
 

 

 

 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Jubilejním Lesnickým dnem v Ralsku proudily tisíce lidí 

 
 
Skelná huť, 18. června 2016 - Již 40 ročník akce nabídl souboje nejlepších dřevorubců, bohatý program pro děti, 
prezentaci firem a techniky z oboru, ale také chovatelskou přehlídku nejlepších trofejí a shozů z honiteb divize 
VLS v Mimoni. 
 
Od brzkého rána do areálu na Skelné Huti v Ralsku proudily davy návštěvníků. V devět hodin pak jubilejní ročník 
slavnostně zahájil ředitel VLS Josef Vojáček s náčelníkem generálního štábu českých vojsk armádním generálem 
Josefem Bečvářem a náměstkem hejtmana Libereckého kraje Josefem Jadrným. Oba hosté si pak v doprovodu 
vedení VLS prohlédli areál i jednotlivá lákadla Lesnického dne. 
 
Po pátečním dešti, jenž komplikoval život především startujícím na XV. ročníku mistrovství České republiky v práci 
s motorovou pilou, které se rozběhlo na Skelné huti již o den dříve, vysvitlo slunce a teploty se začaly šplhat k let-
ním hodnotám. Zatímco příznivce myslivosti lákala především prezentace trofejí a shozů a další návštěvníci dávali 
přednost sledování soutěžících dřevorubců, přilehlý les vzaly útokem stovky dětí. Naučný, přitom zábavný a navíc 
soutěžní, program lesních pedagogů VLS během Lesnického dne absolvovala téměř tisícovka zájemců. Čekaly na ně 
výtvarné aktivity, poznávací soutěže rostlin a bylin, hmatové „poznávačky,“ ale také seznámení s lesnickou prací. 
Za absolvování okruhu osmi stanovišť pak dostaly děti krásně zdobený plecháček VLS. 
 
Počet dětí tak znovu potvrdil profil Lesnického dne jako rodinné akce. Malí návštěvníci navíc byli také nejpočetněj-
šími fanoušky vystavené lesnické, zahradní i zemědělské techniky. A samozřejmě děti také dominovaly při dřevo-
rubecké show STIHL Timbersports i u přehlídek zvířat – prezentace sokolníků a přehlídce psů.  
Dopolední program patřil také dalším lesnickým soutěžím - v přilehlém lese závodili juniorští operátoři na vyváže-
cích soupravách v chirurgické přesnosti se strojem Vimek. Další disciplínou byla tradiční volnočasová zábava lesní-
ků z dob, kdy pily neměly motory - hod oboustrannou sekyrou. 
 
Odpoledne pak zpestřily návštěvníkům dva výjimečné programové body přichystané po jubilejní ročník Lesnického 
dne. Prvním byla vzdušná show, kterou „sebou přivezl“ náčelník generálního štábu generál Bečvář. Armádní para-
šutisté se snesli přímo do lesního areálu z bojového vrtulníku. Druhým lákadlem pak byl koncert skupiny Ready 
Kirken, který navázal na tradiční vyhlášení vítězů dřevorubeckého šampionátu a protáhl tak tradiční program až do 
podvečera. 
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