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Ekologické dny položí otázku: Jaké zvíře je člověk? 

Kontextům složitého vztahu člověka a přírody, komunikaci mezi člověkem a jeho prostředím, a 
významu přírody pro lidský život se chce zejména věnovat letošní, 22. ročník Ekologických dnů 
Olomouc (EDO), které budou probíhat od 20. dubna do 1. května. Na programu tradiční akce bude 
řada besed, výletů, výstav i dalších kulturních akcí. Chybět nebude ani ekojarmark. Organizátoři se 
každý rok snaží zvolit téma, které je aktuální a zároveň zajímavé. V minulosti byl vždy dominantní 
vztah člověka a přírody.  

"Letos se chceme obrátit spíše k člověku, k lidské přirozenosti a klást si otázku: Jaké zvíře je člověk?" 
řekl ve středu novinářům Michal Bartoš, ředitel pořádajícího centra ekologických aktivit města 
Olomouce Sluňákov.  

Tradiční součástí EDO budou i letos veřejné besedy v olomouckém Divadle hudby. Celá řada osobností 
na nich představí posluchačům své vidění světa. Návštěvníky čeká pestrá směs názorů na příčiny 
našich aktuálních problémů.  

"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," poznamenal Bartoš.  

Besed se zúčastní mj. Cyril Höschl, Jan Zrzavý, Stanislav Komárek, Jan Keller, Petr Pokorný, Tomáš 
Sedláček, Václav Bělohradský, Ilona Švihlíková, Tereza Stöckelová, Odilo Ivan Štampach, Sylva 
Fischerová, Jindřich Štreit, Jiřina Šiklová či Vít Janeček. Hosty EDO budou mj. i bývalí ministři 
životního prostředí Rút Bízková, Martin Bursík a Libor Ambrozek.  

Hovořit se bude mj. o vědecké činnosti člověka, lidské přirozenosti, o dobru a zlu v lidech a přírodě, 
civilizaci a jejím důrazu na spotřebu, současné podobě vzdělávání, o lidech žijících pod diktátem 
ekonomických ukazatelů či o možných alternativních scénářích rozvoje naší společnosti.  

Besedy doplní celá řada výletů na zajímavá místa přírodních i městských krajin, výstavy a akce pro 
školní děti. Program EDO vyvrcholí 1. května tradičním ekojarmarkem na Horním náměstí v Olomouci, 
který nabídne kromě výrobků lidových řemeslníků i celou řadu informací o životním prostředí a také 
koncerty, na nichž se představí například Peter Lipa Band, Traband, Tomáš Kočko, Zdeněk Bína a Jan 
Urbanec, ASPM či Marshall Malinovsky.  

Přehlídka rozmanitých ekologických aktivit EDO je největší akcí v ČR mezi těmi, které se snaží o 
zvýšení ekologického povědomí veřejnosti. V poslední době ji navštěvuje pravidelně přes dvacet tisíc 
lidí. "Hlavním smyslem akce je to, že se na ní lidé setkávají a diskutují o tématech, která je zajímají. 
Chceme být přitom pestří jako příroda," dodal Bartoš. Aktuální program lze najít na internetových 
stránkách: http://www.slunakov.cz/.  


