
 

 

Valašské slavnosti myslivosti - program 

Pozděchov 12. – 13. května 2018 

 

Sobota 

14.00 hod.  slavnostní zahájení za účasti hostů 

9.00 – 15.00 hod. laserová střelnice pro děti 

11.00 – 15.00 hod. ukázky dravců s odborným výkladem 

9.00 – 16.00 hod. výstava jeleních shozů s odborným výkladem 

(prezentace více než 200 ks raritních jeleních parohů ze 

střední Evropy) 

9.00 – 16.00 hod. lesní a myslivecká pedagogika, poznávací soutěže pro děti 

9.00 – 16.00 hod. výstava tvorby žáků mateřských a základních škol – Naší 

přírodou 

9.00 – 16.00 hod. výstava fotografií Roberta Hlavici  

9.00 – 16.00 hod. koncert loveckých trubačů (pásmo fanfár a hudby starých 

mistrů každou hodinu) 

9.00 – 16.00 hod. prezentace řemesel spojených s myslivostí (kožedělná 

výroba, pletařská výroba, výrobky z parohů, vábničky, nožíři) 

9.00 – 16.00 hod. autorské prezentace knih – ing. Pořízka, p. Krop, p. Boháčik 

9.00 – 16.00 hod. prezentace trofejí Kysuc – OPK Čadca, příhraniční spolupráce 

9.00 – 16.00 hod. degustace vín z Rumunska  

9.00 – 16.00 hod. ukázky plemen lovecký psů 

 

 

 

 

 



 

 

Neděle  

9.00 – 15.00 hod. laserová střelnice pro děti 

11.00 – 15.00 hod. ukázky dravců s odborným výkladem 

9.00 – 16.00 hod. výstava jeleních shozů s odborným výkladem 

(prezentace více než 200 ks raritních jeleních parohů ze 

střední Evropy) 

9.00 – 16.00 hod. lesní a myslivecká pedagogika, poznávací soutěže pro děti 

9.00 – 16.00 hod. výstava tvorby žáků mateřských a základních škol – Naší 

přírodou 

9.00 – 16.00 hod. výstava fotografií Roberta Hlavici  

9.00 – 16.00 hod. ukázky práce řezbářů 

10.00 – 16.00 hod. hudební program Valašské heligonky 

9.00 – 16.00 hod. koncert loveckých trubačů (pásmo fanfár a hudby starých 

mistrů každou hodinu) 

9.00 – 16.00 hod. prezentace řemesel spojených s myslivostí (kožedělná 

výroba, pletařská výroba, výrobky z parohů, vábničky, nožíři) 

9.00 – 16.00 hod. autorské prezentace knih – ing. Pořízka, p. Krop, p. Boháčik 

9.00 – 16.00 hod. prezentace trofejí Kysuc – OPK Čadca, příhraniční spolupráce 

9.00 – 16.00 hod. degustace vín z Rumunska  

9.00 – 16.00 hod. ukázky plemen lovecký psů 

 

V rámci slavností bude pořádána chovatelská přehlídka trofejí zvěře  

ulovené v roce 2017/2018 na území okresu Vsetín. 

 

Po celou dobu slavností bude možno navštívit  

dřevěnou kapličku zasvěcenou sv. Hubertu v Prlově. 

 

Zvěřinové speciality – výběr ze šesti druhů zvěřinových jídel. 


