18.- 21. dubna 2018
Městský společenský dům v Kolíně
Výstava pořádaná odborem životního prostředí a zemědělství
MěÚ Kolín za významné pomoci pedagogů a studentů Střední
školy obchodní z Kolína IV-Štáralky a Středního odborného
učiliště z Čáslavi je koncipována jako jedna velká poznávací
soutěž. Návštěvníci budou mít možnost soutěžit na 20 stanovištích, rozdělených do 4 barevných okruhů, přičemž jednotlivá
stanoviště mohou být v průběhu akce umístěna do libovolného okruhu. Dárky pro úspěšné soutěžící budou vydávány na
čtyřech označených stanovištích. Dárky po absolvování červeného okruhu budou vydávány u stanoviště zaměřeného na
ochranu dřevin a jejich poznávání, které bude umístěno vlevo
vedle hlavního podia. Dárky modrého okruhu budou vydávány
na soutěžním stanovišti zaměřeném na geologii, které bude
pod balkonem. Dárky fialového okruhu budou vydávány v předsálí hlavního sálu u soutěžního stanoviště zaměřeného na les.
Pro dárky zeleného okruhu se vypraví návštěvníci o patro výše
na stanoviště zaměřené na myslivost, kde si zároveň budou
moci zastřílet soutěž na laserové střelnici.

Soutěžní stanoviště
Modrý okruh:
„Poštovní holubářství“ – soutěž na toto téma zajistí zástupci
Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů
„Ochrana a poznávání motýlů“ – soutěž na toto téma připraví Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., poradce v ekologické oblasti
a zástupce Společnosti pro ochranu motýlů
„Co víš o včelách“ – soutěž zajistí členové Českého svazu včelařů
„Pomalá domácnost“ – soutěž tématicky zaměřená na domácnost bez odpadu a minimalismus, kterou připraví Mgr. Zuzka
Janglová provozující www.obchuudek.cz.
„Historie Země“ – soutěž zaměřená na geologii připraví MěÚ
Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci se
společností Českomoravský štěrk, a.s. a zároveň se zde budou
vydávat dárky z modrého okruhu

Fialový okruh:
„Život na památných stromech“ – stanoviště zaměřené na
památné stromy, především jako biotop pro řadu druhů organismů připraví Ing. Ivo Rus z Regionálního muzea v Kolíně
„Záchranná stanice Huslík“ – péči o handicapované živočichy
a další svojí činnost představí pracovníci Ekocentra Huslík
„Poznávání šišek a hmatová zkouška“ – soutěž připraví studenti Středního odborného učiliště z Čáslavi
„Soused netopýr“ – soutěž připraví zástupkyně České společnosti pro ochranu netopýrů
„Les“ – soutěž připraví zástupci Fakulty lesnické a dřevařské
ČZU v Praze a odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ
Kolín a zároveň se zde budou vydávat dárky z fialového okruhu

Červený okruh:
„Ochrana ryb a rybářství“ – soutěž připraví členové MO
Českého rybářského svazu v Kolíně a zástupci Střední školy
rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína Třeboň
„Zvláště chráněné houby“ – soutěž na toto téma připraví
MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín
„Zajímavosti o půdě“ - soutěž připraví MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 5 – Zbraslav
„Stromy pod kontrolou“ – soutěž zaměřená na způsob kontroly, evidence a navazujícím odborném ošetření dřevin, připraví
zástupci firmy SAFE TREES, s.r.o.

„Ochrana dřevin a jejich poznávání“ - soutěž připraví MěÚ
Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín
a zároveň se zde budou vydávat dárky z červeného okruhu

Zelený okruh:
„Národní park Šumava“ – zástupci Správy Národního parku
Šumava připraví soutěž zaměřenou na poznání tohoto největšího národního parku v ČR
„Ochrana kaktusů ve světě“ – soutěž na toto téma připraví
Kolínští kaktusáři
„Nakládání s odpady“ – toto stanoviště připraví společnost
AVE Kolín, s.r.o.
„Maloplošná zvláště chráněná území Kolínska“ – tuto soutěž
připraví zástupci odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Středočeského kraje, které od čtvrtka na jejich
místě vystřídají zástupci České společnosti ornitologické se
soutěží „Ochrana ptáků“, kterou zaměření na problematiku
otrav ptáků, nebezpečí prosklených ploch a seznámí veřejnost
s ptákem roku.
„Myslivost“ – soutěž na toto téma připraví zástupci Okresního mysliveckého spolku v Kolíně a jejich řady doplní kovorytec pan Jaroslav Smrčka, zároveň se zde budou vydávat dárky
ze zeleného okruhu

Další program:
V atriu radnice nebude chybět oblíbená FARMA, kterou připraví Ing. Karel Horák ze Žehuně, ukázku drobného zvířectva
pak zajistí zástupci Českého svazu chovatelů z Kolína. Na odlehčení bude probíhat soutěž společnosti Polabské mlékárny, a.s.,
ve florbalu.
Zároveň na naší akci probíhá také chovatelská přehlídka
trofejí. Z myslivosti budou k vidění trofeje zvěře ulovené v mysliveckém roce 2017 na území obcí s rozšířenou působností Český
Brod a Kolín.
Oblíbená střelba na laserové střelnici nebude chybět ani letos.
Zapůjčení laserových střelnic je opět v režii firmy S–servis bke,
s.r.o., zastoupené Ing. Antonínem Brzobohatým. Tři nejlepší
střelci do 15 let věku obdrží za svoji zručnost poháry a medaile.
Tato firma připraví také laserovou střelnici pro dospělé a zásluhou sponzorů se bude opět soutěžit o hodnotné ceny.
Doufáme, že si návštěvníci odnesou nejen drobné dárky, ale
především mnoho nových informací a znalostí.

Slavnostní zahájení výstavy, doplněné ukázkou myslivecké
hudby v podání studentů České lesnické akademie Trutnov,
bude dne 18. dubna 2018 v 9:00, ve dnech 19. a 20. dubna bude
otevřena od 9:00 do 17:00 hod. a v sobotu 21. dubna 2018 od
9:00 do 12:00 hod.

Související akce:
Arboristická akademie bude ve středu 18. dubna 2018 pořádat
seminář zaměřený na řez stromů, který bude probíhat v Centru
rozvoje podnikání (CEROP), Sokolská 1095 v Kolíně. Jeho součástí bude od 14:00 hod volně přístupný komentář k odbornému
ošetření miliontého stromu evidovaného na portálu www.
stromypodkontrolou.cz. Komentář proběhne přímo u tohoto
stromu. Jedná se o jilm vaz rostoucí v Mnichovické ulici u 5. ZŠ.
Ve čtvrtek 19. dubna 2018 naváže odborný seminář zaměřený
na výsadbu stromů. Podrobnější informace a možnost přihlášení najdete na stránkách www.arboristickaakademie.cz.
Dne 20.04.2018 od 15:00 hodin uvede pan Karel Nikl, známý
Kolínský rybář, Český Rybářský Svaz MO Kolín a Česká Národní
Hluková Observatoř dokument „POSLEDNÍ ZBYTKY TICHA“.
Karel Nikl a celkově rybářská obec byla oslovena Českou
Národní Hlukovou Observatoří, aby upozornili rybáře, ale
i širokou veřejnost na veliký problém ohledně zvukového
smogu. Zajímá Vás toto téma? Máte rádi přírodopisné filmy?
Není Vám lhostejné životní prostředí? Přijďte do Historického
sálu Centra rozvoje podnikání (CEROP), Sokolská 1095 v Kolíně
v pátek 20.04.2018.
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Změna programu vyhrazena
pořádá Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství pod záštitou místostarosty města Kolína Mgr. Michaela Kašpara.

