Zelená kvapka krvi
pre zdravý les

Celoslovenské stretnutie lesníkov, vlastníkov lesov, signatárov
Memoranda o spolupráci, všetkých priaznivcov zeleného lesa a ich
rodinných príslušníkov, ako aj širokej verejnosti

Sobota 24. 11. 2018 od 10.00 do 13.00
Zvolen – mesto lesníctva – Námestie SNP
Ideme darovať lesnícku krv. Budeme hovoriť aj o tom, že o lesy
sa treba starať v zmysle tradícií a nových poznatkov. Lesníci tvoria
významnú súčasť našej spoločnosti.

Program:

• Lesnícke halali (trubači stredných lesníckych škôl, TU vo Zvolene a ďalších)
• Zapálenie nórskych ohňov pri tribúne
• Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Horehronskí chlopi
• Príhovor predsedu Slovenskej lesníckej komory
• Príhovor primátorky mesta Zvolen
• Vystúpenie známeho rockového speváka Mariana Greksu
• Príhovory signatárov Memoranda
• Vystúpenie FS Poľana
• Hudobno-spevácka dvojica Pali a Pali
Moderátor: Peter Gogola – Lesmedium

Sprievodný program:

Darovanie krvi v Lesníckom a drevárskom múzeu na Námestí SNP vo Zvolene
• Kultúrne vystúpenia • Lesná pedagogika • Trubači • Poľovnícke psy
• Ukážky dravcov • Súťaž vo varení guľášu a špecialít z regiónov Slovenska –
predaj za symbolický poplatok, ktorý bude využitý na vysadenie stromčekov
symbolického lesa pri Zvolene • Inštruktáž šéfkuchára ako dobre pripravovať
divinové jedlá • Prezentácie práce lesníckych organizácií a inštitúcií • Ukážky
techniky a ďalšie aktivity • Lesnícko-drevárske múzeum otvorené pre všetkých
• Predvianočné trhy otvorené priamo na námestí – stánky remeselníkov
a lesníckeho ošatenia

Zmena programu vyhradená.
Akcia sa koná za každého
počasia.
Kontakt na organizátorov:
slsk@slsk.sk
0911 119 499

Kolegovia a priatelia lesníci, oslovte ďalších našich priaznivcov, aj
dôchodcov, študentov, vaše rodiny. Z regiónov dohodnite spoločnú
autobusovú dopravu, miesto parkovania upresníme. Tešíme sa na vás.
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