
 

 

 

    

    

PROGRAM AKCE PROGRAM AKCE PROGRAM AKCE PROGRAM AKCE     AAAAPOLLO POLLO POLLO POLLO 11111111    
 

Péče o království kriticky ohroženého motýla jasoně červenookého (Parnassius apollo)  
přímo v "koruně" slovenských Bílých Karpat - na ikonickém Vršatecku, s doprovodným 
programem zaměřeným na netradiční ochranu přírody i na záchranu přírody tropů. 
 
likvidace náletových dřevin & zábavné poznávání přírody & zajímavé doprovodné akce & 
výjimeční lidé & první symbolické spálení slonoviny a rohoviny na Slovensku 
 

� Program (vše velmi přibližné a zejména pak časy):  
10.11.2017 pátek 
17:00 – 20:00 příjezd a uvelebení návštěvníků v ZŠ Červený Kameň 
20:00 20:30 Přírodní klenoty Vršatecka - přednáška 
20:30- 21:30 Přednáška - Kontroverzní způsoby ochrany přírody. Kdo to kdy 
viděl aby se příroda chránila s využitím ohně, tanků, offroadů, zápolení 
gladiátorů, nebo rozdupáním        od stád zubrů, paturů a divokých koní.  
� Spousta fotek a veselých historek z praktické péče o přírodu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

� 11.11.2017, sobota 
8:00 - 12:00             Mise Apollo 11 startuje - odklízení pořezaných 
náletových           dřevin na Vršatecku, aby nejen vzácný jasoň měl více prostoru 
pro svoji            další existenci 
                         12:00 - 12:30 Mezipřistáním s čerpáním paliva (pauza na oběd) 
 

 
� 12:30 - 13:00      První symbolické spálení slonoviny a rohoviny na Slovensku  

 



Kromě spálení slonoviny se zároveň dozvíme proč je daleko lepší 
slonovinu a rohovinu pálit, než ji 
prodat a za utržené peníze 
chránit slony a nosorožce před 
pytláky. Promluví o tom lidé kteří 
se osobně účastnili nedávného 
pálení rohoviny v Zoo Dvůr 
Králové ZDE. Ukázka z prvního 
symbolického pálení slonoviny v ČR 
ZDE 
 

13:00 - 17:00 Pokračování mise Apollo 11 podle plánu.  
17:00 Malý krok pro lidstvo - výstup z lodi jako závěr úspěšně 
splněné mise 
17:10 - 18:30 Návrat modulem z ohromných výšin zpět na raketovou 
základnu v místní škole  
19:00 - Jak Slováci, Češi a Poláci společně chrání pralesy. Proč je 
palmový olej tak nebezpečný zabiják a jak jej vystrnadit z 
potravin, drogérie i agropaliv? Ukázka konkrétních projektů na 
kterých se tyto tři národy podílejí 
přímo v tropických oblastech. 
Novinky ze snahy o záchranu 
Zátoky nosatých opic. Co má 
společného Moravská Amazonie, 
připravovaný národní park 
Podunajsko a Bělověžský prales? 
 

12.11.2017, neděle 
9:00 - podle okolností a časových 
možností účastníků Zoologicko-botanická vycházka přírodou 
Vršatecka 
 

Akce je zdarma a vhodná pro všechny osoby od 18 - 99 let. Pro skromné 
přenocování pod střechou je domluvený prostor v místní škole.  V pátek a v 
neděli si jídlo zajišťuje každý sám ze zásob co si s sebou přiveze, v sobotu 
polévka s chlebem, čočka, atd. Ešus, lžíci sebou + pevnou obuv.  
 
Přihlašování účastníků: Pre Prírodu, e-mail: preprirodu(zavináč)gmail.com, tel: 
Matúš Ďurček, +421 905 318 079 
Koordinace dopravy z ČR: Akční ochranářská skupina JARO, e-mail: 
coracias(zavináč)seznam.cz, tel: David Číp + 420 603 847 189 
Koordinace dopravy z Polska: Palm Oil Watch Polska, Karolina Olszanowska-
Kuńka, karo.ols11 (at) gmail.com 
 
Další podrobnosti na sociální síti ZDE nebo na webu: www.PrePrirodu.sk  


