LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
vás pozýva na

XVII. Deň

stromu

Výnosom Ministerstva zemědělství
ČSR sa nariadilo všetkým
riaditeľstvám štátnych lesov a statkov
v ČSR založiť „Jubilejné hájiky“
na počesť 10. výročia trvania ČSR.
Hájiky sa mali založiť na vhodných
miestach o primeranej výmere a mali
byť opatrené kamennými pamätníkmi
s trvalým označením roku 1928.

Lesnícky skanzen
vo Vydrovskej doline
pri Čiernom Balogu
14. júl 2018 (sobota)
• Deň stromu sa koná vo voľnej prírode, preto
tomu prispôsobte svoj odev a obuv
• z dôvodu výstavby kanalizácie bude počet
parkovacích miest obmedzený
• parkovanie v obci bude usmerňované
• vstup voľný
• tradičný prívesok XVII. Dňa stromu získa
prvých dvetisíc účastníkov podujatia

Ako sa dostanete do skanzenu?
• pešo po trase náučného chodníka obce
Čierny Balog
• bezplatnou kyvadlovou dopravou z obce
Čierny Balog
• vlakmi Čiernohronskej železnice

Propagační partneri:

Sviatok
všetkých, ktorí
majú radi les

14. 7. 2018
ČIERNY BALOG

I. Vitajte na Dni stromu
10.30 – 12.00 hod. (amfiteáter)

• slovo o lese – Marek Ťapák herec, scenárista, režisér a tanečník
• spomienka na Ladislava Chudíka
• odovzdanie ceny Jozefa Dekréta Matejovie
• vyhlásenie súťažnej otázky pre divákov
• zasadenie stromu roka 2018 – borovica limbová
10.45 Cimbal Brothers
11.05 FS Považan – folklórny súbor z Považskej Bystrice
11.25 Fsk Lubena – folklórna skupina z Poluvsia  
11.35 Veronika Rabada

II. Lesnícky skanzen sa zabáva
12.00 – 17.40 hod. (amfiteáter)

• prezentácia europrojektov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
• prezentácie OZ Prievidza, OZ Trenčín a OZ Považská Bystrica
• žrebovanie diváckej súťaže
• prezentácia výstavy „100 rokov – 100 lesníckych artefaktov “
12.00 Symphonic News Quartet
12.30 Veronika Rabada
13.15 Fsk Lubena
13.40, 14.05, 14.20 FS Považan
14.30 Roman Švantner
14.45, 15.10 Cimbal Brothers
15.50 Adam Ďurica
16.45 Dara Rolins
moderátori podujatia: Marcela Čížová, Radoslav Zemančík

III. Lesnícky skanzen naživo

MESTO BREZNO

10.00 – 15.00 hod. (celý areál)
DETVA

• ukážky remesiel, 25 stanovíšť s remeselníkmi
• aktivity pre malých aj veľkých, 32 stanovíšť s lesnými pedagógmi

Organizátori si vyhradzujú prípadné zmeny programu.
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