Tisková zpráva

Den rododendronů, Den Zvířat a Voříškijáda
Třetím rokem se sejdeme na květnové TOP akci Den rododendronů. Letos se koná 26. května od 13 do 19 hodin
v parku J. Palacha. Jeho součástí je Den zvířat se Záchrannou stanicí Zelené Vendolí (pořádaný pod záštitou
pojišťovny Generali a Střediska kulturních služeb města Svitavy - výtěžek bude věnován na podporu Záchranné stanice
volně žijících zvířat Zelené Vendolí) a Voříškijáda. Záštitu nad akcí převzal starosta města Svitav David Šimek. Den
zvířat se pořádá již popáté. První tři ročníky probíhaly na hradě Svojanov, poslední dva ve Svitavách. Loni přišlo více
něž 300 návštěvníků (a to nám nepřálo počasí), a proto se těšíme opět na celé rodiny - od dětí až po prarodiče.
I letos nabízíme všem návštěvníkům bohatý program. Od třinácté hodiny bude zahájen u Kavárny v parku. Po parku
budou rozmístěna různá stanoviště od výstavy kvetoucích rododendronů, prodeje výpěstků zahrádkářů, stanoviště her
pro děti, prohlídky dravých ptáků, až po stanoviště výcviku služebních psů. Od 15:30 hodin si na asfaltové ploše u parku
můžete prohlédnout hasičské auto, či technické vybavení policie ČR. Po celou dobu se můžete radit s pěstiteli a nakoupit
si sazenice do své zahrádky. Chovatelé psů si mohou vyměnit cenné rady s odborníky u stánku Agility klubu. Odvážní
si zde mohou vyzkoušet i výcvik svého psa. Pro děti je připraveno v parku několik stanovišť, kde si mohou hrát a
zasoutěžit v různých disciplínách, od kvízů po házení míčků. Každá snaha bude odměněna.
Vrcholem akce je každoroční Voříškiáda. Srdečně zveme všechny majitele psů s jejich miláčky s průkazem původu i
bez něj. Ve hře jsou hodnotné ceny. Vítězem se stane pes z jedné i z druhé kategorie, o umístění rozhodne veřejnost.
Vítězem prvního ročníku Voříškiády se stala Kikinka s majitelem Jaroslavem Němcem z Bystrého, který se dnes už stal
„mediální hvězdou“ po celé ČR.
Celou akci zakončí v 18 hodin vystoupení skupiny Jablkoň.
Program:
13:00 představení Záchranné stanice Zelené Vendolí
13.15 představení zahrádkářů, zahájení výstavy rododendronů
13:30 prezentace dravců a DDM Moravská Třebová
13:45 vystoupení Agility klubu při DDM Mor. Třebová
14:00 živé vstupy zaměstnanců záchranné stanice
14:15 show dravých ptáků – sokolníci Seiferos
15:00 psí taneční show II; ukázka Agility.
15:15 zahájení soutěže o nejhezčího psa
15:30 prezentace Hasičského ZS a Policie ČR
15:45 psí taneční show III; ukázka Agility.
15:55 předání sponzorského daru pojišťovny Generali Záchranné stanici Zelené Vendolí
16:00 defilé psů přihlášených do soutěže
16:15 slavnostní vyhlášení soutěže o nejhezčího psa
18:00 vystoupení skupiny Jablkoň
Doprovodné akce:
• výstava rododendronů a prodej výpěstků, květin, přísad a zahradnických potřeb (od 13 do 17 hodin)
• kvízy, „poznávačky“ a hry pro děti i dospělé s DDM Moravská Třebová
• setkání s živými dravci
• seznámení s činností záchranné stanice
• seznámení s činností zahrádkářů
• prohlídka techniky Hasičského ZS Pardubického kraje Svitavy
• prohlídka služebního auta policie ČR
• poradenství v péči o psy
• prodej výrobků ve prospěch útulku
• stánky s občerstvením
• skákací hrad
• fotograf vás s dětmi zvěční uprostřed rozkvetlých rododendronů (fotografování je nutné předem objednat na:
cuhelova@svi.cz; 739 085 457 nebo osobně v MC Krůček).
Zuzana Pustinová, úředník odpovědný za vnější vztahy

