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Pro fanoušky her a herních aplikací jsme
připravili zajímavou možnost, jak poznat město
Olomouc z jiného úhlu. Od letošního roku si má
každý možnost zdarma v systému Android stáhnout herní aplikaci „Olomouc Labyrinth“, v rámci níž se vydáte na bezpečnou cestu 3D bludištěm vytvořeného podle olomouckého modelu
města, umístěného v centru města.
Cílem hry je posbírat hvězdy, které se v labyrintu centra nacházejí, musíte však dávat pozor
na bomby, které se vám objeví v cestě. Celkem
na vás čeká cesta v 16 různě obtížných levelech, které na sebe navazují.
Hra je určena všem věkovým kategoriím
a najdete v ní zajímavé snímky města. Ty se objeví vždy po zdolání určitého stupně.
Hra v systému Android vznikla za podpory dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
v rámci celostátní soutěže Obec přátelská rodině v roce 2014.
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.petrsomek.olomouc

Olomoucké kostely otevírají své brány

Olomouc je coby církevní metropole Moravy také městem kostelů.

Olomoucké chrámy, kostely a kaple otevřou
své brány svým návštěvníkům i tuto turistickou sezonu. Od 21. dubna do 30. září 2016 si
tak můžete s průvodcem prohlédnout chrámy
sv. Mořice, sv. Michala a Panny Marie Sněžné,
katedrálu sv. Václava, Sarkandrovu kapli i baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. K těmto místům se již tradičně přidává také
kaple sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, který je na seznamu UNESCO památek.
Prohlídky jsou organizovány zdarma (časy
prohlídek naleznete na webu či v informačním
centru v podloubí radnice). V době konání bohoslužeb mohou být prohlídky omezeny.

Foto Jan Andreáš

„Od návštěvníků máme samé pozitivní ohlasy, proto církevní subjekty v této nabídce podporujeme i v tomto roce,“ řekl náměstek primátora Pavel Urbášek.
Podrobný, aktuální přehled s přístupněním
olomouckých kostelů najdete na:
tourism.olomouc.eu
Ve vybraných kostelech budou po dobu letní sezony probíhat i varhanní produkce, které
organizuje Konzervatoř Evangelické akademie.
Kromě těchto produkcí lze objednat také netradiční prohlídku varhan v katedrále sv. Václava.
Kontakt: tel: +420 723 854 256;
e-mail: martin.latal@psmorfeus.com

soutěž ƒ soutěž ƒ soutěž ƒ soutěž ƒ 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

Vyzkoušejte novou hru
Olomouc Labyrinth
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Vítejte v Olomouci, mílí hosté,
pokud se vám dostal do rukou tento magazín a už jste kdy v Olomouci byli, jistě
budete souhlasit, že k popsání všech
krás města a důvodů k další návštěvě
jeho stránky nestačí. Pokud čtete tyto
řádky a v Olomouci jste dosud nebyli,
pak vězte, že návštěva našeho města
ještě předčí vaše očekávání.
Pobyt v Olomouci umí návštěvníka
snadno přesvědčit, že se jedná o jedno z nejvýznamnějších a nejstarších
sídel v českých zemích. Více než tisíc
let politických, kulturních, vědeckých,
vojenských i církevních dějin jsou zkrátka patrné na každém kroku. Dvojnásob
to samozřejmě platí v centru města, ne
však pouze tam - například unikátní památky pevnostní architektury, starobylý
klášter a pohřebiště olomouckých Přemyslovců či jedno z nejznámějších moravských poutních míst a velká zoologická zahrada vás zavedou i do okrajových
částí Olomouce.
Olomouc ale nežije jen památkami. Během procházek po městě a městských
parcích můžete usednout do jedné
z mnoha restauračních zahrádek, cukráren či kaváren a sledovat kulturní akce,
které během sezóny oživují centrum
města. Preferujete-li aktivně trávený volný čas, jsou zde pro vás výlety na lodi
a raftech, půjčovny kol a koloběžek, lanové parky, in-line stezky či aquapark
a koupaliště.
Milí hosté, vítejte tedy v Olomouci. Přeji
vám jen samé dobré a příjemné zážitky.

Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor statutárního města
Olomouce

Vydalo statutární město Olomouc, 2016
tourism.olomouc.eu
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Korunou v čele olomouckých parků
je obnovené rozárium

Olomoucké městské parky mají od začátku letošního dubna staronovou atrakci. Je jím
obnovené rozárium, druhé největší v České republice. Čtyři stovky odrůd růží včetně vzácných
světových unikátů a současně prostor pro rekreaci a pohodový odpočinek, takové je rozárium poté, kdy prošlo zásadní rekonstrukcí. Připravené na zájem návštěvníků jsou ale všechny
olomoucké parky a Výstaviště Flora.
Při vstupu do areálu přivítají návštěvníky dřevěné terasy pro sezení i ležení, stylové stříšky,
jež poskytnou stín v parných dnech a zanedlouho i pohodlné travnaté plochy pro piknik.
Obnovené záhony s unikátní sbírkou růží nově
doplňují informační panely, které budou sloužit
i jako netradiční noční osvětlení, což prosto-

Kontakty
a otevírací doba
Botanická zahrada, rozárium
a Zahrada smyslů
IV.–X. 9.30–18.00 hod.
denně mimo pondělí
Vstup zdarma
Sbírkové skleníky
II. 9.30–16 hod. pouze o víkendech
III. 9.30–16 hod. denně mimo pondělí
IV.–X. 9.30–18 hod. denně mimo pondělí
Vstupné:
Plné vstupné: 50 Kč
Snížené: 30 Kč
(děti 6–15 let, senioři, studenti)
Rodinné vstupné
(2 dospělí + 1 až 4 děti): 100 Kč
www.ﬂora-ol.cz

ru dodá jedinečnou atmosféru. Součástí jsou
i vodní prvky a plocha pro hru petanque.
Nové rozárium je nejen krásné, ale plní i roli
veřejného prostoru a komunikační spojnice.
„Podařilo se nám rehabilitovat architektonicky velmi významný prostor, který je novým
bodem v mapě veřejných prostranství města.
Právě to bylo hlavním smyslem obnovy rozária, která se uskutečňuje v návaznosti na řešení celého území městských parků,“ uvedl při
otevření areálu primátor Antonín Staněk. „Kromě toho, že má rozárium ambici stát se znovu
chloubou olomouckých zahrad, ožije a především umožní nové propojení z ulice 17. listopadu do centra města,“ vyzdvihl novou funkci
areálu primátor. Tuto funkci rozária a botanické

zahrady podtrhuje i skutečnost, že areály budou
bezplatně průchozí, uzavírat se budou pouze
na noc.
Podobu rozáriu vtiskl renomovaný zahradní architekt Zdeněk Sendler. Díky zajímavým prvkům
teď bude rozárium i výjimečným prostorem pro
trávení volného času. „Nová rekreační funkce
areálu hraje důležitou roli a skvěle koresponduje
se snahou o oživení městských parků. Rozárium navíc navazuje na univerzitní areál Pevnost
poznání a Korunní pevnůstku,“ doplnil náměstek
primátora Aleš Jakubec.
Unikátní prostor rozária je s rozlohou 3,5
hektaru druhým největším svého druhu v České
republice. Květinová sbírka růžové zahrady čítá
na cca 400 záhonových sadových a popínavých
odrůd růží. „Zatímco při dubnovém otevření ještě
logicky nemohla krása růží vyniknout, už letos
v létě tomu bude jinak,“ slibuje Jiří Uhlíř, ředitel
Výstaviště Flora Olomouc. „Také proto chystáme
na 24. června velkou zahradní slavnost Rozárium v novém, která by pomocí zábavného, kulturního a vzdělávacího doprovodného programu
měla tuto význačnou část našeho areálu přiblížit
veřejnosti,“ doplnil Uhlíř.
A další parky? Olomouc bývá označována
za perlu na zeleném polštáři. Oním polštářem
je myšlen věnec parků, který obklopuje historické jádro města. Všechny tyto parky, ať už
Smetanovy, Bezručovy či Čechovy sady nebo
některé další menší parky, mohou zájemci kdykoliv navštívit. K nejznámějším patří Smetanovy
sady, kde probíhají i mezinárodní výstavy Flora Olomouc a kde najdete například palmové
skleníky. Asi nejromantičtěji působí Bezručovy
sady. Stromořadí, lemující pás středověkých
městských hradeb, kdysi založil sám maršál Radecký. Přijďte se přesvědčit sami, že procházka
parky kolem Olomouce je neopakovatelným zážitkem. www.ﬂora-ol.cz

Tipy na zajímavé
akce na Výstavišti
Flora 2016
Flora Olomouc | 21.–24. 4.
mezinárodní zahradnická výstava
a veletrh
Moravia Sport | 24.–25. 6.
veletrh sportovních potřeb a vybavení
Flora Olomouc (Hortikomplex) | 20.–23. 10.
výstava ovoce, zeleniny
a školkařských výpěstků,
podzimní etapa
Vánoce Flora | 10.–19.12.
vánoční trhy
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Safari i poutní chrám. Svatý
Kopeček vévodí Olomouci

K nejkrásnějším místům Olomouce patří už
od 17. století Svatý Kopeček. Nejoblíbenější
výletní a poutní místo regionu, které najdeme
na úpatí Nízkého Jeseníku, je od historického
centra Olomouce vzdáleno pouhých 8 kilometrů,
tedy pár minut autem. Tento kopec je doslova
rájem pro celé rodiny – je tu skvělá zoologická
zahrada, značené lesní cesty a cyklostezky, cukrárny a hlavně unikátní barokní poutní bazilika,
kterou navštívil i papež Jan Pavel II.
Nejvýznamnější dominantu Svatého Kopečka tvoří poutní chrám Navštívení Panny Marie.
Tento architektonický klenot je chloubou moravského barokního umění. V roce 1995 zde
sloužil bohoslužbu i Jan Pavel II.

Počátky chrámu spadají do roku 1629, kdy
zde jako díky za záchranu nechal olomoucký
obchodník Jan Andrýsek vybudovat kapli. Její
zázračná pověst přitahovala davy poutníků, takže o nějakých padesát let později zde vyrostl
ohromný poutní chrám a také dům pro ubytování poutníků. Dodnes se zde můžeme potěšit
nejen nádhernou prací mistrů malby či štukatérství, ale i malebnými historickými krámky.
Veliká mořská akvária, výběhy šelem, společný areál vlků a medvědů, pavilon levhartů,
průchozí výběhy klokanů či makaků, to všechno jsou atrakce, které nás od baziliky přenesou
do nedaleké Zoo Olomouc.
Více než čtyři sta druhů zvířat žije v této velmi oblíbené zoologické zahradě, která těží z
péče zdejších chovatelů i z půvabného lesního
prostředí, v němž je vybudovaná. V posledních
letech se v zoo postupně otevírají safari zóny,
momentálně se můžete podívat do euroasijské
a africké safari.
Na Svatém Kopečku najdeme i lanový park,
rozhlednu a řadu dobrých restaurací, stylových
kaváren či vyhlášených cukráren. A po značených stezkách se můžete vydat třeba na nedalekou pevnůstku Fort Radíkov.

Na léto je aquapark
i plavecký bazén
Chrlič, vodní stěna, skluzavky, tobogány…
Když nastanou letní vedra, v Olomouci je vždy
kam utéct. Využít můžete třeba aquapark a nedávno rekonstruovaný plavecký bazén v centru
města. Pro ty, kdo upřednostňují koupání v přírodě, je zde samozřejmě i areál olomouckých
Poděbrad včetně udržovaných pláží, restaurace
a půjčovny sportovních potřeb.
V aquaparku lze trávit čas vodními radovánkami po celý rok. V létě je navíc otevřená i venkovní část, což je další prostor ke koupání či k jízdám na skluzavce a obřím, 117 metrů dlouhém
tobogánu. Kromě plavání je zde hřiště pro děti
a pro plážový volejbal a samozřejmě restaurace
a další služby.
V centru Olomouce své dva bazény nabízí Plavecký stadión. K vnitřnímu bazénu se
od června do srpna přidává i krásný bazén venkovní a dětské brodítko se skluzavkou. Nedávno modernizovaný bazén i jeho okolí zaručuje
příjemný a pohodově strávený letní čas.
www.aqua-olomouc.cz
www.olterm.cz/plavecky-bazen

Více informací najdete na odkazech
www.svatykopecek.cz,
www.zoo-olomouc.cz,
www.nordicwalking-olomouc.cz
tourism.olomouc.eu

Kalendář významných akcí – Olomouc 2016
DUBEN
Ekologické dny | 15. 4.–1. 5.
26. ročník festivalu, ekojarmark, kulturní program,
výstavy, besedy a přednášky | www.slunakov.cz
Academia Film Olomouc | 19.–24. 4.
51. mezinárodní festival populárně-vědeckých
ﬁlmů | www.afo.cz
KVĚTEN
Dvořákova Olomouc| 2.–25. 5.
15. ročník mezinárodního hudebního festivalu
www.mfo.cz
Garden Food Festival | 14.–15. 5.
2. ročník gastronomického festivalu
www.gardenfoodfestival.cz
Olomoucká muzejní noc | 20. 5.
3. ročník společné akce olomouckých muzeí, galerií a dalších kulturních institucí, noční prohlídky
expozic s doprovodným programem
www.olomouckamuzejninoc.cz
Olomoucké vinné slavnosti | 21. 5.
jarní část vinných slavností spojených s otevřením
turistické sezony ve městě
www.olomoucka-vinna.cz; tourism.olomouc.eu
ČERVEN
Svátky města Olomouce| 3.–4. 6.
tradiční historické oslavy města, průvod ke cti
sv. Pavlíny, Historická bitva, koncerty & divadla, řemeslný jarmark a hry | svatkymesta.olomouc.eu
Noc kostelů | 10. 6.
7. ročník zpřístupnění olomouckých kostelů

a modliteben | www.nockostelu.cz
Bounty Rock Cafe Open Air 2016 | 11. 6.
6. ročník rockového festivalu, koncerty Alphaville
a dalších kapel… | www.brcopenair.cz
Olomoucký 1/2maraton | 25. 6.
7. ročník největší sportovní události v Olomouci,
sportovní veletrh | www.runczech.com
Olomoucké barokní slavnosti | 29. 6.–22. 7.
4. ročník letního festivalu barokní opery a dalších
doprovodných akcí, formou palácových slavností
baroko.olomouc.eu
ČERVENEC
Noční muzicírování pod renesanční lodžií |
červenec–srpen | každou sobotu 21.00 hodin
tradiční cyklus večerník komorních koncertů
u radnice | nocnimuzicirovani.olomouc.eu
Olomoucké kulturní prázdniny | červenec –srpen
multižánrový prázdninový festival oživující centrum
města koncerty, divadelními představeními a výstavami | www.olomouckekulturniprazdniny.cz
Colores Flamencos | 28.–31. 7.
8. ročník mezinárodního festivalu ﬂamenca a španělské kultury | www.ﬂamencool.cz
SRPEN
Czech Cycling Tour
8. ročník mezinárodního cyklistického etapového
závodu | www.czechcyclingtour.cz
Flora Olomouc Letní etapa | 18.–21. 8.
letní etapa mezinárodní zahradnické a květinové
výstavy a veletrhu & Vyznání růžím

www.ﬂora-ol.cz
Olomoucké divadelní prázdniny | srpen
7. ročník divadelního festivalu |
www.moravskedivadlo.cz
ZÁŘÍ | ŘÍJEN
Oslava maršála Radeckého | 2.–3. 9.
oslavy spojené s přehlídkou dechových vojenských hudeb | www.radecky.eu
Beerfest | 22.–24. 9.
15. ročník pivního festivalu spojeného s hudebním
programem | www.pivnifestival.cz
Mezinárodní varhanní festival | 5.–19. 9.
48. ročník festivalu varhanní hudby | www.mfo.cz
Dny evropského dědictví | 7.–11. 9.
Dny otevřených památek, taneční představení
bratří Bubeníčků, koncerty & divadla, komentované prohlídky | ded.olomouc.eu
Podzimní festival duchovní hudby| září–říjen
23. ročník festivalu duchovní hudby
www.podzimni-festival.cz
Setkání Hanáků | 28. 9.
7. ročník největší prezentace Hané a jejích tradic
www.setkanihanaku.eu
LISTOPAD | PROSINEC
Svatomartinská Olomouc | 11. 11.
oslava svátku sv. Martina, ochutnávka a prodej
mladých vín | www.vanocnitrhy.eu
Olomoucké Vánoce | listopad – prosinec
tradiční vánoční trhy, Mikulášská nadílka, kulturní
a doprovodný program | www.vanocnitrhy.eu
Změna programu vyhrazena
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Slavný El Greco poprvé v České republice!
Slavný španělský manýristický malíř
El Greco bude klenotem letošní sezóny Arcidiecézního muzea v Olomouci! El Grecův obraz
Klanění pastýřů bude v červnu součástí oslav
desátého výročí otevření tohoto ojedinělého
muzea. Bude to premiéra tohoto díla nejen
v Olomouci, ale i v České republice.
Dílo světoznámého malíře z přelomu 16. a 17.
století do Olomouce zapůjčí věhlasné Metropolitní muzeum v New Yorku výměnou za zápůjčku
Tizianova obrazu Apollón a Marsyas ze sbírek
olomouckého arcibiskupství. „V Olomouci se
na oplátku objeví klenot ze sbírek Metropolitního muzea, a to obraz Klanění pastýřů od španělského manýristického malíře El Greca, který
ještě v České republice nebyl vystavený,“ uvedl
olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „Je to pro
nás velká čest i renomé. Jedno z nejvýznamnějších světových muzeí nás vnímá jako důvěryhodného a významného partnera,“ dodal Michal
Soukup, ředitel Muzea umění, jehož součástí
Arcidiecézní muzeum je. El Greco bude v Olomouci vystaven do 4. září.

Za návštěvu ovšem rozhodně stojí všechny
součásti Muzea umění, tedy Arcidiecézní
muzeum a Muzeum moderního umění.
Celek dává dohromady třetí největší galerii
v České republice.
Arcidiecézní muzeum Olomouc 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.
A nejznámější poklady? Šternberská madona
ze 14. století, fascinující barokní Troyerův kočár, který kdysi nadchl i císařovnu Marii Terezii,
a třeba slavná monstrance Slunce Moravy, ozdobená 1400 diamanty a smaragdy.
Muzeum moderního umění se specializuje se na výtvarnou kulturu 20. a 21. století.
Na jednom místě najdete díla Bohumila Kubišty, Emila Filly, Gustava Klimta, Antonína Hudečka, Jana Preislera, Alfonse Muchy či Otto Gutfreunda. Uvidíte zde i práce slavného Victora
Vasarelyho.
www.olmuart.cz
foto: Metropolitan Museum of Art, New York

Patnáct století města, největší sbírka
autoveteránů a další kousky
Muzeum umění, Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum, Muzeum olomoucké pevnosti,
Veteran Arena… Ve městě, které je plné historie, samozřejmě najdeme i řadu dobrých muzeí.
Díky tomu, jak moderně jsou jejich expozice pojaté, zaujmou každého.
Nejstarší městská instituce tohoto typu,
Vlastivědné muzeum v Olomouci 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 založili první
české muzeum na Moravě, přesto je to dnes
zcela současné muzeum s mimořádně atraktivními a nedávno dokončenými expozicemi. Navíc
spravuje více než milion sbírkových předmětů!
V jednotlivých sálech vás překvapí třeba
1500 let historie Olomouce i unikáty z dějin
nejstarší moravské univerzity, nadšeni budou
i ti, které fascinuje příroda. 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 barokní 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!
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 majitele muzea zde najdete největší
kolekce tuzemských automobilek. K tomu navíc
čeká na návštěvníky i expozice nejstarších rádií, gramofonů a přes čtyři stovky historických
telefonů.
Srdcem sbírky jsou tedy automobily československé předválečné výroby, zejména Tatra,
Wikov, „Zetka“, Praga, Aero a Škoda. Ve Veteran Areně můžete shlédnout unikátní automobily Wikov vyráběné v nedalekém Prostějově.
Veteran Arena je jediné muzeum na světě, kde
uvidíte ucelenou kolekci unikátních sedmnácti
vozů této značky na jednom místě.
Muzeum olomoucké pevnosti připo-

míná, že Olomouc byla od 17. století jednou
z největších pevností v habsburské monarchii.
Muzeum najde návštěvník v areálu Korunní
pevnůstky pár kroků od centra města, vedle
krásného parku, botanické zahrady a rozária. Toto muzeum připomíná, že od 2. poloviny
17. století byla Olomouc hlavní hraniční pevností
monarchie. V budově bývalé prachárny uvidíte
mimo jiné fotograﬁe, nákresy vojenských map
i archeologické nálezy a vedle toho i unikátní
mnohametrový model města v podobě z roku
1758, kdy Olomouc úspěšně čelila pruskému
obléhání.
Projít si můžete i další pevnostní objekty,
forty XVII v Křelově, II na Radíkově, XXII
v Černovíře a fort číslo XIII na Nové Ulici.
V postupně zvelebovaných objektech přibývají
nové muzejní 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 během sezóny na různé kulturní akce, jako
jsou divadelní představení, rekonstrukce bitev
či C.K. kinematograf.
www.vmo.cz | www.veteranarena.cz/cs
www.pevnostolomouc.cz
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Pevnost poznání: věda pro
každého v atraktivním balení

Dělostřelecký sklad po jednom a půl století vojenské služby patří moderní vědě.

Foto Jan Andreáš

Doslova pro celé rodiny je Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy. Dokazuje tím, že
olomoucká pevnost nezajímá jen příznivce vojenské historie. Nové muzeum vědy Pevnost
poznání, které sídlí v Korunní pevnůstce, je už
více než rok oblíbeným cílem všech, kdo chtějí
poznat záhady a tajemství přírodních věd.
Navíc se tak děje atraktivní moderní formou interaktivních expozic. Procházka korytem
řeky seznámí se zákonitostmi říčního systému.
Osobní prohlídka detailních zákoutí osmimetrového modelu mozku umožní udělat si představu
o fungování nejsložitějšího lidského organismu.
Na vlastní oči poznáte, jak fungují různé verze 3D promítání či jaká kouzla dovede světlo.
Zajímají vás daleké světy v kosmu? Vesmírem
vás provede digitální planetárium; stačí se pohodlně usadit či spíše si lehnout a sledovat zrod
vesmíru na obloze, která se během pár okamžiků rozzáří nad vašimi hlavami. Připraveny jsou
i další supermoderní cesty, jak blíže poznat vědecká témata. Fajn je, že skoro všechno si tady
člověk může nejen zjistit, ale i nějak ověřit či vy-

zkoušet na interaktivních exponátech, díky nimž
porozumíte fyzikálním jevům a zákonům.
Využito je samozřejmě i historické prostředí objektu. Jaká byla tato pevnost v dobách,
kdy nebyla útočištěm vědy, ale vojenských
jednotek? Dozvíte se o tehdejších řemeslech,
zdravotnictví, stavebnictví, balistice i kartograﬁi. V hlavních rolích 18. století a armáda, která měla nejlepší přístup k novým vědeckým
a technickým poznatkům. Vyzkoušet si můžete
i střelbu z kanónu na olomouckou pevnost!
Pevnost poznání sídlí v unikátním prostředí
někdejšího dělostřeleckého skladu z poloviny 19. století. Velká čtyřpodlažní budova dnes
nabízí perfektní kombinaci historie a úžasné
moderní techniky. Hned vedle v bývalé prachárně najdete Muzeum olomoucké pevnosti.
Oba objekty jsou součástí Korunní pevnůstky,
kterou založila roku 1754 Marie Terezie. Areál pevnůstky obklopují rekreační plochy Bezručových sadů, botanické zahrady a rozária.
www.pevnostpoznani.cz

Kontakty a otevírací doba

studenti, ZTP, ZTP/P)
Rodinné I: 120 Kč
(2 dospělí + 1 dítě od 6 do 15 let)
Rodinné II: 150 Kč
(2 dospělí + 2 až 3 děti od 6 do 15 let)
Zdarma: děti do 6 let, průvodce ZTP
www.pevnostolomouc.cz
Fort XIII Nová ulice
Prohlídka fortu je možná na objednávku.
Tel.: 603 217 611
Fort XXII Lazecký Černovír
úterý – neděle: 9–16 hod.
pondělí: zavřeno
Vstupné:
Základní: (dospělí) 40 Kč
Rodinné: (2 dospělí + 2 děti) 80 Kč
důchodci, studenti, skupiny 30 Kč
děti do 10 let, osoby ZTP zdarma

Pevnost poznání
úterý – pátek 9–17 hod.
pondělí – zavřeno
sobota – neděle 9–18 hod.
Vstupné:
Dospělí: 95 Kč
Snížené: 75 Kč (děti 3–15 let, senioři nad 65 let,
studenti, ZTP, ZTP/P)
www.pevnostpoznani.cz
Barokní prachárna v Korunní pevnůstce
IV.–X. úterý – neděle 9–17 hod.
pondělí zavřeno
IX.–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,

Beerfest má podzimní
premiéru. Slibuje
stovku značek piva

Velkou tradici má v Olomouci dobré pivo,
jehož svátkem je každoročně třídenní festival
Beerfest. Už popatnácté se setkají tisíce fanoušků kvalitního piva, aby si užili pestrost a chuťovou
rozličnost zhruba stovky druhů piva od třiceti pivovarů. O dobrou náladu se v Korunní pevnůstce,
kde se Beerfest koná, vždy stará bohatý koncertní program na dvou pódiích.
V areálu pivního festivalu budou návštěvníci
moci ochutnat okolo 100 značek piva počínaje
klasickými „desítkami“ až po nejrůznější pivní
speciály z produkce více než 30 pivovarů z ČR,
regionálních pivovarů a minipivovarů. Po tři dny
je pro návštěvníky největšího pivního festivalu
v republice připraven bohatý doprovodný program spojený s vystoupením špiček nejen české hudební scény.
Beerfest dělá radost jak těm, kdo dorazí poprvé, tak i těm, kdo chodí pravidelně. Každý rok
je totiž hodně novinek, chuťové buňky pivních
znalců mají obvykle svátek. Patnáctý ročník
největšího českého pivního festivalu se odehraje po dlouhé době poprvé na podzim, konkrétně 22. až 24. září. Neváhejte, startuje se
v 15 hodin slavnostním naražením soudku. Prvních 1500 návštěvníků má pivo zdarma.
www.pivnifestival.cz
www.fort-olomouc-xxii.cz
Fort XVII Křelov (cca 5 km od Olomouce)
IV, V, VI a IX. sobota, neděle 11–17
VII. a VIII. úterý – neděle 11–17.00
Vstupné
Dospělí 80 Kč Důchodci, studenti, ZTP 60 Kč
Děti do 12 let 60 Kč
Tel.: 603 444 010; e-mail: muzeum@forty.cz.
www.forty.cz
Fort II Radíkov (cca 13 km od Olomouce)
V., VI., IX., X. sobota a neděle od 11 do 17 hod.
VII., VIII. středa až neděle od 11 do 17 hod.
Vstupné:
základní: (dospělí) 45 Kč
Snížené: 30 Kč
25% sleva s Olomouc region Card
www.pevnost-radikov.cz
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Výtečné jídlo v krásném parku,
to je Garden Food festival!

O loňský první ročník gastronomických slavností v parku byl veliký zájem.

Gourmetův sen, tak by se dala popsat květnová akce ve Smetanových sadech. Speciální kávy, olivové oleje, sýry, sushi, husí a kachní
delikatesy, oslí speciality, vegetariánská jídla,
sladkosti z nejlepších cukráren, molekulární
gastronomie, různé druhy piv, vín či destilátů.
Olomoucké Smetanovy sady budou v květnu
hostit druhý ročník Garden Food Festivalu.
Na jednom, navíc velmi půvabném místě tak
najdete to nejlepší z regionální i světové
gastronomie. O vaše chuťové pohárky se postarají špičky mezi mistry kuchaři.
Stejně jako loni je velkým magnetem program na pódiu. Své kuchařské umění předvede
Zdeněk Pohlreich s Eliškou Bučkovou, vařit budou regionální špičky Jaroslav Klár či Přemysl
Forejt, na pódiu se představí i „lanýžový kuchař“
Radim Svačina nebo „Chilliman“ Tomáš Nový,

Autor: Garden Food Festival

který sklidil velký úspěch s pikantní papričkovou
show. S programem letos „pomůže“ i známá moderátorka a scénáristka Halina Pawlowská.
Hosté festivalu mohou navštívit stánky nejlepších českých restaurací i vysokoškolské menzy,
ze zahraničních kuchyní se představí Poláci, Chilané či Italové. Samostatnou sekci tvoří nejlepší
regionální produkty – sýry, uzeniny, cukrářské výrobky či piva z minipivovarů. Pořadatelé nezapomínají ani na děti, pro které je připraven celodenní
zábavný program. Ve srovnání s prvním ročníkem
přibude i letní scéna.
Pokud si tedy plánujete, co budete podnikat
letos na jaře, nezapomeňte zablokovat v kalendáři víkend 14. a 15. května. Garden Food
Festival se na vás těší! Jsou pro vás připraveny pobytové balíčky. www.stayovernight.eu,
www.gardenfoodfestival.cz

Dobré víno se
v Olomouci pije
od středověku
Vinné slavnosti jsou důkazem, jak silnou
tradici má v Olomouci ochutnávání ušlechtilého vína. Už ve středověkém městě totiž
byli ti nejbohatší měšťané vybaveni takzvaným vinným právem, což znamenalo, že
v několika desítkách měšťanských paláců
mohli hostům servírovat importované víno.
Na tyto předchůdkyně dnešních vináren v posledních letech navazují olomoucké vinné slavnosti. V Olomouci jsou vždy
k ochutnání stovky vzorků od desítek vinařů. Najdeme zde zástupce ušlechtilých vín
z Moravy i z Čech, ale i prezentaci maďarských vinařů z partnerského města Pécs
a vzorky vín z Itálie, Francie a dalších vinařských velmocí.
Letos se tohoto svátku dobrého vína
můžete zúčastnit hned dvakrát – v jarním
a podzimním termínu. Jen dodejme, že jarní
vinné slavnosti se konají 21. května, podzimní 1. října. Přijďte ochutnat.
www.olomoucka-vinna.cz

Velká bitva, Svátky písní, historický průvod
Pojďte slavit s Olomoucí
Tak jako slaví svátky každý z nás, slaví svátek
i Olomouc a její obyvatelé. A jelikož je Olomouc
městem s velkorysou duší a krásnými kulisami,
stojí za to i její svátek. Když do Olomouce dorazíte
mezi 2. a 5. červnem, nudit se rozhodně nebudete.
Divadlo, koncert, jarmark, večerní průvod
šermířů a historických konšelů, ale i nabídka
regionálních jídel a piv z minipivovarů, vojenské
ležení pod hradbami a v sobotu 4. června i oblíbená velká bitva Švédů s císařským vojskem. V programu bude velký open-air koncert
Jesus Christ Superstar & Hair v podání
zkušených sólistů, Moravské ﬁlharmonie Olomouc a Komorního sboru Lenky Dohnalové –
Mlynářové.
Na děti čekají například divadelní pohádky,
hry, žonglérská dílna či kinematograf, dospělí

si užijí koncerty, jarmark, farmářské trhy nebo
třeba Knižní a antikvární trhy. Svátky města se
opět prolínají s konáním mezinárodních Svátků
písní Olomouc. Po čtyři dny se bude v centru
města nepřetržitě něco dít. A i když je Olomouc

krásná po celý rok, právě během svátků města
nastavuje svou nejpřívětivější tvář.
Svůj svátek slaví Olomoučané už léta proto, aby si všichni připomněli, jaké jsou kořeny
města a zač vděčíme generacím předků. Také
proto jsou svátky spojené s úctou k patronce
města svaté Pavlíně, u níž si Olomoučané
v 17. století vyprosili odvrácení morové epidemie a poté jí každoročně připomínali svou vděčnost. I letos hraje svatá Pavlína v olomouckých
oslavách důležitou roli. Slavnostní průvod
s ostatky patronky města vyrazí do ulic večer
3. června po hlavním koncertu, přičemž účastníky v historických kostýmech i bojovníky z dávných armád budou cestou osvětlovat pochodně. Z loňska už dobře víme, že to je skutečně
velká podívaná!
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Půlmaraton v Olomouci patří k nejlepším na světě
čeká nová otočka v Lazecké ulici. „Věříme, že
změny budou pro běžce pozitivní. Drobné úpravy by měly zlepšit propustnost trati a komfort
závodníků. Tím, že se nepoběží po kostkách
v centru města, by navíc měly padat rychlejší
časy,“ věří Tomáš Mirovský, koordinátor závodů
RunCzech.
Od loňského roku se Mattoni 1/2Maraton
Olomouc může pyšnit zlatou známkou kvality
Mezinárodní asociace atletických federací IAAF.
Olomoucký závod se tak řadí mezi elitní atletické
akce na světě a je zařazen do žebříčku nejprestižnějších městských maratonů. „Chtěl bych pozvat
do Olomouce nejen běžce, ale i fanoušky a další
návštěvníky. V době konání půlmaratonu panuje
v Olomouci skutečně úžasná atmosféra a není
divu, že si běžci zrovna olomoucký půlmaraton
díky divácké kulise a právě této vřelé přátelské atmosféře tolik pochvalují,“ říká primátor Olomouce
Antonín Staněk.
Kdo si netroufne na celou trať, může zvolit
některou z kratších variant závodu. Kromě závodu pro jednotlivce je na výběr ještě čtyřčlenná
nebo dvoučlenná štafeta 2Run a tříkilometrový
DM rodinný běh.
www.runczech.com/cs/akce/mattoni1-2maraton-olomouc-2016/index.shtml

Na konci června vyběhnou do olomouckých
ulic tisícovky půlmaratonských běžců. Startovní
pole druhého největšího českého půlmaratonu se i letos rozroste a běžci si budou moci
vychutnat krásu města na trase, která oproti loňskému roku doznala několika změn.
Na startovní čáru závodu Mattoni 1/2Maraton Olomouc se 25. června postaví elitní
africké vytrvalecké hvězdy i domácí stálice, olomoucká běžkyně a jedna z nejlepších českých
vytrvalkyň Petra Kamínková. Mezi běžci je o závod velký zájem, většina startovacích míst je už
prodaná.
S počtem 6 200 běžců je Mattoni 1/2Maraton Olomouc druhým největším závodem na 21
kilometrů a 97,5 metrů v celé České republice.
Více závodníků se postaví pouze na start Sportisimo 1/2Maratonu Praha. Olomoucká trať je
navíc velmi rychlá a její okolí lemují davy fanoušků, kteří se starají o skvělou atmosféru. To
vše běžce do Olomouce láká.
Na běžce čekají drobné změny. Tou nejpodstatnější je, že trasa závodu vede v obráceném
směru. Úpravy nastaly i v centru města, kde běhávalo po ulicích 1. máje a 8. května. Ty však
letos v době konání závodu budou procházet
rozsáhlou rekonstrukcí. Na půlmaratonce navíc

Setkání Hanáků roztančí podzimní Olomouc

Olomouc se v září stane hlavním městem všech Hanáků. Šest stovek krojovaných
tanečníků a hudebníků roztančí ve dnech
27. a 28. září centrum města. Hanáci i návštěvníci tak společně oslaví VI. ročník akce nazvané Setkání Hanáků.
Je to jedna nejvýznamnějších událostí ve folklórní oblasti. Během dvoudenního programu se
rozezvučí Horní náměstí či Smetanovy sady lidovými písněmi v podání souborů jako Hanácký
mužský sbor Rovina, cimbálová muzika Záletníci,
Ondráš či dětské lidové soubory.
Vyvrcholením programu bude přehlídka krojovaných hudebníků a tanečníků v rámci Krojovaného průvodu městem. S ohledem
na to, jak zdobné a půvabné hanácké kroje
jsou, půjde nepochybně o vizuálně velmi vděčnou akci. Průvod Olomoučanům i hostům připomene kořeny, z nichž dodnes čerpá i naše

kultura a naše regionální povědomí.
Letošní setkání Hanáků pak uzavře koncert
špičkové cimbálové muziky Hradišťan s Jiřím
Pavlicou. Vystoupení bude samozřejmě po oba
dva dny doprovázeno dalším programem, jako
je například Krojovaná poradna, Hanácký farmářský trh, komentované prohlídky expozice
o Hané ve Vlastivědném muzeu, zpřístupnění
barokní Prachárny nebo Pevnosti Poznání.
Setkání Hanáků se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a primátora města
Olomouce. „Rád bych na toto setkání pozval co
nejširší veřejnost. Bude to jedna z nejvýznamnějších a největších folklórních akcí, a jako
taková může nejen Olomoučanům, ale i návštěvníkům města přiblížit naše lidové zvyky
a tradice, které již v běžném životě nejsou k vidění,“ řekl primátor města Antonín Staněk.
www.setkanihanaku.cz

Zelenina, med, sýry
a regionální dobroty –
Hanácké farmářské trhy
Čerstvá zelenina a ovoce, poctivé uzeniny, pečivo, jaké jedly naše prababičky, dobré regionální tradiční pochoutky, čerstvé ovčí i kozí sýry, koření, marmelády či třeba ovocné šťávy. Osvědčení prodejci,
kteří mají už své stálé zákazníky, i noví producenti,
nabízejí pravidelně v soboty či pátky na Horním náměstí ty nejlepší produkty.
Hanácké farmářské trhy představují zákazníkům to nejkvalitnější, co se na Hané urodí,
od dubna do konce října. Na trzích bývají 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.
Lepší než jakýkoliv popis je přijít, prohlédnout
a ochutnat, jak chutná Haná.
Trhy se odehrávají vždy na Horním náměstí před podloubím radnice od 8 do 13 hodin
v těchto termínech:
Pátky: 13. 5., 3. 6., 24. 6., 9. 9.
Soboty: 2. 4., 9. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5., 21. 5.,
28. 5., 11. 6., 18. 6., 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 6. 8.,
13. 8., 20. 8., 27. 8., 17. 9., 24. 9., 1. 10., 8. 10.,
15. 10., 22. 10., 29. 10.
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Maršál Radecký
znovu ovládne
Olomouc
Je to už 185 let, kdy se nejslavnější český vojevůdce rozloučil s Olomoucí, ve které
jako pevnostní velitel strávil dva roky. A dokonce to je už 250 let od data, kdy se narodil. Přesto Olomouc na polního maršála
Jana Josefa Václava Antonína Františka Karla hraběte Radeckého z Radče nezapomíná ani dnes. V září proto každoročně pořádá Radeckého slavnosti,
jejichž hlavními aktéry jsou vojenské kapely
z různých zemí.
Letošní ročník je už patnáctým, a tak není
divu, že pořadatelé chtějí do Olomouce přivést ty nejlepší vojenské hudební soubory.
V jednání je účast renomovaných hudebních
souborů například z Irska, Skotska, Rakouska, Německa, Polska, Nizozemí a Slovenska.
Ani letos nebude chybět sám císař František
Josef I. s císařovnou Alžbětou, zvanou Sisi,
a přijede samozřejmě i sám maršál Radecký. V každém případě to bude opět skutečná
paráda a velká podívaná.
Jeden z nejslavnějších českých stratégů,
který neprohrál jedinou bitvu, kterou sám
řídil, byl v letech 1829 až 1831 velitelem
olomoucké pevnosti. S Olomoucí se tehdy velmi sblížil, bydlel na Horním náměstí
v Edelmannově paláci, inicioval vysoušení
mokřin kolem města a zakládání později
proslulých městských parků a svým vystupováním si získal srdce olomouckých
měšťanů. Roku 1831 jej císař povolal zpět
do pole, aby hájil zájmy Habsburků a říše
na Apeninském poloostrově.
Letošní slavnosti jsou naplánovány na 2. a 3. září. Program se bude ještě
upřesňovat.
www.radecky.eu

Dům přírody je výtvarným
a přírodním pokladem

V lužní krajině Domu přírody najdeme řadu uměleckých objektů.

Jen malý kousek od stotisícového města
čeká oáza nedotčené přírody a v ní centrum
Sluňákov a Dům přírody Litovelského Pomoraví. Návštěvník se zde dozví vše o speciﬁcké krajinné oblasti, zahrnující prostor mezi Olomoucí
a Litovlí s meandrujícími rameny řeky Moravy
a lužními lesy.
Dům přírody Litovelského Pomoraví tvoří
unikátní okruh, který připomíná tradici umělecké koncepce krajiny, jakou je například Led-

Foto: O. Šembera

nicko-Valtický areál. Mezi jezírky a mokřady
vzniklo několik děl renomovaných výtvarníků:
Rajská zahrada Františka Skály, Sluneční hora
Miloše Šejna, Lesní chrám a Kouzelný les Miloslava Fekara a Ohniště zlaté spirály Marcela
Hubáčka.
Areál je otevřený denně, objekty jen pro
skupiny alespoň šesti zájemců nebo při speciálních akcích, jejichž přehled najdete na
www.slunakov.cz

Tip na akci
Jak hladové Hanák svuj báchor načgal aneb Sluňákovské dožínky
v Domu přírody Litovelského Pomoraví | 17. 9. 2016
Tradiční letní den plný aktivit pro rodiče s dětmi. Tentokrát hlavně o širých úrodných lánech, pěstování obilí, sklizni, výrobě mouky a pečení chleba. Hravá stanoviště pro děti o přírodě.
Prodej regionálních produktů, možnost procházky na Loveckou chatu.
Prohlídky areálu Domu přírody Litovelské Pomoraví .

Letní sezona v Olomouci začíná již v dubnu
Už od dubna žije Olomouc turistickým ruchem. Návštěvníkům zpestří pobyt množství
nabídek, ať už od Informačního centra města
Olomouce nebo dalších provozovatelů. Vybírat
z nabídek můžete mimo jiné i díky bezplatné
wiﬁ Olomouc-free na Horním náměstí.
Stálou nabídku letos obohatí hra Prohlídka
s kočičkou Olou, určená pro rodiny s dětmi
od 4 let a pro dětské tábory. Od poloviny května
do září dostanou zájemci zdarma v informačním
centru herní plán hry a sami se bez průvodce
vydají na poznávání atraktivních míst, které budou označeny poutači s kočičkou. Smyslem hry
je získat 10 symbolů umístěných na poutačích
do mapy a poté svůj úlovek ukázat pracovníkům
informačního centra, kteří je za to odmění malou
odměnou. Plán je i v anglické mutaci.
Zajímavou procházku centrem města nabízí prohlídka Po domovních znameních.
Prohlídkový okruh v centru města představí
význam domovních znamení na měšťanských

domech. Prohlídky se konají od května do září
každou první sobotu v měsíci v 10 hodin, a to
na objednávku. Další oblíbenou stálicí je prohlídka Olomouc v kostce, která během hodiny přiblíží nejvýznamnější památky na Horním náměstí a končí výstupem na radniční věž.
„Na své si přijdou i turisté, kteří si město raději
projdou sami. Pro ně jsme připravili audioprůvodce po městě nebo audioprůvodce po radnici,“ říká vedoucí informačního centra Jitka
Lučanová.
Atrakce pro turisty nabízí i další provozovatelé. Velkým lákadlem bude plavba Ololodí
po Moravě, letos rozšířená o další zážitky. Z hladiny řeky je pohled na město opravdu jedinečný! Jízdy se konají na objednávku od 15. dubna
do 31. prosince, cena je 100 Kč, pro děti či seniory 70,- Kč. Pokud se vám plavba zalíbí, můžete
ještě absolvovat prohlídku města na raftech či
ze sedla kola nebo čtyřkola, které nabízí CK
Peřej Tours. Také olomoucká muzea nabídnou

v létě atraktivní expozice. Např. Vlastivědné
muzeum Olomouc láká na výstavu Andy
Warhol (16. 8.–16. 10.) či František Josef I.
v Olomouci (25. 11. 2016–19. 2. 2017).
Pro milovníky záhad připravila agentura
Durancia prohlídky olomouckého podzemí. Program především pro děti nabízí i Zoo
Olomouc na Svatém Kopečku. Jedná se
např. o Víkend dětí (4.-5.6.), Víkend rekordů
(20.–21. 8.) nebe Večer duchů (29. 10.).
Událostí roku je otevření Zámku a parku
Čechy pod Kosířem, kde jsou pro návštěvníky připraveny zámecké prohlídkové trasy spojené s pobytem malíře Josefa Mánesa nebo
stálá expozice muzea ﬁlmů Jana a Zdeňka
Svěrákových.
http://tourism.olomouc.eu;
http://rezervace.plavbyolomouc.cz
www.perej.cz.
www.durancia.cz
www.vmo.cz
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V červenci v Olomouci ožije fascinující baroko

Barokní opera je především velmi atraktivní podívaná.

Je to jako by se člověk ponořil do snu
nebo do historického ﬁlmu. Uprostřed města
s barokní duší se v červenci odehrávají Olomoucké barokní slavnosti. Hosty navnadí
už kostýmovaní mládenci, kteří po náměstích
roznášejí pozvánky na večerní koncerty. A co
teprve ty! Fantaskní kostýmy, půvabné melodie,
ručně malované kulisy. Tyto opery jsou velmi
blízké i soudobým uším a očím.
Barokní divadlo a barokní opera jsou výborným reprezentantem epochy, která právě v Olomouci zanechala tolik stop. Představení vtahuje
do děje a maže propast staletí. Slavnosti zajišťuje soubor Ensemble Damian s dirigentem
a skladatelem Tomášem Hanzlíkem v čele.
Ten jednak oprašuje staré, v archivech ukryté
hudební skvosty, a za druhé k dochovaným libretům píše vlastní novobarokní hudbu. V obou
případech je to velmi chytlavá záležitost, která

Foto Tomáš Hanzlík

potěší příznivce klasického umění stejně jako
ty, kdo milují muzikály.
Roli hraje i ohromný komplex univerzitního
Konviktu, který od 17. století slouží studentům
a na jehož nádvoří stojí replika barokního divadla. Zařízení, jaké u nás nemá obdoby, dodává
divadelním show správnou atmosféru. Představení barokních či novobarokních oper zde bývá
takovým zážitkem, že si jej pochvalují znalci i ti,
kdo sem zavítají poprvé třeba jen ze zvědavosti. Barokní tvorba je totiž velmi výrazná, používá
silná gesta a je velmi emotivní.
Součástí slavností jsou i prohlídky Konviktu a večerní návštěvy kostela svatého Michala
a kaple svatého Jana Sarkandra včetně původní mučírny ve sklepení.
Olomoucké barokní slavnosti se letos
konají od 29. června do 22. července.
www.baroko.olomouc.eu

Arcibiskupský palác
představuje
vzácný obraz
Ztracený a znovunalezený obraz, který zachycuje jednu z nejslavnějších kapitol
této budovy, je vystaven v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Až do 25. října
mohou návštěvníci obdivovat unikátní obraz
z roku 1876. Malíř zde ztvárnil olomouckou abdikaci rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého a nastolení
Františka Josefa I. na trůn 2. prosince
1848.
Výjev z Trůnního sálu zachycuje okamžik,
kdy odstoupivší císař žehná svému nástupci
a současně mu tiše říká: „Zůstaň jen hodný,
rádo se stalo“ (či „Bůh ti žehnej, zůstaň jen
hodný, Bůh tě bude chránit“). Malba vznikla
pro městské historické muzeum, které bylo
roku 1879 otevřeno v kapli sv. Jeronýma
na radnici. Zde plátno zůstalo do roku 1947,
poté záhadně zmizelo. Dnes patří statutárnímu městu Opava, které plátno před pár
lety zakoupilo a nechalo zrestaurovat.
Obraz je součástí prohlídkového okruhu
Arcibiskupského paláce Olomouc.
www.arcibiskupskypalac.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 28. 6.–22. 7. 2016.
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

Rezervace a více informací: www.stayovernight.eu
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Varhanní festival
rozezní ty největší
barokní varhany

Prázdniny jsou v Olomouci kulturní,
festival nabízí desítky akcí

Evropským varhanním centrem je už desítky let Olomouc. Velkou zásluhu na tom
mají vzácné Englerovy varhany, barokní
nástroj z roku 1745, největší ve střední Evropě, a také Antonín Šindler, který nejprve
zachránil chátrající unikátní varhany a pak
roku 1969 inicioval vznik Mezinárodního
varhanního festivalu Olomouc.
Velebné tóny mistrovského nástroje
v provedení nejlepších varhaníků zaplňují rok co rok ohromný prostor gotického
chrámu svatého Mořice. Na začátku září se
tento kostel stává centrem všech milovníků
hudby s výrazným duchovním přesahem.
Koncerty na skvělém nástroji v takovém
prostředí bývají vždy působivým zážitkem.
Letos na varhanním festivalu vystoupí tito umělci: 5. 9. – Pavel Svoboda, 8. 9. – Giampaolo di Rosa (Itálie),
12. 9. – Wladyslaw Szymanski (Polsko),
15. 9. – Olivier Latry (Francie) a 19. 9. –
Sergio Orabona (Německo).
www.mfo.cz/#!varhann-festival/c54b

Olomouckých kulturních prázdnin se účastní zahraniční i tuzemské hvězdy, například Szidi Tobias. Foto Jan Andreáš

Olomoucké kulturní prázdniny, tak zní název
letního festivalu, který po celé prázdniny oživuje
dění v Olomouci. Divákům nabízí už pravidelně
zhruba dvě desítky koncertů, divadelních představení a dalších akcí. Koná se na několika místech ve městě, tím pádem se pak všude něco
zajímavého děje.
Pořadatelé zvou každoročně tuzemské zpěváky a kapely, program pokaždé zpestří některá
zahraniční rocková či bluesová hvězda. Na olomouckých prázdninách tak hráli třeba skvělí
britští The Brew, americké písničkářky Dana
Fuchs a Janet Robin, slavný Santanův zpěvák
Alex Ligertwood či podmanivá Melanie Scholtz z Jihoafrické republiky. Letošním největším
tahákem bude koncert Waltera Trouta, jediné vystoupení jednoho z nejlepších
amerických bluesmanů v České republice.
Trout je bluesový kytarista, zpěvák a sklada-

tel, který hraje už od konce šedesátých let, vystupoval například s Percym Mayﬁeldem. Později se stal členem skupiny John Mayall & the
Bluesbreakers a v roce 1989 založil svou vlastní
skupinu nazvanou Walter Trout Band; později
začal vydávat alba pod svým vlastním jménem.
Na svém turné s názvem Battle Scars se zastaví v Olomouci 15. července ve 20 hodin
v Kongresovém sále Clarion hotelu.
Během července a srpna se ale na pódiích na nádvoří radnice, u Terezské brány či
v Korunní pevnůstce objeví i mnoho dalších kapel, zpěváků a divadelníků. Potvrzené je už například vystoupení Michala Prokopa a Framus Five 7. července.
Další jména a akce letošního programu sledujte na stránkách
www.olomouckekulturniprazdniny.cz

Colores Flamencos: pestrobarevný střed léta
Prostředek prázdnin, to je v Olomouci už tradičně Colores Flamencos, multižánrový festival španělské kultury, jehož hlavním tématem
je ﬂamenco. Španělskou kulturu nejlépe vystihuje pestrost, temperament a ohnivost. Tanečnice ﬂamenca, hráči na kytary a další muzikanti
přivezou do Olomouce na čtyři dny emotivní poselství z jihu Evropy.
Festival přináší každoročně vydatné porce
španělského kulturního dědictví. Díky němu
se Olomoučané i návštěvníci města seznamují
nejen s tancem ﬂamenco, ale i se španělskou
gastronomií a kinematograﬁí. Některé akce
se přitom odehrávají přímo pod širým nebem
na Horním náměstí, jako třeba ﬂamencová
ﬁesta.

Vrcholem bývá Galavečer ﬂamenca.
Letos se můžeme těšit na výjimečný zážitek. Charismatičtí a uznávaní tanečníci Olga
Pericet a Marco Flores se olomouckému
publiku představí v jejich společném projektu nazvaném Paso a Dos. Doprovázet
je budou neméně excelentní umělci: kytara
(Antonia Jiménez a Víctor El Tomate), zpěv
(Mercedes Cortés, Inma Rivero, Ismael El
Bola a Miguel Lavi). Galavečer se uskuteční
30. července v pavilonu A Výstaviště Flora
Olomouc.
Celý osmý ročník Colores Flamencos se
odehraje v termínu 28. až 31. července.
http://www.flamencool.cz/coloresﬂamencos/2016
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Střední Morava – region plný zážitků
Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu
jako dynamická organizace destinačního managementu podporuje od roku 2006 turistické
aktivity ve středomoravském regionu a rozvíjí
spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu. Zároveň jako regionální
kongresová kancelář zajišťuje komplexní služby
v oblasti kongresového turismu v regionu. Každý rok také připravuje řadu novinek, které
propagují region Střední Morava v celé jeho šíři
s ohledem na trendy současného turismu. Významnou propagační iniciativou je organizace
návštěv zástupcům médií a cestovních
kanceláří z celého světa. Na základě toho jsou
v zahraničních médiích publikovány články o turistických atraktivitách a gastronomii Střední
Moravy a jsou navazovány vztahy se zahraničními partnery. Jedním z konkrétních výstupů je
například možnost zakoupit si v měsíci květnu s využitím Olomouc region Card zvýhodněnou jízdenku z Rakouska do Olomouce
u rakouských drah ÖBB. Od loňska sdružení
provozuje cestovní kancelář a ve spolupráci
se svými členy nabízí jednotlivcům i organizovaným skupinám po celý rok cenově zvýhodněné
turistické balíčky za poznáním, aktivně stráve-

jeno šestnáct restauračních zařízení, která sezónně zahrnují do svých jídelníčků hanácké
speciality dle tradičních receptur. Ty mohou
návštěvníci ochutnat nejen tam, ale také třeba
na prvním ročníku Olomouckého tvarůžkového
festivalu, v rámci jarní etapy výstavy Flora Olomouc nebo na červnových Svátcích města Olomouce. Seznam zapojených restaurací, přehled
regionálních výrobců se značkou originálního
produktu a mnohem víc o hanácké gastronomii
přibližuje
www.strednimorava-tourism.cz/ochutnejte-hanou.
nou dovolenou, relaxací a zážitky. Aktuálně
je možné si objednat tematicky zaměřené pobytové balíčky Jarní, Garden Food festival,
Barokní a Adventní. Příznivce gastroturismu
určitě potěší atraktivní kurzy přípravy hanáckých pokrmů a vaření piva. Bližší informace jsou
dostupné na portále www. moraviaforyou.
cz s možností přímé rezervace. V letošním
roce sdružení pokračuje v úspěšném projektu
Ochutnejte Hanou, který podporuje hanáckou
gastronomii. V současné době je do něj zapo-

Nejvýznamnější akce na střední Moravě 2016
duben
 Slavnostní zahájení sezony
na hradech a zámcích
 Evropské jazzové dny – Hranice
květen
 Author Šela Marathon – Hrad Helfštýn
 Velká cena Mohelnice – Mohelnice
 Otevření kolonády –
Lázně Teplice nad Bečvou
 Pouť Navštívení P. Marie –
Olomouc-Sv. Kopeček
 Pochod za loštickým tvarůžkem – Loštice
červen
 Ecce Homo Šternberk,
 Mistrovství Evropy – Šternberk
 Záhorské slavnosti – Lipník nad Bečvou
 Hanácké Benátky – Litovel
 Žváčkův festival – Konice
 Wolkrův Prostějov – Prostějov
 V zámku a podzámčí – Přerov
 Z pohádky do pohádky – Zámek Náměšť n. H.
 Hanácké pupek světa – Velká Bystřice
Hody – Náměšť na Hané
Loštické slavnosti hudby a tvarůžků – Loštice

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 n. H.

 Tovačovský portál – Tovačov
 Kojetínské hody – Kojetín
 Mohelnický dostavník – Mohelnice
 Hefaiston – hrad Helfštýn
 Šternberský kopec – hrad Šternberk
 Bobr Bike – Litovel
 Litovelský otvírák – Litovel
 Oslavy maršála Radeckého – Olomouc
 Balony nad hradem – hrad Bouzov
 Mezinárodní festival ﬂamenca a španělské
kultury – Olomouc
 Rock na zámku – zámek Plumlov
 Šermířský víkend – zámek Plumlov
září
 Lidový rok, folklorní festival – Velká Bystřice
 Ecce Homo Historic – Šternberk
 Svatováclavské hody – Tovačov
říjen
 Česko-slovenský jazzový festival – Přerov
 Bobr Cup – Litovel
 Slavnostní výlov Hradeckého rybníka – Tovačov
Změna programu vyhrazena.
Více informací na: www.ok-tourism.cz
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Trojice barokních perel Moravy letos poprvé společně

Květná zahrada v Kroměříži.

Unikátní destinace zapsané v Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO,
společný historický a umělecký odkaz i příznivá vzájemná vzdálenost. To vše pojí perly tří
moravských krajů – Olomouc, Kroměříž
a Lednicko-valtický areál.
Zástupci Olomouce, Kroměříže a Lednice
začátkem roku podepsali Memorandum o roz-

Foto Zdeněk Sodoma

voji přátelských vztahů, zaměřené právě na cestovní ruch. Již letos se připravují společné propagační materiály a pracuje se na konkrétních
plánech, které poprvé představí Olomouc, Kroměříž a Lednicko-valtický areál společně jako
barokní perly Moravy. Propojení památek
nabídne turistům ucelený pohled na společnou historii, mimo jiné v rámci církevních dějin.

Plány však nekončí u jednotných propagačních
materiálů a společné prezentaci.
„Chtěli bychom návštěvníkům ukázat tento kus
Moravy jako celek, protože bez pochopení nejrůznějších historických souvislostí může turistům
spousta zajímavostí uniknout, což je velká škoda,“ upřesňuje náměstek primátora zodpovědný
za oblast cestovního ruchu Pavel Urbášek. Zároveň zdůrazňuje nadregionální význam chystané
spolupráce. „Podaří se nám tak propojit hned tři
kraje, které mají svým návštěvníkům opravdu co
nabídnout. Věřím, že společnou prezentací vytvoříme dostatečně zajímavou nabídku, abychom dokázali turisty z jižní Moravy přilákat přes Kroměříž
až do Olomouce, případně samozřejmě i opačným
směrem.“
Kromě toho, že všechny tři lokality jsou zapsané v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a pojí je nemalá část historie,
je velkou výhodou také jejich poloha. Lednici
a Olomouc dělí 126 km (1:19 hod.), z Kroměříže
do Lednice pojedete 114 km (1:11 hod.) a pouhých 48 km je to z Olomouce do Kroměříže
(45 min.).
Memorandum o spolupráci a rozvoji přátelských vztahů je zatím prvním krokem, na který
budou postupně navazovat konkrétní plány.
„Podpisem memoranda teď v podstatě dáváme
najevo odhodlání a přání spolupracovat. Konkrétní podoba spolupráce vyplyne z jednání
odborníků na rozvoj cestovního ruchu z jednotlivých měst,“ uzavírá náměstek Urbášek.
www.kromeriz.eu, www.lednice.cz

ABSOLVENTSKÉ SETKÁNÍ
10. ZÁŘÍ 2016
Jedinečného setkání absolventů se zúčastní
Leona Machálková, Jiří Pavlica & Hradišťan
a mnoho dalších absolventů Univerzity Palackého.
Bohatý doprovodný program od pátku 9. září
do soboty 10. září po celé Olomouci.
Těšíme na Vás!

www.absolventi.upol.cz
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Okénko do lázní Olomouckého kraje
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Vítejte v Informačním centru Olomouc
Turistická nabídka informačního centra

VÝSTUP NA RADNIČNÍ VĚŽ
Komentovaný výstup na vyhlídkový ochoz 75 metrů vysoké radniční věže. Denně v 11:00 a 15:00 (skupiny
i na objednávku). Od 15. 6. do 30. 9. denně v 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 a 17:30. Od 3 platících osob.



50 CZK

30 CZK

6–15

 10 CZK

GRATIS

STÁLÉ EXPOZICE NA RADNICI
Výstavní expozice věnované historii města, radnice a příběhu olomouckého orloje. Přístupné zdarma během úředních hodin magistrátu nebo v rámci služby „Olomouc v kostce“. Možnost zapůjčení audioprůvodce s výkladem.
OLOMOUC V KOSTCE
Hodinová prohlídka „Olomouc v kostce“ po památkách Horního náměstí ukončená výstupem na radniční věž.
Od 15. 6. do 30. 9. denně v 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 a 17:00.



175 CZK

70 CZK

6–15



35 CZK

GRATIS

AUDIOPRŮVODCE OLOMOUCÍ
Audioprůvodce s výkladem k hlavním památkám. Umožňuje vytvoření vlastní prohlídkové trasy podle mapy,
kterou zájemce obdrží ke sluchátku v IC Olomouc zdarma.
Vratná záloha 300 CZK | Cena 100 CZK

GRATIS

OLOMOUC GUIDE – OLINA
Oﬁciální digitální turistický průvodce po pamětihodnostech města Olomouce OLINA. Stáhněte si aplikaci
do vašeho mobilního zařízení z pohodlí domova nebo v hotelu či kavárně pomocí Wi-Fi a budete tak mít
zdarma k dispozici ofﬂine průvodce s mapou. Aplikace je ke stažení ve verzích pro Android a iOS.
KRYT CIVILNÍ OBRANY
Komentovaná prohlídka krytu v Bezručových sadech, který byl v 50. letech zbudovaný jako velitelské stanoviště
štábu CO. | Prohlídky od 15. 6. do 30. 9. čtvrtek, sobota: 10:00, 13:00, 16:00.



30 CZK

0–15

 GRATIS

OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY
K zakoupení v automatu v informačním centru.
OLOMOUC REGION CARD
Karta, s kterou v Olomouci ušetříte! Zdarma MHD, vybrané služby v IC,
slevy v muzeích. ORC je platná v celém Olomouckém kraji.
Info: www.olomoucregioncard.cz






Dospělá osoba

0–15



Rodinné vstupné | 2 dospělí + 3 děti

48hod. | 240 CZK

0–15

Olomouc region Card

5denní | 480 CZK

0–15

Student

 120 CZK
 240 CZK

Dítě

Informační centrum Olomouc | otevřeno denně | Horní náměstí – radnice | tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
e-mail: infocentrum@olomouc.eu | www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | tourism.olomouc.eu

