TISKOVÁ ZPRÁVA
V Brně dne: 8. března 2010
Účast Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně na Světové výstavě
vývoje myslivosti a lovectví Brno 2010 a veletrhu SILVA REGINA 2010
Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví Brno 2010 (SVVLM) se uskuteční ve výstavním
areálu společnosti BVV Veletrhy Brno ve dnech 21.–28. března 2010. Souběžně konaný veletrh
SILVA REGINA 2010 proběhne na témže místě ve dnech 21. –25. 3. 2010. Lesnická a
dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF) připravila pro návštěvníky obou akcí
zajímavou výstavní expozici.
Uchazečům o studium na LDF budeme na našem stánku poskytovat informace o bakalářských,
magisterských a doktorských studijních programech. Kromě studia v tradičních programech
lesnických, krajinářských, dřevařských a nábytkářských směrů se budou moci seznámit
s nedávno akreditovanými bakalářskými obory Arboristika, Hospodaření s přírodními zdroji
tropických a subtropických oblastí či se studijním programem Stavby na bázi dřeva. Zájemcům
o navazující magisterské studium v anglickém jazyce poradíme jak studovat ve velmi
atraktivním programu European Forestry.
S vědecko-výzkumnými aktivitami LDF se bude možné seznámit zejména v posterové sekci
fakultního stánku. Další prezentace, například z oblasti progresivních metod přesného lesnictví,
myslivosti a managementu volně žijících živočichů, budou promítány také na velkoplošném
monitoru. Naši odborníci se aktivně účastní mysliveckého kongresu i workshopů SVVLM
a semináře o využití biomasy, pořádaného při veletrhu SILVA REGINA.
Milovníky lovecké hudby na náš stánek přilákají Trubači LDF. Vystoupení jednotlivých souborů
se uskuteční denně v 10, 12 a 14 hodin. Na náš stánek jsme přizvali také další spřátelená
hudební tělesa, například trubače ze Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě. Trubačům
LDF budeme přát vítězství v 1. Mezinárodní akademické soutěži trubačů Brno 2010, která
proběhne ve dnech 26.–27. 3. 2010 v pavilonu A.
Naše fakulta nezapomíná ani na mladší návštěvníky. Zejména pro ně máme připraveny
znalostní soutěže o zajímavé ceny, které zcela jistě strhnou i dospělý doprovod. Myslivecká
poznávací stezka prověří znalosti soutěžících při poznávání přírodnin, v oblasti myslivecké
mluvy a při sčítání zvěře. Milovníci dřeva patrně neodolají možnosti uplatnit své zkušenosti při
poznávání vzorků dřev lesnicky významných stromů.
V expozici LDF je připravena též výstava význačných trofejí zvěře, získaných v honitbě
Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.
Na Vaši návštěvu se těšíme v pavilonu Z na stánku číslo 048.
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