
Svátky města Olomouce
3.–5. června 2022

svatkymesta.olomouc.eu

 PÁTEK 3. ČERVNA

| Horní náměstí 

Koncerty
14:00–15:00 | Kapela Dětského domova
15:00–15:30 | Daniel Režný
15:30–16:30 | Hudební institut
16:30–17:00 | Marek Soldán
17:00–18:15 | Pěvecké sbory ZUŠ Campanella 
                     – Campanella & Bel canto
18:15–18:45 | Cirkus Levitare

Průvod ke cti sv. Pavlíny patronky  
města Olomouce
pátek 3. 6. | 19:00 
Horní náměstí & kostel sv. Mořice  
historický průvod centrem města 

Uložení ostatků sv. Pavlíny  
& koncert Ateneo
pátek 3. 6. | 19:30 | kostel sv. Mořice
uložení ostatků sv. Pavlíny | koncert smíšeného 
komorního sboru Ateneo Univerzity Palackého

Výstup na radniční věž
pátek 3. 6. | 19:30–21:00 | radnice
podvečerní výstup na věž

Antikvariátní a knižní trhy
31. 5. – 4. 6. | 9:00–18:00 | Horní náměstí
tradiční knižní a antikvariátní trhy

Flerjarmark
pátek 3. 6. & sobota 4. 6. |10:00–17:00 
Dolní náměstí
šperky, přírodní kosmetika, oblečení, hračky, kabelky 
a doplňky, svíčky, bytové dekorace 

| Smetanovy sady

Olomouc dětem
pátek 3. 6. & sobota 4. 6. | 10:00–19:00 
Smetanovy sady
zábavně-naučný festival pro rodiny s dětmi, veletrh 
volnočasových aktivit a kroužků pro děti, bohatý 
program nabitý vzdělávacími aktivitami, zábavou, 
hudbou a dobrým jídlem 

16:00–17:00 | hudební vystoupení pro děti  
                     Adélka Dobešová & bublinová show
17:15 | bubenická show TOKHI

Doprovodný program
9:00–19:00 | naučná expozice o planetě Zemi  
                      s modelem zeměkoule a fotostěnou
9:00–19:00 | nafukovací atrakce  
                      (skákací hrady a zorbing)

9:00–19:00 | dětská stezka Evenpro
9:00–19:00 | šifrovací hra Děsík a naučný program 
                      od Světa vzdělání
9:00–19:00 | SWAP koutek
9:00–18:00 | výtvarné a naučné dílničky  
                      – Studio Experiment
9:00–19:00 | sportovní aktivity  
                       s BEST Sportcentrum Olomouc
16:00–17:00 | OSC – Univerzální superhrdinové

Volnočasové aktivity
9:00–18:00 | DHK Zora - Házená; Judo Olomouc;  
                      Moderní Gymnastika; Snoezelen;  
                      Czechitas & Ozoboti pro děti

Dopolední program pro školy a školky
9:00 | Kouzelník Tomasiano  
           vystoupení pro MŠ a 1. a 2. třídu ZŠ
10:15 | Kouzelník Tomasiano  
             vystoupení pro 3., 4. a 5. třídu ZŠ
na představení je nutná rezervace

Živé pasti
2. – 12. 6. | 9:00–21:00 | Smetanovy sady, 
sbírkové skleníky
výstava masožravých rostlin 
vstupné | www.flora-ol.cz/akce/zive-pasti

Mozart opět v Olomouci
Árie, duety & předehry božského 
Amadea
pátek 3. 6. | 20:30 | Samba – Smetanovy sady
open air koncert Moravské filharmonie Olomouc 
sólisté:  
Barbora Řeřichová – soprán 
Roman Hoza – baryton 
dirigent: Jakub Klecker 
moderátor: Jiří Vejvoda

Program:
Symfonie č. 6 F dur „Olomoucká“, KV 43 (1. věta) 
Figarova svatba KV 492 (Cavatina: „Se vuol ballare,  
signor Contino“) 
Serenáda G dur „Malá noční hudba“, KV 525 (1. věta) 
Figarova svatba KV 492 (árie Hraběnky „Porgi, amor,  
qualche ristoro“) 
Don Giovanni KV 527 (Aria: „Madamina…“) 
Don Giovanni KV 527 (Duetto: „La ci darem la mano“) 
Symfonie č. 6 F dur „Olomoucká, KV 43 (4. věta) 
Don Giovanni KV 527 (Aria: „Ah, chi mi dice mai“) 
Symfonie č. 40 g moll, KV 550 (4. věta) 
Kouzelná flétna KV 620 (Duet: Pa-Pa-Pa-Pa-Pa- 
Pa-Papagena!)

Park září
pátek 3. 6. & sobota 4. 6. | 20:00–24:00 
Smetanovy sady
nasvícená Rudolfova alej, oranžerie a fontána 
s květinovou výzdobou
www.visualove.cz



 SOBOTA 4. ČERVNA

| Horní náměstí

Koncerty
10:00–11:00 | Radim Paleček
                        Sugar and Spice Holding Company
11:30–12:30 | Radim Černý & The Retrievers
13:00–14:00 | Jay Delver 
14:30–15:30 | Svátky písní | přehlídka pěveckých 
                      sborů a vokálních těles festivalu

Za5 – vocal sextet
Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola 
Gyermekkara
Mládežnický sbor Karla Dvořáčka
The Philharmonic Choir at the Radom 
Chamber Orchestra

16:00–17:00 | New Street Band
17:30–18:30 | Swingalia
19:00–20:00 | Vlasta Horváth

Geniální dílny s vědou a technikou  
na dosah
sobota 3. 6. | 10:00–18:00
vědecké dílny, pokusy, hlavolamy, šifry a logické úlohy, 
deskové hry, 3D tiskárna s Geniatorem

Zachraňme Olomouc!
sobota 3. 6. | 10:00–18:00
Městská hra pro jednotlivce, rodiny, či skupinky přátel 
každého věku | čeká vás městská hra inspirovaná 
konceptem „book game“ 

Antikvariátní a knižní trhy
31. 5. – 4. 6. | 9:00–18:00 | Horní náměstí
tradiční knižní a antikvariátní trhy

Flerjarmark
pátek 3. 6. a sobota 4. 6. | 10:00–17:00 
Dolní náměstí
šperky, přírodní kosmetika, oblečení, hračky, kabelky 
a doplňky, svíčky, bytové dekorace  
v sobotu dopoledne dílničky pro děti a SWAP květin

| Smetanovy sady 

Olomouc dětem
pátek 3. 6. & sobota 4. 6. | 10:00–19:00 
Smetanovy sady
zábavně-naučný festival pro rodiny s dětmi, veletrh 
volnočasových aktivit a kroužků pro děti, bohatý 
program nabitý vzdělávacími aktivitami, zábavou, 
hudbou a dobrým jídlem 

Program
10:00 | Divadlo Tramtarie  
             pohádka O popleteném kouzelníkovi
11:30 | Hudebně dramatický studio při MDO 
            Olomoucké pověsti
13:00 | Divadlo Tramtarie – pohádka O Pračlovíčkovi
16:00 | Lollipopz 
             vystoupení dětské populární skupiny
17:30 | Baletní studio při MDO
18:00 | LeVitare tanec

Doprovodný program
10:00–24:00 | naučná expozice o planetě Zemi  
                        s modelem zeměkoule a fotostěnou
10:00–19:00 | nafukovací atrakce  
                        (skákací hrady a zorbing)
10:00–19:00 | dětská stezka Evenpro
10:00–19:00 | šifrovací hra Děsík a naučný program  
                        od Světa vzdělání
10:00–19:00 | SWAP koutek
10:00–19:00 | výtvarné a naučné dílničky  
                        Studio Experiment
10:00–19:00 | sportovní aktivity  
                        s BEST Sportcentrum Olomouc

Volnočasové aktivity
10:00– 19:00 | Jump Academy 
                         FBS Olomouc 
                         Florbal 
                         Kroužky.cz 
                         Czechitas + Ozoboti pro děti

Zahradní slavnost 
Letní Open air party
sobota 4. 6. | 19:00 | Altán – Smetanovy sady
hudební a taneční slavnost v nasvícené Rudolfově aleji
gastrozona 
vstup volný

program
19:00– 20:00 | Radim Paleček 
                       Sugar and Spice Holding 
                       Company
20:45– 22:15 | Jamrs
22:30– 24:00 | DJ Domez – open air party

Živé pasti
2. – 12. 6. | 9:00–21:00
Smetanovy sady, sbírkové skleníkyvýstava 
masožravých rostlin
vstupné | www.flora-ol.cz/akce/zive-pasti

Park září
pátek 3. 6. & sobota 4. 6. | 20:00–24:00 
Smetanovy sady
nasvícená Rudolfova alej, oranžerie a fontána 
s květinovou výzdobou
www.visualove.cz

 NEDĚLE 5. ČERVNA

| Smetanovy sady

Nadační den dětí Nadace Bezpečná 
Olomouc
10:00–17:00 | Letní scéna – Smetanovy sady
rodinný den plný her s dopravní a bezpečnostní 
tematikou
Děti se můžou těšit na jízdy zručnosti nebo 
cyklokuriozity, výtvarné dílny, setkání se skauty nebo 
sportovní hry. Program je koncipován jako malá 
olympiáda, děti plní úkoly, které ověří jejich šikovnost 
a obratnost. Za každé splnění úkolu dostanou razítko 
do hrací karty a odměnu. A také se zařadí do slosování 
o hodnotné ceny.

Stanley‘s Dixie Street Band
16:00 | Altán – Smetanovy sady
zahájení sezóny promenádních koncertů v parku

Děláme to ve třech | Stand up
19:30 | Samba – Smetanovy sady
zahájení programu open air scény Moravského  
divadla na Floře 
www.moravskedivadelnileto.cz


