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Výstaviště Flora Olomouc, pavilon A
Denně od 10 do 18 hodin, v sobotu do 17 hodin

Současně probíhají: Svátky města Olomouce
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DOPROVODNÝ PROGRAM

Změna programu vyhrazena! Více na www.flora-ol.cz

      MEZI NÁMI
 

12. 6. – 14. 6. 2014
 Čt  10 – 18 hod. | Pá  10 – 18 hod. | So  10 – 17 hod.

                                                       Pavilon A, Smetanovy sadyVeletrh poskytovatelů sociálních služeb

ČTVRTEK  12. ČERVNA  

10:00                Slavnostní zahájení výstavy
10:15 – 13:00   Konference program  -  Aktuální problémy opatrovnictví lidí  
        s omezenou svéprávností

10:30 – 10:45   DC 90 o.s. - taneční a divadelní vystoupení  
10:45 – 11:00   Klíč - centrum sociálních služeb, p.o. - taneční vystoupení  
        na melodie muzikálu „ Mamma mia“ 
11:00 – 11:15   Jitro Olomouc, o.p.s. – vystoupení hudebního kroužku Jitro
11:20 – 11:30   Domov Na zámečku Rokytnice, p.o. – taneční vystoupení 
11:30 – 11:50   Nadace Malý Noe – Adopce na dálku 
11:50 – 12:00   Domov Na zámečku Rokytnice, p.o. – taneční vystoupení 
12:00 – 13:00   Centrum pohybu – cvičení s flexi-barem
13:00 – 13:15   Pomocné tlapky o.p.s. – ukázky výciku vodících psů 
13:15 – 13:30   hudební upoutávka Marián Bango a Radek Žalud 
  
13:30 – 16:00  Konference program - sociální podnikání, praktické   
       zkušenosti
13:30 – 14:00  Vodnické námluvy - pohádka pro děti, Nová Akropolis
14:00 – 15:00  Zpěvanky -  pěvecký  sbor Sociálních  služeb pro seniory  
       Olomouc
15:00 – 15:15  Pomocné tlapky o.p.s. – ukázky výcviku vodících psů 
15:15 – 16:00  Centrum pohybu – cvičení s flexi-barem
16:00 – 17:00  koncert Mosty snů - Marián Bango a Radek Žalud součást  
       festivalu „Dny umění nevidomých na Moravě“

14:00 – 18:00  Slavata triatlon tour 2014 – dětský triatlonový závod, do  
       kterého jsou zapojeni chlapci a dívky z více než 100  
                        dětských domovů z celé republiky

PÁTEK 13. ČERVNA 

10:00 – 12:00  dopolední program a soutěže pro děti ZŠ
10:00 – 12:00  Popová škola dětského domova v Olomouci hudební    
       vystoupení
12:00 – 12:10  Vincentinum PSS Šternberk  „Kluci z ulice“ taneční   
       vystoupení 
12:10 – 12:20  taneční skupina Jiřinky Paskov
12:20 – 12:30 „Holky z Chvalkovic“ – taneční vystoupení seniorek z  
                        Domova seniorů POHODA Chválkovice 
12:30 – 12:40  taneční skupina Jiřinky Paskov 
12:40 – 12:50 „Holky z Chválkovic“ – taneční vystoupení seniorek z  
       Domova seniorů POHODA Chválkovice
13:00 – 13:15  Pomocné tlapky o.p.s. – ukázky výcviku vodících psů 
13:15 – 13:30  Centrum na podporu integrace cizinců čínský tanec 
13:30 – 13:40  Vincentinum PSS Šternberk  „Kluci z ulice“ taneční   
       vystoupení
13.40 – 14:00  Centrum pohybu – cvičení s flexi-barem
14:00 – 15:00  Zpěvanky -  pěvecký sbor Sociálních  služeb pro seniory  
       Olomouc 
15:00 – 15:10  Vystoupení studia orientálních tanců Aysun Olomouc  
15:10 – 16:00  Divadelní spolek Úlet – divadelní improvizace na divácká  
       témata  - Středisko lidí bez domova – Charita Olomouc
16:00 – 17:45  Vystoupení olomouckého baviče a imitátora zpěváka Ládi   
       Balage

11:00 – 16:00  Venkovní plocha u pavilonu A - aktivity pro děti s multikultur-   
       ní tématikou – Poznáváme cizí země - malování mandal,  
       navlékání ukrajinských korálků, lovení rybiček, 
       Kimova hra,….
                       Centrum na podporu integrace cizinců

SOBOTA  14. ČERVNA  

10:00 – 10:30  Kyklop band – hudební vystoupení 
10:30 – 11:00  pohádka O veliké řepě - RC Heřmánek
11:00 – 13:00  Vystoupení olomouckého baviče a imitátora zpěváka Ládi  
       Balage
13:00 – 18:00  Den dětí na kolečkových bruslích - In-line klub, o.s. 
13:00 – 13:15  Pomocné tlapky o.p.s. – ukázky výcviku vodících psů 
13:15 – 14:00  Zpěvanky -  pěvecký  sbor Sociálních  služeb pro seniory   
       Olomouc 
14:00 – 14:15  Charita Olomouc - komunitní centrum KHAMORO 
14:15 – 14:45  Kyklop band – hudební vystoupení 
14:45 – 15:00  Vystoupení studia orientálních tanců Aysun Olomouc  
15:00 – 15:30  Společenství Romů na Moravě – taneční a hudební  
                        vystoupení - olašský, slovenský, ukrajinský, maďarský  
       čardáš
15:30 – 15:45  Vystoupení studia orientálních tanců Aysun Olomouc  
15:45 – 16:45  Vystoupení olomouckého baviče a imitátora zpěváka Ládi  
                        Balage

V rámci akce Víkend otevřených zahrad bude v sobotu 14. 6. 2014 zdarma 
přístupný sbírkový skleník. Pro návštěvníky bude připravena také 
komentovaná prohlídka Smetanových sadů. 

SVÁTKY MĚSTA OLOMOUCE | 13. - 14. 6. 2014
Horní a Dolní náměstí, Smetanovy sady
  
Sobota 14. 6. 2014 | Smetanovy sady
volnočasové a sportovní aktivity, výtvarné dílny a soutěže
Centrum Semafor - koloběžky pro malé i velké
Freestyle zóna - program pro děti na kole, BMX, skate
Moolbike - servis a půjčovna kol & závody horských kol
UP AIR           vysílání studentského radia
Zaparkuj         projekt oživení olomouckých parků
20:00              Hazydecay - koncert
21:30              Superheroes Night Show - freestyle noční show
22:00              Letní kino v parku - projekce filmu u fontány

VÝSTAVY
Prezentace výtvarných prací osob se zdravotním postižením
Prezentace sociálních ústavů
Výstava Bílého kruhu bezpečí OBĚTI A ZLOČIN
Výstava obrazů britského slabozrakého malíře Jonathana Huxley
Výstava obrázků nevidomých a slabozrakých – Enkaustika – SONS OO 
Jeseník

PO CELOU DOBU VÝSTAVY
Tyflocentrum Olomouc o. p. s. - hmatové hry, trasa s bílou holí, ukázky 
Braillova písma  
Na vlastní kůži - možnost vyzkoušet si život jiných kultur Arcidiecézní 
charita Olomouc
Centrum pohybu o.s. - Fitness bez hranic, pohybové aktivity pro všechny 
bez rozdílu věku či kondice  
ukázky čínské kaligrafie Centrum na podporu integrace cizinců 
In-line arena - Škola kolečkového bruslení LENE 
Pevnost poznání možnost zahrát si „obří“ 3D piškvorky, vytáhnout ježka 
z klece nebo vyřešit desítky stolních hlavolamů a skládaček. Připraveny 
budou kvízy, deskové a logické hry. Na stánku bude možné si pod 
odborným dozorem vyzkoušet několik chemických pokusů

Poradny pro zdraví, nabídka zdravé výživy a doplňků stravy
Tvůrčí dílny, workshopy, výtvarné dílny, soutěže pro děti, skákací hrad 
a atrakce pro děti, projížďky na koních...


