Program zájezdu ☺
8:00

Sraz u klubí na Dubí

10:00

Plánovaná prohlídka
Muzea tvarůžků Loštice

12:00

Příjezd do Olomouce,
rozchod

xx:xx

Odjezd z Olomouce dle
domluvy v autobuse

Loštice
Zdejší dominantou je barokně upravený kostel sv. Prokopa, vybudovaný
koncem 14. století v gotickém slohu. Památkou na Židovskou komunitu, která se
v Lošticích usadila v první polovině 16. století je budova synagogy z roku 1805 a
hřbitov, založený kolem roku 1544. Kašna na náměstí Míru byla zhotovena
v polovině 19. století a zdobí ji starší socha knížete Svatopluka.
Loštice jsou známé výrobou olomouckých tvarůžků, jejich nezaměnitelnou
chuť a vůni obdivují tisíce příznivců po celém světě. V místní prodejně nakoupíte
desítky delikates z tohoto zrajícího sýra.

Muzeum tvarůžků Loštice
Muzeum bylo otevřeno v místě původní výrobny tvarůžků r. 1994. Exponáty
jsou vlastní nebo vypůjčené z Vlastivědného muzea v Olomouci.
Prohlídku začnete ve sklepě, kde je dokumentováno mletí a lisování tvarohu, v
dalších podlažích pak vlastní výroba, ale také výrobci a jejich osudy. V muzeu je řada
původních a jedinečných dokladů o výrobě tvarůžků.
Součástí prohlídky je i videozáznam s porovnáním výroby Pravých
olomouckých tvarůžků v současné době s výrobou ve dvacátých letech minulého
století.
V Muzeu Pravých olomouckých tvarůžků můžete zakoupit turistickou známku
č. 977.
Vstupné: Dospělí 20,- Kč, studenti a děti 10,- Kč (s Olomouc region card zdarma)

Tvarůžky
Tvarůžky jsou výchozí surovinou i způsobem výroby natolik spojeny s mlékem
a vesnickým domovem, že nebude možné nikdy určit chvíli, kdy se poprvé objevily
na jídelníčku. I nejstarší zprávy je uvádějí jako běžné jídlo, jak Kuxova zmínka z
roku 1452, tak soupis pozůstalosti z Olomouce z roku 1583, kde se poprvé objevuje
pojmenování tvarůžky. Olomoucké trhy a nebo olomoučtí obchodníci pak doplnily
název na olomoucké tvarůžky, i když velká většina se vyráběla v okolních obcích
jako „selské tvarůžky“.
Na přelomu 17. a 18. století pak postupně vystupují z archivních pramenů
zprávy, potvrzující pevné místo tvarůžků na dobovém jídelníčku. Např. v roce 1601
se v Hradečné u Uničova kopala studna, studnařům se platil 1 zlatý za 1 sáh do
hloubky a 2 kopy tvarůžků…
Tvarůžky slavily úspěch také ve světě. Na světové výstavě ve Vídni v roce
1872 se jim dostalo velkého ocenění. Železnice pak protkaly celou Evropu a tím
otevřely olomouckému tvarůžku nové trhy.

Olomouc
Olomouc, dnešní stotisícová metropole v srdci Hané, odedávna patřila k
nejvýznamnějším městům českého státu. Její dějiny se začaly psát před mnoha
staletími...
Dějiny Olomouce v kostce
už v ranném středověku jedno z hlavních center Moravy, knížecí sídlo
v 11. století založeno biskupství, roku 1306 zde byl zavražděn poslední
český panovník mocného rodu Přemyslovců (král Václav III.)
v roce 1576 založena univerzita (druhá nejstarší v českých zemích)
za renesance výstavní sídlo se skvostnými paláci a 30 tisíci obyvateli, hlavní
město Moravy (druhé největší město v českých zemích po Praze)
za třicetileté války ničivá okupace švédskými vojsky (1642–1650), při
obléhání město zcela pobořeno, naprostá většina obyvatel buď zahynula
nebo se z trosek Olomouce odstěhovala
v době baroka postavena řada unikátních monumentů, budov a kostelů
(Sloup Nejsvětější Trojice, soubor šesti barokních kašen, kostel sv.
Michala...)
v roce 1767 jedenáctiletý W. A. Mozart v Olomouci složil 6. symfonii F-dur
v roce 1848 usedl v Olomouci na trůn nejdéle sloužící evropský panovník
František Josef I.
v 18. a 19. století významné vojenské centrum rakouské monarchie,
proměna města v pevnost, stavba nového opevnění a fortů
za druhé světové války zahynulo v koncentračních táborech na 2000
židovských obyvatel, po válce (1945) pak byla odsunuta naprostá většina
obyvatel Olomouce německé národnosti (před válkou třetina populace
města)
po komunistickém převratu (1948) úpadek významu Olomouce, zanedbávání
historického dědictví
po sametové revoluci v roce 1989 postupná rekonstrukce historického centra
a památek, stavba nových sportovišť, míst pro rekreaci, hotelů, dopravní a
turistické infrastruktury
nyní páté největší město v ČR, centrum Olomouckého kraje, sídlo
arcibiskupství, na Univerzitě Palackého studuje na 20 tisíc mladých lidí
v roce 2000 byl monumentální Sloup nejsvatější Trojice zapsán na seznam
světového kulturního dědictví UNESCO

Informační centrum Olomouc v podloubí radnice
Otevřeno: celoročně denně od 9.00 do 19.00 hodin (včetně sobot a nedělí)
Telefon na informace: 585 513 385
Olomouc region card
Na informačním centru lze zakoupit Olomouc region card pro dospělé za 180
Kč. Při koupi karty máte zdarma na 48 hodin MHD v Olomouci a zdarma či zlevněné
vstupné na různá místa.
Zdarma – MHD po Olomouci, vstupné do ZOO, Muzeum tvarůžků, Muzeum
moderního umění, Olomouc, Arcibiskupský palác, Vlastivědné muzeum v Olomouci,
Letecké muzeum Olomouc, Audioprůvodce po pamětihodnostech Olomouce,
Minigolf Olomouc City, Botanická zahrada s rozáriem Olomouc, a mnoho dalších.
Audioprůvodce
V informačním centru v podloubí radnice jsou pro Vás připravena sluchátka,
která obsahují celkem devadesátiminutovou nahrávku o nejvýznamnějších památkách
města. Pomocí jednoduchého ovládání si sestavíte vlastní prohlídku historického
centra a můžete vyrazit!
Půjčovné: 100 Kč, držitelé Olomouc region Card zdarma. Při zapůjčení je
vybírána vratná záloha 300 Kč.

Ceny jízdného v MHD Olomouc
- 14 Kč (občanské jízdné) pro zónu 71 IDSOK v prodejní síti (60 min v so a ne),
- 20 Kč s přirážkou pro zónu 71 IDSOK v doplňkovém prodeji u řidičů,
- 46 Kč platných 24 hodin od označení pro zónu 71 v prodejní síti
Zóna 71 platí po celém městě (včetně zoologické zahrady a nákupního centra
Olympia)

Příležitosti k nákupu vánočního dárku
☺ pro Kachnu a Skypy ☺
Vánoční trhy na Horním náměstí
(místo nejlahodnějších vánočních punčů, které nemá nikde nikdo jiný)
Sobota 10.12.2011 – Pohádkový víkend pro děti
14:30 – Divadlo Koráb – divadelní pohádka Beltém
16:30 – Divadlo Koráb – divadelní pohádka Perníková chaloupka
18.00 – Louskáček – baletní pohádkový příběh (Moravské divadlo Olomouc)
(na Dolním náměstí – hned vedle Horního náměstí – si můžete zabruslit na veřejném
kluzišti a to ZDARMA ... brusle za poplatek k zapůjčení)

Výstaviště Flora
Tradiční Vánoční trhy. Vstup je bezplatný.
Vyznačeno na mapě města, chůzí cca 5 minut z náměstí.
Program :
ukázky lidových řemesel (galerie pavilonu A)
malování baněk
vánoční salaš s ovečkami, kozami a lamami (u pavilonu A)
prodej vánočních stromků
ukázka tkaní na stavu, ukázka tkaní na kolíkovém stávku
zabijačkové hody - od 9.00 (u pavilonu A)
netradiční setkání s čertem a Mikulášem - 15.00 (pavilon A)

Nákupní centrum Olympia
Autobusová linka č. 60 jezdí ze zastávky Tržnice (na mapě), bus je zdarma. Cesta
trvá cca 25 min.

Obchodní centrum Haná
Doprava:
Tramvají číslo 1, 4, 6 na konečnou zastávku Nová ulice a odtamtud cca 10
minut pěšky (doporučujeme),
Autobusovou linkou č. 16 (z Tržnice nebo Náměstí Hrdinů) na konečnou
zastávku Centrum Haná.

Historické památky a pamětihodnosti
Sloup nejsvětější trojice – památka UNESCO
Dominanta hlavního olomouckého náměstí, jedinečné
barokní sousoší z poloviny 18. století vysoké 32 m, v roce 2000
zařazené na Seznam UNE SCO. V jeho spodní části se nachází
sezónně přístupná kaple.
Představuje vrcholné sochařské dílo středoevropského
baroka. Spolu s Mariánským morovým sloupem na Dolním náměstí a 6 barokními
kašnami tvoří originální kolekci, jež jedinečným způsobem spoluutváří charakter
městského jádra, které je druhou největší památkovou rezervací ČR.
Kostely – historie jako na dlani
Říká se, že co do počtu kostelů na jednoho obyvatele je Olomouc evropským
favoritem. Málokde naleznete tak ucelený soubor
dokumentující rozmanitost jednotlivých architektonických
stylů. Vaší pozornosti jistě neunikne gotický chrám sv. Mořice
nebo barokní Klášter Hradisko, nazývaný „moravský Escorial“.
Bylo by však chybou opomenout mnohem menší a
nenápadnou Sarkandrovu kapli. Naleznete v ní mimo jiné
skřipec, na kterém byl umučen svatý Jan Sarkander.
Orloj
Původně dřevěná radnice z roku 1378, byla po požáru roku 1417 nahrazena
gotickou budovou. V severním křídle radnice je umístěn orloj z konce 15. století.
Každý den ve 12 hodin se figurky dělníků, rolníků a pracující inteligence dávají za
zvuků zvonkohry do pohybu. Orloj je umístěn na stěně renesanční radnice, která je
včetně 75 m vysoké věže zpřístupněna v rámci prohlídky organizované informačním
centrem.
Arcibiskupský palác
Sídlo olomouckého arcibiskupství, jedna z nejhonosnějších olomouckých
barokních palácových staveb, pochází ze 17. století. Přístupný veřejnosti.
Kašny
Prostor obou náměstní zdobí několik kašen. Nejvýznamnější jsou například
Ariónova, Caesarova a Herkulova kašna. Více informací Vám určitě podají na
informačním centru.
Radniční věž
Samostatný výstup na věž (16.9. - 14.6.) vždy v 11:00 a v 15:00, cena 20 Kč,
Olomouc region card zdarma.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Stálé expozice – např. Kolekce miniatur a drobných maleb, Kolekce šperků,
Kolekce střeleckých terčů a vedut
Probíhající výstavy:
• Jiří Suchý
• Arabela
• Skleněná inspirace II
• Expozice času ve Šternberku
• 20 let vydavatelství Danal
Vstupné:
Expozice a dlouhodobé výstavy:
• 40 Kč dospělé osoby
• 20 Kč studenti, důchodci
Krátkodobé výstavy (platí se jednotlivě na každou výstavu, pokud není určeno
jinak):
• 20 Kč dospělé osoby
• 10 Kč studenti, důchodci
Otevírací doba: Od 10 do 17 hodin

Poutní místo Svatý Kopeček
Svatý Kopeček se rozkládá na úpatí Hrubého Jeseníku v nadmořské výšce 382
m. n. m. Tato část Olomouce vzdálená od jejího středu 8 km se stala nejoblíbenějším
výletním i poutním místem v regionu. Svou polohou, rozmanitostí terénu s krásnými
lesními porosty, údolími potoků a řek nabízí ideální podmínky pro sportovní i
rekreační vyžití.
Oblast je provázána množstvím tras pro pěší i cykloturistiku. Nejvýznamnější
dominantou tohoto místa je barokní chrám Navštívení Panny Marie. Tento
architektonický klenot se monumentálně tyčí do krajiny nad Olomoucí. Od roku 1956
se v přilehlých smíšených lesích na ploše více než 40 hektarů rozkládá Zoologická
zahrada Olomouc.
U svých prarodičů zde pobýval básník Jiří Wolker, své rodiště tu má Karel
Svolinský, národní umělec, malíř a grafik a bydlel zde spisovatel a překladatel O. F.
Babler.
Zoologická zahrada
Jedna z nejkrásnějších zoologických zahrad v ČR!
Doprava: každou tramvají na hlavní nádraží (cca 5 min) a poté autobusem
č. 11 až na Svatý Kopeček (bus jezdí 4x do hodiny)
Otevírací doba: Říjen až prosinec: 8.00 - 16.00
Vstupné: dospělí 90 Kč, studenti, důchodci 50 Kč s Olomouc region card zdarma!

Vyrobeno v roce 2011
S.kypy K.achna a K.achna S.kypy Dakota

