
VÝLET NEJEN PRO SENIORY 

sobota 8.11.2014 
 

SVATÝ KOPEČEK U OLOMOUCE - OLOMOUC 
 

Odjezd: 7:30 hod od bazénu ve Vysokém Mýtě 

Návrat: do 19:00 hod 
 

Cena: 340 Kč (s obědem) 
 

Program: 

*Svatý Kopeček u Olomouce – od 17. stolení poutní místo s barokní Bazilikou Navštívení 

Panny Marie (Zájemci vyjdou pěšky křížovou cestu k bazilice, ostatní vyjedou autobusem.) 

*10:15 mše sv. v Bazilice, prohlídka baziliky s průvodcem 

*12:00 oběd v restauraci Fojtství na Sv. Kopečku (menu: polévka, kuřecí kapsa plněná 

šunkou a sýrem, šťouchané brambory nebo tagliatelle s omáčkou z pravých hřibů) 

*13:15 odjezd do Olomouce  

*prohlídka metropolitní katedrály sv. Václava s průvodcem, patří mezi skvosty 

středoevropské středověké architektury 

*pěší procházka na Biskupské náměstí s Arcibiskupským palácem, kolem Univerzity 

Palackého (filozofické fakulty) na náměstí Republiky s kostelem Panny Marie 

Sněžné 

*prohlídka Sarkandrovy kaple - na místě dnešní kaple dříve stávala městská věznice, ve 

které byl roku 1620 vyslýchán a mučen Jan Sarkander 

*prohlídka kostela sv. Michala – pro zájemce výstup do věže ke zvonům 

*15:30 rozchod na Horním náměstí – sousoší Nejsvětější Trojice, Ariónova kašna, 

spousta kaváren k posezení nebo třeba ochutnávka místního piva, individuální 

možnost prohlídky kostela sv. Mořice  

*přechod na Dolní náměstí s morovým sloupem a odjezd do Vysokého Mýta 

*cca 19:00 příjezd do Vysokého Mýta 
 

OLOMOUC je pátým největším městem České republiky a 

současně městem statutárním. Žije zde více než 100.000 lidí. V 

minulosti bývala Olomouc městem královským a také hlavním 

městem Moravy. Olomouc je sídlem druhé nejstarší univerzity 

v Českých zemích již od roku 1573. Na Univerzitě Palackého 

studuje dnes více než 22.000 studentů. Olomouc je také od 

roku 1777 arcibiskupstvím. 

 

Zájemci, hlaste se prosím buď mailem nebo na tel. 775 391 600 Radce Blajdové. 

Peníze budeme vybírat v neděli po mši sv. v kostele nebo poté na faře ve středu od 

15:30 do 17:20 nebo vždy po bohoslužbě.  


