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Zprávy z ústředí
USNESENÍ 8. SNĚMU ČSOP
VIII. SNĚM
PŘÍRODY

ČESKÉHO

SVAZU

OCHRÁNCŮ

Mgr. Eva Zatloukalová
RNDr. Jozef Zetěk
David Zítek
e. Ústřední kontrolní a revizní komisi ČSOP ve
složení:
Josef Cach
Mgr. Radko Samek

1. volí
a. předsedu ČSOP: RNDr. Libora Ambrozka
b. výkonného místopředsedu ČSOP: Ing. Karla
Kříže
c. předsedu Ústřední kontrolní a revizní komise
ČSOP: Karla Ferschmanna
d. Ústřední výkonnou radu ČSOP ve složení:
Mgr. Ivan Bartoš
PaedDr. Jan Eichler
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.
Daniel Horáček
DiS. Jakub Hromas
Mgr. Václav Izák
Luděk Kostelník
Ing. Karel Kredba
Ing. Jiří Kučera
Věra Malátková
RNDr. Jitka Loubová
Václav Lupínek
Petr Orel
Ing. Milan Petr
Ivana Pirná
Ing. Jiří Rous
DiS. Tibor Schwarz
Ing. Václav Somol, CSc.
Daniel Šatra
Ing. Libor Tandler
Jiří Vašíček
Ing. Václav Záruba

(podrobně viz Příloha č. 1 tohoto usnesení - Zápis
volební komise ze sněmu ČSOP v Ústí nad Labem dne
24. 3. 2012)

2. schvaluje
a. zprávy
o ÚVR ČSOP „Český svaz ochránců přírody
v letech 2009 – 2011“
o ÚKRK ČSOP pro delegáty VIII. Sněmu ČSOP v
Ústí nad Labem
o o činnosti Komise ochrany přírody v letech
2009 – 2012
o o činnosti Komise pro práci s dětmi a mládeží
ÚVR ČSOP od 7. sněmu ČSOP
o o činnosti Komise ekologické výchovy ÚVR
ČSOP za období 04/2009 – 02/2012
o o činnosti Komise pro zahraniční vztahy ČSOP
v období mezi VII. a VIII. Sněmem ČSOP
b. nové znění Stanov Českého svazu ochránců
přírody (viz Příloha č. 2 tohoto usnesení)
3. podporuje vyhlášení CHKO Brdy
4. požaduje úplný zákaz výstavby příčných
překážek
na Labi, tzn. definitivní vyjmutí
plavebních stupňů z dopravní koncepce státu
5. vyzývá Ministerstvo životního prostředí, aby
nepovolilo průzkum ložisek břidlicového plynu a
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• zajistit operativní vytváření stanovisek ČSOP k
aktuálním problémům v ochraně přírody či
neziskového sektoru
• zajistit vyrovnanější přístup k hodnocení
projektů
odbornými
garanty jednotlivých
programů Ochrany biodiverzity a zefektivnit
práci Komise ochrany přírody.
• zabývat se problematikou povolování staveb
v místech s dřevinami rostoucími mimo les
s cílem posílit jejich ochranu

dalších nekonvenčních ložisek fosilních paliv a to
na celém území ČR
6. se připojuje k celosvětové kampani na ochranu
životního prostředí, zejména ochranu klimatu,
Hodina Země 2012, která proběhne v sobotu
31.3.2012 od 20,30 do 21,30 hodin.
7. považuje za nezbytné pro fungování a realizaci
EVVO její legislativní zajištění v § 13 zákona
č.123/1998 Sb.
8. odmítá otevření dolu Frenštát v CHKO Beskydy
a podporuje odstranění stávajících důlních staveb
v areálu tohoto dolu

11. doporučuje ÚVR ČSOP
• zajistit pro členy informace o porovnání
jednotlivých zdrojů energie z pohledu jejich
efektivity a udržitelnosti, zejména vyhodnocení
jejich energetické bilance
• rozeslat sítím mateřských center informace o
programové nabídce ekocenter ČSOP a
záchranných stanic
• připravit propagační a osvětové materiály pro
děti předškolního věku
• zřídit pracovní skupinu či komisi pro prezentaci
Svazu, která se bude zabývat podněty
z mediální a grantové sekce
• změnit způsob ohodnocení infocenter ČSOP
z prostředků LČR tak, aby byly zohledněny
výsledky jejich práce
• navázat kontakty s poslanci Slovenské národní
rady v environmentální oblasti

9. ukládá předsedovi ČSOP
• zveřejnit stanovisko ČSOP k záměru vyhlásit
CHKO Brdy podle návrhu sekce ochrany přírody
• zveřejnit stanovisko ČSOP k problematice
průzkumu ložisek břidlicového plynu dle
návrhu sekce ochrany přírody
• sledovat snahy o změnu legislativního zajištění
EVVO a vystupovat proti takovým záměrům
10. ukládá Ústřední výkonné radě
• zabývat se ochranou ZPF před zastavěním
například prosazováním zvýšených odvodů za
vynětí zemědělské půdy na takovou úroveň,
aby bylo ekonomicky výhodnější revitalizovat
dříve zastavěná a dnes nevyužívaná území
• zřídit komisi pro práci se členy, která se bude
zabývat podněty ze sekce práce se členy
• zpracovat doporučení pro přechod členů MOP
do základních organizací
• do zpráv o činnosti určených delegátům Sněmů
zařazovat i rozvahu a výsledovku za dané
období

V Ústí nad Labem, dne 25. 3. 2012

SVAZOVÉ AKCE V ROCE 2012
Ukliďme svět! – jarní kolo

duben – květen 2012

Živá zahrada – jarní kolo 2012

25. - 27. 5. , školy 21. - 25. 5. 2012

Setkání s přírodou 2012

8. – 17. června 2012

Setkání členů a přátel ČSOP

7. – 9. září 2012

Ukliďme svět! – podzimní kolo

září – říjen 2012
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Ochrana přírody
SOUTĚŽ ŽIVÁ ZAHRADA POKRAČUJE!
Nejbližší kolo naší soutěže zaměřené na podporu
biodiverzity našich zahrad, zahrádek i balkónů
proběhne tradičně 4. víkend v květnu, tedy 25. až
27. května. Školní kola budou od pondělí 21. do
pátku 25. května. Více informací, výsledky a
pravidla
soutěže
naleznete
na

www.zivazahrada.cz. V nejbližší době se na tomto
webu objeví i výsledky zimního kola a Velké zimní
malovací soutěže.
Petr N. Stýblo

Vaše peníze
NET4GAS BLÍŽ PŘÍRODĚ
PODPORA ČASOPISŮ A TISKOVIN V ROCE 2012. Budete
vydávat či dotiskovat publikace, letáčky, či třeba
speciální průvodce lokalitami? Napište nám o tom
do 22. 4. 2012! V rámci programu NETGAS Blíž
přírodě je možné spolufinancovat vydávání
tiskovin. Nutné je uveřejnění loga nebo reklamy
NET4GAS dle druhu tiskoviny. Uveďte prosím tyto
informace : název, frekvence vydávání, druh,
náklad, barva, počet stran, partneři.

přírodě (www.blizprirode.cz), našli jakékoliv
poškození (počmáráné a oloupané cedule,
poničené lavičky, posezení, pozorovatelny, starý
nátěr, viditelné staré logo TransgasNet,...). Tato
poškození se pokusíme spolu s místní základkou
okamžitě opravit. Kontaktní mail pro program Blíž
přírodě: lucie.matulova@csop.cz .

Lucie Matulová

REKONSTRUKCE POŠKOZENÝCH PRVKŮ. Dejte nám
obratem vědět, pokud jste při návštěvě lokality
podpořené v rámci programu NET4GAS Blíž

Akce
SETKÁNÍ S PŘÍRODOU
Ve dnech 8. 6. 2012 - 17. 6. 2012 proběhne
čtvrté kolo celostátní kampaně Setkání s
přírodou. Připojte se!

Vaši akci přihlásíte do 31.5.2012 pomocí
jednoduchého formuláře na webových stránkách
na http://www.setkanisprirodou.cz/pro-zo-csop/
nebo
pomocí
emailu
na
setkanisprirodou@csop.cz . Nutné je uvézt tyto
informace: jméno organizace, název, termín,
místo, sraz, popis akce 3 - 5 vět, kontaktní osoba,
email, telefon.

Pokud plánujete exkurzi či výlet s odborným
výkladem pro veřejnost v uvedeném období,
zařaďte ji do svazové kampaně. Podmínky jsou
jednoduché. V názvu akce se musí objevit Setkání
s..např. Setkání s hořečkem, Setkání s netopýry,
Setkání s přírodou Slavkovska...

Lucie Matulová

Ke zviditelnění a lepší propagaci akce jsou pro vás
připraveny plakáty a samolepky pro účastníky.
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VELETRH FOR PETS ZAČÍNÁ JIŽ V DUBNU V LETŇANECH
Řadu specializovaných výstav, které se budou
konat ve dnech 12. – 15. dubna 2012 v PVA
EXPO PRAHA v Letňanech rozšíří již podruhé
veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata
FOR PETS. Součástí celého veletržního dění
bude doprovodný program. Ve spolupráci
s Nadací na ochranu zvířat budou na letňanském
výstavišti probíhat pódiová vystoupení, letos
nově přibude Umísťovací výstava koček a opět
se můžete těšit na Výstavu ušlechtilých morčat.
Velice zajímavou podívanou nabídne potom
Králičí hop.

profesionálních fotografů, kteří mají zkušenost
s fotografováním zvířat. Po celou dobu konání
akce bude v prostorách výstaviště Strom
splněným kočičích přání. Jedná se o projekt
občanského sdružení Devět životů na pomoc
kočkám v soukromých útulcích v celé ČR. Strom
splněných kočičích přání má za úkol získávat
krmivo, stelivo a finance pro kočky v péči
občanských sdružení na ochranu zvířat, která
nejsou financována státem ani městy.
Partnerem veletrhu je Český svaz ochránců
přírody, při pódiových vystoupeních představí
Národní síť záchranných stanic. Stánek ČSOP
nabídne nejenom možnost přispět na záchranu
zraněných volně žijících zvířat ve veřejné sbírce
Zvíře v nouzi, ale také se zblízka seznámit s
ochočenými trvale handicapovanými zvířaty ze
záchranných stanic jako například s ježkem,
výrem a netopýry. Tyto noční savce z řádu
letounů si zde budou moci návštěvníci pohladit
nebo dokonce nakrmit.

Chybět samozřejmě nebudou ani ukázky výcviku
psů. V PVA EXPO PRAHA se průběžně vystřídají
sdružení jako Pomocné tlapky o.p.s. SVVP a
Pestrá společnost, vodicí a asistenční psi HELPPES
nebo Záchranná brigáda kynologů Praha. K vidění
zde bude i atraktivní show Dogfrisbee a
Dogdancing. Zdravotní záchranná služba PET
MEDIC pro změnu návštěvníkům nabídne
podívanou na ukázku záchranné akce. Na výstavě
bude k dispozici i etoložka MVDr. Hana Žertová,
která zájemcům poradí, jak přistupovat
k problémovým kočkám nebo psům. Součástí
veletrhu bude rovněž umisťovací výstava koček
z útulků z celé ČR nazvaná Kočičí Azyl CZ Kateřiny
Kašparové. Na veletrhu budete mít možnost
nechat si zde vyfotit svého zvířecího miláčka.
K dispozici zde bude fotografické studio a tým

Veletrh je zaměřen na všechny domácí mazlíčky –
kočky, psy, hlodavce, terarijní zvířata, exotické
ptactvo, ale i akvaristiku – a přinese novinky a
trendy v oblasti krmiv, veterinárních přípravků a
chovatelských potřeb. Více informací najdete na
stránkách www.for-pets.cz.
Dagmar Zieglerová

Nabízíme
FIREMNÍ DOBROVOLNÍCI MOHOU POMOCI VE VAŠÍ ZÁKLADNÍ ORGANIZACI
Pokud víte o činnosti vaší základní organizace,
kde byste mohli využít pomoci firemních
dobrovolníků, dejte o této akci vědět do
22. 4. 2012. Může to být kosení, sbírání,
náletových dřevin, péče o voliéry, budky, čištění,
úklid zeleně, výsadba stromků...atd.
Akce bude zařazena do kalendáře akcí pro firemní
dobrovolníky
na
www.csop.cz
a
na
www.zapojimse.cz

Stačí uvézt: název ZO, kontaktní osobu s emailem
a telefonem, den, termín, místo, náplň práce,
počet dobrovolníků, pomůcky.
Bližší informace na lucie.matulova@csop.cz
Lucie Matulová
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Zelená karta
NOVÝ PARTNER ZELENÉ KARTY
automobilů. Více se dozvíte na stránkách
www.podbrdskemuzeum.cz a na stránkách
Zelené karty.
Uvítáme i tipy či ještě lépe rovnou dohody
s novými partnery projektu!
Tereza Vláčilová

Od 15. března 2012 jsme získali
nového partnera Zelené karty
–
Podbrdské
muzeum
s památníkem Jakuba Jana
Ryby a České mše vánoční,
galerií a expozicí historických

KALENDÁŘ

AKCÍ PARTNERŮ

ZK ČSOP

OD DUBNA 2012

Datum, název a adresa objektu/akce
5. 4. 2012 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška DVA ROKY ŽIVOTA V RUSKU. Neúnavný cestovatel, Libor Drahoňovský v Rusku prožil a
procestoval celkem dva roky svého života. Po největší zemi světa cestoval na vlastní pěst většinou
autostopem, pobýval mezi mnichy v klášterech, ve Velikém Novgorodě pracoval jako dobrovolník v
knihovně, přitom spatřil na vlastní oči spoustu překrásných míst a zažil mnoho nevšedních dobrodružství.
O zážitcích z cest, o ruské duši, ruských prostorech tundry, tajgy, stepí i polí, ruských klášterech a
starobylých městech vypráví beseda s promítáním fotografií. Přednášející: Libor Drahoňovský - student
etnologie na FF UK v Praze.
12. 4. 2012 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška BIODIVERZITA BÍLÝCH KARPAT. 40 let putování biologa a fotografa po hřebenech,
bělokarpatských loukách, mokřadech, studánkách a bučinách. Orchideje, hořce, neobyčejní motýli a
brouci, zastavení u mloků a čolků a překvapující krajina Bílých Karpat ve všech ročních obdobích. I vstup
do biologické rezervace Vlčí prameny na Vyškovci a úspěšný projekt Ochrany biodiverzity ČSOP.
Dataprojekce 200 fotografií, které se již dostaly do knih, časopisů, na výstavy a prezentace Karpatské
úmluvy. Přednášející: RNDr. Lubomír Pospěch (biolog - fotograf, Asociace strážců přírody ČR).
17. 4. 2012 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška MOŘSKÉ ŽELVY - VELKÝ SEN MALÉ HOLKY. Želvy obdivuje od šesti let, tehdy dostala první –
suchozemskou. S první mořskou želvou se setkala v osmnácti, jela do Mexika pracovat jako dobrovolník v
projektu zaměřeném právě na ochranu mořských želv. Od té doby se snaží těmto plazům pocházejících z
dob dinosaurů pomoci, jak se dá. Mořskými želvami a příčinami jejich ohrožení se zabývala na katedře
Ekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze a kvůli nim studovala i indonézštinu na univerzitě v Padangu
na Sumatře. V Indonésii se totiž snaží vytvořit vzorové centrum na ochranu těchto kriticky ohrožených
plazů. Podíváme se společně na krásné i smutné fotografie, shlédneme i kousek filmu, dozvíte se, kolik
druhů mořských želv vlastně existuje, co je ohrožuje a jak jim my všichni můžeme pomoci. Přednášející:
Hana Svobodová (Přírodovědecká fakulta UK).
18. 4. 2012 od 17:00
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Přednáška LOVECKÁ A MYSLIVECKÁ HUDBA V ČECHÁCH DŘÍVE A V SOUČASNOSTI - s ukázkami hudby a
vábením zvěře. Přednáší Prof. Petr Duda.
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19. 4. 2012
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany
Přednáška MUDr. Fajfrlíka PARAZITÉ V LIDSKÉM TĚLE - SKUTEČNOST A MÝTY. V souvislosti s vývojem
člověka se samozřejmě stejně intenzivně vyvíjel i ekologický vztah známý jako parazitismus. Přežil až
dodnes, protože má svoje nesporné výhody: zdroje energie, mechanickou ochranu a někdy schopnost
naprogramovat svého hostitele ke svému prospěchu. Vše směřuje k jednomu - produkce potomstva v
zájmu zachování existence druhu a jeho šíření na dašlí hostitele. Samozřejmě jsou parazité vystaveni i
obranným mechanizmům svých hostitelů. Celý svůj život vedou nesmiřitelný boj hlavně s imunitním
systémem. To platí u všech živočišných druhů včetně člověka. Úspěšnost jednoho ze zúčastněných
(parazit x hostitel) předznamenává konečný efekt: vítězí parazit a pak dochází k úmrtí hostitele nebo jeho
onemocnění, vítězí hostitel a pak parazita nějakým způsobem eliminuje.
24. 4. 2012 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška LETEM SVĚTEM NETOPÝRŮ. Naši planetu obývají více než 50 miliónů let a představují téměř
pětinu všech druhů savců. Jako jediní z nich však umí létat. Přijďte se seznámit s neuvěřitelně pestrým
životem těchto tajemných nočních živočichů, kteří se vyskytují po celém světě s výjimkou nestudenějších
oblastí Arktidy a Antarktidy. Součástí přednášky je ukázka ochočených handicapovaných netopýrů.
Přednášející: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. - Česká společnost pro ochranu netopýrů.
25. 4. 2012 od 17:00
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Přednáška HISTORICKÉ ZAHRADY, JAK JE NEZNÁTE - 4. část. Barokní zahrady II. - Valdštejnská zahrada,
zahrady pod Pražským hradem, Květná zahrada v Kroměříži. Přednáší Ing. Zdeněk Novák.
1. 3. - 29. 4. 2012
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany
Fotografická výstava DŽUNGLE V NAŠICH VODÁCH. Tentokrát se vypravíme pod hladinu českých rybníků,
přehrad a řek, abychom si ukázali, že i v našich vodách se je na co dívat, že i ony jsou plné života a
fascinujícího divadla, že i český rybník, třeba právě ten, ke kterému chodíte na procházku, stojí za
pozornost. Seznámíte se s živočichy, kteří vypadají jako z jiného světa, s živočichy, které znáte možná jen
podle jména, ale i s dalšími obyvateli vod, o kterých třeba zatím nemáte ani ponětí. Autorem fotografií je
Alena Voráčková.
2. 5. 2012 od 17:00
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Přednáška HISTORICKÉ ZAHRADY, JAK JE NEZNÁTE - 5. část. Zahrada rokoková a anglo-čínská - Malá
Pálffyovská zahrada, Kew, Lednice, Schwetzingen. Přednáší Ing. Zdeněk Novák.
3. 5. 2012 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška TAHITI A MOORES: RÁJ UPROSTŘED OCEÁNU. Francouzská Polynésie se svým správním
střediskem na Tahiti leží v polovině cesty mezi Jižní Amerikou a Austrálií, poněkud stranou od běžných
cestovatelských cest. Pro většinu lidí představuje nesplněný sen a nikdy nenavštívený ráj. Podívejme se
tam, alespoň na obrázcích, a to teď hned! Přednášející. RNDr. Jiří Jiránek, CSc. - spisovatel, cestovatel,
geolog a diplomat (býv. velvyslanec ČR v Chile, Venezuele a 13ti malých státech Karibiku).
12. a 13. 5. 2012
Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka
PRVNÍ PARNÍ VÍKEND V ŽM ČD A "SETKÁNÍ LOKOMOTIV ČKD". Parní vlaky do železničního muzea a v
jeho okolí. Trasa: Praha Masarykovo nádr. - Lužná u R. a zpět, Lužná u R. - Stochov a zpět. Vozidla:
464.102, T 678.0, M 124.0.
do 13. 5. 2012
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č. 1, 252 63 Roztoky u Prahy
Výstava CO SE DĚJE ZVÍŘATŮM, STANE SE I LIDEM... Tato výstava představuje zvláště chráněné druhy
obratlovců (mihulí, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců) rozmnožujících se v současné době na území
středních Čech, které byly zařazeny do kategorií kriticky ohrožené, silně ohrožené a jsou uvedeny v
příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se zákon o ochraně přírody a krajiny provádí. Doprovodná
výstava: "Nástrahy, pasti a železa na škodnou", kterou připravila Ornitologická stanice Muzea
Komenského v Přerově, je věnována nebezpečím, jež pro ptáky a především pro dravce a sovy představují
některé lidské aktivity.
16. 5. 2012 od 17:00
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Přednáška BOLIVIE (Titicaca - po staré cestě Inků). Přednáší Mgr. Zuzana Varadinová.
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23. 5. 2012 od 17:00
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
KONĚ VE SLUŽBÁCH ČLOVĚKA - historie a současnost chovu koní v Čechách. Přednáší Ing. Jan Navrátil,
CSc.
30. 5. 2012 od 17:00
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
BAJKAL A OKOLÍ, ANEB TRANSSIBIŘSKOU MAGISTRÁLOU K PERLE SIBIŘE. Přednáší Bc. Jiří Lehejček.
20. 1. - 29. 7. 2012
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Výstava KUKUŘICE - DAR NOVÉHO SVĚTA. Výstava je věnována kukuřici – jedné z nejvýznamnějších
pěstovaných plodin světa, jejíž význam i u nás v posledních letech roste. Je zaměřena nejen na její
pěstování, hospodářský význam a další zajímavosti, které se týkají této plodiny, ale její velká část je
věnována i původu, historii a úloze kukuřice v životě mnoha indiánských kmenů. Kukuřice je
návštěvníkům přiblížena nejen jako důležitá hospodářská plodina a zdroj obživy pro mnohá etnika na
vícero kontinentech, ale i jako náboženský symbol mnohých kultur a rostlina, jež má své místo také
v lidovém léčitelství. Výstava je doplněna dobovými i současnými fotografiemi, ukázkami produktů a
potravin, statistickými údaji, rozmanitým zemědělským nářadím, modely zemědělských strojů a staveb.
Nechybí ani předměty, které byly v minulosti součástí běžného života některých kmenů amerických
indiánů.
do 15. 9. 2012
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Výstava "ČESKÁ REPUBLIKA: FOLKLORNÍ VELMOC V SRDCI EVROPY" Malá dokumentární výstava
zachycuje fe fotografiích, předmětech i průvodním slovem bohatství českého, moravského a slezského
folkloru a představuje životnost a mohutnost folklorního dění v naší zemi. Její součástí je i projekce série
filmů s folklorní tématikou.
30. 3. - 23. 9. 2012
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č. 1, 252 63 Roztoky u Prahy
Výstava JE FERDA NEJLEPŠÍ MRAVENEC? Výstavou chceme připomenout tvorbu malíře a spisovatele
Ondřeje Sekory, jehož knihy většinu z nás provázely celým dětstvím. Nejvíce prostoru dostává jeho Ferda
Mravenec, se kterým oslavíme 85. výročí prvního uveřejnění v kresleném seriálu. Jsou zde také opravdoví
mravenci, dokonce i ti živí, abychom je lépe poznali a naučili se je v přírodě chránit. Výstava je připravena
pro všechny generace. Najdete zde originální Sekorovy kresby, řadu jeho knih, vydávaných od 30. let
minulého století, ale také loutky a kulisy pražského divadla Zvoneček z představení o Ferdovi Mravencovi.
Součástí výstavy bude také "minikino", kde můžete zhlédnout filmy natočené
dle Ferdových příběhů. Netradiční muzejní zážitek nabízíme rodičům s dětmi. Část výstavních prostor se
promění v hernu, kde si pod dozorem brouka Pytlíka budete moci kreslit, hrát hry nebo se podívat do
Ferdova domečku.
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