
PROGRAM  

VÝSTAVY V KOLÍNĚ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Po celou dobu výstavy: 

Budou probíhat poznávací soutěže pro děti a mládež, pro úspěšné máme připraveny odměny. 
Na výstavě budou prezentovat svoji činnost neziskové organizace jako ČSOP a Záchranná stanice 
v Pátku. Zároveň se koná chovatelská přehlídka trofejí za rok 2010. 

Automobilka TPCA, společnosti TESCO a AVE představí svůj přístup k životnímu prostředí. Firma 
Actual Fashion VLT bude vystavovat oblečení do přírody pro myslivost a pro volný čas. 

Je možné si vyzkoušet své umění v lukostřelbě a ve střelbě jak na stojící tak i pohyblivé cíle na la-
serové střelnici. Na laserové střelnici bude možnost se přihlásit do soutěže o nejlepší bodový výsle-
dek. Úspěšní střelci budou vyhodnoceni a po skončení výstavy jim budou předány hodnotné ceny.  
Své umění představí kovorytci, preparátor.  Představen bude i přehled našich obojživelníků a pla-
zů. Návštěvníci se mohou seznámit s invazními druhy rostlin a s celou touto problematikou. Včelí 
farma Veletov nabídne včelí produkty, ochutnávku medu a výrobu svíček. 

Dále budou promítány instruktážní filmy, a to např. Tisíc let myslivosti, o Národním parku České 
Švýcarsko, o Krkonošském národním parku, lovy s kuší, prezentace jednotlivých mysliveckých sdru-
žení, fotografie z přírody. 

V jednotlivých dnech výstavy budou navíc střídavě probíhat následující přednášky: 

Středa 27. dubna 2011 (9:00 - 17:00 hod.) 

Česká společnost na ochranu netopýrů – přednáš-
ka o životě netopýrů s ukázkou živých netopýrů 
Česká společnost ornitologická – přednáška o ži-
votě rorýsů 
Okresní myslivecký spolek Kolín – ukázka lovec-
kých plemen s přednáškou jejich loveckého upotře-
bení, 
Střední lesnická škola a Střední odborná škola 
sociální ve Šluknově – předvede ukázky troubení 
loveckých fanfár a povelů, přednášky o životě zvě-
ře, ukázka sokolnictví 
EKO-KOM – přednáška a film, jak správně třídit a 
recyklovat odpady 
REMA – přednáška o třídění odpadů, především 
elektroodpadu a baterií 

Čtvrtek 28. dubna 2011 (9:00 - 17:00 hod.) 

Česká společnost na ochranu netopýrů – přednáš-
ka o životě netopýrů s ukázkou živých netopýrů 
Záchranná stanice pro zraněné živočichy v Pátku 
– přednáška na téma „Mláďata ve stanici“ 
s ukázkou živých živočichů 
Střední lesnická škola a Střední odborná škola 
sociální ve Šluknově – předvede ukázky troubení 
loveckých fanfár a povelů, přednášky o životě zvě-
ře 
Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D. – přednáška o vzác-
ných motýlech z okolí Kolína 
EKO-KOM – přednáška a film, jak správně třídit a 
recyklovat odpady 
REMA – přednáška o třídění odpadů, především 
elektroodpadu a baterií 

Pátek 29. dubna 2011 (9:00 - 17:00 hod.) 

Česká společnost na ochranu netopýrů – přednáš-
ka o životě netopýrů s ukázkou živých netopýrů, 
Okresní myslivecký spolek Kolín – ukázka lovec-
kých plemen s přednáškou jejich loveckého upotře-
bení, 
Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D. – přednáška o vzác-
ných motýlech z okolí Kolína 
EKO-KOM – přednáška a film, jak správně třídit a 
recyklovat odpady 
REMA – přednáška o třídění odpadů, především 
elektroodpadu a baterií 

Sobota 30. dubna 2011 (9:00 - 12:00 hod.) 

Střední lesnická škola a Střední odborná škola 
sociální ve Šluknově předvede ukázky troubení 
loveckých fanfár a povelů 
REMA – přednáška o třídění odpadů, především 
elektroodpadu a baterií 


