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První máj u orloje: ekojarmark, Ivan Hlas i
vyhlídka

Olomouc - Ekostánky vyhlídku z radniční věže či koncert Ivana Hlase nebo ASPM u orloje nabídne Ekojarmark, který na
Horním náměstí vypukne od ranních hodin na prvního máje.

Autor:
Redakce

Prvomájový jarmark v Olomouci.
Autor: DENÍK/Matej Slávik

Akci pořádá v Olomouci již poněkolikáté centrum Sluňákov v rámci Ekologických dnů Olomouc.

Jarmark na Horním náměstí začne po deváté hodině, návštěvníci se mohou těšit na řemeslníky, kteří budou předvádět svá umění, hry pro děti,
informační stánky a další akce.

„Všichni jarmarečníci, kteří na náměstí otevřou své stánky, jsou praví výrobci zboží, na tom jsme si dali záležet. Letos jsme také připravili stan,
který dětem nabídne jak rukodělné, tak ochranářsky zaměřené aktivity,“ uvedla projektová manažerka Sluňákova Irena Opršalová.

Mezi prodejními stánky a řemeslníky budou také informační stánky o ekologických aktivitách, alternativních způsobech života a životním
prostředí. Na nádvoří radnice se mohou návštěvníci podívat na představení divadla Štěk, které je určeno dětem i dospělým.

Pro zájemce je připraven také stánek, který poskytne informace k projektu Zelená úspora.

„Návštěvníci se zde mohou dozvědět, kdo může o peníze žádat, na co lze finance použít a další podrobnosti k projektu,“ uvedla dále Opršalová.

Od půl desáté začne na Horním náměstí také doprovodný koncert, zahraje zde celkem osm kapel, mezi nimi i Ivan Hlas Trio, skupina
hudebníků v čele se zpěvákem Ivanem Hlasem.

Stejně jako loni i letos se do spolupráce na Ekojarmarku zapojili i jiné firmy a organizace, které centru Sluňákov pomohly vytvořit doprovodný
program. Letos jsou to výletní plavby historickou Olomoucí a vyhlídka z radniční věže, která bude otevřena od 10 hodin do půl čtvrté
odpoledne. (lil)

PROGRAM KONCERTU K EKOJARMARKU:

HORNÍ NÁMĚSTÍ (Při špatném počasí U-Klub) - 1. května

9.30 – Georges Valliére Music Band
10.30 – Tomáš Kočko a Orchestr
12.00 – Hm
13.30 – Camael
15.00 – Tam Tam Orchestra
16.30 – Žamboši
18.00 – Ivan Hlas Trio
19.30 – ASPM
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