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Osmnáct přednášejících se představilo v sedmi 
diskusních blocích. Řeč byla o chování člověka 
v krajině, životním prostředí a přírodě na Vysoči-
ně. Ale nejen to, zazněly i názory na sametovou 
revoluci či na to, jak člověka ovlivňuje mediální, 
umělecké nebo sociálněpolitické prostředí. 

Zajímavý a podnětný program si nenechalo ujít 
na 5000 účastníků. Je skvělé, že návštěvníci be-
rou festival za svůj, zvykli si a nebojí se diskutovat. 

Z jejich reakcí lze soudit, že odcházeli spokojeni 
a snad i obohaceni o nové myšlenky a informace. 
Se zájmem se setkaly debaty o sametové revoluci 
nebo o demokracii a populismu. Téma kůrovco-
vé apokalypsy v našem kraji se dotýká každého 
z nás, a tak není divu, že přilákalo mnohé zájemce. 

Festival byl partnersky propojen s Víkendem ote-
vřených zahrad. Lidé navštívili soukromou zahra-
du u řeky a vyslechli odborný výklad nejen o její 

tvorbě, minulosti a budoucnosti, ale také o širším 
kontextu celé městské čtvrti. 

Samozřejmě nechyběl kulturní program. Festival 
se protnul s oslavami 120. výročí založení vel-
komeziříčského gymnázia. Součástí byly výsta-
vy, akademie a společenský večer, dva koncerty 
a čtyři divadelní představení. Premiérová výjezd-
ní diskusní inscenace Činohry ND Furianti on the 
Road udělala za festivalem filozofie tečku. 
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Filosofický ústav 
AV ČR

spolupráce 
s Krajem Vysočina

SPOLUPRÁCE KRAJŮ A REGIONŮ
s pracovišti Akademie věd České republiky v roce 2019

FILOZOFIE AKTUÁLNĚ: ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ
13. ročník Evropského festivalu filozofie nabídl návštěvníkům pohled na člověka ve vztahu k prostředí, přírodnímu i společenskému. 
Téma blízké každému z nás. 


