TISKOVÁ ZPRÁVA

Lesnický den po jedenačtyřicáté
Největší lesnická akce pro veřejnost lákala tradičně na dřevorubce, techniku, myslivost i program pro děti.
V sobotu 17. června Skelnou huť zaplnily opět tisíce lidí, které se nenechaly program v režii VLS ujít.
Ani větrné a chladné počasí neodradilo návštěvníky od cesty na Skelnou huť v Ralsku, kde Vojenské lesy a statky
tradičně pořádají Lesnický den v Ralsku. Národní šampionát měl mimořádnou diváckou kulisu, nemenší zájem návštěvníků však vzbudil i další program Lesnického dne. Tradičně velké zaujetí vyvolala divácky atraktivní dřevorubecká show Timbersport v podání týmu vicemistra světa Martina Komárka, diváci nevynechali ani novinku letošního ročníku, kterou byla ukázka dřevorubeckého sportu Eurojack, plná velkých seker, obřích pil i stromolezení.
Malé i velké kluky nenechala chladnými výstava lesní ale i zahradní techniky od renomovaných vystavovatelů. A
především na malé návštěvníky myslel doprovodný program vrchovatou měrou. Dětem se představili lesní pedagogové VLS, ale i dalších českých lesnických institucí. Epicentrem naučně-zábavného soutěžního programu byl, jak
je již zvykem obří nafukovací stan „VLS dětem“ s nedalekým lesem, kde byla rozmístěna jednotlivá stanoviště. Soutěžilo se letos o cyklistickou lahev s motivy lesních zvířátek. Vedle toho pro děti byly připraveny projížďky na koních, lukostřelba a ukázky branných a záchranných složek. Letečtí hasiči předvedli simulované hašení lesního požáru, plánovaný seskok armádních parašutistů se však nekonal s ohledem na povětrnostní podmínky. Vojáci však
návštěvníkům jako satisfakci nabídli prohlídku bojového vrtulník Mi-17, který se před polednem snesl na paseku u
Skelné huti. O jednu z největší atrakcí pro malé návštěvníky Lesnického dne se však postarali místní hasiči, kteří na
paseku u areálu „nafoukaly“ z výrobníku stovky metrů krychlových technické pěny, ve které mohly děti desítky
minut dovádět.
A protože k lesnictví nedomyslitelně patří myslivost, tradičně bohatý program nabídla sobota v Ralsku i v této oblasti. Hlavní událostí byla tradičně chovatelská přehlídka divize VLS Mimoň ze sezóny 2016-2017. Výstava vedle
jiného představila špičkové trofeje jelena evropského, z nich jednu zlatou s bodovou hodnotou 214,62 CIC, devět
stříbrných a plných třináct v bronzových medailových hodnotách. Chov daňka skvrnitého pak reprezentovaly dvě
zlaté, tři stříbrné a čtyři bronzové medaile. Silný chov muflona z Ralska pak byla zastoupen plnými třinácti zlatými,
pěti stříbrnými a čtyřmi bronzovými trofejemi.
Diváci navíc zhlédli představení sokolníků, přehlídku loveckých psů, prezentace vysokého standardu lovecké hudby
u VLS se ujali trubači z lesnické divize v Lipníku nad Bečvou. Součástí doprovodného programu byla také prodejní
výstava mysliveckého oblečení a dalšího vybavení pro lov.

