Lesníci majú dôvod na oslavu!
Zvolen, 19. apríl 2016 - Na zvolenskom námestí sa v piatok 22. apríla 2016 už po desiaty krát
stretnú zástupcovia lesníckych inštitúcií z celého Slovenska so širokou verejnosťou, aby
spoločne oslávili svoj veľký lesnícky deň! Patronát nad podujatím prevzala ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Mesto pod Pustým hradom bude zelenšie ako zvyčajne. A nebude to len rôznorodou mestskou
zeleňou a zelenými vlajkami na hlavných prístupových cestách, ale najmä koncentráciou
lesníkov na hlavnom námestí. Tí prídu do Zvolena osláviť svoj sviatok a zároveň
prezentovať fakt, že lesy sú bohatstvom a pýchou tejto krajiny. Vďaka nim máme napríklad
vzduch, vodu, drevo, zver, huby, možnosť oddychu a to aj preto, že pre lesníkov je ich práca
veľmi dôležitá.
Lesnícke dni – ako sami nazývajú svoj sviatok, oslavujú jubilejný desiaty ročník. Hlavným
mottom je: „Zelená dekáda – rastieme ďalej!“. Uplynulú desaťročnicu podujatia sa
organizátori rozhodli zmapovať prostredníctvom troch krátkych reportáží na témy Desaťročnica lesníckych dní, Úspešný príbeh lesnej pedagogiky a Dekáda slovenských lesov,
lesníkov a lesníctva. Počas otváracieho ceremoniálu bude verejnosti predstavená premiéra
film Krajina bez tieňa s titulnou piesňou Zuzany Smatanovej a preletmi dravcov v priamom
prenose.
Ponuka dňa je pestrá a bohatá. Novinkami tohto ročníka sú Čarovný les s množstvom
zvieratiek a prekvapení, drevený kolotoč pre najmenších, lesná mandala a prírodné
laboratórium. Samozrejmosťou sú všestranné aktivity lesnej pedagogiky, ktorými budú
návštevníkov sprevádzať lesníci a lesní pedagógovia. Tradičné lesnícke činnosti oživia
netypické aktivity ako napr. komunitné bubnovanie, výroba šperkov z parožia, výstava
žiackych prác z recyklovaného materiálu.
Počas celého dňa bude na pódiu prebiehať kultúrny program, ktorý naplnia najmä detskí
účinkujúci z rôznych tanečných a folklórnych súborov. Podvečerným lákadlom nielen pre
mladšiu generáciu sú až dvaja hudobní hostia – Zuzana Smatanová a skupina Hex.
Motiváciou prísť v tento deň medzi lesníkov je aj výzva, ktorá sľubuje zaujímavú odmenu:
„Príď v zelenom oblečení a budeš odmenený!“
Šnúra podujatí sa zo Zvolena previnie do ďalších miest – Bratislavy, Kežmarku, Košíc a do
množstva sprievodných podujatí po celom Slovensku. Ukončením Lesníckych dní 1. mája
2016 vo Vydrovskej doline sa zároveň otvorí sezóna tohto jedinečného lesníckeho
skanzenu pod otvoreným nebom.
Lesnícke dni na Slovensku prebiehajú od roku 2007. Prostredníctvom spolupráce lesníckych
inštitúcií vytvárajú možnosť aktívnej komunikácie so širokou verejnosťou a prezentáciu
lesníctva. Hlavným koordinátorom celoslovenského projektu je Národné lesnícke centrum.
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