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Ekojarmark proměňuje centrum v tržiště už 21 let 

 
Vyhlídka na historické centrum z radniční věže, projížďka na elektrokolech, řemeslníci a plejáda 
hudebních hvězd na pódiu. Tradiční Ekojarmark odstartuje na Horním náměstí v Olomouci v neděli.  
 
OLOMOUC V tržiště tradičních řemeslníků se v neděli promění Horní náměstí vOlomouci. Svátek práce 
město stejně jako posledních jednadvacet let oslaví tradičním Ekojarmarkem. Kromě nákupu ve sto 
padesáti stáncích se návštěvníci mohou těšit na známé kapely na pódiu. Pod ním organizátoři 
chystají řadu zábavných akcí. Ekojarmarkem vrcholí program 21. ročníku festivalu Ekologické dny 
Olomouc, který s podporou města a kraje už několik týdnů pořádá centrum ekologických aktivit 
Sluňákov. "Lidé se v neděli budou moci občerstvit drinky připravenými z kvalitní pitné vody z 
pramenů Litovelského Pomoraví, podívat se na krásy historického centra z radniční věže, půjčit si 
kola v improvizované půjčovně nebo se projet na elektrokolech," uvádí vedoucí Sluňákova Michal 
Bartoš.  
Ekologové ale lákají i na další zajímavosti. Třeba na módní přehlídku z donesených starých šatů a 
oděvních doplňků.  
Na pódiu se v prvomájový den vystřídají Blue Effect, Luboš Pospíšil a 5P, Žamboši, Jarret a jako 
lahůdka na závěr – Zdeněk Bína Acoustic Project. Z regionálních kapel vystoupí formace Marshall 
Malinovski nebo Tomáš Kočko a orchestr.  
Centrální stan Sluňákova letos představí kampaně na třídění odpadů, které centrum nabízí školám a 
dalším zájemcům. Jednou z nich je například kampaň města na kompostovací popelnici do každého 
rodinného domu. "Z přineseného bioodpadu budou moci rodiče s dětmi vyrábět figurky Kukyho. 
Figurky vyfocené na různých místech v Olomouci lidé v rámci hry ‚Olomouc očima Kukyho přátel' 
umístí na internetové stránky. Nejvtipnější a nejoriginálnější nápady, popisy a zdůvodnění vybraných 
lokalit odměníme," popsal Bartoš.  
Do nové etapy vstoupí na Prvního máje řemeslníci a výrobci tradičních potravin z regionu. Někteří 
znovu slavnostně převezmou certifikáty značky "Haná regionální produkt". Po několikaměsíčních 
sporech s bývalým správcem značky totiž docílili toho, že certifikace výrobků se ujala Místní akční 
skupina Moravská cesta. O značku znovu požádalo pět už dříve certifikovaných výrobců, tři další jsou 
noví. "Nesmíme teď zklamat jejich důvěru. Je to pro nás nesmírně zavazující po tom všem, čím značka 
v minulosti prošla. Těší nás, že se výrobci vrací a že projevují zájem i noví řemeslníci," řekla 
Zendulková. Bývalému koordinátorovi výrobci vyčítali, že byl příliš pasivní. Regionální značka 
garantuje původ výrobku z Hané, originalitu a vazbu na toto území a zároveň slouží ke zviditelnění 
místní produkce. Ekojarmark se vOlomouci poprvé konal v roce 1990. Tehdy se v den prvního máje 
sešly asi tři stovky Olomoučanů u sloupu Nejsvětější Trojice na happeningu, který měl upozornit na 
případné důsledky výstavby kanálu Dunaj – Odra – Labe na krajinu Litovelského Pomoraví.  
 
(Petra Klimková)  
 
---  
 
"Lidé se budou moci v neděli občerstvit drinky připravenými z pitné vody z pramenů Pomoraví."  
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---  
PROGRAM  
Hudební maraton  
 
9.30 Marshall Malinovski  
11.00 Tomáš Kočko & orchestr  
12.30 Žamboši  
14.00 Jarret  
15.30 Luboš Pospíšil & 5 P  
17.00 Blue Effect  
19.00 Zdeněk Bína acoustic project  
 
---  
 
FAKTA  
 
Další akce na náměstí  
 
Olomouc očima Kukyho přátel  
První olomoucká ekohra pro rodiče s dětmi, zájemci mohou přinést na náměstí bioodpad a vytvořit si 
svého vlastního kamaráda Kukyho z něčeho starého, co najdou doma nebo venku. Nejlepší nápady 
budou odměněny. Ti, kdo se chtějí zúčastnit vytváření PET artové sochy, si s sebou musí přinést 
prázdnou PET lahev.  
 
Honzo, uděláš to postaru  
Divadlo Štěk Hranice na nádvoří radnice  
 
Vivat compostela  
aneb Bioodpady pro zachování zdravé půdy  
 
Barevné dny – jak se točí odpady  
Program o třídění odpadů s řadou atrakcí a soutěží pro děti, infostánek s propagačními předměty z 
recyklovaných materiálů.  
 
Neopouštěj staré známé pro nové  
Ti, komu je líto zahazovat staré šaty, je mohou donést na Horní náměstí, kde budou vydraženy. 
Připravena je výroba módních doplňků (10–14 hodin), psycholog a stylistka (14–16 hodin). Dražba 
speciálních vintage kusů bude mezi 15.–16. hodinou.  
 
Lesy v kraji – lesy pro lidi  
Zábavné aktivity přibližující péči lesníků o zelené bohatství Olomouckého kraje.  
 
Vodní bar  
Studené nealko drinky 


