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Festival Ekologické dny Olomouc nabízí lidem přitažlivý program 

Žena na filmové upoutávce, která propaguje 22. ročník festivalu Ekologické dny Olomouc (EDO), o 
sobě tvrdí, že je liška a oslovuje vycpaného bažanta. Tato pozvánka odkazuje ke kontextům složitého 
vztahu člověka a přírody, ke komunikaci mezi člověkem a jeho prostředím, komunikaci o významu 
přírody pro lidský život. V tomto roce se téma EDO obrací spíše ke člověku, k lidské přirozenosti a 
klade si otázku: Jaké zvíře je člověk? Festival, který si přeje být společnou poradou o našem světě, se 
uskuteční od 20. 4. do 1. 5. 2012.  

Výjimečně zajímaví hosté obohatí svou přítomností letošní cyklus veřejných besed v Divadle hudby 
Olomouc, které budou probíhat od pátku 27. do pondělí 30. dubna.  Celá řada osobností našeho 
veřejného života představí posluchačům své vidění světa. Návštěvníky čeká pestrá směs názorů na 
příčiny našich aktuálních problémů. Program se snaží spíše nabízet zajímavé otázky, odmítá 
radikální a jednoduché odpovědi. Cílem je rozvíjení dialogu, odhalení příčin a souvislostí různých 
společenských jevů. Jde o setkání tělesné, tváří v tvář, se snahou umožnit účastníkům orientaci 
v našem světě.  

Psychiatr Cyril Höschl se bude věnovat vědecké činnosti člověka. Biolog Jan Zrzavý se zaměří na nové 
objevy v molekulární biologii, které mění naše ustálené představy o lidské přirozenosti. Společně 
s Bohuslavem Binkou budou také diskutovat o dobru a zlu v lidech a přírodě. Stanislav Komárek bude 
přemýšlet o civilizaci a jejímu důrazu na spotřebu. Pavel Barša rozvine úvahy o tom, co znamená 
sbohem postkomunismu, kdy se na chvíli zdálo, že demokracie zvítězila. Jan Keller představí svůj 
pohled na současnou podobu vzdělávání. Do Egypta se lidé vypraví s Petrem Pokorným a do světa 
ovládaného jazykem se Zdeňkem Kratochvílem. O možných alternativních scénářích rozvoje naší 
společnosti a o lidech žijících pod diktátem ekonomických ukazatelů budou v neděli diskutovat 
Tomáš Sedláček, Václav Bělohradský, Ilona Švihlíková a Tereza Stöckelová. Pondělní program je 
vyhrazen duchovnímu zamyšlení Odilo Ivana Štampacha. Sylva Fischerová promluví o vnímání 
člověka pohledem hippokratovských lékařů. Pondělní program jistě uspokojí milovníky různých forem 
umění. Výtvarné, hudební, poetické a symbolické pojetí tématu člověk/zvíře uvedou Jana Kasalová, 
Jindřich Štreit, Václav Vokolek, Jiří Zemánek a  Zdeněk Volf. 

Socioložka Jiřina Šiklová a filmař Vít Janeček zahájí páteční slavnostní večer 27. 4., který bude 
věnovaný dvaceti rokům činnosti Sluňákova ve veřejném prostoru. Zde bude uveden dokument Víta 
Janečka a představeny i knihy, které popisují sluňákovskou historii: O přírodě s láskou a 
Neobyčejnost přirozenosti: Dům — krajina — lidé — Sluňákov 1992—2012. Součástí večera je i 
ministerský potlach Rút Bízkové, Martina Bursíka a Libora Ambrozka, kteří měli v minulosti jako 
představitelé vlády na starost oblast životního prostředí. 

Besedy doplní celá řada výletů na zajímavá místa přírodních i městských krajin, výstavy a akce pro školní 
děti. Program EDO vyvrcholí tradičním Ekojarmarkem na Horním náměstí v Olomouci s celou řadou 
informací o životním prostředí, se stánky s ukázkami tradičních řemesel a kvalitním hudebním 
programem (například Peter Lipa Band, Traband, Tomáš Kočko, Zdeněk Bína a Jan Urbanec, ASPM a další). 

Festival se uskuteční díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Statutárního města Olomouce, 
Olomouckého kraje a společnosti Skanska. Aktuální program lze najít na internetových stránkách: 
http://www.slunakov.cz/. 

Michal Bartoš. Kontakt pro média: Mgr. Michal Bartoš, Ph.D., 602708181, michbartos@seznam.cz.



 

tisková zpráva 2. duben 2012 
 
Všechny uvedené akce pořádá Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., 
díky podpoře: Ministerstvo životního prostředí z Revolvingového fondu na podporu udržitelného 
rozvoje, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Skanska, a.s., Odbor životního prostředí MmOl, 
Oddělení odpadového hospodářství OŽP MmOl. 

Mediální partnerství programu 2012: R1 Morava na Prima Love, Praděd: 51. kanál, Český rozhas 
Olomouc Listy - dvouměsíčník pro kulturu a dialog Naše příroda. 

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu na podporu udržitelného 
rozvoje Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný 
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a nelze jej v žádném případě 
považovat za názor Ministerstva životního prostředí. 

 


