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Olomoucké chrámy Zpřístupnění olomouckých kostelů 2015
kostely
Otevírací doba
Průvodcovská služba
otevírají své brány
23. 4.–30. 9. út – pá
chrám sv. mořice
10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
26. 4., 13. 9. ne
pro veřejnost
sloup nejsvětější trojice

23. 4.–30. 9. po – ne

10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00

katedrála sv. Václava

23. 4.–30. 9. út – so

10:00, 11:00, 12:00, 14:00,
15:00, 16:00

krypta – katedrála
sv. Václava

23. 4.–30. 9. út – so
23. 4.–30. 9. ne

10:00–13:00, 14:00–17:00
11:00–17:00

chrám Panny marie
sněžné

23. 4.–30. 9. út – so
23. 4.–30. 9. ne

10:00, 11:00, 15:00, 16:00, 17:00
10:00, 11:30, 12:00, 15:00, 16:00

Dominikánský kostel

23. 4.–30. 9. út – so

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00

chrám sv. michala

23. 4.–30. 9. po – ne

09:00, 10:00, 11:30, 13:30, 14:30

sarkanderova kaple

19. 6.–31. 8. po – ne

10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 14:30

Bazilika navštívení Panny
marie na sv. kopečku

23. 4.–30. 9. út – so

10:00,11:00,12:00,13:00,
14:00,15:00,16:00

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.

– 81 nejznámějších
atraktivních míst
zdarma
– slevy na více
než 98 dalších
místech ve městě
a regionu
– MHD v Olomouci
zdarma

www.olomoucregioncard.cz

Olomouc je už tisíc let duchovní metropolí
Moravy. Po celou letní sezonu můžete opět
nahlédnout do nejkrásnějších olomouckých kostelů, chrámů a kaplí, díky zasvěceným průvodcům se o nich navíc můžete dozvědět spoustu zajímavého. „Zřízení
průvodcovské služby a zpřístupnění kostelů
funguje ve spolupráci s městem již po několik sezón. Od návštěvníků máme samé
pozitivní ohlasy, proto církevní subjekty
v této nabídce podporujeme i letos“ řekl
náměstek primátora Pavel Urbášek.
Denně od 23. dubna do 30. září 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 již tradičně
přidává také kaple sloupu Nejsvětější Trojice
na Horním náměstí. Služba je provozována
zdarma, není potřeba rezervace.
tourism.olomouc.eu
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Vítejte v Olomouci, vážení hosté.
Říká se, že míru kulturnosti toho kterého
společenství poznáme kromě jiného také
podle míry jeho pohostinnosti a vstřícnosti
k hostům. Velmi proto doufám, že po své
návštěvě Olomouce shledáte naše město
a Olomoučany opravdu pohostinnými a přívětivými. Věřím, že vaše zážitky z Olomouce a její pohostinnosti vás povedou nejen
k rozhodnutí, že se po své první návštěvě
našeho města k nám budete rádi vracet, ale
že s sebou přivezete i své přátele, nebo že
jim návštěvu Olomouce doporučíte. Olomouc si to určitě zaslouží a zcela jistě se
vám odmění právě svou přívětivostí.
Starodávná Olomouc má své kouzlo. Stačí, když vstoupíte do spleti starých
uliček na Hradě, aby se před vámi zničehonic vynořila štíhlá silueta renesanční
radniční věže, navštívíte některý z velkolepých chrámů, sednete si na lavičku vedle
jedné z barokních kašen, obejdete parkem
městské hradby a po schodišti středověkou
bránou vystoupáte zpět na nejvyšší vršek
historického centra. Stačí, když na sebe
necháte naše město působit a necháte se
na chvíli unášet představami… Pak pocítíte, že na vás olomoucké kouzlo zapůsobilo
a město si vás získalo. Jakmile se vám dostane pod kůži i do srdce, bude vám jasné, jaký byl výsledek dávného sporu jazykovědců, je-li Olomouc rodu mužského či
ženského.
Olomouc je krásná, pestrá, voňavá a přátelská. Dokáže potěšit nejen vizuální smysly,
ale třeba i chuťové buňky, či uměleckou duši.
Přijďte se k nám přesvědčit. Věřím, že si
Olomouc zamilujete.

9 jazykových mutací

	12

turistických tras po nejkrásnějších
místech ve městě

Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor statutárního města
Olomouce
Vydalo statutární město Olomouc, 2015;
tourism.olomouc.eu
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Svátky všech Olomoučanů i hostů města
Divadlo, koncert, jarmark, večerní průvod
šermířů a historických konšelů, ale i přehlídka
minipivovarů a velká bitva Švédů s císařským
vojskem. Dva dny, letos to bude 5. a 6. června, Olomouc oslavuje. A ačkoliv je naše město
krásné každý den v každou roční dobu, jsou
právě tyhle dva dny na začátku léta asi nejlepší
možností, jak se s Olomoucí seznámit.
Svátky města jsou spojené s úctou k patronce města svaté Pavlíně, u níž si Olomoučané
v 17. století vyprosili odvrácení morové epidemie. I letos sehraje svatá Pavlína v olomouckých
oslavách důležitou roli. Průvod s ostatky patronky
ovšem letos poprvé vyrazí až večer, po hlavním
koncertu. Představitelé města v kostýmech historických konšelů, zhruba 150 šermířů rovněž
v historických oděvech, navíc s hořícími pochodněmi, to slibuje velký vizuální zážitek.
Svátky města Olomouce ale obnášejí ještě
daleko víc. Už od rána bude v pátek na Dolním
náměstí spousta příležitostí k malým i větším
nákupům v rámci Hanáckého farmářského trhu,
flerjarmarku a Knižních a antikvárních trhů, později se přidá historický a řemeslný jarmark s dílnami a také lákavá prezentace olomouckých
minipivovarů. Během dne se budou představovat pěvecké sbory, které se účastní Svátků písní
Olomouc, a konečně v 19 hodin se sejdou tři
stovky zpěváků spolu s kapelou Olomouckého

Kalendář významných
akcí – Olomouc 2015
Květen
1. 5. Ekologické dny
ekojarmark, kulturní program, výstavy, besedy
a přednášky | www.slunakov.cz
 1.–23. 5. Dvořákova Olomouc
mezinárodní hudební festival | www.mfo.cz
 2.–9. 5. Oslavy 70. výročí ukončení
II. světové války
Kulturní akce, výstavy | www.olomouc.eu
 16.–17. 5. Garden Food Festival
1. ročník gastronomického festivalu
www.gardenfooodfestival.cz
 23. 5. Olomoucké vinné slavnosti
2. ročník vinných slavností spojených s kulturním programem | www.olomoucka-vinna.cz
 28.–29. 5. Beerfest
14. ročník pivního festivalu spojeného s hudebním programem | www.pivnifestival.cz


Červen
5.–6. 6. Svátky města Olomouce
tradiční historické oslavy města
svatkymesta.olomouc.eu
 13. 6. Bounty Rock Cafe Open Air 2015
5. ročník rockového festivalu
www.brcopenair.cz


Ústředním motivem průvodu je relikviář s ostatky svaté Pavlíny. Na snímku jej drží arcibiskup olomoucký Jan Graubner. 
Foto MMOl

hudebního institutu k velkému open-air koncertu.
Sobotní program má obdobnou náplň, tedy
jarmarky a minipivovary, navíc se svým uměním
pochlubí šermíři, historické kapely a divadelní
soubory. Po celý den bude v Bezručových sa-

dech pod mohutnými středověkými hradbami
otevřeno vojenské ležení z Třicetileté války. V 16
hodin pak vypukne velká bitva mezi švédským
a císařským vojskem o vládu nad městem.
svatkymesta.olomouc.eu

 8.–27.6. Mistrovství Evropy
1
ve fotbale U21
utkání jedné ze skupin v rámci závěrečného
fotbalového turnaje ME U21 | www.fotbal.cz
 20. 6. Olomoucký ½maraton
6. ročník největší sportovní události v Olomouci, sportovní veletrh | www.runczech.com
 22. 6. Koncert operního pěvce
Ildebrando D‘Arcangelo
open air koncert, ohňostroj | www.olomouc.eu

Září
7.–21. 9. Mezinárodní varhanní festival
47. ročník festivalu varhanní hudby
www.mfo.cz
 10.–13. 9. Dny evropského dědictví
dny otevřených památek, komentované prohlídky, open air představení | ded.olomouc.eu
 20. 9.–11. 10. Podzimní festival
duchovní hudby
22. ročník festivalu duchovní hudby
www.podzimni-festival.cz



Červenec
Olomoucké kulturní prázdniny
multižánrový prázdninový festival
www.olomouckekulturniprazdniny.cz
 1.–24. 7. Olomoucké barokní slavnosti
3. ročník letního festivalu barokní opery
baroko.olomouc.eu
 23.–26. 7. Colores Flamencos
7. ročník mezinárodního festivalu flamenca
a španělské kultury | www.flamencool.cz


Srpen
20.–23. 8. Flora Olomouc
letní etapa mezinárodní zahradnické a květinové výstavy a veletrhu | www.flora-ol.cz
 28.–29. 8. Oslava maršála Radeckého
oslavy spojené s přehlídkou dechových vojenských hudeb | www.radecky.eu




Říjen
1.–4. 10. Flora Olomouc
podzimní etapa mezinárodní zahradnické a květinové výstavy a veletrhu | www.flora-ol.cz


Listopad
Svatomartinská Olomouc
oslava svátku sv. Martina, ochutnávka a prodej
mladých vín
 Baroko & Opera Schrattenbach
18. ročník festivalu staré barokní hudby a soudobé hudby | www.ensembledamian.com


listopad – prosinec
Olomoucké Vánoce
tradiční vánoční trhy, Mikulášská nadílka,
kulturní a doprovodný program
www.olomouc.eu
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Zoo Olomouc
– propojení světa zvířat a lidí
Jedna z největších českých
a moravských zoologických
zahrad Zoo Olomouc na Svatém
Kopečku letos pokračuje
ve výstavbě safari, tentokrát
jeho africkou částí.
Vláček s návštěvníky bude nově projíždět
přímo mezi oryxy jihoafrickými a těsně kolem
rozšířeného výběhu všemi oblíbených žiraf Rothschildových. První z pěti plánovaných, euroasijská část, láká návštěvníky už dva roky. Z
vláčku v ní sledují zubry, mohutné sudokopytníky, kteří kdysi dávno před staletími obývali i naše
lesy, žijí zde i losi, kamzíci, kozorožci, jeleni sika
a další zvířata. „Slavnostním otevřením Afrického safari bychom rádi v červnu zahájili hlavní návštěvnickou sezónu“ říká ředitel Zoo Olomouc
Radomír Habáň.
Nový antikorozní nátěr dostane v průběhu
května i vyhlídková věž, z jejíž terasy ve výšce
29,3 m je jedinečný výhled nejen na některé
výběhy, ale i na baziliku Navštívení Panny Marie a jako na dlani je město Olomouc a rovinatá
Haná až k horizontu, který lemuje Drahanská
vrchovina, Hostýnské vrchy, Jeseníky a za příznivého počasí bývá vidět také nejvyšší vrchol
Hrubého Jeseníku Praděd.
Milovníky exotických zvířat jistě potěší možnost pozorovat v unikátním prostoru matku
a mládě levharta mandžuského, krásné velké
kočky, která je bohužel v přírodě na pokraji vy-

hubení. V Olomouci se jim však daří a chovatelé
se opět radují z nového mláděte. Jejich pavilon
i výběh jsou částečně zapuštěné do terénu, připomínají skálu s jeskyněmi, kterými se návštěvníci
vydají dovnitř do teritoria těchto divokých šelem.
„Nový pavilon umožňuje zvířatům život výrazně
se blížící přirozeným podmínkám, a my máme
poprvé možnost sledovat, jakou roli hraje při odchovu další generace této šelmy,“ dodává Radomír Habáň. Další super atraktivní novinkou jsou
dvojčata geparda štíhlého, narozená na Štědrý
den loňského roku. Dayo a Dinari budou s příchodem pěkného počasí k vidění i s matkou Binty v gepardím výběhu naproti pavilonu šelem při
jejich divokých hrách a vzájemném „kočkování“.
Tím však chovatelské úspěchy olomoucké zoologické zahrady nekončí, hned ve vstupní části
jsou příchozí přivítáni lemury kata s mláďaty, mezi
nimiž jsou k vidění i dvojčata této dovádivé madagaskarské poloopice. Nedaleký pavilon opic
nabízí další druhy lemurů, gibony i malé drápkaté
opičky s hrdými rodiči a hravými potomky. Atraktivnost zahradě poskytuje kromě velkého množství chovaných druhů (více než 370), počtu zvířat
(přes 1700 kusů), pravidelných odchovů řady
mláďat (téměř 300 za rok) také krásné, na Hanou
netradičně zvlněné, téměř horské prostředí. Návštěvníci obdivují pavilon s překrásnými mořskými
akvárii, výběhy velkých kočkovitých šelem, absolvují leckdy poněkud dobrodružnou procházku
mezi opicemi makaky nebo obdivují jedno z největších tuzemských stád majestátních žiraf Rothschildových. Větší propojení světa zvířat a lidí je
cesta, po které zahrada kráčí už tři roky a její vize
se postupně uskutečňuje. 

Zoo Olomouc, otevřeno denně: X.–II.: 9:00–16:00; III., IX.: 9:00–17:00; IV.–VIII. 9:00–18:00, základní
vstupné 110 Kč, tel.: 585 151 601, info@zoo-olomouc.cz, www.zoo-olomouc.cz Foto ZOO Olomouc
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Rodiče, relaxujte,
zatímco vaše děti
dovádí v Aquaparku

Spojit relax rodičů se zábavou jejich dětí?
Je to možné! Přijďte si vychutnat léto do Aquaparku Olomouc, a to za jakéhokoliv počasí!
Malí návštěvníci zdolají NOVINKU – herní
park s lezeckou stěnou, zábavnými zákoutími
a interaktivními herními panely. Jejich rodiče si
zatím odpočinou při masáži, saunových ceremoniálech nebo u bazénu. A to není zdaleka
vše!
Léto v Aquaparku zaručuje spoustu zábavy
a dobrodružství. Vodní adrenalinové i relaxační
atrakce, plavání či leháro u vody zpestří každý
prázdninový den animátoři. Ti zapojí malé i velké dobrodruhy do zajímavých soutěží. Bude se
také cvičit Aquafitness či Aquazumba. Zájemci
se účastní třeba prázdninového osmiboje,
kde je čekají disciplíny jako sjezd tobogánu
na čas, aquazorbing, bystrý potápěč, hroší běh
na 25 metrů a další. Děti ve věku 4–15 let mají
bonus! Kartu zdraví, do které budou za jednotlivé disciplíny sbírat razítka. Na konci prázdnin tak
mají šanci vyhrát zajímavou cenu.
Pro 3–7 leté šikuly je za příznivého počasí
připravena ve venkovním areálu Tvořivá dílnička.
Prázdniny rovněž odstartují populární letní
campy pro děti, které se vrátí domů buď jako
zkušení cestovatelé, nebo záchranáři. Camp
Malý průzkumník počítá s 3–7letými dětmi
a proběhne od 29. 6. do 28. 8. 2015. Mladý záchranář je připraven pro plavce od 8 do 14ti let,
tento camp potrvá od 6. 7. do 28. 8. 2015. Jeden camp trvá vždy od pondělí do pátku, o děti
je tak postaráno (včetně pitného režimu a jídla)
od 7:30 do 16 hodin.
Kromě vodních radovánek si lidé všech generací mohou vychutnat chvíle odpočinku při
masážích, saunových ceremoniálech nebo
na oddělené terase při opalování bez plavek.
Více se dozvíte na www.aqua-olomouc.cz.
Neváhejte a přijďte si vychutnat léto s celou rodinou. V Aquaparku si každý přijde na své.
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Ildebrando D´Arcangelo:
z milánské La Scaly do Olomouce
Jako ta nejkrásnější koncertní hala se pravidelně rok co rok otevírá milovníkům kvalitní
hudby Horní náměstí. Během několika posledních let zde zpívaly a hrály hvězdy typu José
Cura, Paco de Lucia či Elina Garanča, mnohokrát hrála Moravská filharmonie či zpívala
opera Moravského divadla. Letos na červnem
prohřátém náměstí vystoupí hvězda řady operních domů v Evropě, italský bas-barytonista
Ildebrando D´Arcangelo.
Koncertní stagiona pod širým nebem v historickém centru Olomouce nabídne místo bezmála třem tisícovkám diváků. Díky majestátnímu jevištnímu umění a nezaměnitelné barvě
svého hlasu je Ildebrando D’Arcangelo chválen
kritiky i publikem. Příznivci opery jej znají z řady
Mozartových postav (Figaro, Don Giovanni
a Leporello), v jeho repertoáru najdeme i řadu
belcantových rolí z oper Belliniho, Donizettiho
a Rossiniho. Italské hvězdě bude asistovat Simona Houda Šaturová. Oba protagonisty doprovodí Moravská filharmonie Olomouc.

Ildebrando D´Arcangelo je charismatický zpěvák,
který učaruje publiku hlasem i vystupováním.

Foto www.obrazky.cz
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Olomoucký
sportovní červen
Tolik sportovců a sportovních fanoušků během pár dní v Olomouci snad ještě nebylo. V polovině června bude Olomouc hostit Mattoni ½
Maraton, který patří už dlouho mezi nejoblíbenější
běžecké závody u nás a vloni získal zlatou známku kvality Mezinárodní asociace atletických federací IAAF. Od 18. do 27. června bude Olomouc
hostit jednu ze dvou skupin Mistrovství Evropy
fotbalistů do 21 let.
Ve městě a blízkém okolí budou bydlet angličtí
a italští reprezentanti, sídlit zde bude delegace
UEFA a samozřejmě i tisícovky italských a anglických fanoušků. Na závěr se odehraje jedna ze
dvou semifinálových bitev, v níž mohou podle výsledků pražské skupiny nastoupit i česká Lvíčata.
Nedaleko stadionu bude velká fan-zóna, v níž se
bude pořád něco dít, a to nejen ve dny utkání.
Olomoucký ½ Maraton je už pojmem. Vloni
kvůli němu do Olomouce přijelo skoro 25 tisíc
běžců nebo jejich fanoušků. Ulicemi a parky
Olomouce poběží v sobotu 20. června 5500
běžců, mezi nimi elitní závodníci z Keni, Etiopie

Radecký se po roce vrací do své Olomouce
Alespoň na jeden den v roce přebírá znovu velení náš nejlepší vojenský stratég 19.
století, polní maršál Jan Josef Václav Antonín
František Karel hrabě Radecký z Radče. Jeden
z nejslavnějších českých vojevůdců všech dob,
který neprohrál jedinou bitvu, kterou sám řídil,
byl v letech 1829 až 1831 velitelem olomoucké pevnosti. S Olomoucí se tehdy velmi sblížil,
přispěl k zakládání později proslulých městských parků a získal si srdce olomouckých
měšťanů.

Ti na něj každoročně vzpomínají a pořádají oslavy, které evokují to nejsympatičtější
z tradic 19. století. V době svého olomouckého působení bydlel maršál Radecký v Edelmannově paláci na Horním náměstí. A právě
na tomto náměstí také oslavy 29. a 30. srpna
proběhnou. Hlavní programové dopoledne je
plánováno na sobotu 29. srpna, kdy návštěvníky čeká vystoupení domácích i zahraničních
vojenských hudeb a slavností příjezd maršála
Radeckého. 
www.radecky.eu

Hanácké farmářské trhy pro fajnšmekry
Pro každého, kdo má rád čerstvou zeleninu
ze sousedství, poctivou uzeninu, dobré tradiční
pochoutky, koření, marmelády či třeba ovocné
šťávy, jsou tu od dubna do října Hanácké farmářské trhy. Na trhu jsou k dostání i produkty,
oceněné regionálními značkami Haná, Jeseníky
a Moravská brána, i ty, které obdržely ocenění
Výrobek Olomouckého kraje či Regionální potravina Olomouckého kraje.
Odehrávají se vždy na Horním náměstí před
podloubím radnice od 8 do 13 hodin v těchto
termínech:
Pátky: 8. 5.; 15. 5.; 22. 5.; 12. 6.; 19. 6.;
10. 7.; 17. 7.; 7. 8.; 14. 8.; 21. 8.; 18. 9.; 9. 10.;
16. 10.; 23. 10
Soboty: 4. 4.; 25. 4.; 2. 5.; 30. 5.; 27. 6.; 4. 7.;
25. 7.; 5. 9.; 26. 9.; 3. 10.; 31. 10

Na farmářských trzích najdete nejen zeleninu,
koření či sýry, ale i poctivé zboží od řezníka.

Foto MMOl

či Japonska. Podle pořadatele Carla Capalbo je
olomoucký půlmaraton druhým nejvýznamnějším
v zemi a patří světově mezi nejlépe hodnocené
vytrvalostní závody.
www.runczech.com

Beerfest je svátek
všech znalců piva
Několik desítek pivovarů, především z Čech
a Moravy, a k tomu vydatná porce kulturního
programu – koncerty Kamila Střihavky, Mandrage, Walda Gangu, Fleretu, Burmy Jones
a dalších a dalších kapel na dvou pódiích.
Zlínský Švec, Černý Orel Kroměříž, Čechmánek Zlín, Lišák Topolany a mnoho dalších
pivovarů, s nimiž se běžně v restauracích moc
nesetkáte, představí opět publiku své speciály.
Každý rok je v nabídce něco nového, pokaždé
srdce i chuťové buňky pivních znalců zaplesají. Osvědčený areál Korunní pevnůstky je v tu
chvíli hlavním městem piva v českých zemích.
Čtrnáctý ročníku největšího českého pivního festivalu se odehraje 28.–30. května.
Neváhejte, startujeme už ve čtvrtek 28. května
v 15 hodin slavnostním naražením soudku.

www.pivnifestivalcz
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Císařská pevnost Olomouc se hlásí
O tom, že Olomouc bývala také hlavním
vojenským centrem habsburské monarchie,
se už dnes ví.
Císařsko-královská pevnost Olomouc patřila v rakouské monarchii od dob císařovny Marie Terezie na samou špici v systému velkých
říšských pevností. Hradby se zde ovšem budovaly dávno před Marií Terezií, už za dob prvních
Přemyslovců, z kterýchžto časů jsou dodnes
některé úseky opevnění dochovány.
Největší rozmach zažila pevnost Olomouc
v 18. a 19. století. A právě díky fortům a pevnůstkám z tohoto období dnes mohou zájemci
okusit atmosféru života v pevnosti na vlastní kůži.
Zatímco po dlouhá desetiletí byly jednotlivé
prvky pevnostního systému mimo dosah veřejnosti, protože patřily vesměs armádě, v posledních letech se aktivně zapojují do života
města. Stále aktivněji se do společenského
dění zapojuje Korunní pevnůstka, kam si lidé
zvykli chodit třeba na filmová a divadelní před-

Kontakty a otevírací doba
Barokní prachárna
v Korunní pevnůstce
IV.–IX: úterý – neděle 9–17 hodin
pondělí zavřeno
XI.–III. po telefonické domluvě
Tel.: 725 250 215, 604 183 977
Vstupné
Plné: 60 Kč
Snížené: 30 Kč (děti 6–15 let, senioři nad 65
let, studenti, ZTP, ZTP/P)
Rodinné I: 120 Kč
(2 dospělí + 1 dítě 6 až 15 let)

Pevnostní objekty byly sice účelové stavby, je
na ně ale i hezká podívaná. 
Foto MMOl

stavení, odehrává se zde část Svátků města,
festival Letní Letná či třeba populární olomoucký Beerfest. V barokní prachárně je zpřístupněna expozice dějin olomoucké pevnosti.
Rodinné II: 150 Kč
(2 dospělí + 2–3 děti 6 až 15 let)
Zdarma: děti do 6 let, průvodce ZTP
www.pevnostolomouc.cz
Fort XVII Křelov
VI., IIX. sobota a neděle 11–16 hodin
VII.–VIII. denně mimo pondělí 11–17 hodin
www.forty.cz
Fort XIII Nová Ulice
Zatím jsou prohlídky možné při zvláštních akcích nebo po domluvě, od VII. otevřeno vždy
pátek – neděle. Tel: 603 217 611
www.drakk.eu

V prachárně je navíc k vidění nádherný model
opevněné Olomouce, který ukazuje město
přesně v podobě z poloviny 18. století.
Projít si můžete i další objekty, třeba forty
číslo XVII v Křelově, číslo II na Radíkově, nedávno otevřený fort XXII v Černovíře a fort
číslo XIII na Nové Ulici. V postupně zvelebovaných objektech přibývají historické expozice
a během sezóny se zde konávají různé akce.
Třeba na Nové Ulici se naskýtá pohled na sbírku moderní vojenské techniky z druhé poloviny
20. století. Každý z fortů láká na různé kulturní
zážitky, nejdál je v tomto směru asi pevnůstka
v Křelově. Ta pořádá spoustu společenských
akcí během roku, včetně programů pro školy
C.K. Kinematograf, vystoupení hudebních skupin i divadelní představení. Poznejte olomouckou pevnost. Zkuste zažít ten pocit, když třeba
roku 1866 v olomoucké pevnosti čekalo 200
tisíc vojáků na blížícího se nepřítele z Pruska.

www.cisarska-pevnost.cz
Fort (Fest) II Radíkov
V., VI., IIX., IX. sobota a neděle 11–17 hodin
VII.–VIII. středa až neděle 11–17 hodin
Tel.: 777 135 001
www.pevnost-radikov.cz
Fort XXII „Lazecký“ v Černovíře
úterý – neděle 9–16 hodin
Vstupné:
Základní vstupné (dospělí) 40 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 80 Kč
důchodci, studenti, skupiny 30 Kč
děti do 10 let, osoby ZTP zdarma
www.fort-olomouc-xxii.cz

Pevnost může přinášet také atraktivní poznání
Olomoucká pevnost není soustem jen pro
fanoušky vojenské historie. Díky nově otevřenému muzeu vědy s názvem Pevnost poznání se stala Korunní pevnůstka cílem všech, kdo
chtějí poznat záhady a tajemství přírodních věd.
Navíc se tak děje atraktivní moderní formou
interaktivních expozic. Procházka korytem řeky
dovolí seznámit se se zákonitostmi říčního systému. Osobní prohlídka detailních zákoutí osmimetrového modelu mozku umožní udělat si
představu o fungování nejsložitějšího lidského
organismu. Zajímají vás daleké světy ve vesmíru? Pak vás vesmírem provede digitální planetárium. Připraveny jsou i další supermoderní
cesty, jak blíže poznat vědecká témata. Využito
je samozřejmě i historické prostředí objektu.
Jaká byla tato pevnost v dobách, kdy nebyla útočištěm vědy, ale vojenských jednotek?

Dozvíte se o jednotlivých řemeslech, oblasti
zdravotnictví, stavebnictví, balistiky i kartografie. V hlavních rolích nevyzpytatelné 18. století a armáda, která měla vždy snadný přístup
k nejnovějším vědeckým a technickým poznatkům. Vychutnáte si také ústřední dominantu
expozice v podobě vtipného komiksového příběhu na dvanácti velkoformátových panelech.
Popularizace vědeckých poznatků se odehrává v unikátním prostředí někdejšího dělostřeleckého skladu z poloviny 19. století. Čtyřpodlažní rozlehlá budova prošla důkladnou
rekonstrukcí. Objekt je součástí Korunní pevnůstky – unikátního areálu z doby Marie Terezie. Jeho budování započalo již v roce 1754
a souvisí s tehdejším opevňováním Olomouce.
Právě Korunní pevnůstka sloužila jako hlavní
vstup do města. www.pevnostpoznani.cz

Pevnost poznání – Planetárium.

Foto MmOl
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Barokní slavnosti jsou
nezapomenutelným zážitkem
Neuvěřitelné a pestré kostýmy, krásné
a chytlavé melodie, překvapivé kulisy. Barokní
doba, která se nesmazatelně vtiskla do podoby dnešní Olomouce, nemusí znamenat jen
paláce, chrámy a „vážné“ umění. K této velké
kulturní epoše patří také barokní divadlo a barokní opera. Olomoucké barokní slavnosti diváka vtáhnou do děje a přesvědčí jej o tom, že
vzdálenost několika staletí nemusí být velkou
překážkou.
Letos v červenci už potřetí ovládne město soubor Ensemble Damian. Už
na náměstích a v ulicích lidé poznají, že se Olomouc znovu vrací do své oblíbené epochy, kdy
ve městě všechno doslova zářilo. Kostýmovaní mladíci budou lákat na večerní představení
a sem tam kolemjdoucím předvedou i nějakou
tu scénku z barokní opery. A co teprve večer.
Nádvoří Konviktu, ohromné barokní budovy,
v níž v 17. a 18. století žili a studovali studenti
olomoucké univerzity, se promění v nefalšované barokní divadlo. Funkční replika, ve které se
v průběhu představení mění kulisy, vytváří už
sama o sobě silné dojmy. Stejně tak i nástup
muzikantů a zpěváků, oděných do fascinujících
kostýmů. Představení některé z obnovených
barokních oper je pak takovým zážitkem, že
si jej pochvalují i hosté, které by jinak na ope-

ru nebo do divadla ani nenapadlo jít. Barokní
operní tvorba je totiž velmi výrazná, používá silná gesta, je velmi emotivní a v lecčem trošku
připomíná soudobé muzikály. V porovnání se
tří či čtyřhodinovými originály ovšem Tomáš
Hanzlík, dirigent a skladatel, který ze starých
archivních materiálů barokní opery zachraňuje,
publiku servíruje představení výrazně kratší.
Po přibližně hodinovém představení následuje pro zájemce ještě večerní prohlídka několika barokních skvostů, jako třeba chrámu svatého Michala či kaple svatého Jana Sarkandra,
kde byl tento olomoucký světec na začátku
Třicetileté války umučen.
Olomoucké barokní slavnosti se letos konají
od 1. do 24. července.  baroko.olomouc.eu

Olomoučané milují
dobré jídlo. A co vy?
Výborné jídlo a příjemné prostředí olomouckých parků, to je kombinace, která se uchází
o vaši pozornost. Na třetí květnový víkend se
v prostředí Smetanových sadů chystá premiéra regionálního festivalu dobrého jídla a pití
– Garden Food Festival. Svým záběrem
ojedinělá akce svého druhu představí nejen
trendy v gastronomii, zajímavé koncepty restaurací a špičkové kuchaře, ale také produkty místních farmářů a výrobců potravin.
Milovníci jídla a pití budou mít na tomto
velkém pikniku v parku možnost ochutnat
delikatesy, exotické i místní speciality a kvalitní nápoje. Návštěvníci si přijdou na řadu
kulinářských zážitků. Celodenní doprovodný
program umožní zažít si festival v příjemném
prostředí s rodinou nebo ve společnosti přátel. Olomouc bude 16. a 17. května ideální
destinací pro gastroturistiku.
www.gardenfoodfestival.cz

Barokní Olomouc
Užijte si letní noc v barokní Olomouci,
podle prestižního turistického průvodce Lonely Planet
„nejkrásnějším městě České republiky“.
Speciální nabídka letních pobytů v Olomouci
od 1. 7. do 24. 7. 2015.
Dvoudenní či třídenní pobyt pro dvě osoby již od 1 990 Kč!
V ceně balíčku je také vstupenka na Olomoucké barokní slavnosti,
turistická karta Olomouc region Card a další bonusy.

Olomoucké barokní slavnosti

Připravilo: statutární město Olomouc ve spolupráci s hotelovými zařízeními
krajské sekce AHR ČR 2015. http://tourism.olomouc.eu

Rezervace a více informací: www.stayovernight.eu
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Muzea, která ani trochu nenudí
Muzeum umění, Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum,
Muzeum olomoucké pevnosti, Veteran Arena… K různým
přívlastkům Olomouce můžeme klidně přidat i Město muzeí.
V Olomouci je řada moderně pojatých muzeí, která nabízejí
takové poklady, že by v nich šlo strávit třeba několik dní. To ale
samozřejmě nemusíme, stačí i pár hodin…

A nejznámější poklady? Šternberská madona ze 14. století, která reprezentovala české
gotické umění na výstavě v Metropolitním muzeu v New Yorku, fascinující barokní Troyerův
kočár, který se šestispřežím měřil šestnáct metrů a nadchl i císařovnu Marii Terezii, a třeba slavná monstrance Slunce Moravy, ozdobená 1400
diamanty a smaragdy. 
www.olmuart.cz

Vlastivědné muzeum
Olomouc

Pokud chcete poznat historii Olomouce, vydejte se do Vlastivědného muzea. Tam si na ni můžete
doslova sáhnout. 
Foto MMOl

Nejstarší městské muzeum má kořeny v 19.
století a sídlí v někdejším klášteře klarisek
a kostele svaté Kláry. Ačkoliv u jeho zrodu stáli
otcové moravského muzejnictví a archeologie
už roku 1883, kdy šlo mimochodem o první
české muzeum na Moravě, přesto je to dnes
zcela současné muzeum s mimořádně atraktivními a nedávno dokončenými expozicemi.
V jednotlivých sálech a stálých expozicích
muzea budou nadmíru spokojeni ti, jimž učarovala minulost. Překvapí vás 1500 let historie
Olomouce i unikáty z dějin nejstarší moravské
univerzity, nadšeni budou ale i ti, které fascinují
tajemství přírody. Sál skrývající Přírodu Olomouckého kraje je nejmodernější přírodovědnou expozicí v České republice! Můžete si zde
osahat, okusit a zblízka poznat vše možné, co
se týká živé i neživé přírody.
Kousíček od hlavní budovy čeká ve sklepení
barokního jezuitské univerzity expozice Příběh
kamene. Nádherné kamenické práce, portály, sochy, náhrobky…a navíc skutečný unikát
– více než dva tisíce let stará loď našich keltských předků!
Vlastivědné muzeum spravuje zhruba milion
sbírkových předmětů! To pak není divu, že patří
k nejoblíbenějším a nejvyhledávanějším zařízením vůbec. 
www.vmo.cz

Muzeum umění

Veteran Arena

Jedna návštěva – tisíc let výtvarné kultury.
Motto vystihuje jednu z největších muzejních
a galerijních institucí v České republice, v níž
najdeme přes 180 tisíc sbírkových předmětů,
mezi nimi skutečné poklady evropského výtvarného umění. Pod touto značkou se vlastně skrývají i další adresy: Muzeum moderního
umění a mimořádně oblíbené Arcidiecézní muzeum.
Arcidiecézní muzeum Olomouc je muzeum
evropského významu a jediné 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 (už z doby cca 4000 př. n. l.). Projdete

se kolem základů hradu ze 12. století, navštívíte stejně starou hradní věž a ocitnete se pár
kroků od místa, kde byl roku 1306 zavražděn
král Václav III. Stálá expozice Arcidiecézního
muzea Olomouc nazvaná Ke slávě a chvále představuje v 16 sálech více než 300 děl
od románského slohu po baroko.
Muzeum moderního umění se specializuje
se na výtvarnou kulturu 20. a 21. století. Stálá expozice Dům milovníka umění představuje jedno z nejplodnějších uměleckých období
na přelomu 19. a 20. století – secese, moderny, expresionismu a kubismu. Na jednom místě
najdete díla věrozvěstů moderny Bohumila Kubišty, Emila Filly, Gustava Klimta, Antonína Hudečka, Jana Preislera, Alfonse Muchy či Otto
Gutfreunda. Uvidíte zde i díla slavného Victora
Vasarelyho.

Muzeum, které voní motorovým olejem
a benzínem? Ano, to je Veteran Arena. Největší soukromé muzeum veteránů v ČR nabízí
pohled na zhruba 160 automobilů, motocyklů
či třeba benzinových pump. Vše v dokonalém
stavu, žádné repliky, výhradně originály!
A co je podstatné – Veteran Arena nepokrytě fandí české technické zručnosti – díky
patriotismu šéfa muzea zde najdete největší kolekce tuzemských automobilek, jako byl
Wikov, Tatra, Zetka, Praga či Aero… K tomu
navíc čeká na hosty i expozice nejstarších rádií, gramofonů a přes čtyři stovky historických
telefonů.
Veteran Arena je prostě neodolatelná, a to
neplatí ani zdaleka jen pro zapálené motoristy!
www.veteranarena.cz
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Výstaviště Flora Olomouc –
zelený prostor v srdci města
Unikátní přírodní plocha, čtyři výstavnické
pavilony, sbírkové skleníky, botanická zahrada
a rozárium – to je Výstaviště Flora Olomouc.
Jeho areál v historických parcích v srdci Olomouce skýtá kromě prostoru pro pořádání veletrhů a výstav i řadu možností pro celoroční
využití.
Společnost Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
nabízí zájemcům pronájem a vybavení prostor
– interiérů i externích ploch, dále poradenství
a realizaci expozic, doprovodné programy, květinové výzdoby a aranže, prohlídky botanické
zahrady, rozária či sbírkových skleníků a další
širokou paletu služeb.

Historické parky
Přírodní areál Výstaviště Flora Olomouc patří ke kulturním a historickým klenotům města.
Rudolfova alej se stala oblíbeným místem vycházek měšťanů už počátkem 19. století. Obliba parků přetrvává dodnes – jejich zeleň je vyhledávaným místem pro setkávání, odpočinek
a relaxaci. Z původního skromného stromořadí
se rozloha zeleného prstence města tvořeného
Smetanovými, Čechovými a Bezručovými sady
rozrostla na více než 47 hektarů.

Výstavy a veletrhy
Výstaviště Flora Olomouc, a.s., patří k předním českým výstavnickým organizacím, při-

pravuje ročně na dvě desítky vlastních výstav
a veletrhů včetně doprovodných programů.
Rodinným stříbrem je nejstarší a největší česká květinová akce – mezinárodní zahradnická
výstava Flora Olomouc. Přehlídka špičkových
výpěstků květin, okrasných dřevin a aranžování
přivádí na výstaviště každým rokem desítky tisíc návštěvníků.

Pavilon A
Hlavní pavilon A prošel v letech 2013–2014
kompletní rekonstrukcí. Kapacita výstavní plochy
v přízemí je 1700 m2, galerie v patře disponuje
plochou 910 m2. Sál splňující nejvyšší nároky
moderní komunikační technologie včetně klimatizace, akustiky, pohyblivého schodiště a bezbariérového přístupu slouží vedle pořádání vlastních
výstav také k hostujícím výstavám a veletrhům,
kongresům, sympoziím, plesům, koncertům
a dalším akcím. V rámci rekonstrukce vznikla také
přístavba s plochou 1090 m2. www.flora-ol.cz

Rekonstruovaná a rozšířená budova hlavního výstavního pavilonu. 

Foto Výstaviště Flora a.s.

Mistra Jana Husa
připomene velké
oratorium
1415 – 2015. Rovných šest století nás
letos dělí od dramatického okamžiku, kdy byl
v Kostnici upálen český církevní reformátor
Jan Hus. Málokterá chvíle tolik ovlivnila následující dějiny českého národa jako právě tato.
Letos v červenci si toto velké výročí velké
české osobnosti připomeneme i v Olomouci.
Hold mistrovi pražské univerzity, který celým srdcem toužil po očistě církve od světské zkaženosti a pro své přesvědčení nakonec obětoval i život, složí v Moravském
divadle Olomouc zdejší rodák, skladatel,
zpěvák a spisovatel Richard Pachman. V divadelním sále se 1. července rozezní oratorium s prostým názvem Mistr Jan Hus.
O tom, že jde o dílo kvalitní, svědčí třeba
skutečnost, že za něj Richard Pachman dostal v roce 2006 ocenění na festivalu Zlatá
Praha ocenění z rukou Dagmar a Václava
Havlových. A právě tímto dílem si chce Olomouc připomenout šestisté výročí kostnického upálení. 
tourism.olomouc.eu

Cukrárna bez
cukru? Tvarůžková
v Olomouci!
Loštický šáteček či loštický koláček,
tyhle názvy bychom snad ještě v cukrárně
pochopili. Ovšem tvarůžková roláda, tvarůžková kremrole, tvarůžkový mouřenín,
tvarůžková korunka, tvarůžková anýzka či
dokonce tvarůžkový pivník? V Tvarůžkové
cukrárně v olomoucké Denisově ulici jsou
ale tyhle dobroty správně!
Specialita, kterou zná každý, i když třeba
v Olomouci nikdy nebyl, si našla po letech
z výrobny v Lošticích cestu i do Olomouce. Nejprve se v Olomouci objevil automat
na tvarůžky a letos dorazila i Tvarůžková
cukrárna rodiny Poštulkovy.
Vdolky, větrníky, rolády či dortíky, které
na pohled člověk nerozezná od sladkých
předloh, chutnají skvěle, i když se chuťové
buňky možná v prvním okamžiku diví, jelikož
chuť neodpovídá vzhledu. Obejdeme se
přitom bez kalorií a cukru, protože tvarůžky
jsou nejméně tučným ze všech sýrů. Kdo
má chuť na něco teplého, v nabídce jsou
třeba i tvarůžkové hotdogy, langoše, tatarák
či tvarůžkový lívaneček.
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Poklady uprostřed
chráněné lužní krajiny

Každý týden koncert
nebo divadlo
Prázdniny jak má být, to jsou Olomoucké
kulturní prázdniny. Od konce června do konce
srpna se díky nim v centru Olomouce stále něco
děje – především koncerty, doplněné divadelními
představeními. Sympatické je, že akce jsou rozloženy na několik míst ve městě, třeba na nádvoří radnice, na stage vedle Terezské brány nebo
do prostor Korunní pevnůstky.
Velkou hvězdou letošních kulturních prázdnin
je dlouholetý věrný průvodce slavného Santany,
zpěvák Alex Ligertwood. Laťku vysoko nastavenou drží také jihoafrická jazzová zpěvačka Melanie Scholtz, rodinná kapela The Brew, reprezentující klasický britský rock, nebo irská pěvkyně
Patricia Kelly, někdejší členka kultovní formace
Kelly Family, která se už léta věnuje sólové dráze.
Příznivci tuzemských prověřených kvalit se mohou těšit také – zahrají zde legendární bluesoví
Krausberry, funk-soul-rocková parta Ota Balage
Band či slovenský bluesrockový kytarista René
Lacko. Celý program prázdnin ještě bude upřesněn, každopádně ale je nač se těšit.
 www.olomouckekulturniprazdniny.cz

Colores Flamencos
chystají unikát!
Rajskou zahradu uprostřed areálu vybudoval výtvarník František Skála. 

Jen malý kousek od stotisícové
metropole lze najít oázu
nedotčené přírody, a v ní
originální komplex s poetickým
názvem Sluňákov.
Centrum ekologických aktivit města Olomouce, jak zní celý oficiální název tohoto střediska, je celoročně otevřený zájemcům všech
generací. Dozví se zde o Chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví, která zahrnuje
prostor mezi Olomoucí a Litovlí s původními
meandrujícími rameny řeky Moravy a lužními
lesy, a zjistí spoustu zajímavého z oblasti péče
o krajinu. Od loňska je tu navíc pro návštěvníky
jeden veliký magnet – Dům přírody Litovelského Pomoraví.
Stezka, kterou tvoří umělecky pojaté stavby
zasazené do mokřadů Chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví, připomíná dávnou
tradici umělecké koncepce krajiny, jejímž nejslavnějším příkladem je Lednicko-valtický areál.
„Tento prostor byl ještě po roce 1989 podmá-

Foto Oldřich Šembera

čeným polem, na kterém nechtěl nikdo hospodařit. Postupně zde úsilím lidí ze Sluňákova vznikl mokřad s pěti biotopy: lužním lesem, nivními
loukami, stojatými i tekoucími vodami a lidskými
sídly. Nakonec byl areál doplněn komponovanou krajinou s vycházkovým okruhem,“ vysvětluje ředitel centra Sluňákov Michal Bartoš.
Mezi přírodními jezírky a mokřady vzniklo
několik zastavení, kde si lidé mohou užít vnitřní
ztotožnění s krajinou. Niterný zážitek umožňují
díla renomovaných výtvarníků: Rajská zahrada
Františka Skály, Sluneční hora Miloše Šejna,
Lesní chrám a Kouzelný les Miloslava Fekara
a Ohniště zlaté spirály Marcela Hubáčka.
S areálem je propojený také navazující projekt Sedm bran k přírodě Litovelského
Pomoraví. „Projekt vytváří sedm pomyslných
způsobů, sedm příběhů, které tematicky souvisí s putováním, poetikou, vodou, vzduchem,
zemí, ohněm a společným obýváním krajiny
mezi zemí a nebem,“ doplňuje Michal Bartoš.
Návštěvníci mohou putovat územím Domu přírody s informační mapou. Informace lze získat
také prostřednictvím audiovizuálních pomůcek.

www.slunakov.cz

Španělskou kulturu nejlépe vystihuje
pestrost, temperament a ohnivost. Tanečnice flamenca, hráči na kytary a další muzikanti, tato prezentace živého jihoevropského světa se s letní Olomoucí pojí už řadu
let. Kulturu španělských měst i venkova
v Olomouci představuje už posedmé multižánrový festival Colores Flamencos, tentokrát v termínu 30. července až 2. srpna.
Díky němu se Olomoučané i návštěvníci
města seznamují nejen s tancem flamenco,
ale i s jedinečnou španělskou gastronomií a svébytnou španělskou kinematografií. Většina akcí se přitom odehrává přímo
pod širým nebem na Horním náměstí, jako
třeba flamencová fiesta, která spolehlivě
rozpálí aktéry i diváky. V kině Metropol mezitím probíhá přehlídka španělského filmu,
v jedné z nejlepších restaurací ve městě se
konají Dny španělské gastronomie, v jiném
oblíbeném podniku přijde na řadu i nefalšovaná sangria.
Lahůdkou bude flamencová fiesta. Jeden z nejlepších světových kytaristů Carlos
Piňana s doprovodnou skupinou a Moravskou filharmonií Olomouc připravili speciálně pro tento koncert symfonii, unikát, který
se nikdy jindy opakovat nebude.
www.flamencool.cz
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Místo kudy kráčely dějiny –
Arcibiskupský palác Olomouc

Slavnost 20. výročí
návštěvy Jana Pavla II.
v Olomouci
Letos si připomínáme 20 let od pobytu
Svatého otce Jana Pavla II. v Olomouci. Papežskou návštěvu z roku 1995 si připomeneme jak na Svatém Kopečku u Olomouce,
tak i v Olomouci. Bližší informace o připravované slavnosti a doprovodném programu
naleznete na
www.slavnostnakopecku.cz.

Průběh oslav:

Sídlo arcibiskupů je největší palácovou stavbou v Olomouci. 

Oficiální sídlo olomouckých biskupů, místo,
kde na trůn nastoupil František Josef I. a před
bitvou u Slavkova se radil rakouský císař s ruským carem, i budova, v níž pobývala císařovna
Marie Terezie či papež Jan Pavel II. – to vše
je Arcibiskupský palác v Olomouci. Objekt
ze druhé poloviny 17. století nabízí návštěvní-

Vstupní schodiště arcibiskupské rezidence.
Foto M. Machacek, archiv Arcbiskupstvi olomouckeho

Foto P. Antonin Basler

kům prohlídkový okruh s reprezentačními sály,
v nichž se dochovala bohatá rokoková, empirová i neobarokní výzdoba a dobový mobiliář.
Letos nově nabízíme pravidelné prohlídky pro děti (začátek dětské prohlídky je vždy
v 11:00, platí o víkendech a státních svátcích).
Tímto chceme vyjít vstříc rodinám, které mají
obavy, zda jejich potomci prohlídku zvládnou.
Pro děti je připraven speciální poznávací a zábavný okruh.
Od 23. dubna do 4. října 2015 si mohou
návštěvníci v rámci prohlídkového okruhu prohlédnout výstavu „Smlouva nová a věčná.
Eucharistie ve výtvarném umění“, kterou
u příležitosti Národního eucharistického kongresu připravilo Arcidiecézní muzeum ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým. Expozice je součástí projektu Duchovní osa Moravy,
její stěžejní část je umístěna v kryptě katedrály
sv. Václava, další pak v Arcidiecézním muzeu
Olomouc a Arcibiskupském paláci. Do obou
objektů (Arcibiskupský palác a Arcidiecézní muzeum) si lze zakoupit zvýhodněný vstup
na prohlídku. Návštěvníci se dále mohou těšit
na koncerty a tematické přednášky. Bližší informace k jednotlivým akcím naleznete na
www.arcibiskupskypalac.cz.

Martin Kučera

SVATÝ KOPEČEK u Olomouce
sobota, 16. května 2015
koncert Václava Hudečka,
bazilika na Svatém Kopečku u Olomouce
adorace studentů VKH Olomouc
neděle, 17. května 2015
10:30, mše svatá s uložením ostatků
sv. Jana Pavla II., hlavní celebrant kardinál Stanisław Dziwisz, arcibiskup a metropolita krakovský, bazilika na Svatém Kopečku u Olomouce
modlitba Anděl Páně
12:30–15:00, zábavný program pro
děti, ambit baziliky
13:00–14:30, komponovaný vzpomínkový program, bazilika
15:00, předpokládané ukončení
Vstup volný. Na vzpomínkovou slavnost
zve olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner.
OLOMOUC-HEJČÍN,
chrám sv. Cyrila a Metoděje
čtvrtek, 21. května 2015
18:30–20:30, koncert Antonín Dvořák:
oratorium Svatá Ludmila op. 71 pro
sola, sbor a orchestr na libreto Jaroslava Vrchlického. Vstupné dobrovolné.

Jan Pavel II. v arcibiskupské rezidenci, v pozadí olomoucký arcibiskup Jan Graubner
a pomocný biskup Josef Hrdlička.

Archiv Arcibiskupství olomouckého
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Návštěva Olomouce v létě,
to nejsou jen památky
Pestrý program pro návštěvníky všech věkových kategorií a zájmů připravilo na letní sezónu město Olomouc.
I v tomto roce se budou konat tematicky
zaměřené prohlídky města, které organizuje
po dobu letní sezony Informační centrum
Olomouc. Mezi oblíbené se zařadila novinka
z minulého roku, 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 od května do září
každou první sobotu v měsíci v 10 hodin,
a to na objednávku.
Další „ stálicí“ v nabídce je prohlídka „ Olomouc v kostce“, která vám přiblíží během
hodiny nejvýznamnější památky na Horním
náměstí. Prohlídka je zakončena výstupem
na věž. Od 15. června do 30. září se můžete
denně této prohlídky zúčastnit hned v několika časech (9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
a 17:00).
Na své si ale přijdou i turisté, kteří si město
raději projdou sami. Pro ně jsou v informačním
centru připraveny audioprůvodce po městě, nově také audioprůvodce po radnici,
pomocí kterých si je možné projít centrum
města či radnici samostatně, bez průvodců.

„Během sezony budou pro turisty zdarma
zpřístupněny taktéž olomoucké kostely či expozice na radnici, o které je stále větší zájem,“ řekla
Jitka Lučanová, vedoucí IC. Expozice na radnici
jsou volně přístupné během pracovních dnů, tematicky zaměřené na historii města, radnici, orloj.
„Díky spolupráci s agenturou Peřej Tours můžeme návštěvníkům města také nabídnout pohled
na Olomouc ze sedla kola či dokonce čtyřkola,
velmi oblíbené jsou také prohlídky na raftech,“
popisuje dále Jitka Lučanová. Pokud budete mít
kola vlastní, od minulého roku je možné jej uschovat za poplatek v úschovně jízdních kol, která
se nachází v podloubí radnice na Horním náměstí. Pokud nebudete mít kolo sebou, nezoufejte,
můžete si jej zapůjčit přímo v informačním centru,
v ČD Centru nebo v Centru SEMAFOR.
A jaké novinky čekají
na návštěvníky města?
Pro vodáky, pěší turisty, cyklisty a řidiče
s karavany bude od května 2015 zprovozněn
kemp, který se nachází v Olomouci-Hejčíně.
Kemp bude v první fázi vybaven sprchami,
toaletami, přístřešky, partystany a pergolami.
Do tří let pak budou vystavěny také chatky. Realizátorem projektu je Sdružení Krásná Morava.
Kdo má rád trochu dobrodružství a tajemna,
může se s historickým spolkem Durancia vydat
do olomouckého podzemí. Prohlídky jsou
realizovány v několika jazycích, na objednávku.
www.tourism.olomouc.eu;
www.olomouc.eu/semafor;
www. perej.cz; www.durancia.cz

Nabídka Informačního
centra Olomouc
Olomouc v kostce

Hodinová prohlídka s průvodcem po památkách Horního náměstí. Trasa je zakončena
prohlídkou radnice s výstupem na radniční věž.
Realizována od června do září vždy 6x denně.
Vstupné: 70 Kč osoba, děti 6–15 let 35 Kč,
děti do 6 let a držitele Olomouc region Card
zdarma, rodinné vstupné 175 Kč.

Domovní znamení

Prohlídka s průvodcem po domovních
znameních v centru města se koná od května
do září, vždy první sobotu v měsíci, od 10 hodin, na základě předběžné rezervace.
Sraz před informačním centrem – podloubí
radnice.
Vstupné: 50 Kč osoba, 25 Kč děti, studenti
a důchodci, děti do 12 let a držitelé Olomouc
region Card zdarma.

Výstup na radniční věž

Komentovaný výstup na vyhlídkový ochoz
75 metrů vysoké radniční věže. Možnost nahlédnout do komůrky, kde žil věžný.
Prohlídka celoročně, 2x denně prostřednictvím organizovaných výstupů. V době letní
sezony až 6x denně.
Vstupné: 30 Kč osoba, děti 6–15 let a studenti 10 Kč, děti do 6 let a držitelé Olomouc
region Card zdarma.

Audioprůvodce Olomoucí
a po radnici

Pro individuální návštěvníky jsou v IC k dispozici sluchátka s audiozáznamem výkladu
k hlavním památkám v centru města či na radnici. Umožňují vytvoření vlastní prohlídkové trasy.
Nahrávky jsou v několika jazykových mutacích.
Cena: 100 Kč, držitelé Olomouc region
Card zdarma. Vratná záloha: 300 Kč

Kryt civilní obrany

Komentovaná prohlídka krytu v Bezručových sadech, který byl v 50. letech zbudovaný
jako velitelské stanoviště štábu civilní obrany.
Prohlídky se konají pouze v období od června
do září. Čtvrtek, Sobota: 10:00, 13:00, 16:00.
Vstupné: 30 Kč osoba, děti do 15 let
zdarma.

Úschovna kol a zavazadel
Vizualizace vznikajícího kempu v Olomouci-Hejčíně. 

Foto Krásná Morava

V podloubí radnice po dobu letní sezony je
provozována úschovna kol a zavazadel.
Cena: 30 Kč; vratná záloha 100 Kč.

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 | tourism.olomouc.eu
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Zveme vás na akce:
• 30.5.2015
Den zdraví s bohatým programem
a přednáškami MUDr. R. Gocála.
• 16.8.2015
Veterán rallye Z lázní do lázní,
výstava vozidel, kulturní program.

• ubytování v lázeňském domě Balnea
se službami pod jednou střechou
• ubytování ve stylovém penzionu
Majorka s funkční zděnou pekárnou
• pestrá nabídka léčebných
a relaxačních procedur
• bazén s whirlpoolem
• vynikající kuchyně
• příjemný personál

Poznejte okolí:
• přírodní park Velký Kosíř
s rozhlednou
• zámky, muzea, ZOO, aquapark
• památka UNESCO v Olomouci
• zapůjčíme vám hole na Nordic walking
• uschováme nebo zapůjčíme kola

Lázně Slatinice a.s.
E-mail: pobyty@lazneslatinice.cz
Tel.: 585 944 599

www.lazneslatinice.cz

Zažijte

výjimečné léto v lázních
• Léčebné a wellness procedury
• Whirlpool, sauny, bazény
• Přírodní léčivý zdroj
• Moderní polárium
• Útulné kavárny a restaurace
• Malebná příroda, turistické zajímavosti

Zveme Vás v roce 2015
9. 5. | Tradiční setkání historických vozidel
16. 5. | Otevírání 462. lázeňské sezóny - celodenní kulturní a zábavný program
12. 9. | Den Srdce - zábavný a osvětový program
Červen - září | Nedělní promenádní koncerty - kulturní dopoledne

www.ltnb.cz
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Okénko do lázní Olomouckého kraje

Navštivte Therme Losiny,
první termální park v České republice
V Termálních lázních Velké Losiny vzniká unikátní termální park Therme Losiny.
Jako jediný svého druhu v ČR nabídne relaxační a regenerační vodní svět, bazény,
napuštěné originální sirnou termální vodou. Velikostí a zaměřením bude možné
Therme Losiny srovnávat s proslulými rakouskými Laa an der Thaya či Gmünd.
Nechte se unést do světa souznění člověka
s přírodou, do světa, kde máte možnost dosáhnout harmonie těla a duše. Nechte tedy vodu,
ať vás léčí. Dovolte doteku, ať vás uzdravuje.
Povzbuďte své tělo vhodnou aktivitou. Naučte
se uvolnit mysl. Relaxujte s celou svojí rodinou.
„Sirná léčivá termální voda je již po několik
desetiletí základní složkou celé lázeňské péče
v Termálních lázních Velké Losiny,“ říká Ing. Martin Plachý, jednatel Termálních lázní Velké Losiny
a dodává: „V lázeňském parku, na místě, kde se
nyní nachází termální park Therme Losiny, bylo
v 50. a 60. letech minulého století vybudováno
termální koupaliště napuštěné právě termální

sauny, masáže, cvičení v bazénu, zázemí
pro rodiče s dětmi, vnitřní samoobslužná restaurace a rychlé letní venkovní občerstvení, bezbariérový přístup, celoroční provoz

sirnou vodou. Historie a oblíbenost termálního
koupaliště nás přivedla k myšlence vybudovat
na místě původního koupaliště jedinečný termální park, který v České republice nemá obdoby –
Therme Losiny.“
Pro vaši ideální relaxaci, regeneraci, ale
i zábavu jsme připravili: 9 termálních bazénů
– naplněných výhradně léčivou termální vodou,

Navštivte Therme Losiny a ubytujte se u nás
s mnoha výhodami. Rezervujte si již nyní ubytování v našich lázeňských hotelech a využijte
mnoha výhod.
• ubytovaní v hotelu Diana (min. na 2 noci) získají 50% slevu na celodenní vstupné
do termálního parku Therme Losiny
• v létě doprava zdarma z hotelu Diana
do Therme Losiny a zpět
• ubytovaní v našem dalším hotelu Eliška (min. na 2 noci) získají slevu 30% na celodenní vstupné do Therme Losiny
• připravili jsme pro vás speciální pobytový balíček „Termály naplno“
www.termaly-losiny.cz
www.lazne-losiny.cz
www.diana-losiny.cz

Nejvýznamnější akce na střední Moravě

květen
Author Šela Marathon – Hrad Helfštýn
Velká cena Mohelnice – Mohelnice
Otevření kolonády – Lázně Teplice nad Bečvou
Pouť Navštívení P. Marie – Svatý Kopeček
Pochod za loštickým tvarůžkem – Loštice
Beerfest Olomouc – Olomouc
červen
Ecce Homo Šternberk – Šternberk
Záhorské slavnosti – Lipník nad Bečvou
Hanácké Benátky – Litovel
Wolkrův Prostějov – Prostějov
V zámku a podzámčí – Přerov
Z pohádky do pohádky
– Zámek Náměšť na Hané
Hody – Náměšť na Hané
Loštické slavnosti hudby a tvarůžků – Loštice
Uničovský jarmark – Uničov
Hranický rock fest – Hranice

červenec
Jízda králů – Doloplazy
Keltská noc – Plumlov
Mezinárodní setkání řemeslníků
kolářů Josefkol – Čechy pod Kosířem
Hanácké hody – Němčice nad Hanou
Setkání dechových hudeb – Dřevohostice
Hudební kulturní léto – Litovel
srpen
Přerovské svatovavřinecké hody – Přerov
Květiny pro zámeckou paní
– Zámek Náměšť na Hané
Tovačovský portál – Tovačov
Kojetínské hody – Kojetín
Mohelnický dostavník – Mohelnice
Hefaiston – Hrad Helfštýn
Šternberský kopec – Hrad Šternberk
Bobr Bike – Litovel
Litovelský otvírák – Litovel

Balony nad hradem – hrad Bouzov
Šermířský víkend – zámek Plumlov
září
Lidový rok, folklorní festival – Velká Bystřice
Ecce Homo Historic – Šternberk
Dny evropského dědictví – řada míst regionu
Prostějovské hanácké slavnosti – Prostějov
Den srdce – Lázně Teplice nad Bečvou
Mistrovství Evropy v autocrossu – Přerov
Svatováclavské hody – Tovačov
říjen
Česko-slovenský jazzový festival – Přerov
Bobr Cup – Litovel
Slavnostní výlov Hradeckého rybníka – Tovačov
listopad–prosinec
Vánoční trhy ve městech regionu
www.ok-tourism.cz

Foto archiv Olomouckého kraje
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Hudba je v Olomouci
doma už po staletí
hudební zážitky se dají
v Olomouci čerpat po celý
rok. stará se o to například
moravská ﬁlharmonie a festivaly
typu Dvořákova Olomouc
či svátky písní.
Skutečnou lahůdkou je ale podzim. Během září a října hostí Olomouc mezinárodní
varhanní festival a Podzimní festival duchovní hudby.
Od 3. do 17. září se v chrámu svatého
Mořice odehraje už 47. ročník festivalu, jehož
úspěch je založen na součinnosti světových
varhaníků a královského nástroje vratislavského varhanáře Michaela Englera. Festival vznikl
v roce 1969. Od počátku u něj stál profesor
Antonín Schindler. Nejprve musel unikátní,
avšak zchátralý nástroj z roku 1745 zrekonstru-

ovat a rozšířit. Tento podnět pak vedl k založení varhanního festivalu, kde nyní účinkuje řada
uznávaných umělců z celého světa.
Jako město s tisíciletou duchovní tradicí
a bohatou historií hudební tvorby je Olomouc
ideálním hostitelem festivalu duchovního rozměru. Právě takový je Podzimní festival duchovní hudby, který patří k Olomouci od roku
1994. Dramaturgie čerpá z odkazu slavných
světových skladatelů, všímá si ale i současné
hudby s duchovní orientací. Program festivalu je jako vždy velmi pestrý a bohatý. Naprostým vrcholem bude 10. října novodobá česká
premiéra Messa di Gloria italského skladatele Gaetana Donizettiho. „Je to krásný a u nás
neznámý titul, který dává vyniknout hlasovému
mistrovství všech sólistů v náročných áriích
stylu belcanto,“ říká organizátorka festivalu
Dobromila Hamplová. O hudební provedení se
společně postarají Filharmonie Hradec Králové
a Český filharmonický sbor Brno.

Foto MMOl

H LED Á M E AB S O LVE N T Y !

www.absolventi.upol.cz

