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Olomoucký denník, 11. květen 2012 
Ekojarmark vyčaroval na náměstí kouzelnou atmosféru 

NAPSALI JSTE 

V horkém prvomájovém dnu nabídl tisícům lidí bohatý program tradiční Ekojarmark, který už 22 roků 
nabízí veřejnosti na Horním náměstí v Olomouci Sluňákov – centrum ekologických aktivit města 
Olomouce. Ekojarmark je součástí environmentálního festivalu Ekologické dny Olomouc. 

Náměstí časně zrána zaplnila více než stovka stánků s tradičními řemesly. Organizátoři dávají 
přednost tradičním provozovatelům řemesel i výrobcům různých pochutin a lidé tuto koncepci 
oceňují. Navíc mají možnost získat informace o stavu životního prostředí a také celou řadu podnětů 
k zamyšlení o nejrůznějších společenských problémech. Na Ekojarmark přijíždí celá řada 
environmentálních, ale i sociálních a lidsko-právních nevládních hnutí. 

Bohatý byl program pro rodiče s dětmi. Na nádvoří radnice nabízelo své pohádky Divadlo Tramtarie. 
Na náměstí pak celá řada organizací,které se zabývají nabídkou programů pro využití volného času 
dětí, organizovala dílny,kdesi děti vyráběly hračky nebo mohly řemeslně a výtvarně tvořit. Lesy České 
republiky připravily na pocitové stezce procházku lesem pro rodiče i děti. V hlavním stanu Sluňákova 
děti vytvářely umělecké předměty z kousků PET lahví. Olomoucký kraj a společnost Ekokom nabídly 
zájemcům celou řadu her s tematikou třídění odpadů. V tomto počinu je doplnili také pracovníci 
Technických služeb města Olomouce. Ekodomov umožnil přítomným nezvyklý pohled do světa 
kompostu a poskytl zájemcům celou řadu informací o užitečnosti kompostování biologického odpadu. 
Na pódiu před orlojem potom byla vyhodnocena celoroční soutěž škol ve sběru odpadu "Volá tapír, 
třiďte papír", kterou společně organizují Sluňákov, Technické služby města Olomouce a Odbor 
životního prostředí SMO. 

Celá řada návštěvníků ocenila nabídku pracovníků Informačního centra města Olomouce a 
vystoupala na radniční věž, aby se podívali na Ekojarmark a Olomouc z ptačí perspektivy. Další lidé si 
prohlíželi útroby Sloupu Nejsvětější Trojice, památky UNESCO. Městské Centrum Semafor propagovalo 
cyklistickou dopravu, včetně projížďky po překážkové dráze. Poklidnou a příjemnou atmosféru 
kouzlili od rána na Horním náměstí v Olomouci i muzikanti. Tomáše Kočka střídala Lesní zvěř. 
Následující vystoupení Petera Lipy Bandu a ASPM pak ocenili mnozí milovníci hudby. Lipa zpíval o 
lásce, stromech a koních. ASPM zavzpomínali na celou řadu hudebníků, kteří prošli touto úžasnou 
formací kolem Jana Spáleného, například na Petra Kalandru. Zavzpomínali i na umění Zuzany 
Navarové, která byla častým hostem na této společenské události. Nejvíce lidí si pak poslechlo písně 
Trabandu a celodenní poklid byl "narušen" společným tancem u písně Indiáni ve městě. Program 
Ekojarmarku pronikl i za hranice náměstí. Jednak ranní procházkou do olomouckých parků za ptačím 
zpěvem a také možností prohlédnout si a prakticky použít mobilní saunu, připravenou dílnou H3T 
architektů v Konviktu. Hostem architektů byl i nestor a velký propagátor našeho saunování Antonín 
Mikulášek. Ekojarmark představil lidem pestrou škálu lidské dovednosti, názorů na současný svět i 
alternativních přístupů k životu. Podobně jako program besed Ekologických dnů Olomouc,kdybyl sál 
Divadla hudby doslova přeplněn zvídavými posluchači. 

Foto: JARMARK V PLNÉM PROUDU. Ekojarmarky pořádá již tradičně na olomouckém náměstí centrum 
ekologických aktivit Sluňákov. Ten letošní nabídl opět představil pestrou škálu dovednosti. 


