
PROGRAM  

VÝSTAVY V KOLÍNĚ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Po celou dobu výstavy budou probíhat poznávací soutěže pro děti, mládež, ale i pro dospělé. 
Úspěšní soutěžící budou již tradičně odměněni. Soutěže budou probíhat podobně jako v minulém 
roce s tím, že máme připraveno několik úplně nových soutěží. 

Novinkou letošního ročníku bude určitě rozšířená výstava ryb, která bude také soutěžním stanoviš-
těm. Pro gurmány budou k zakoupení rybí speciality z grilu. Tento program Výstavy zajišťuje Ry-
bářství Miškovice. Tento partner zajistí dne 20.04.2012 ve spolupráci s Fakultou agrobiologie, po-
travinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze blok přednášek nazvaný „Setkání se světem ryb“. 
Jednotlivé přednášky budou zaměřeny na následující témata „Zajímavosti ryb v ČR“, 
„Socioekonomické zhodnocení sportovního rybolovu v ČR na příkladu sumce velkého“, „Použití ná-
stražních ryb na území ČR“ a přednáška „Ryby v ČR“ pro nejmenší. Rybí tématikou se bude zabý-
vat i prezentace Českého rybářského svazu SÚS.  

O zpestření Výstavy se postará i společnost Českomoravský štěrk, a.s., která zapůjčí expozici hor-
nin. Návštěvníci budou mít možnost prostřednictvím informačních panelů nahlédnout do geologické 
historie planety Země a poznat horniny Táborska, ale i vzorek horniny z lomu v Libodřicích. 

Prezentaci zaměřenou na dobývání hornin a nerostů v souvislosti s rekultivací lomů představí firma 
EUROVIA Kamenolomy, a.s. 

Na výstavě budou prezentovat svoji činnost neziskové organizace jako Český svaz ochránců příro-
dy a Záchranná stanice v Pátku, Česká tábornická unie - T.K. ARNIKA Kolín nebo Český zahrád-
kářský svaz Kolín. Svoji činnost představí také MAS Podlipansko, o.p.s. 

Odbor ŽP a Z pro Vás nově vytvořil tři soutěže. „Co hoří, čím se topit může   a čím se topit nesmí“, 
je název první z nich. Snahou této soutěže je upozornit na problematický stav ovzduší, zejména 
v souvislosti s lokálními topeništi a spalováním jiných věcí a surovin (např. odpadů, plastů, natřené-
ho a chemicky ošetřeného dřeva, nápojových kartonů, gumy apod.) než schváleného paliva. Další 
soutěž s názvem „Co nepatří do kanalizace?“ je věnována problematice čištění odpadních vod. 
Orgán státní správy lesů pak vytvořil soutěž zaměřenou na poznání lesního ekosystému nazvanou 
„Jak vzniká, žije a zaniká les?“ 

Pevné místo na naší akci má také chovatelská přehlídka trofejí. Na Výstavě budou k vidění trofeje 
ulovené v roce 2011 na území ORP Český Brod a Kolín. Myslivci si pro děti připravili soutěž na-
zvanou „Přikrmování zvěře, aneb čím zvěř nekrmit“. S mysliveckou tématikou souvisí také myslivec-
ká hudba, kterou předvedou studenti Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ve 
Šluknově. 

Ve spolupráci s Českým svazem včelařů, o. s. se účastníci Výstavy seznámí soutěžní formou se vče-
lařstvím.  

Pro příznivce kvalitního oblečení do přírody bude připravena prodejní výstava společností Actual 
Fashion VLT z Varnsdorfu a společnosti DIANA  STYL z Českého Brodu. 

Své umění představí dřevořezbář, kovorytec, preparátor. Představen bude i přehled našich měk-
kýšů a dalších exponátů z Regionálního muzea v Kolíně. 

Společnost ELEKTROWIN a.s. přiblíží dne 18.04.2012 pravidla nakládání s elektroodpadem. 
V rámci soutěžního dne 18.04.2012 bude tato společnost odměňovat ty, kteří přinesou drobná 
elektrozařízení. A co můžete všechno přinést? V podstatě vše, co funguje na elektřinu nebo na ba-
terie a vejde se do igelitové tašky.  Například rychlovarnou konvici, žehličku, kulmu, fén, holicí stro-



Středa 18. dubna 2012 (9:00 - 17:00 hod.) 

• Poznávací soutěže se zaměřením na problematiku životního prostředí. Jednotlivá soutěžní stanoviště 
jsou popsána na konci tohoto programu. 

• Pan Ladislav Beran, zástupce Okresního mysliveckého spolku Kolín, bude v průběhu celého dne 
přednášet o loveckých plemenech psů. 

• Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální ve Šluknově – předvede ukázky troubení lo-
veckých fanfár a povelů. 

• Pan Vlastimil Patera předvede od 9:00 hod. do 13:00 hod. ukázku dřevořezby. 
• Společnost TopolWater, s.r.o. představí model domovní čistírny odpadních vod TOPAS a společnost 

REALPLAST s.r.o. pak svoji domovní čistírnu odpadních vod Realplast. 
• Česká tábornická unie - T.K. ARNIKA Kolín bude mimo jiné prezentovat akci Den Země 2012 a úklid 

Borků, který pořádá dne 21.04.2012. 
• Českomoravský štěrk – výstava hornin Táborska doplněná o stručný přehled geologických epoch a 

vzorek horniny z lomu Libodřice. 
• EUROVIA kamenolomy – prezentace společnosti prostřednictvím infopanelu – Těžba a rekultivace. 
• Česká společnost na ochranu netopýrů – informace o životě netopýrů s ukázkou živých netopýrů. 

Čtvrtek 19. dubna 2012 (9:00 - 17:00 hod.) 

• Poznávací soutěže se zaměřením na problematiku životního prostředí. Jednotlivá soutěžní stanoviště 
jsou popsána na konci tohoto programu. 

• Pan Smrčka a pan Ing. Vomáčka předvedou vábení zvěře a zvukové projevy zvěře. 
• Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální ve Šluknově – předvede ukázky troubení 

loveckých fanfár a povelů. Dále zajistí v době od 9:00 – 14:00 ukázku sokolnictví (v atriu Radnice). 
• Pan Vlastimil Patera předvede od 9:00 hod. do 13:00 hod. ukázku dřevořezby 
• Společnost TopolWater, s.r.o. představí model domovní čistírny odpadních vod TOPAS a společnost 

REALPLAST s.r.o. pak svoji domovní čistírnu odpadních vod Realplast. 
• Českomoravský štěrk – výstava hornin Táborska doplněná o stručný přehled geologických epoch a 

vzorek horniny z lomu Libodřice. 
• EUROVIA kamenolomy – prezentace společnosti prostřednictvím infopanelu – Těžba a rekultivace. 
• Česká společnost na ochranu netopýrů – informace o životě netopýrů. 

jek, toustovač, topinkovač. Drobná elektrozařízení je možné přinést i v ostatní dny Výstavy. Zajíma-
vý program zaměřený na problematiku třídění a nakládání s odpady formou soutěže zajistí ve 
dnech 19.04.2012 a 21.04.2012 také firma EKO-KOM, a.s. Od středy do pátku v dopoledních 
hodinách připraví program zaměřený na odpady také firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. 
o., nebudou chybět tradiční balónky. 

I v letošním roce bude probíhat na laserové střelnici oblíbená soutěž ve střelbě na stojící i pohybli-
vé cíle. Pro nejlepší máme připravené poháry. Rovněž bude možné vyzkoušet střelbu z luku. 

Do soutěžního maratónu bude zapojena také automobilka TPCA, Pozemkový úřad Kolín a Psí útu-
lek Kolín, kteří jsou našimi spolehlivými partnery. 

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. 



Sobota 21. dubna 2012 (9:00 - 12:00 hod.) 

• Poznávací soutěže se zaměřením na problematiku životního prostředí. Jednotlivá soutěžní stanoviště 
jsou popsána na konci tohoto programu. Vyhrazujeme si právo na omezení počtu stanovišť. 

• Přednáška o vyhodnocení lovu zvěře za uplynulé myslivecké období na ORP Český Brod a Kolín. 
• Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální ve Šluknově – předvede ukázky troubení 

loveckých fanfár a povelů. 
• Pan Vlastimil Patera předvede od 9:00 hod. do 13:00 hod. ukázku dřevořezby 
• Společnost TopolWater, s.r.o. představí model domovní čistírny odpadních vod TOPAS a společnost 

REALPLAST s.r.o. pak svoji domovní čistírnu odpadních vod Realplast. 
• Českomoravský štěrk – výstava hornin Táborska doplněná o stručný přehled geologických epoch a 

vzorek horniny z lomu Libodřice. 
• EUROVIA kamenolomy – prezentace společnosti prostřednictvím infopanelu – Těžba a rekultivace. 
• Česká společnost na ochranu netopýrů – informace o životě netopýrů. 

Pátek 20. dubna 2012 (9:00 - 17:00 hod.) 

• Poznávací soutěže se zaměřením na problematiku životního prostředí. Jednotlivá soutěžní stanoviště 
jsou popsána na konci tohoto programu. 

• Přednášky z cyklu „Setkání se světem ryb“ přednesou doc. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. a Ing. Štěpán 
Romočuský. Od 15:00 budou probíhat přednášky určené pro dospělé návštěvníky. 

• Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální ve Šluknově – předvede ukázky troubení 
loveckých fanfár a povelů. 

• Pan Vlastimil Patera předvede od 9:00 hod. do 13:00 hod. ukázku dřevořezby 
• Společnost TopolWater, s.r.o. představí model domovní čistírny odpadních vod TOPAS a společnost 

REALPLAST s.r.o. pak svoji domovní čistírnu odpadních vod Realplast. 
• Českomoravský štěrk – výstava hornin Táborska doplněná o stručný přehled geologických epoch a 

vzorek horniny z lomu Libodřice. 
• EUROVIA kamenolomy – prezentace společnosti prostřednictvím infopanelu – Těžba a rekultivace. 
• Česká společnost na ochranu netopýrů – informace o životě netopýrů. 

Soutěžní stanoviště: 

Poznáváme včelstva - soutěž realizována ve spolupráci s Českým svazem včelařů, o. s. 
Setkání se světem ryb - realizace ve spolupráci s Rybářstvím Miškovice a ČZU v Praze 
Poznávání ryb – proběhne za účasti Českého rybářského svazu SÚS 
Plemena psů - soutěž zajistí Psí útulek v Kolíně 
Poznávání měkkýšů - soutěž realizována ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně 
Nakládání s odpady - soutěž realizována ve spolupráci s firmami ELEKTROWIN a.s., EKO-KOM, 
a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. 
Pozemkové úpravy - soutěž realizována ve spolupráci s Pozemkovým úřadem v Kolíně 
Poznávání stromů a keřů - soutěž zajišťuje OŽPZ MěÚ Kolín 
Co hoří, čím se topit může  a čím se topit nesmí - soutěž zajišťuje OŽPZ MěÚ Kolín 
Zelená továrna - soutěž realizována ve spolupráci s automobilkou TPCA 
Jak vzniká, žije a zaniká les? - soutěž zajišťuje OŽPZ MěÚ Kolín 
Co nepatří do kanalizace? - soutěž zajišťuje OŽPZ MěÚ Kolín 
Přikrmování zvěře, aneb čím zvěř nekrmit – soutěž připravuje Okresní myslivecký spolek Kolín 


