
SVĚTOVÁ BAŽANTÍ ASOCIACE  

ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO (WPA CZ–SK)  

NA EXOTĚ OLOMOUC 2016 

 

Ani se nechce věřit tomu, že od naší historicky první účasti na výstavě Exota Olomouc 

uplynuly již dva roky a my již můžeme zhodnotit naši druhou a myslím, že vydařenou expozici na 

této mezinárodní výstavě exotického ptactva. Naše expozice byla opět umístěna v pavilonu E a ve 

dnech od 7.  do 9. října 2016 ji navštívilo velké množství návštěvníků (oficiální počet od pořadatelů 

mi zatím není znám). 

 

 
 

Samozřejmě, že tomu předcházelo mnoho úsilí již předem. Zajišťování reklamních a 

propagačních předmětů, kolekce vystavovaných hrabavých a spousta dalších organizačních úkolů. 

Stavba voliér probíhala již v úterý 4. 9. 2016, v čele s Bedřichem Gavendou, skupinou pomocníků 

od Jakuba Janosche a dalšími, kteří odvedli obrovský kus práce. Voliéry byly sice zhotoveny úplně 

nové, ale po zjištění některých nedostatků nám bylo přislíbeno vedením výstavy, že pro příště 

budou tyto nedostatky odstraněny. 

 

 
 

Velikou změnou k lepšímu byl především nový prodejní stánek, který svým potiskem zaujal 

mnohé návštěvníky již při vstupu do pavilonu. Vždyť také prodej našich propagačních předmětů 

svými výsledky překonal minulou výstavu. Pohledů, které na svoje náklady nechal jako dar pro naši 

WPA zhotovit Míla Stehlík se oproti minule prodalo několikanásobně více. Dalším darem pro naši 

asociaci byl zakoupený skládací stůl v našem stánku od pana Matúše Kočika. Také díky aktivnímu 

přístupu Míli k návštěvníkům, se podařilo prodat velké množství krásných nástěnných kalendářů 

WPA CZ-SK 2017. Rozdány byly rovněž naše letáčky s tématy záchrany bažanta Edwardsova, 



projektu bažanta zlatého kroužkové série 5000 a projektu na podporu koroptve polní. 

Samozřejmostí byly letáky seznamující návštěvníky s naší činností WPA CZ-SK. Opět bylo rozdáno 

na tisíc kusů čokoládových mincí s naším logem. Především díky neúnavným rozhovorům našeho 

předsedy Ing. Jiřího Mrnky s návštěvníky, byly prodány butony určené na záchranu bažanta 

Edwardsova a koroptve polní. (Podrobný výčet z prodeje bude prezentován na listopadové výroční 

členské schůzi v ZOO Liberec).  

 

 
 

Právě bažant Edwardsův byl na letošní Exotě stále středem pozornosti. Ať již zásluhou 

přednášek o záchranném programu zmíněným Jirkou, tak zájmem médií. Rozhovory s návštěvníky, 

lidmi z médií a videoreportáže, splnily účel našeho snažení. Našim cílem bylo přiblížit co nejširší 

veřejnosti celou problematiku tohoto projektu a zvýšit jejich povědomí o celém řádu hrabavých 

ptáků, jimiž se naše asociace zabývá.  

 

https://www.facebook.com/exotaolomouc/videos/1117034185044929/ 

  

 

 

 

 

 

 

 https://www.facebook.com/exotaolomouc/videos/1116984085049939/ 

 

Právem byl také oceněn chovatel pan Kratochvíla za bažanta Edwardsova čestnou cenou a 

krásným pohárem. Další z takto oceněných byl pan Jiří Glatt za kura Sonneratova, Míla Stehlík za 

satyra Cabotova, Béda Gavenda za kolekci exotických holubů a ocenění mladého chovatele obdržel 

Jakub Janosch za svého ručně dokrmeného holuba nikobarského. Všem oceněným upřímně 

gratulujeme!  

 

 

https://www.facebook.com/exotaolomouc/videos/1117034185044929/
https://www.facebook.com/exotaolomouc/videos/1116984085049939/


 

Vystaveno bylo celkem 40 druhů z řádu hrabavých, exotičtí holubi, okrasné kachny a čírky a 

ZOO Olomouc opět vystavila své čáji obojkové. Návštěvníci ocenili také jednotlivé popisky na 

voliérách, díky nimž se mohli dozvědět důležité údaje o jednotlivých druzích a jejich výskytu na 

zobrazené mapce. 

 

 
 

Já osobně bych si dovolil poděkovat Ing. Petru Bachovi, Ing. Jiřímu Mrnkovi a Mílovi 

Stehlíkovi, že společně se mnou zajistili příjemný průběh celé výstavy (také za dopravu). 

Samozřejmě poděkování patří také všem, kteří se na přípravě této výstavy podíleli a to od stavění 

voliér, až po jejich likvidaci a za hladký průběh celé akce. Poděkování patří samozřejmě také 

chovatelům, kteří zapůjčili své chovance a těm, kteří se o ptáky starali a postarali se o jejich dovoz a 

odvoz. Největší počet vystavovaných druhů poskytl náš člen Jiří Glatt, za což mu patří veliký dík. 

Samozřejmě nesmíme zapomínat na tým organizátorů v čele s ředitelem výstavy panem Sojkou.  

 

 
 

Všem přeji, ať se ve zdraví setkáme na příští Exotě Olomouc, na kterou již dnes chystáme 

pro návštěvníky nové zajímavosti.   

             

                                                                                                 Text: Martin Veles 

                                                     Foto: Zdenko Figura, Facebook Exota Olomouc 

 


