Nové mýty
v antropocénu
pāedstaví Ekologické
dny Olomouc
EDO 2019 / 24. DUBNA – 5. KVxTNA

Již dvacáté deváté jaro oživí jarní krajinu Hané festival, který vznikl a trvá jako oslava
života. Jsou to Ekologické dny Olomouc, kterým lidé āíkají EDO. Festival se snaží rozvíjet
vztah lidí k pāírodÔ a krajinÔ ve veāejném prostoru. Zesnulý ZdenÔk Neubauer nazval festivalové dÔní „spoleËnou poradou o našem svÔtÔ“.
Letošní roËník bude slavnostnÔ zahájen koncertem a Ëtením v Rajské zahradÔ Františka
Skály v Horce nad Moravou. V tomto úchvatném prostoru budou Ëíst úryvky ze svých literárních dÔl J. H. Krchovský, Eva Turnová a Hana Lundiaková s hudbou Krchoff Bandu
a Stinky. Centrálním programem festivalu je tradiËnÔ velký Ekojarmark na Horním námÔstí v Olomouci (stāeda 1. 5.) s informacemi a hrami pro dÔti o pāírodÔ, s tradiËními āemesly,
aktivitami propagujícími zdravý životní styl, bohatým hudebním programem a potulným
loutkovým divadlem. Výlety (4. a 5. 5.) zavedou pāihlášené úËastníky do oblastí, které
jsou ukázkou uchování vody v krajinÔ (divoké Litovelské Pomoraví a lidmi citlivÔ utváāený
Lednicko-valtický areál, BaĈĔv Zlín a kanál). Pāichystány jsou i Ëetné vycházky do krajiny
Hané: za ptaËím zpÔvem, za poslechem slavíkĔ, za skāehotáním žab. SouËástí EDO je vždy
kultura: Muzeum umÔní Olomouc vystaví kresby a instalace Václava Ciglera, Galerie Caesar hyperrealistické obrazy pāírody Adama Kašpara (Argument oka) a Sluñákov v Divadle
hudby dílo vÔnované vodÔ od Miloše Šejna. V nízkoenergetickém domÔ v Horce nad Moravou pak výstavu Zažíváme zmÔnu klimatu, pāedstavující 12 pāíbÔhĔ lidí, kterým klimatické
zmÔny bezprostāednÔ ohrožují život

Hlavní téma festivalu se odvíjí vždy od hlavního obsahu populárních festivalových besed.
Letos mohou lidé využít programové nabídky dvou festivalĔ v jednom mÔstÔ, jejichž organizátoāi se dohodli na spolupráci a spoleËném tématu: Mýtus. Jsou to EDO a Academia
ğlm Olomouc (AFO). Besedy EDO se budou vÔnovat antropocénnímu otevírání Pandoāiných skāínÔk: Nestávají se úspÔchy lidského spoleËenství v podobÔ superinteligence, niËím neomezeného ekonomického rĔstu, stálou zdokonalitelností všeho, víry ve spasitelnost mÔāení jako podkladu pro další pokrok, spíše novými mýty v konfrontaci se svÔtem
pāírody? V Ëase sucha, zneËištÔní ovzduší a klimatických zmÔn?
Cyril Höschl (psychiatr, āeditel Národního ústavu duševního zdraví) āekl: „Ekologické dny
v Olomouci jsou pro mne vždy mimoāádným zážitkem nesnobského setkávání rĔzných povah, názorĔ, žánrĔ a nÔkdy i kultur v naprosto pāátelském, byĈ tu a tam i kritickém duchu.
NÔco mezi osvÔtou, jam session, jamborie, debatním klubem a vlastivÔdnou vycházkou.
Atmosféra EDO je neopakovatelná, osvÔžující, inspirující…” A tak budeme rádi, když se
s Vámi v jarní Olomouci pāi pestré programové nabídce EDO setkáme.
Ekologické dny Olomouc již 29 let pořádá Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce.
Program besed EDO 2019 v Divadle hudby Olomouc od pátku 26. do neděle 28. 4.
Pátek:
16:30

Jan Romportl:

Vždyť jen superinteligence může zachránit svět

18:00

Marek Orko Vácha:

Laudato Si. O péči o společný domov

19:30

David Storch:

Budoucnost Života v antropocénu

Sobota:
10:00

Cyril Höschl:

Psychologické zdroje moci a etika

13:30

Václav Cílek:

Mýtus rozumu a potřeba soucitu

15:00

Zdeněk Kratochvíl:

Prométheus, Epimétheus a Hermés, myslet napřed, potom, přirozeně

16:30

Eliška Fulínová:

Máme se tak dobře, že horší to snad nikdy nebylo

18:00

Superinteligence jako novodobý mýtus. Cesta k ekologicky udržitelné budoucnosti nebo ke konci člověka? hosté: Kateřina Smejkalová,
Jan Romportl, David Storch, moderátoři: Štěpán Kučera, Zbyněk Vlasák. Diskusní večer Salonu Práva na EDO 2019

20:00

Sylva Fischerová:

Proč Lydie Korabelniková u Čechů tká? (Pozadí vzniku jednoho mýtu)

10:00

Václav Bělohradský:

Formy antipolitiky

13:30

Ladislav Miko:

Příběh půdy a její struktury: mýtus zelené revoluce?

Neděle:

14:30

Tereza Stöckelová:

„Precizní medicína“: zdravotnictví a blahobyt, univerzální biologie

15:30

Pavel Barša:

„Habsburský mýtus“

17:00

Mýtus o trvalém ekonomickém růstu na cestě k dokonalosti
Moderuje: Martin Škabraha. Eva Fraňková, Václav Bělohradský, v jednání Milan Zelený a Pavel Kohout

18:30

Ekologické pravdy a mýty
Například o důležitosti ochrany přírody ve společnosti a ministra životního prostředí ve vládě. O situaci, kdy klimatické změny zapříčiňují
sucho a odumírání smrkových monokultur.
Moderuje: Ladislav Miko. Možná přijede i Ministr životního prostředí

Aktuální a podrobný program EDO 2019 na: www.slunakov.cz
a na FB skupinÔ: Ekologické dny Olomouc – Sluñákov
Teletext oT v rubrice ekologie
Podpora: Státní fond životního prostāedí, Statutární mÔsto Olomouc. Olomoucký kraj, Ministerstvo ŽP

