EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE – 6. ROČNÍK
Místo konání: Velké Meziříčí
Organizátor: JUPITER club, s.r.o.
„ETIKA A MORÁLKA“ byly ústředním mottem 6. ročníku Evropského festivalu filozofie.
V rámci tematických festivalových bloků se návštěvníci mohli seznámit, zamyslet a
diskutovat nad problematikou obecných hledisek etiky a morálky, podnikatelské etiky, etiky a
morálky v oblasti politiky, kulturním nebo přirozeném základu morálky.
Posluchači měli možnost diskutovat s přednášejícími, kteří představují odborné špičky ve své
oblasti. Přivítali jsme také naše festivalové partnery z Hannoveru, kde se obdobná akce
uskutečnila doposud třikrát.
V týdenním maratonu přednášek a doprovodných akcí se vystřídaly téměř dvě desítky
významných osobností – Jan Sokol, Tomáš Sedláček, Josef Krob, Karel Janeček, Erazim
Kohák, Jiří Pehe, Jan Winter, Peter Nickl z Hannoveru, Dita Fuchsová, Jan Veleba, Radim
Bělohrad, Luboš Bělka, Tomáš Hříbek, Petr Urban a další.
Filozofické názory byly prezentovány formou přednášek, panelových bloků, z nichž jeden byl
věnován studentům. Návštěvníci měli příležitost osobně se setkat s jednotlivými protagonisty,
zakoupit jejich publikace, či získat jejich autogramy.
Festival nabídl opět mnoho podnětných signálů, poutavých námětů, moudrých poučení, které
vedly minimálně k zamyšlení nad problematikou etiky a morálky.
Festival však nebyl jen o filozofii. Kulturním program divákům nabídl koncerty, výstavy,
autorská čtení či divadelní představení jak profesionálních, tak amatérských souborů.
V rámci kulturně programových aktivit bylo zrealizováno pět divadelních vystoupení, čtyři
koncerty, dvě výstavy i prodej odborné literatury.
Průběh festivalového dění potvrdil, že i přes svou specifičnost a jedinečnost, nebo právě
kvůli nim, pomalu, ale jistě festival zapouští ve Velkém Meziříčí své kořeny.
Zájem o festival ze strany veřejnosti odpovídá charakteru akce. Zaznamenali jsme větší
zájem účastníků mimo region Vysočiny a výrazné procentuální zastoupení měla mladá
generace. Týdenní akci navštívilo cca 4500 návštěvníků, o festivalu podrobně informovaly
regionální deníky: MF Dnes, Deník, Velkomeziříčsko, Právo, Horácké listy, Lidové noviny a
prezentován byl i v odborných publikacích: Akademický bulletin AV, Literární noviny, Místní
kultura. Informační spoty i rozhovory vysílaly rozhlasové stanice: Český rozhlas region,
Proglas a Čas.

