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Olomouckým Ekojarmarkem bude zakončen festival 
Ekologické dny Olomouc 2011. 
Už 21 let slaví olomoučané na prvního máje místo svátku práce svátek Země. 

Ve svobodném roce 1990 se v den prvního máje sešly asi tři stovky Olomoučanů u Sloupu Nejsvětější Trojice, 
který byl až později vyhlášen památkou UNESCO, na Horním náměstí. Nepřišli jako roky před tím slavit svátek 
práce. Přijali tehdy pozvánku ekologů na happening, který byl věnován případným důsledkům výstavby kanálu 
Dunaj - Odra - Labe na krajinu Litovelského Pomoraví. Z pódia přímo na úpatí sloupu (!) podpořili tehdy svou 
hudbou varování ekologů Iva Bittová a skupina Betula Pendula.  

Po divácky bohatě navštívených besedách v Divadle hudby a úspěšných vycházkách na zajímavá přírodní místa 
regionu ožije centrum Olomouce tradičním Ekojarmarkem, kterým vyvrcholí program 21. ročníku festivalu 
Ekologické dny Olomouc. Tento festival pořádá Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce 
s podporou města Olomouce, Olomouckého kraje a Státního fondu životního prostředí. Ekojarmark v posledních 
letech navštěvují tisíce lidí.   

Letošní Ekojarmark jim nabídne okolo 150 stánků s výrobky tradičních řemeslníků, se zajímavými projekty řady 
nevládních organizací a informacemi o životním prostředí. Lidé se budou moci občerstvit drinky připravenými 
z kvalitní pitné vody z pramenů Litovelského Pomoraví (Veolia), podívat se na krásy historického centra 
z radniční věže, půjčit si kola v improvizované půjčovně kol (Centrum Semafor), projet se na elektrokolech 
(firmy Rotagral a WELTECH), dozvědět se hravou formou o lesích v regionu (Lesy ČR: Lesy v Olomouckém kraji, 
lesy pro lidi) a o problematice odpadů (TSMO, Ekokom: Jak se točí odpady, Ekodomov: Vivat Compostela). Na 
nádvoří radnice uvede Divadlo Štěk z Hranic pohádku „Honzo, uděláš to postaru“. Bazárek Amélie uspořádá 
módní přehlídku z donesených starých šatů a oděvních doplňků v programu „Neopouštěj staré známé pro 
nové“. 

Prvomájový den obohatí také bohatý hudební program. Na hlavním pódiu vystoupí Blue Effect, Luboš Pospíšil a 
5P, Žamboši, Jarret a lahůdka na závěr Zdeněk Bína Acoustic Project. Regionální skupiny budou zastoupeny 
formací Marshall Malinovski. Nove CD Godula na náměstí pokřtí Tomáš Kočko a orchestr. Na hlavním pódiu také 
budou slavnostně předány certifikáty značky „Haná regionální produkt ®“ výrobcům, kteří nabízejí tradiční 
kvalitní výrobky s ohledem k životnímu prostředí (organizuje MAS Moravská cesta okolo 12 hodiny).  

Centrální stan Sluňákova na Ekojarmarku bude letos zasvěcen společným projektům a kampaním na třídění 
odpadů, které dlouhodobě nabízí školám a veřejnosti ve spolupráci se Satutárním městem Olomouc a 
Technickými službami města Olomouce. Z přineseného bioodpadu (kampaň města na kompostovací popelnici 
do každého rodinného domu) budou moci rodiče s dětmi vyrábět figurky ve smyslu probíhající výstavy „Kuky se 
vrací“. Vyfocené figurky 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, budou 
odměněny. Součástí uvedené výstavy je samostatná expozice „Cesty olomouckých odpadů“. Třídění plastů bude 
možno podpořit uměleckou tvorbou (pet-art) z přinesených plastových lahví. Kolem 10:00 budou odměněny na 
hlavním pódiu nejúspěšnější základní školy v soutěži sběru starého papíru „Volá tapír, třiďte papír“. 

Takže v neděli proběhne společné setkání na Horním náměstí v Olomouci, nejlépe s bioodpadem, pet lahví a 
starými módními doplňky k ošacení.
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1. 5. 2011 – Ekojarmark – Horní náměstí Olomouc 
Tradiční řemesla, programy pro rodiče s dětmi, nevládní organizace, informace o životním prostředí, 
divadlo pro rodiče s dětmi na nádvoří radnice, výstavy, kulturní programy, životní alternativy a 
pestrost, odpady, biodiverzita přírody a lidských přístupů k ní, pohled na Olomouc z radniční věže. 
Pokud si chcete hrát, přineste staré módní doplňky, bioodpad a vymytou pet lahev. 

• OLOMOUC OČIMA KUKYHO PŘÁTEL. První olomoucká ekohra pro všechny rodiče s dětmi.  
Přineste na náměstí bioodpad a vytvořte si svého vlastního kamaráda Kukyho z něčeho starého, co 
najdete doma nebo venku. Dejte mu jméno, posaďte ho a vyfotografujte někde v Olomouci na 
veřejném prostranství. Fotografii vložte v jednoduchém rozhraní na web a popište, proč jste vybrali 
právě toto místo, co se vám zde líbí nebo nelíbí. Doporučujeme v rámci kampaně „Máte už svou 
biopopelnici?“ tvořit postavičky z bioodpadu. Více ve výstavách. Pokud se chcete zúčastnit vytváření 
PET ARTOVÉ sochy, doneste si i prázdnou pet láhev. 

• HONZO, UDĚLÁŠ TO POSTARU - DIVADLO ŠTĚK HRANICE na nádvoří radnice.  
První představení pro rodiče s dětmi v 10:00. Ostatní pak pravděpodobně v rozestupech 1,5 hodiny. 
Začátky dalších představení budou účinkujícími vždy vyvolány na Ekojarmarku.  

• VIVAT COMPOSTELA aneb bioodpady pro zachování zdravé půdy. Osvětové divadlo Vivat 
compostela – je originální autorské divadelní představení, které s humorem a nadsázkou pojednává o 
nás, o půdě, o kompostu a zdravém životním stylu. Hana Müllerová - herečka, zpěvačka, moderátorka 
a pedagožka dramatické výchovy; Jiří Pěkný - herec, malíř, grafik a scénograf; Antonín Novotný - 
herec, loutkář, mim, tvůrce pouličního divadla, pantomim a pohádek pro děti. V představení alternují 
mladí herci, studenti DAMU. Režijního vedení se ujal Tomáš Žižka. Pořádá EKODOMOV 
(www.ekodomov.cz). 

• BAREVNÉ DNY – JAK SE TOČÍ ODPADY. Program o třídění odpadů s řadou atrakcí a soutěží pro 
děti. Infostánek s propagačními předměty z recyklovaných materiálů. Pořádají Olomoucký kraj a EKO-
KOM (www.ekokom.cz).  

• NEOPOUŠTEJ STARÉ ZNÁMÉ PRO NOVÉ. Bazárek Amelie. Nezahazujte staré šaty, doneste je na 
Horní náměstí, kabelky, pásky, šátky, brýle, klobouky, čepice, korále, bižuterii a další „staré známé“ do 
čajovny Kratochvíle (Sokolská 36, blízko kina Metropol) od 25. do 29. 4 od 11:00 do 23:00. Výroba 
módních doplňků (10:00-14:00). Psycholog o psychickém zdraví, stylistka o tom co Vám sekne (14:00-
16:00). Dražba speciálních vintage kusů (15:00-16:00). Výtěžek z bazárku bude využit na provoz 
dobrovolnického programu v Centru Amelie. Pořádají Amelie ve spolupráci čajovnou Kratochvíle. 
Amelie o.s. (www.amelie-os.cz) poskytuje bezplatnou psychosociální pomoc onkologicky nemocným a 
jejich blízkým.  

• LESY V OLOMOUCKÉM KRAJI - LESY PRO LIDI. Zábavné aktivity pro všechny přibližující péči lesníků 
o zelené bohatství Olomouckého kraje. Pořádají Lesy ČR, s. p. Krajské ředitelství Šumperk 
(www.lesycr.cz), spolupořádá Střední lesnická škola Hranice a Lesy města Olomouce, a.s.  

• VODNÍ BAR. Auto Veolia voda, Moravská vodárenská, a.s (www.smv.cz). Studené nealko drinky 
z vody z kohoutku v recyklovaných kelímcích, informace o kvalitě vody a o službách vodáren pro 
zákazníky, akce „Voda pro Afriku - zakoupením karafy z mimořádné série s africkým motivem mohou 
lidé podpořit program Člověka v tísni, který staví a opravuje vodní zdroje pro školy a střešní chytače 
dešťové vody v Etiopii .  

• IMPROVIZOVANÁ PŮJČOVNA KOL CENTRA SEMAFOR, které se zaměřuje na dopravní výchovu a s ní 
spojené volnočasové aktivity pro děti i nejširší olomouckou veřejnost. Propagace centra a cyklistické 
dopravy (www.olomouc.eu/semafor). 
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• Vyhlášení výsledků soutěže škol ve sběru papíru „Volá tapír, třiďte papír“ (Sluňákov, TSMO, 
OŽP MmOl) a slavnostní předání značky „Haná regionální produkt ®“ výrobcům kvalitních, 
tradičních a regionálních produktů s ohledem na životní prostředí (MAS - Moravská cesta).  

 

KONCERT EDO 2011 
9:30 MARSHALL MALINOVSKY 

11:00 TOMÁŠ KOČKO &  ORCHESTR 

křest CD GODULA  

12:30 ŽAMBOŠI 

14:00 JARRET  

15:30 LUBOŠ POSPÍŠIL &  5 P  

17:00 BLUE EFFECT 

19:00 ZDENĚK BÍNA ACOUSTIC PROJECT 

 

1. 5., 6.00 sraz Ol. Řepčín, most přes Mlýnský potok, konec Martinovi ul. 

Vítání ptačího zpěvu v Olomouci 
Nový den, nové ráno s poslechem hlasů ptačích obyvatel krajiny na okraji města. Vlastní dalekohled 
vítán. Ukončení mezi 8. a 9. hodinou u koupaliště Poděbrady. Akci pořádá Dům dětí a mládeže 
Olomouc a ZO 71/02 ČSOP Upolín. Exkurzi povede: Jaroslav Marx, Ondřej Delfín, Kateřina Ševčíková.  

 

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Bartoš, Ph.D., ředitel o.p.s. Sluňákov  
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

ZNAČKA HANÁ regionální produkt ® opět žije. 
22.4.2011, Praha 5  

Asociace regionálních značek, o.s. - http://www.arz.cz/  

Po vleklých sporech o značku "HANÁ regionální produkt(R)" opět svítá na lepší časy. Poté, co veškerá 
práva převzalo sdružení MAS Moravská cesta, projevili o značku zájem stávající i noví producenti a 
výrobci. Osm žadatelů získá certifikační listinu na prvomájovém EKOjarmarku v Olomouci, kde budou 
mít možnost své výrobky představit také veřejnosti. 

Certifikační komise zasedala 20. dubna v sídle regionálního koordinátora MAS Moravská cesta v Července 
u Litovle. "U všech výrobků jsme hodnotili základní kritéria, mezi která patří místní původ, kvalita, 
šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu." Komise udělila značku třem novým 
výrobcům a pěti výrobcům, kteří o ni znovu požádali. "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. Regionální značka garantuje původ výrobku z Hané, 
originalitu a vazbu na toto území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce.  

Certifikační komise je složena ze zástupců místních akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních 
výrobců a odborné veřejnosti z Hané. Slavnostní předávání certifikátů se uskuteční 1. května 2011 u 
příležitosti konání EKOjarmarku 2011 na náměstí v Olomouci. Součástí této akce bude také jarmark 
produktů, na kterém budou nabízet své výrobky právě držitelé regionální značky "HANÁ regionální 
produkt(R)". 

Certifikáty si převezmou tito výrobci:  

Zbyněk Poštulka, Loštice -- Tvarůžkové moučníky z Loštic  

Jarmila Vitoslavská, Troubky -- Výroba Hanáckých krojů, včetně údržby -- skupina výrobků mužský, 
ženský, dětský hanácký kroj  

Josef Sýkora -- DŘEVOS J+M, Loučany -- Dřevěné hračky, dekorace, kuchyňské potřeby  

Ing. Arch. Zdeňka Giacintová, Olomouc -- Oděvní a bytové textilní doplňky z modrotisku a kanafasu  

Hana Kuželová, Křelov -- Bíle zdobený dekorativní ! perník  

Ondřej Špunda -- Moštárna Mezice -- Přírodní ! ovocné mošty  

Miluše Hlavinková -- Keramika, Litovel - Užitková keramika - kamenina  

Petr Bárta, Bouzov -- Originální šperky ze dřeva a přírodních materiálů  

Nejbližší kolo certifikace regionální značky se uskuteční ve druhé polovině měsíce června a měli by se 
do ní zapojit vedle nynějších výrobců z Olomoucka i další zájemci z ostatních regionů místních 
akčních skupin z Hané -- Přerovska, Prostějovska a Kroměřížska.  

Na HANÉ značku uděluje MAS Moravská cesta. Výrobci, řemeslníci a producenti se mohou obracet s 
žádostmi o udělení značky na koordinátorku Julii Zendulkovou. MAS Moravská cesta v současné době 
působí jako rozvojová agentura, která vybírá místní projekty ze svého regionu v programu LEADER. V 
letech 2008-2011 podpořila 40 projektů místních žadatelů za 30 milionů korun.  

Kontaktní osoba: Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta  

Telefon: 724 111 510  

E-mail: julie.zedulkova@moravska-cesta.cz   


