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Právo – Olomoucký kraj, 12. dubna 2011 

 

Ekologické dny lákají bohatou nabídkou 

Řadu nejrůznějších akcí nabídne od úterý v Olomouci a jejím okolí 21. ročník Ekologických dnů (EDO), 
které jsou největší akcí svého druhu v Česku. Ročně ji navštěvuje zhruba dvacet tisíc lidí. 

"Letos lze programovou nabídku rozdělit do tří hlavních samostatných bloků - třídenního maratónu 
besed, komentovaných výprav za poznáním krajiny a závěrečného ekojarmarku," řekl Právu jeden z 
organizátorů akce Michal Bartoš z centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov. 

Maratón besed se uskuteční 15. až 17. dubna. "V jejich rámci se bude hovořit zejména o světě, v němž 
prožíváme tři krize: environmentální, sociální a ekonomickou," uvedl Bartoš. 

Na besedách, koncipovaných podle něj jako porady účastníků o světě, který společně obýváme, se 
objeví řada osobností z oblasti vědy a kultury, mj. Václav Bělohradský, Stanislav Komárek, Cyril 
Höschl, David Storch, Václav Žák, Ilona Švihlíková, Petr Pokorný, Zdeněk Kratochvíl, Ladislav Šerý, 
Tomáš Tožička, Přemysl Rut, Zdeněk Pinc, Pavel Nováček či Lubor Kysučan. 

"Hudebník Tomáš Kočko a dramaturg Jaromír Šlosar uvedou na EDO v premiéře jeden díl z 
připravovaného televizního seriálu o přírodě národních parků Návraty k divočině," poznamenal 
Bartoš. 

Na programu tradiční akce bude i řada dalších kulturních akcí a také výletů, mj. za starými mlýny v 
Litovelském Pomoraví, po stopách olomouckých popelářů či k Hromovu dubu na katastru Bohuňovic, 
který získal loni titul Strom roku České republiky. 

Vyvrcholením EDO bude 1. května tradiční ekojarmark na Horním náměstí, který nabídne kromě 
výrobků lidových řemeslníků i divadelní představení a koncerty, na nichž se představí mj. Tomáš 
Kočko & Orchestr, Žamboši, Jarret, Blue Effect či Marshall Malinovsky. Tomáš Kočko v Olomouci pokřtí 
své CD Godula. 

"Program letošního ekojarmarku bude zaměřen zejména na otázky spojené s nakládáním s odpady. 
Sluňákov připravuje pro rodiče s dětmi, kteří na náměstí donesou nějaký bio odpad, městkou hru, 
která propojí myšlenku města na vybavení všech rodinných domů bio popelnicí s výstavou Cesty 
odpadu: Kuky se vrací – Olomoucké odpady taky ve Vlastivědném muzeu v Olomouci," dodal Bartoš. 

Společnost EKO-KOM a Olomoucký kraj obohatí podle něj ekojarmark programem Barevný den - jak se 
točí odpady. 

Občanské sdružení Ekodomov přiveze do Olomouce komponovaný program, jenž se nazývá Vivat 
compostela, aneb Bioodpady pro zachování zdravé půdy. Aktuální a podrobný program EDO naleznou 
zájemci na internetových stránkách www. slunakov. cz. 

 

Foto popis| Účastníci Ekologických dnů budou moci zavítat i k Hromovu dubu, který získal titul Strom 
roku ČR. 
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