
EXOTA Olomouc 2014 
  
 Občanské sdružení Světová bažantí organizace Česká republika a Slovensko (World 
Pheasant Association Czech Republic and Slovakia) se v termínu od 10. do 12. října účastnilo 
výstavy Exota Olomouc 2014. Pro naše sdružení to byla první výstava a vzhledem k velikosti a 
prestiži celé akce to byl skutečný křest ohněm. Výstavu navštívilo zhruba 13 000 návštěvníků 
a především v sobotu se zdálo, 
že se jedná o nekonečný dav 
lidí procházející naším 
pavilonem. Přesto, že jsme na 
přípravu celé akce měli velmi 
málo času, jsme rádi, že jsme 
nabídku na účast přijali. 
Z našeho pohledu hodnotíme 
výstavu velice kladně a 
doufáme, že podobný názor si 
odnesla většina návštěvníků.          
 
                                                            Martin Veles starší s Adamem Burou u našeho prodejního místa 
 
 Expozici jsme měli v pavilonu E spolu s vodním ptactvem. Vedoucí pavilonu byl 
Miloslav Soušek a za naše sdružení  Bedřich Gavenda. Oběma chci poděkovat za skvělou 
spolupráci a bezproblémový průběh celé akce, včetně stavby a rozebírání celé expozice. 

Členové našeho sdružení vystavili 
celkem 20 druhů a jednu mutaci ptáků 
řádu hrabavých. Několik dalších ptáků 
vystavili ostatní především moravští 
chovatelé. Jsem rád, že jednu 
z čestných cen obdržel na bažanta 
Edwardsova pan Kratochvíla a další 
cenu dostal náš člen pan Martin Veles 
na Leoše – čistokrevného bažanta 
zlatého pocházejícího ze Skotska. Ten se 
také stal díky svému pestrobarevnému 
zbarvení návštěvníky nejčastěji foceným 
bažantem. 

Šťastný chovatel Martin Veles mladší s čestnou cenou za Leoše 

 
 Naše propagační a prodejní předměty byly zaměřeny především na propagaci našich 
třech stěžejních projektů: Záchranný projekt bažanta Edwardsova, Projekt čistokrevného 
bažanta zlatého kroužková série 5000 a Projekt na obnovu zemědělské krajiny a podpory 



zbytkových populací koroptve polní. Ke každému projektu jsme vytvořili krátký leták 
se základním popisem projektu a několika fotografiemi. Letáky byly volně k dispozici všem 
návštěvníkům. Pro nejmenší jsme připravili čokoládové mince, kterých se za celou výstavu 
rozdalo více než tisíc kusů. Mimo to jsme prodávali běžné reklamní předměty (propisky, 
pohledy, plakáty, kalendáře). Všechny předměty byly oceněny se záměrem umožnit lidem 
podílet se na ochraně ptáků řádu hrabavých skrze zakoupení jakéhokoliv předmětu. Lidem, 
kteří měli zájem podpořit záchranu 
bažanta Edwardsova nebo projekt na 
podporu koroptve polní, jsme nechali 
zhotovit speciální butony s fotografiemi 
těchto druhů, které jsme prodávali za 50 
Kč. Celá částka bude použita na realizaci 
těchto projektů. Butonů s bažantem 
Edwardsovým jsme prodali 40 kusů a 
butonů s koroptví polní 25 kusů. Všem, 
kteří si zakoupili jakékoliv předměty nebo 
nám poskytli dar, velmi děkujeme. 
Vážíme si podpory všech lidí a se 
svěřenými prostředky nakládáme 
transparentně a stoprocentně efektivně. 
Více informací se dozvíte na našich 
webových stránkách www.wpacz-sk.com 
v rubrice dárcovství.    Při předávání ceny za Leoše jsme stylově pili pivo Zlatý 
      Bažant 
      
 Závěrem chci poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na přípravách i hladkém 
průběhu celé akce. Děkuji všem, kteří zapůjčili své chovance, a děkuji také vedení celé 
výstavy. Zvláště děkuji za celé naše sdružení panu Janu Sojkovi, řediteli celé výstavy za 
pozvání na tuto prestižní výstavu a výbornou spolupráci. Našemu sdružení přeji, aby uplynulá 
výstava byl počátek kvalitní výstavní kariéry občanského sdružení Světová bažantí organizace 
Česká republika a Slovensko. Děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se na další možnost 
prezentovat naši činnost široké nejenom chovatelské veřejnosti. 
 
 

Text a foto: Ing. Jiří Mrnka 
Předseda WPA CZ-SK 


