TISKOVÁ ZPRÁVA

VLS obnoví soutěž lesnické všestrannosti,
proběhne v červnu v Doupovských horách
Karlovy Vary, 15. dubna 2015 - Vojenské lesy a statky ČR, s.p. letos po osm letech vyhlašují opět soutěž
v lesnické všestrannosti. Dvoudenní akce, do které se mohou hlásit družstva lesníků z Česka ale i ze
zahraničí, proběhne ve středu 24. a ve čtvrtek 25. června na střelnici v Lučinách ve vojenském újezdu
Hradiště nedaleko Karlových Varů.
První ročník soutěže Lesnická všestrannost proběhl v roce 2008 v Mimoni a zúčastnily se jej na dvě desítky družstev z tuzemska, ale i ze Slovenska. Po osmi letech na něj chtějí VLS ČR navázat pokračováním u
své divize v Karlových Varech. „Zdá se nám, že zde obdobná soutěž, kde by profesionálové z lesnického
oboru mohli porovnat úroveň svých odborných znalostí a dovedností chybí. Jde o víceboj, ve kterém nerozhoduje jedna disciplína, ale všeobecný profesní rozhled,“ říká vedoucí lesní správy Veleč Ing. Zdeněk
Macháček Ph. D., který za karlovarskou divizi akci organizuje ve spolupráci s lesnickou fakultou České
zemědělské univerzity v Praze.
„Obnovení akce jsem se rozhodl podpořit, protože je to dobrý způsob, jak si naši zaměstnanci i odborníci
z jiných lesnických firem mohou prakticky ověřit svou odbornou všestrannost. Navíc se jedná o zkoušku
týmové spolupráce v rámci soutěžních družstev, která je v každé společnosti předpokladem úspěchu,“
dodal k tomu ředitel VLS Josef Vojáček.
Myslivecká všestrannost 2015 je určena pro tříčlenná družstva a účast není nijak omezena. Během dvou
soutěžních dnů na závodníky čekají teoretické i praktické disciplíny. První závodní den bude věnován
ochraně lesa, dendrologii, znalostem ze semenářství a školkařství, pěstování lesa, myslivosti, lesnické
zoologie i rybářství. Druhý den se týmy utkají v praktických disciplínách z myslivosti, v řezání kaprem i
v hodu sekerou na cíl. Mezi soutěžními dny čeká účastníky společenský večer.
Přesné propozice soutěže, organizační pokyny a registraci vyřizuje vedoucí lesní správy Veleč Zdeněk Macháček, e-mail: zdenek.machacek@vls.cz. Přihlášku si můžete stáhnout na www.vls.cz v sekci „Akce pro
veřejnost.“
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