Vojenské lesy a statky ČR, s.p., ve spolupráci
s Armádou ČR pořádají akci pro veřejnost

Armáda, lesnictví
a myslivost
na Libavé
s bohatým doprovodným programem

Sobota 16. června 2018
od 8.00 do 16.30 hodin
Areál Heřmánky, Lesní správa Potštát
GPS: 49.6477092N, 17.6019589E

www.vls.cz

Program:
Přehlídka a Výstava trofejí
zvěře ulovené v honitbách
VLS ČR, s. p., divize
Lipník nad Bečvou
v myslivecké sezóně
2017/2018
včetně prohlídky
jeleních shozů
z honitby Libavá
z jarní sezóny 2018
• 8.00 hod.
Otevření prohlídky
• 9.00 hod.
Slavnostní zahájení
a průvodní slovo k trofejím a shozům
• 10.30 hod.
Druhé průvodní slovo k trofejím
a shozům, tradiční pasování
na lovce jelenáře

Lesní pedagogika

Chovatelská ukázka
plemen chladnokrevných
koní a jejich kombinovaná
soutěž

Zábava i poučení o lese, myslivosti,
zemědělství, včelařství, ochraně
živočichů či chovu koní. Nejmladší
návštěvníky uvítáme v nafukovacím
stanu s ježkem i na dalších
stanovištích – včetně dobrodružné
stezky v rákosí.

Plemenní hřebci, chovné klisny,
formanská jízda, ovladatelnost
s kládou, těžký tah

• 9.00–15.00 hod.

• 10.30 hod.
Chovatelská ukázka plemen
chladnokrevných koní

• 13.00 hod.
Letová ukázka dravců a sov –
stanoviště ZS Hluk

• 11.30 hod.
Kombinovaná soutěž
chladnokrevných koní

Vojenská technika
Armády České republiky

• 16.30 hod.
Vyhlášení výsledků

• 8.00 – 16.30 hod.
Ukázka bojové techniky
a ručních zbraní AČR

16.30 hod.
Oficiální ukončení dne
za doprovodu trubačů
divize Lipník nad Bečvou

Komentovaná výstava psů
loveckých plemen

• 14.00 hod.
Třetí průvodní slovo k trofejím
a shozům

• 11.00 hod.
Seznámení s jednotlivými plemeny
loveckých psů a jejich využitím
v myslivecké praxi

• 17.00 hod.
Možnost vyzvednutí trofeje
• 8.00–16.30 hod.
Laserová střelnice

P3

GPS chata: N 49°38.86510‘, E 17°36.14263‘
GPS odbočka z komunikace Potštát – Velký Újezd: N 49°37.94130‘, E 17°38.01450‘
POZOR! Příjezd možný pouze po vyznačené jednosměrné trase.
Parkoviště P1, P2 a P3 podle barvy parkovací karty.
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