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Mladá fronta DNES, 13. dubna 2011 

 

Olomoucí vás provede Kuky 

Olomoucké Ekologické dny nabídnou přednášky, koncerty i putování v přírodě. Jednadvacátý ročník akce, kterou 
v posledních letech navštívilo v průměru 20 tisíc lidí, zakončí 1. května Ekojarmark. 

OLOMOUC Hluboce si oddechl a teď s napětím čeká, kolik lidí přijde – Michal Bartoš, šéf centra ekologických 
aktivit Sluňákov. Po roce příprav včera v Olomouci začal program v pořadí jednadvacátých Ekologických dnů. 
Jejich přednášky, koncerty i výlety do přírody loni navštívilo na dvacet tisíc lidí. Svou roli v letošním příběhu 
svého druhu největší tuzemské akce sehraje i postavička Kuky z filmu Jana Svěráka. Tomuto rodinnému snímku 
bude od 28. dubna věnovaná velká výstava, kterou připravuje Vlastivědné muzeum. A pořadatelé ekologických 
dnů se rozhodli časovou shodu využít. Červený plyšový medvídek, který skončil v popelnici a poté na skládce, se 
totiž během svých dobrodružství setká s řadou postaviček sestavených z listí, šišek, kůry, ale i drátků a dalších 
nepotřebných věcí. "Když jsem šel s dcerou z promítání tohoto filmu, napadlo mne, že Kuky má vlastně pravdu. 
Strážci skládky ho honí, aby se tam vrátil, ale on na skládku nepatří. Stejně jako řada věcí, které končí mezi 
odpadky, ale přitom by se ještě daly využít," mínil ředitel olomouckých technických služeb Miroslav Petřík. 

Výstava o filmu tedy bude k vidění ve stejnou dobu jako expozice Cesty odpadů. V ní návštěvníci zjistí, co se děje 
s věcmi vyhozenými z jejich domácnosti. Současně se obyvatelé města mohou zapojit do zábavné hry nazvané 
Olomouc očima Kukyho přátel. "Mohou vytvořit z bioodpadu i dalších věcí postavičku ve stylu hrdinů filmu Kuky 
se vrací. Pak ji pojmenují, umístí v Olomouci na některém veřejném prostranství, které mají rádi nebo které se 
jim naopak nelíbí," popisuje Bartoš. Vyfocené snímky mohou po 28. dubnu zaslat na adresu zveřejněnou na 
internetových stránkách Sluňákova. "Formou hry se propojí téma odpadů s poznáváním zajímavých míst 
Olomouce, o kterých se tak můžeme víc dozvědět," poznamenal Petřík. 

Nejen o odpadech ale budou Ekologické dny. Zájemci se mohou vydat třeba po stopách starých mlýnů, které 
stávaly v Litovelském Pomoraví. Či se v sobotu v zoologické zahradě na Svatém Kopečku zapojit do soutěžení 
tematicky inspirovaného životem opic. 

"Velký ohlas mívají také přednášky," podotkl Bartoš. Letos je protíná motiv tří současně probíhajících krizí – 
ekonomické, sociální a enviromentální. V přednáškovém maratónu, který bude probíhat převážně o víkendech, 
se poprvé objeví i čistě zdravotnické téma nazvané Co stojí lidské zdraví? O svých pocitech v situaci, kdy chtěli z 
jimi vedených oddělení odejít lékaři v rámci nedávné akce "Děkujeme, odcházíme" a oni vymýšleli krizové plány, 
jak zajistit chod nepostradatelných oddělení, bude mluvit neonatolog Lumír Kantor a chirurg Čestmír Neoral. 
Dokumentem Pravda o životě Cyrila Höschla včera akce začala a skončí 1. května tradičním Ekojarmarkem v 
centru města. "Už teď ale přemýšlíme o dalších ročnících. Příprava každého z nich je záležitostí na celý rok. 
Uvažujeme už dokonce o některých hostech na rok 2013," uzavřel Bartoš. 

(Jitka Janečková) 

--- 

Kam na výlet  

16. dubna, 10.00 ZOO Olomouc, Soutěže motivované životem primátů 

19. dubna, 16.00 Po stopách olomouckých popelářů – prohlídka dotřiďovací linky 

21. dubna, 18.15 konečná autobusu č. 22 v Černovíře – za skřehotáním žab 

23. dubna, 9.00 Sluňákov – Ján Kadlec: Mlýny a mlynáři v Litovelském Pomoraví. 

30. dubna, 9.00 Odemykání Malé Vody v Litovelském Pomoraví 

Zdroj: výběr z programu EDO 

Foto: Kuky ve městě Obyvatelé města se mohou zapojit do soutěže, když vyrobí postavičku ve stylu filmu Kuky se 
vrací a vyfotí ji někde v Olomouci. Foto: archiv 


