
 
 

Motto 20. jubilejního ročníku festivalu: 

„Zahraj, kresli, zatanči, dvacítkou to nekončí!“ 

 
 

Vážení a milí, SPOLU Olomouc a DDM Olomouc Vás zvou na 20. ročník Fimfára – festivalu 
naplněného tvořivostí a zábavou. Ohlédneme se za múzami, které inspirovaly nejen poslední čtyři roky, ale 
provázely nás festivalem celých dvacet let. Prostřednictvím tvořivých dílen a zajímavého doprovodného 
programu si i letos budeme moci užít hravý slavnostní víkend v Olomouci. 

Individuálně příchozím účastníkům z Olomouce a okolí nabízíme tento program: 
 

Pátek 24. 6. 2016 
 

19:00 – Slavnostní zahájení u příležitosti 20. ročníku festivalu – muzikál Šakalí léta v Moravském divadle 
             Olomouc. (Pro volně příchozí účastníky je třeba zakoupit vstupenky v předprodeji Moravského 
             divadla Olomouc.) 
22:00 – Po divadelním představení společný „VÍTANEC“. 
             (Čechovy sady, pomník Boženy Němcové – park za třídou Spojenců.)    

 
Sobota 25. 6. 2016 

 

9:30 - 17:00 TVOŘIVÉ DÍLNY (přestávka na oběd 12:00 – 14:00) 
Dílny jsou umístěny v prostorách DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47 a blízkém okolí. Aktuální informace 
budou vyvěšeny na nástěnce v přízemí hlavní budovy DDM. 
 Letos jsou pro Vás připraveny tyto dílny: 
● „Bubnujeme spolu“ (bubenická dílna) 
● „Vůně mámivé“ (vonné pytlíčky) 
● „Vlastní šperk“ (kamínky, drátky apod.) 
● „Duhové lžičky“ (práce s práškovými smalty) 
● „Sypané písky“ (barevné křídy, šablony) 
● „Čas letí“ (výtvarná trojdílna) 
● „Ručně stručně“ (rukodělná dílna) 
● „Bublinový ráj“ (bublifuková dílna) 
● „Mag(net)ická přitažlivost“ (ozdobné magnetky) 
            . 
19:30 – 22:30 Taneční večer – hraje Popová škola dětského domova a překvapení k 20. výročí festivalu 
          (DDM, tř. 17. listopadu 47, Olomouc). 
 
Podvečerní a večerní časy budou upraveny podle průběhu Mattoni ½ Maratonu Olomouc. Možnost fandit  
přímo u DDM.  

          
Neděle 26. 6. 2016 

 

9:15 –   9:30 RADOVANEC – společné rozloučení s festivalem 
                     (areál DDM, tř. 17. listopadu 47, Olomouc).  
                     Po Radovanci jste zváni:  
                     (časy a místa srazů budou upřesněny na nástěnce v DDM, tř. 17. listopadu 47, Olomouc) 
              
● na plavbu po řece Moravě Ololodí (omezený počet míst) 
 
● na projížďku městem historickou tramvají 
 

Změna programu vyhrazena. 
 

Za nepříznivého počasí je připravena tzv. „mokrá“ varianta programu. 
Informace na recepci v DDM od pátku 24. 6. 2016. 

 
 

V průběhu celého festivalu můžete spočinout v čajovně a kafírně. 
 

 
 



 
 
 
Další užitečné informace: 
 
 
 

 
 

Přihláška: 
Přivítali bychom, kdybyste předem vyplnili přiloženu přihlášku pro individuálně příchozí účastníky. Tu 

odevzdali na recepci v DDM (v provozu pouze v době konání festivalu) nebo ji odevzdali v kanceláři SPOLU 
Olomouc, Dolní nám. 38 (do konce července 2016) nebo ji vyplnili v počítači a poslali na email koordinátorky 
festivalu: hana.nep@seznam.cz. Vytištěné formuláře budou k dispozici i na recepci festivalu v DDM a ve 
SPOLU Olomouc. 

 
 
 

Jmenovky: 
Doporučujeme vyzvednout a vyplnit u recepce festivalu na DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47, 

1. patro hlavní budovy. Podle nich mohou organizátoři a spolupracovníci v dílnách poznat, že patříte 
k festivalu. 

 
 
 

Stravování: 
Nabízíme možnost zakoupení stravenek na oběd/večeři. Platnost stravenek je pouze během Fimfára 

a po sjednanou dobu rezervace ve vybraných olomouckých restauracích. 
 
 
 

Fimfárovské tričko: 
Je možné zakoupit během festivalu na recepci v DDM za režijní cenu (do vyprodání zásob). 

 
 
 

 
Těšíme se s Vámi na hravé a sváteční chvíle, organizační tým festivalu Fimfárum: 

Hanka, Barunka, Jitka, Helča, Ája, Dáša, Marťa, Laďka a Honza                                                                            
 
  
 
 
 
Kontaktní telefon a adresa: 
Hana Nepejchalová: 606 461 022 nebo DDM,tř. 17. listopadu 47,Olomouc – Barunka Trávníčková (po dobu festivalu) 

mailto:hana.nep@seznam.cz

