EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC 2018

Vítejte v době lidové. Době, která doslova páchne člověčinou
Příchod jara zaručeně poznáte i tak, že začíná festival Ekologické dny Olomouc.
Už 28 let ho pořádá Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce.
Besední víkend v Divadle hudby Muzea umění Olomouc, výstava, výlety a
prvomájový Ekojarmark na Horním náměstí se letos ponesou ve znamení tématu
pro současnost zcela zásadního: ANTROPOCÉN - DOBA LIDOVÁ.
Člověk proměňuje své životní prostředí neuvěřitelným tempem. „Stále častěji
kolem sebe slyšíme, vidíme a cítíme projevy ohromné lidské moci, která má
schopnost čím dál výrazněji a rychleji přetvářet podobu světa, ve kterém společně
žijeme. Rychle měníme podobu naší planety, podobně jak to po staletí před tím
dělaly pouze geologické síly. Tento úspěch lidí je vykoupen celou řadou zásadních
proměn světa a často ohrožením jeho obyvatel,“ přibližuje festivalové téma ředitel
organizace a zakladatel festivalu Michal Bartoš. Festival dlouhodobě označuje za
společnou poradu o tom, jak se v této situaci orientovat, porozumět jí, domluvit se
a přežít.
Kontakt pro novináře: Michal Bartoš michal.bartos@slunakov.cz
Aktuální program najdete níže, na facebooku anebo na webových stránkách
Sluňákova.

BESEDY EDO 2018 Divadlo hudby – Muzeum umění Olomouc
pátek 20. dubna
16.30 Stanislav Komárek: Blázníme s dobou? aneb Valčík na rozloučenou
18.00 Jan Romportl: Life 3.0 a další vyhlídky umělé inteligence
19.30 Zdeněk Sendler: Park a hřbitov, Břežany

sobota 21. dubna
10.00 Jiří Sádlo: Příroda a přirozenost v nové krajině
11.30 Happy Farmers: Předpremiéra dokumentárního filmu. Barbora Kinkalová
14.00 Petr Pokorný: Archeologie antropocénu
15:30 Zdeněk Kratochvíl: Kde vzít útěchu pro život v antropocénu?
17:00 Eliška Fulínová (Luhanová): Lidský, až příliš lidský svět
18:00 Martin Dokupil Škabraha: Jak jsme bohatí? Přírodní kapitál, práce přírody a prosperita bez
růstu
19:00 David Storch: Povaha změny
neděle 22. dubna
10.00 Václav Bělohradský: Interregnum – mezivládí
13.30 Ľubica Lacinová: Geneticky modifikované organismy. Jediná možná budoucnost?
15:00 Doba lidová – kde jsme se to ocitli? David Storch moderuje hosty panelové diskuse:
Václav Bělohradský, Ľubica Lacinová, Eliška Fulínová, Petr Pokorný, Zdeněk Kratochvíl
VÝSTAVA EDO
čtvrtek 8. února – neděle 29. dubna
Skříňka Libuše Šlezarové: Sochařské a konceptuální dílo dlouholeté ředitelky Divadla hudby
Libuše Šlezarové. Práce z let 1974–2014
VYCHÁZKY EDO 2018
sobota 21. dubna 7.30 Vítání ptačího zpěvu v Domu přírody Litovelského
Pomoraví: Vycházka za hlasy ptáků. Sraz Před vstupem do Sluňákova
pondělí 23. dubna 17.00 Květena olomoucké architektury: Václav Dvořák, Jan Jeništa a
květinové motivy na Olomouckých domech. Sraz dolní náměstí, Morový sloup

středa 25. dubna 16:00 Po stopách Olomouckých popelářů: Exkurze na místo kam putují naše
odpadky. Sraz přihlášených na autobusovém nádraží u tržnice
čtvrtek 26. dubna 20.30 Robert Smolík: Upír na koštofránku: Loutkové divadlo v Rajské
zahradě Františka Skály, v galerii v přírodě v nedaleko Sluňákova v Horce nad Moravou. Benefiční
vstupné 100 Kč
pátek 27. dubna 17.30 Kvákání v Domě přírody Litovelského Pomoraví: Podvečerní vycházka
za žabím koncertem a vodním životem tůní. Sraz ve vstupní hale Sluňákova v Horce nad Moravou
úterý 1. května
6.00 Ranní ptačí koncert: Procházka za hlasy a ptáků. Ukázky odchytu. Sraz u mostu přes
Mlýnský potok v Olomouci-Řepčíně, na konci Martinovy ulice
20.30 Noc slavíků: Krátká večerní procházka za hlasy slavíků. Sraz u kostela sv. Mořice (zadní
část ul. Opletalova). Vede Kateřina Ševčíková
EKOJARMARK 2018
úterý 1. května, Horní náměstí v Olomouci
9.00–18.00 Tradiční řemesla, hravá zastavení pro rodiče s dětmi, nevládní organizace, informace
o životním prostředí, kulturní programy, životní alternativy a pestrost, odpady: Olomouc třídí odpad,
udržitelná domácnost, biodiverzita přírody a lidských přístupů k ní, pohled na Olomouc z radniční
věže, projížďky Olomoucí na raftech, a další… Slavnost společného pobývání na Zemi
Doprovodný kulturní program
10.00 Tomáš Kočko & orchestr
12.00 A. M. Úlet
13.00 Lakuna
14.30 Žamboši
16.00 Vanua2
17.30 D.U.Bmusic
18:30 Marshall Malinovsky
11:00, 13:00 Vodnická pohádka – Koňmo – divadelní společnost: Dvě představení pro rodiče s
dětmi u Caesarovy kašny
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