices se sbormistrem Lukášem Vasilkem zazpívá v neděli 28. září večer
v kostele Neposkvrněného
početí Panny Marie v Sokolské ulici, o týden později se
pak v chrámu sv. Mořice odehraje Mše k poctě Svatého
otce Jana Pavla II. Chrám sv.
Mořice bude dějištěm i posledního z koncertů letošního
festivalu 12. října. Český filharmonický sbor Brno a Filharmonie Hradec Králové se
zhostí Brucknerova Te Deum
a Saint-Säensova Requiem
a nabídnou vám další krásný hudební zážitek. Přenos
z koncertu bude možné opět
sledovat na TV NOE.
Nenechte si ujít Podzimní festival duchovní hudby
v impozantních prostorách
olomouckých chrámů!
Více k programu najdete
na www.podzimni-festival.cz

Slavný
česko-rakouský
symfonik Gustav Mahler působil na konci 19. století v Olomouci a ve zdejším divadle.
I když to v rámci jeho kariéry
nebyla příliš dlouhá kapitola,
přesto je Mahlerovo jméno
dnes s Olomoucí spojováno.  
Jeho osobu a hlavně tvorbu se
rozhodli připomenout organizátoři prvního ročníku Matiné
s písněmi Gustava Mahlera,
tedy poledních komorních
koncertů. V pátek a v sobotu

27. a 28. června od 13 hodin
můžete tyto koncerty navštívit
ve foyer Moravského divadla
na Horním náměstí. „Na komorním vystoupení návštěvníci uslyší písně Gustava a Almy
Mahlerových s klavírním doprovodem. Zvolili jsme formu
tzv. lunchconcertů, které jsou
v zahraničí velmi oblíbené,
a věříme, že se nám tímto netradičním způsobem podaří
přiblížit skladatelovo působení v Olomouci,“ vysvětluje

Kateřina Zahradníčková, jejíž
agentura Voor Kunst&Taal tato
matiné společně s Moravským
divadlem Olomouc organizuje. Mahlerovy písně zazpívají
Jiří Přibyl a Anna Jelínková,
klavírního doprovodu se chopí
Milada Jedličková.
Vstupenky, v rámci kterých
obdržíte i slevu na oběd v některé z blízkých restaurací, zakoupíte v informačním centru
v podloubí radnice nebo před
koncertem ve foyer divadla.

Pokračování ze strany 1
Koncerty na Horním náměstí bývají vyprodané a ten
váš jistě nebude žádnou výjimkou. Jaké to je, zpívat pro
tolik lidí? Býváte ještě někdy
nervózní?
Vždycky jsem nervózní. Pokaždé, když jdu na jeviště. Ale
tak je to správně, to vám řekne
každý umělec. Kdybych necítila trému, znamenalo by to,
že mi na vystoupení nezáleží.
Myslím, že nějaké to šimrání
v břiše musíme cítit vždycky,
je to způsob, jak publiku otevíráme svou duši.    
Koncert v Olomouci se
odehraje pod širým nebem.
Je pro vás příjemnější zpívat
open-air, nebo v koncertních
síních? Představuje pro vás

venkovní vystoupení nějakou
zvláštní přípravu?
Nejde říct, jestli mám určitý druh vystoupení radši než
jiný, všechny mají své kouzlo.
A v tom, jak se na ně připravuji,
není žádný rozdíl, stejně jako
není rozdíl v tom, jak zpívám
v koncertním sále nebo open-air.
Pokaždé, když stojím na jevišti,
chci dát posluchačům to nejlepší. Je ale pravda, že koncerty
pod širým nebem mají někdy
hezčí atmosféru, takovou uvolněnější. Možná je to pěkným
počasím nebo ptáky, kteří nám
létají nad hlavou, možná i tím,
že lidé se cítí míň svázaní. Při
venkovním koncertu najednou
nemají pocit, že by měli hudbu
znát a rozumět jí. Zkrátka přijdou a užijí si pěkný večer.

V hlavní roli varhany

Král komiksu vládne z Olomouce
Pouze jediný tvůrce
si takový titul zaslouží
a tím je Kája Saudek.

Znají jej všichni, koho se
svět komiksu byť jen dotknul,
a nezáleží na tom, je-li vám deset nebo šedesát. Ilustrátorovi,
malíři, autorovi kultovních
komiksů a prací pro film i televizi vzdává Muzeum umění
Olomouc hold velkou retrospektivou. Výstava nazvaná
Hommage à Kája Saudek má
podle ředitele muzea Michala Soukupa ambice být dosud
největší přehlídkou autorovy
tvorby. „Díky spolupráci s rodinou Káji Saudka a s řadou
soukromých sběratelů se nám
podařilo shromáždit početný
a reprezentativní soubor prací podávající ucelený obraz
o jeho díle,“ potvrdil Soukup.
Saudkova retrospektiva nevznikala lehce. „Podstatná část
jeho tvorby totiž není uložena
ve veřejných sbírkách. Dílo je
roztroušené mezi soukromé
sběratele, jeho přátele a obdivovatele, což přípravu výstavy
značně ztížilo,“ podotkl autor

koncepce výstavy a iniciátor va se koná právě v Olomouci, jsou i úplné unikáty, jako třeba
projektu Libor Gronský z Ga- ve městě, kam rád jezdil a opa- tři čísla časopisu Tuleň, který
společně „vydávali“ čtrnáctilerie Mona Lisa. Vystavená kovaně zde vystavoval.“
V trojlodí Muzea moder- letí Kája a Jan Saudkové, nebo
jsou díla jak ze soukromých
kolekcí, tak například ze sbí- ního umění tak návštěvníci jejich společný komiks Byl
rek Muzea umění Olomouc najdou nejen Saudkovy le- jednou jeden den. Vůbec ponebo Památníku národního gendární komiksy, ale také prvé v celku jsou v Olomouci
písemnictví. Za klíčové pro re- jeho práce pro film a televizi, vystaveny titulky k filmu Kdo
prezentativní vyznění výstavy plakáty a ilustrační a volnou chce zabít Jessii? z roku 1966.
však Gronský považuje spolu- malířskou tvorbu, vystaveny Výstava potrvá do 18. května.
práci s rodinou
Káji
Saudka.
„Koncepce výstavy a renomé
muzea pro nás
byly zárukou,
že
manželova olomoucká
retrospektiva bude nejen
atraktivní, ale že
zároveň naplní
naše představy
o důstojné a celistvé prezentaci jeho díla,“
řekla manželka
výtvarníka Johana Saudková.
„Kája by měl
určitě radost, že
tak velká výsta- Velká výstava nabízí i originální plakáty k filmu Kdo chce zabít Jessii?


Repro: Muzeum umění Olomouc

Legendární stálicí mezi olomouckými hudebními akcemi
je Mezinárodní varhanní
festival. Koná se každoročně v září v chrámu sv. Mořice na jednom z největších
varhanních nástrojů v České
republice. Varhany postavil
v 18. století Michael Engler.
Festival nabídne letos v září už
šestačtyřicátý ročník.
Jakkoliv ještě není přesný program v době uzávěrky
tohoto textu znám, kvalita
festivalu je pověstná, a tak
se už nyní mohou milovníci tónů vznešeného nástroje
těšit na další světové mistry
v této krásné hře. Festivalové
koncerty se těší velké popularitě mezi posluchači nejen
z Olomouce a okolí, ale i ze

zahraničí. Olomouc je díky
festivalu vskutku varhanním
centrem, kde každoročně zaznívají vrcholná díla varhanní tvorby v podání předních
světových varhaníků.
Festival vznikl už v roce
1969. O jeho založení a úspěšný průběh následujících ročníků se zasloužil profesor
Antonín Schindler, který byl
do roku 2010 prezidentem
a současně dramaturgem
Mezinárodního varhanního
festivalu Olomouc. Profesor
Schindler se zasloužil také
o záchranu Englerových varhan, tedy nástroje, který patří
k nejlepším ve střední Evropě
a jehož renomé samo o sobě
láká nejlepší varhaníky z celého světa. 
www.mfo.cz

