
Sesbírej kvarteto
Ve 32 z 50 olomouckých památek, otevře-
ných v rámci Dnů evropského dědictví, jsou 
umístěny kvartetové karty. Pro sesbírání 
celého kvarteta ti stačí navštívit z každé kate-
gorie jednu, tedy osm vybraných památek. 
Nestihneš-li sesbírat celé kvarteto, můžeš 
karty doplnit v Informačním centru Olomouc 
v podloubí radnice, kde budou kvartetové 
karty k dispozici až do vyčerpání zásob. 

Seznam památek najdeš na druhé straně 
tohoto letáku. 

Pravidla hry
Hra se skládá z 32 karet. Může se jí účastnit 
libovolný počet hráčů, nejméně však tři.
Karty se zamíchají a po řadě se všechny roz-
dají. Začíná hráč zleva od rozdávajícího: zeptá 
se spoluhráčů na kartu, kterou hledá za účelem 
sestavení kvarteta. Vyzvaný hráč musí odevzdat 
kartu tazateli, pokud ji má. Tazatel se může tak 
dlouho ptát na další karty, až jeden z dotazova-
ných kartu nemá. Tento pak pokračuje ve hře. 
Úplná kvarteta se okamžitě vyloží na stůl. Každá 
kvartetová série se skládá ze 4 karet, které jsou 
označeny 1-8, A, B, C, D. Vítězí ten, kdo má na 
konci hry nejvíce kvartet.

Dny evropského dědictví
Památky v novém světle

Národní zahájení 
5.–8. září 2013

www.olomouc.eu/ded
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Program DED

čtvrtek 5. září | 20:30 | kostel sv. Mořice 
Moravská filharmonie Olomouc & Adriano Falcioni 
zahájení Mezinárodního varhanního festivalu  
& světelná show 
čtvrtek 5. září | 21:00 | Bezručovy sady 
Lanugo | koncert & světelná show na městských 
hradbách
pátek 6. září | 10:00–18:00 | Dolní náměstí 
Flerjarmark | Antikvariátní trh
pátek 6. září | 16:30 | Vlastivědné muzeum 
Homo Faber – Nositelé tradice lidových řemesel 
pátek 6. září | 20:00 | Horní náměstí 
Giuseppe Verdi: Nabucco
open air opera Moravského divadla Olomouc
sobota 7. září | 10:00–18:00 | Dolní náměstí 
Hanácký farmářský trh | Řemeslný jarmark  
Antikvariátní trh
sobota 7. září | 10:00 | Horní náměstí 
Národní zahájení DED
14:00 Dětská barokní opera 
16:00 Hudební institut | 18:00 Nylon Jail
20:00 Tata Bojs & světelná show
Olomouc v novém světle 
doprovodný program | 10:00–18:00
Památky v novém světle – nasvícení památek 
Světlo maluje – výstava optických a světelných jevů
Potkávání barev – výtvarné dílny | street art 
Namaluj želvu – soutěž pro mladé designéry, 
výtvarníky a děti | 3D Olomouc – výstava fotografií
sobota 7. září | 15:00 | Vlastivědné muzeum
Tajemství Dolního náměstí | přednáška s projekcí 
archeologa Richarda Zatloukala
neděle 8. září | 16:00 | Smetanovy sady 
Promenádní koncert | Dívčí saxofonový orchestr 
Luhačovice
5.–8. září | Smetanovy sady
Čítárna v parku | půjčovna knih z Knihovny města 
Olomouce v altánku
7.–8. září | Dny otevřených památek 
zpřístupnění olomouckých památek a institucí

Olomoucké kvarteto



 17. Bazilika Navštívení P. Marie
 18. Husův sbor
 19. Kaple sv. Jana Sarkandra
 20. Klášterní Hradisko
 21. UP | Tereziánská zbrojnice
 22. UP | Parkánové zahrady
 23.  UP | Přírodovědecká fakulta
 24. UP | Umělecké centrum
 25. Stadion Sigmy Olomouc
 26. Krematorium
 27.  Kryt civilní obrany 

v Bezručových sadech
 28. Parní čerpací vodárna
 29. Kino Metropol
 30. Krajský soud
 31. Sluňákov
 32. Moravské divadlo Olomouc

OLOMOUC
Jedno z  nejkrásnější středoevropských měst, 
perla Moravy a po  staletí i  její historické cen-
trum. Úchvatné barokní chrámy střídají okouz-
lující zákoutí. Na  pulzující náměstí shlíží štíhlé 
věže katedrály, nádheru paláců doplňuje půvab 
uliček s kamennou dlažbou i místa plná zeleně 
a květů.
Pestrá minulost zde zanechala velkolepou 
kolekci historických skvostů, která z Olomouce 
činí po Praze druhou nejvýznamnější památková 
rezervace u nás.
Pyšní se několika evropskými unikáty i největ-
ším barokním sousoším – sloupem Nejsvětější 
Trojice – nepřehlédnutelnou památkou zapsa-
nou do Seznamu UNESCO.
Olomouc je dnes město plné studentů a zábavy, 
sídlem starobylé univerzity, arcibiskupství, fil-
harmonie, mnoha muzeí, divadel a klubů i dějiš-
těm spousty zajímavých akcí a festivalů včetně 
věhlasných tradičních květinových výstav. 
K relaxaci nabízí unikátní rozlehlé parky, oblíbe-
nou zoologickou zahradu, moderní aquapark, 
plavecký stadion či přírodní oblasti s koupáním 
a sítí cyklostezek.
V  roce 2012 a 2013 byla Olomouc zařazena 
mezi TOP 10 turistických destinací Evropy 
podle světoznámého průvodce Lonely Planet.

Olomoucwww.stayovernight.eu

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.

DALŠÍ ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY 
 33. Arboretum Bílá Lhota 
 34. Clarion Congress Hotel Olomouc 
 35.  Expozice kolejových vozidel muzea 

Českých drah 
 36. Hotel Arigone 
 37.  Knihovna města Olomouce 
 38. Kostel Českobratrské církve evangelické 
 39.  Kostel Neposkvrněného početí Panny 

Marie (Dominikánský) 
 40. Kostel sv. Gorazda 
 41. Kostel sv. Kateřiny 
 42. Kostel Zvěstování Páně (Kapucínský) 
 43. Petrášův palác 
 44. UP – Kaple Božího Těla 
 45. Vědecká knihovna v Olomouci 
 46. Vila Primavesi 
 47. Zimní stadion 
 48. Židovská obec Olomouc

OLOMOUC REGION CARD
Slevová turistická karta platná v Olomouci i v celém 
Olomouckém kraji. MHD v Olomouci, hrady, zámky 
a muzea zdarma, slevy na další služby.
www.olomoucregioncard.cz

Olomoucké kvarteto
Forty

Muzea

Významné památky

Kostely

Církevní stavby

Univerzita Palackého

Technické památky

Funkční stavby

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY 
 1. Fort Křelov XVII.
 2. Fort Radíkov
 3. Fort Křelov XX.
 4. Korunní pevnůstka
 5. Arcidiecézní muzeum
 6. Muzeum moderního umění
 7.  Muzeum Matice 

Svatokopecké
 8.  Vlastivědné muzeum  

v Olomouci
 9. Arcibiskupský palác
 10. Katedrála sv. Václava
 11. Radnice
 12. Sloup Nejsvětější Trojice
 13. Kostel sv. Cyrila a Metoděje
 14. Kostel sv. Michala
 15. Kostel sv. Mořice
 16. Kostel Panny Marie Sněžné


