osobní pozvánka

Městské lesy a zeleň, s.r.o., Valašské Meziříčí
ve spolupráci s firmou

MERCATA Třebíč, s.r.o.
si vás dovolují pozvat na druhý ročník akce:

Dne 24. 4. 2009
Začátek akce v 10:00 u myslivecké chaty v revíru Krhová.
Akce se koná pod záštitou starosty města Valašské Meziříčí
pana Jiřího Částečky

Motto akce:
„TECHNIKA V SOULADU S PŘÍRODOU“
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KRHOVÁ 2009
Druhý ročník akce bude opět probíhat v kouzelném prostředí revíru Krhová. Jelikož je
akce koncipována do lesního uzavřeného okruhu, můžete přijít kdykoliv během dne a
o nic nepřijdete. Je pro vás připraven procházkový okruh cca. 2,5 km. Na okruhu se
budou v rozmezí cca. 200 m prezentovat firmy se svými produkty a stroji buď
stacionární výstavkou, nebo přímo předvedení práce v lese. Začátek okruhu je u chaty
místního mysliveckého sdružení v Krhové. Kde vám také členové místního
mysliveckého spolku připraví jídla ze zvěřiny. Po celý den se bude čepovat pivo BON
z pivovaru Bonver. Dojezd autem je až k chatě. Prosíme parkovat na příjezdové cestě
ne až u chaty. Mapka dojezdu je uveřejněna na webové stránce k akci.
Zažijete mnohé můžete si objednat projížďky v terénních vozech zhlédnete moderní
postupy při aplikaci herbicidu Glyfogan. Uvidíte přibližování železným koněm. Velké
lesnické stroje přímo v akci a ještě mnoho dalšího. Co tak třeba se seznámit
s elektrickými skútry?. Jedním z vystavovatelů je firma Interforst Olomouc, která
v nabídce šíře sortimentu pro práci v lese nemá dnes konkurenci. To samé se dá říci o
firmě Mercata Třebíč, která je zase jedním z největších dodavatelů chemické a
mechanické ochrany lesa. Od obou se na akci dočkáte mimo prezentace svých
produktů i akčního ceníku vydaného pro návštěvníky této akce…….
Překvapení pro návštěvníky:
Pivo BON, kávu, čaj a nealkoholické nápoje máte zdarma…Na každou porci zvěřiny
budou vystavovatelé přispívat 50% z ceny.
ŽELEZNÝ KŮŇ-PŮDNÍ VRTÁKY-PROFESIONÁLNÍ SEKAČKA NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ-LESNÍ
TRAKTORY-ŠTÍPAČE-ŠTĚPKOVAČE-PNEUMATIKY-TERÉNNÍ VOZY MITSUBISHI-LANDROVERMERCEDES-NÁKLADNÍ VOZY MITSUBISHI FUSO-OFF ROAD PNEU-PŘIBLIŽOVÁNÍ-LESNÍ A
MYSLIVECKÉ OBLEČENÍ-OCHRANA PROTI KŮROVCI-APLIKAČNÍ TECHNIKA-OCHRANA PNEU
PROTI PRORAŽENÍ-OCHRANNÉ PROTIPOŘEZOVÉ OOP-MYSLIVECKÉ VÝŠIVKY NA OBLEČENÍPRODUKTY Z PILAŘSKÉHO PROVOZU-APLIKACE HERBICIDU GLYFOGAN-TRAKTORY VALTRASTEYR-ELEKTRICKÉ SKŮTRY-SUBSTRÁTY-RAŠELINY-LESNICKÉ NASTAVBY NA STROJE-ZBRANĚSTŘELIVA-VYVÁŽECÍ SOUPRAVA
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PROGRAM AKCE
Oficiální začátek akce je 10:00 hod
Oficiální ukončení akce je 16:00 hod
Můžete přijít kdykoliv a o nic nepřijdete. Na cca 2,5 km okruhu budou interaktivní prezentace 24 firem.
Základna je u myslivecké chaty,MERCATA CENTRUM KRHOVÁ kde je připraveno občerstvení a po celý
den bude hrát country kapela.

V CENTRU MORAVIA CENTRUM KRHOVÁ vás také čeká mnoho zajímavého

Dále pak KODECAR CENTRUM KRHOVÁ - na horní části okruhu bude také připraveno občerstvení kde se
též bude čepovat pravé valašské pivo BON z pivovaru BONVER.
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