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Redakce časopisu VLS přeje všem svým čtenářům
pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů v pracovním i osobním životě.
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Slovo má...

Ing. Jiří janota
ředitel podniku
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
S blížícím se koncem roku můžeme již částečně bilancovat, přestože konečná
čísla budou známa začátkem roku následujícího. Z pohledu ekonomického výsledku
budeme moci rok 2011 považovat za nejlepší v posledních několika letech. Největší
vliv na dosažení hospodářského výsledku měla současná cena dříví umísťovaného
na trh. Naplno se také projevila provedená opatření v oblasti organizační struktury
a s tím související úspora v oblasti mzdových nákladů. Myslím si, že na ekonomické
bilancování bude ještě prostor po konečném uzavření roku 2011.
Letošní rok lze prozatím považovat za celkem standardní z pohledu hospodaření. Naši organizaci nepostihla výrazná větrná kalamita, která by měla významný
dopad do lesnického hospodaření. Větší problém způsobuje každoročně pouze
zpracování nahodilých těžeb v oblasti Libavé, ale i tuto situaci, díky zvýšenému
úsilí zaměstnanců divize Lipník n/B., zvládáme. Za tento každoroční boj jim patří
poděkování.
V oblasti zemědělství bude pro nás rozhodující, jakým způsobem se bude
ubírat dotační politika celého zemědělského rezortu.
Divize ostrahy a služeb i nadále plní své úkoly pro rezort MO a AČR. Počátkem
letošního roku došlo k ukončení některých smluvních vztahů ze strany zadavatele,
neboť rezort MO je jedním z těch, kde má dojít k podstatnému poklesu přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu. Z tohoto důvodu se také MO
rozhodlo optimalizovat počet a rozlohu vojenských újezdů. Vzhledem k tomu, že
jednání k tomuto tématu probíhají, nelze výsledek předjímat. Vláda ČR by měla
navrženou optimalizaci projednat ještě v roce 2011.
Jak jste jistě zaznamenali, došlo k částečným změnám v managementu VLS
a následně ke změnám na místech ředitelů u jednotlivých divizí. Jsem přesvědčen,
že provedená opatření budou ku prospěchu naší organizace. Kolegům bych chtěl
poděkovat za jejich dosavadní práci a současně popřát hodně úspěchů na nových
pracovištích.
Poděkování patří také Vám všem, kteří svou každodenní prací přispíváte
k tomu, že organizace VLS ČR, s.p. je z pohledu hospodaření vyrovnanou, ziskovou firmou plnící stanovené úkoly. Věřím, že i následující rok bude pro naši organizaci stejně úspěšný jako ten letošní.
Na závěr mi dovolte, popřát Vám i Vašim blízkým krásné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně štěstí, zdraví a pohody jak rodinné, tak i pracovní.
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Neprodejné; Vychází nákladem 1100 kusů

aktuálně
Nejčastějšími zjištěnými nedostatky a komisemi uloženými opatřeními jsou:

Výsledky prověrek LHC
provedených VLsÚ
a VLS v roce 2011
Od roku 1999 jsou uskutečňovány
prověrky v souladu s metodickým pokynem Vojenského lesního úřadu Praha
(VLsÚ) a státního podniku VLS ČR s.p.
Praha k provádění soustavných prověrek,
plnění závazných a doporučujících ustanovení lesních hospodářských plánů
(LHP), dodržování ostatních ustanovení
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů
a s ním souvisejících právních předpisů
a hodnocení dlouhodobých výsledků
v péči o stav lesa ve vojenských lesích
v působnosti Ministerstva obrany ČR, a to
po pěti letech platnosti LHP a po skončení
platnosti LHP, tj. po 10-ti letech. Tento metodický pokyn byl upravován v roce 2006,
2007, 2009 i 2010 a nyní je evidován pod
značkou MP 2010/23 vydaným dne 13.
května 2010. Ke změnám došlo i v oblasti
oceňování, kdy při získání známky 1,51
a vyšší náleží vybraným pracovníkům lesních správ a divizí mimořádné odměny za
dlouhodobé výsledky v péči o stav lesa dle
přílohy č. 6 Mzdového řádu.

Prověrky v roce 2011 byly
provedeny na těchto lesních
hospodářských celcích
(LHC):
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• po deseti letech platnosti LHP: Jince
(divize Hořovice), Stráž pod Ralskem (divize Mimoň), Libavá (divize Lipník nad Bečvou),
• po pěti letech platnosti LHP: Chval-

šiny (divize Horní Planá) a Hradčany (divize Mimoň).
A dále VLsÚ provedl tématické kontroly na dodržování ustanovení zákona č.
289/1995 Sb., o lesích v platném znění
a jeho prováděcích předpisů na LHC: Nepomuk a Obecnice (divize Hořovice),
Dolní Krupá (divize Mimoň) a Hlubočky,
Bores a Bruntál u divize Lipník nad Bečvou, při kterých byly zjištěny jen drobné
nedostatky.
Způsob hodnocení:
do 0,69 nedostatečný
0,70 – 0,99 vyžadující zlepšení
1,00 – 1,50 dobrý
1,51 – 1,80 velmi dobrý
1,81 – 2,00 výtečný

• včas zpracovávat nahodilou těžbu, věnovat zvýšenou pozornost výskytu kůrovců a včas asanovat kůrovcové stromy
a dříví atraktivní pro kůrovce;
• dodržovat minimální podíl melioračních
a zpevňujících dřevin u obnovovaných
porostů v souladu s doporučeními dle
příslušných hospodářských souborů
a při zalesňování dbát na výsadbu dřevin odpovídající danému lesnímu typu;
• důsledně provádět kontroly zalesněných porostů, případné nezdary ihned
vylepšovat tak, aby porosty byly zajištěny v zákonných lhůtách;
• důsledně dbát na provádění potěžebních úprav, asanovat výrobní činností
vzniklé erozní rýhy i poškozenou lesní
dopravní síť;
• pravidelně kontrolovat funkčnost oplocenek a případné závady neprodleně
odstraňovat (včetně odstraňování nefunkčního pletiva);
• v čas provádět potřebné činnosti
k ochraně lesních kultur proti škodám
zvěří, včetně plnění plánů lovu;
• včas provádět výřez plevelných dřevin
tak, aby negativně neovlivňoval vývoj
porostu a cílových dřevin;
• výchovné zásahy realizované harvestory
provádět s intenzitou odpovídající potřebám porostů;
• dozalesnit či vylepšit části porostů;
• dbát na důsledné vedení evidence zásahů v lesních porostech;
• klest po těžbě ukládat tak, aby nevznikaly ani neproduktivní plochy;
• na holinách ponechávat pouze kvalitní
výstavky či nárosty;
• a dokončit již vykázané výchovné zásahy.

aktuálně
Prověrky v roce 2012 budou
provedeny na LHC:
• po deseti letech platnosti LHP: Mirošov a Strašice (divize Hořovice)
a Velký Újezd a Bochoř u divize Lipník nad Bečvou,
• po pěti letech platnosti LHP: Nouzov
(divize Hořovice), Horní Planá a Homole (divize Horní Planá) a Břehyně
(divize Mimoň) a Borohrádek u divize
Plumlov.

štát u divize Lipník nad Bečvou. Termíny
všech plánovaných kontrol budou s příslušnými divizemi standardně projednány
a v dostatečném předstihu prověřovaným
organizačním jednotkám VLS ČR, s.p.
oznámeny.

V roce 2011 nebylo Vojenským lesním
úřadem s VLS ČR, s.p. zahájeno žádné
správní řízení a ani nám nebyla rozhodnutím VLsÚ uložena pokuta.
Text a fota: Ing. Vladislav Seidl,
ekolog VLS ČR, s.p.

A dále budou v roce 2012 provedeny
VLsÚ tématické kontroly plnění závazných
ustanovení lesního zákona na LHC: Háje
(divize Hořovice), Arnoštov (divize Horní
Planá), Valeč (divize Karlovy Vary), Myslejovice a Rychtářov (divize Plumlov) a Pot-

Přehled o výsledcích prověrek LHP za období 2006 až 2011 podává následující tabulka:
LHC

Divize

Velký Újezd
Jince
Nouzov
Stráž p/R.
Lipník
Dolní Krupá
Stráž p/R.
Háje
Chvalšiny
Libavá
Rychtářov
Obecnice
Dražice
D. Lomnice
Valeč
Strašice
Hradčany
Hradčany
Slavkov
Bores
Jince
Klášterec
Mirošov
Žárovice
Arnoštov
Potštát
Hlubočky
Bližší Lhota
Břehyně
Myslejovice
Borohrádek
Nepomuk
Bruntál
Libavá
Chvalšiny
Horní Planá

Lipník n. B.
Hořovice
Hořovice
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Hořovice
Horní Planá
Lipník n/B
Plumlov
Hořovice
Horní Planá
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Hořovice
Mimoň
Mimoň
Plumlov
Lipník n/B
Hořovice
Karlovy Vary
Hořovice
Plumlov
Horní Planá
Lipník n. B.
Lipník n/B
Horní Planá
Mimoň
Plumlov
Plumlov
Hořovice
Lipník n/B
Lipník n/B
Horní Planá
Horní Planá

Platnost
LHP
5
10
10
10
5
5
5
10
5
10
5
5
10
10
5
5
10
5
10
5
5
5
5
10
5
10
5
5
10
10
10
10
10
5
10
10

Rok
2007
2011
2007
2011
2008
2009
2006
2010
2011
2011
2010
2009
2008
2008
2010
2007
2006
2011
2008
2009
2006
2008
2007
2008
2010
2010
2009
2008
2007
2010
2007
2009
2009
2006
2006
2007

Vedení
evidencí
1,93
1,91
1,85
1,91
1,93
1,91
1,93
1,80
2,00
1,79
1,91
1,91
1,85
1,85
1,80
1,93
2,00
1,71
1,85
1,91
1,93
2,00
2,00
1,85
1,80
1,89
1,91
1,85
1,93
1,91
1,93
1,93
1,91
2,00
1,93
1,85

Plnění
LHP
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
-2,00
2,00

Ochrana Venkovní Plnění Minulá Výsledek
Lesa
šetření opatření prověrka prověrky
1,85
1,78
2,00
1,73
1,74
1,97
1,73
2,00
1,60
1,71
1,92
1,72
2,00
1,76
1,68
1,97
1,70
2,00
1,73
1,68
1,94
1,70
2,00
1,73
1,68
1,91
1,70
2,00
1,70
1,67
1,94
1,70
2,00
1,73
1,67
1,99
1,72
1,80
1,53
1,65
1,95
1,65
2,00
1,42
1,64
1,79
1,70
2,00
1,51
1,63
1,89
1,67
2,00
1,63
1,63
1,87
1,66
2,00
1,60
1,63
1,94
1,66
2,00
1,56
1,63
1,94
1,66
2,00
1,73
1,62
1,88
1,68
1,89
1,43
1,61
1,93
1,66
2,00
1,72
1,61
1,84
1,64
2,00
1,76
1,61
1,83
1,68
2,00
1,61
1,60
1,85
1,65
2,00
1,63
1,60
1,81
1,64
--1,60
1,93
1,62
2,00
1,71
1,60
1,84
1,62
2,00
1,54
1,59
1,92
1,60
2,00
1,72
1,59
1,93
1,60
2,00
1,70
1,56
1,88
1,63
1,80
1,51
1,55
1,71
1,61
2,00
1,59
1,55
1,83
1,67
1,50
1,62
1,54
1,88
1,58
2,00
1,69
1,54
1,82
1,58
2,00
1,76
1,54
1,90
1,64
1,50
1,61
1,53
1,86
1,62
1,67
1,53
1,53
1,90
1,59
1,67
1,48
1,51
1,92
1,54
2,00
1,71
1,51
1,92
1,52
2,00
1,69
1,51
1,90
1,50
1,67
1,61
1,42
1,96
1,52
1,50
1,52
1,41
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Pokus o reintrodukci
tetřeva hlušce
v Brdech
Protože se objevují časté dotazy, jak to vlastně dopadlo s pokusem o reintrodukci tetřeva hlušce do Brd, chtěl bych se v následujícím textu pokusit o shrnutí a vyhodnocení celé záležitosti. V textu jsem použil část z vlastního článku
„Deset let návratu tetřeva hlušce do Brd“ publikovaném v časopise VLS č. 4/2006.

Tokající tetřev na Toku, v pozadí město Příbram
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Nejprve k historii výskytu tohoto krásného kurovitého ptáka v Brdech. Díky souvisle zalesněnému území na pomezí
středních, západních a jižních Čech o rozloze cca 50 tis. ha žily zde od nepaměti
silné populace kurovitých ptáků, tedy tetřeva hlušce, tetřívka obecného a jeřábka
lesního. Tak jako v jiných oblastech docházelo i zde v poválečné době k úbytku populace až k jejímu úplnému vymizení.
Poslední pozorování tetřeva hlušce z různých míst v centrálních Brdech spadají do
první poloviny sedmdesátých let.
V polovině devadesátých let zpracovalo MŽP záchranný program tetřeva
hlušce pro ČR. Brdy byly vytipovány jako
oblast II. kategorie s dobrými podmínkami, vedle Krkonoš a Jeseníků. Následně,
ve vzájemné spolupráci MZe, MŽP a VLS
ČR, s.p., bylo rozhodnuto o tom, že se
zde uskuteční pokus o reintrodukci.
Místo pro aklimatizační a vypouštěcí
voliéru, kam se budou dovážet nakou-

pená kuřata a dále pak vypouštět do volnosti, bylo vybráno u lesní správy Obecnice
v jižní části cílové plochy Tok. Už název
místa napovídá, že je významné z hlediska historického výskytu tetřeva. Tato
část cílové plochy není vojensky ani hospodářsky využívána, jedná se o rozvolněné nárosty smrku s vtroušeným
modřínem ve věku 50 – 80 let se souvislým podrostem vřesu, borůvky a brusinky,
pomístně s hasivkou orličí, smilkou tuhou
apod. Z vegetačního hlediska se jeví jako
optimální biotop pro tetřeva. Kuřata byla
dovážena vždy na přelomu srpna a září,
při předávání byla vyšetřována a očkována. Po dobu karantény a aklimatizace
(cca jeden až dva týdny) byla vždy zajištěna nepřetržitá ochrana z řad personálu
lesní správy.
V letech 1996 až 2008, tedy nepřetržitě po 13 let, byla každoročně dovezena
a vypuštěna tetřeví kuřata v celkovém
počtu 385 kusů v poměru pohlaví cca 1:1

z odchovny v Německu. Ptáci byli vždy vyspělí a v dobré zdravotní kondici.
Nyní k výsledkům pokusu. Veškerá
pozorování ve volnosti, která byla nahlášena, byla zaznamenávána na LS Obecnice. Samozřejmě nejčastější pozorování
byla vždy na podzim po vypuštění nových
ptáků. Lze ale říci, že, zhruba po třetím
roce vypouštění, byli tetřevi pozorování ve
volnosti celoročně, tedy i před vypouštěním dalších ptáků v následujícím roce. Největším problémem bylo odchování kuřat
v zajetí, protože to způsobilo určitou
ztrátu plachosti a otupení přirozených instinktů ptáků z volnosti. Z toho důvodu
zákonitě značná část ptáků padla po vypuštění do spárů škodné zvěře. Plašší jedinci přežívali. O ztrátě plachosti svědčí
různé kuriózní pozorování tetřevů z řad
personálu, kterému tetřev mnohdy dělal
společnost na posedu, bagristovi seděl na
bagru, takže nemohl bagrovat. V okolních
obcích se tetřevi v zimě přidružovali k domácí drůbeži (tato hlášení došla např.
z Obecnice, Drahlína, Sádku, Lázu, Rožmitálu, Věšína, Zaječova, Strašic), zimovali
v objektech lesní školky apod. Jedna tetřeví slepice byla nalezena dokonce na náměstí v Komárově (29.11.2006). Někteří
jedinci i v lesním prostředí doslova vyhledávali lidskou společnost a téměř nejevili
známky plachosti. Co se týče vzdálenosti
pozorování od vypouštěcí voliéry, nejčastější hlášení jsou pochopitelně z centrální
části Brd, tedy z okolí Toku, Koruny, Kočky,
Hlavy, Třemošné, Malého Toku, Brdců,
Jordánu, Brdy. Nejvzdálenější hlášení došla
např. až z Rokycanska (Trhoň, okraj města
Rokycan), z dalších zajímavějších pozorování lze uvést např. Velcí, Ostrý u Rejkovic,
Kolvín, Bahna u Strašic, okolí Skořic.

lesnictví
zorování a fotografické zdokumentování
tetřevího toku na jaře 2005, 2006. Na neúspěchu přirozené reprodukce se zcela
určitě hlavní měrou podílela černá zvěř,
jejíž stavy v minulosti nikdy nebyly zdaleka
tak vysoké, jako je tomu dnes.
Dne 30. září 2008 bylo z aklimatizační voliéry vypuštěno posledních 15 tetřevů a tím zřejmě po třinácti letech skončil
původně plánovaný desetiletý projekt.
Hlášení o pozorování došla ještě ze zimního období 2008/2009, ale od té doby,
i přes časté dotazy na lesní personál či
obyvatelstvo okolních obcí, bohužel nemáme žádné zprávy o výskytu tetřevů
v Brdech. A tak nezbývá, než konstatovat,
že tento krásný pták, který by zde zdánlivě měl mít příznivé životní podmínky,
zde bohužel kořeny nově nezapustil. Slabou útěchou nám může být to, že ani v jiných oblastech, kde pokus o reintrodukci
proběhl, nebyl většinou úspěšný. Ale za
pokus to určitě stálo!

Kohout, který tokal na Toku po několik jar

O tom, že částečně probíhala přirozená reprodukce tetřevů, svědčí tyto skutečnosti: nález skořápek z tetřevích vajec

v červnu 2000 v „Rokli“ (cílová plocha
Tok), nález uhynulého tetřevího kuřete
v červnu 2004 za rybníkem Octárna, po-

autor textu: Ing.Václav Pernegr
autor fota: 1,2 Anonymus,
3 Ing. Václav Pernegr

Typický biotop na cílové ploše Tok
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Rekognoskační lety
v roce 2011

LS Břehyně s Břehyňským rybníkem

Tak jako v roce 2010, tak i letos organizovalo Ministerstvo zemědělství ČR (MZe ČR) rekognoskační lety. Těchto letů se
zúčastnili i zástupci provozních jednotek VLS ČR, s.p. a to především v oblastech, kde máme výrazné zastoupení lesních pozemků, k nimž máme právo hospodařit. Cílem těchto letů bylo monitorování stavu a vývoje kůrovců a lety též byly využity
jako protipožární hlídky.
zřícenina hradu Lestkov
Rekognoskační lety byly uskutečněny u těchto
organizačních jednotek VLS ČR, s.p.:
• divize Plumlov 5. srpna 2011 (2 zaměstnanci),
• divize Hořovice 17. srpna 2011 (1 zaměstnanec),
• divize Karlovy Vary (včetně voj. újezdu Hradiště) 19. srpna
2011 (2 zaměstnanci),
• divize Lipník nad Bečvou 25. srpna 2011 (1 zaměstnanec),
• divize Horní Planá 31. srpna 2011 (1 zaměstnanec),
• divize Mimoň 14. září 2011 (2 zaměstnanci),
• divize Hořovice 15. září 2011 (1 zaměstnanec).
Věřím, že pro provozní personál byly tyto lety přínosem
a že i příští rok je MZe ČR bude opět organizovat.
Text a fota: Ing. Vladislav Seidl
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LS Nouzov v CHKO Křivoklátsko

zřícenina hradu Ralsko

NPR Velký a Malý Bezděz
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školkařství

Školkařské dny
u VLS ČR, s.p.
Na začátku října Správa lesních školek uspořádala již 5. ročník školkařských
dnů. Letos byly uspořádány na dvou školkařských střediscích, nejdříve na Osině,
další týden na Lhotě. Při procházce školek
si návštěvníci mohli prohlédnout pěstovaný prostokořenný i krytokořenný sadební materiál. Do Lhoty přijalo pozvání
i několik firem (Sinco Mělník s.r.o., Gramoflor, Agrointer spol.s.r.o., Rameš –závlahy, Semenářský závod Týniště n.O.),
které zde prezentovaly své nabídky. Počasí nám příliš nepřálo, ve Lhotě celý den
pršelo, ale i přes nepřízeň počasí všichni
statečně vyrazili na prohlídku školky. Jsme
rádi, že se návštěvníci nenechali odradit
počasím a přišli se podívat. Už se těšíme
na další ročník.
autorka Ing. Hana Peterková
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Rybářství u VLS ČR, s.p.
Jednou z hospodářských činností Vojenských lesů a statků ČR,s.p. (VLS) je
i rybářství. VLS na svých pozemcích spravují přibližně 518 ha vodních ploch,
které jsou majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany ČR a k nimž má
VLS právo hospodaření. Větší část těchto vodních ploch (446 ha) je využívána
jako hospodářské rybníky se zaměřením na chov tržní a násadové ryby, s průměrnou roční produkcí 107 t ryb. Extenzivní a polointenzifikační chov ryb je
zaměřen především na kapra.U divize Karlovy Vary je ve větší míře odchováván
lín, na divizi Horní Planá pstruh duhový. Doplňkovými druhy jsou ryby býložravé, dravé a ostatní.

Výměra vodních ploch u VLS ČR, s.p.
využívaných k chovu ryb
Divize

10

počet rybníků

výměra v ha

Horní Planá

20

144,65

Hořovice

12

179,3

Lipník nad Bečvou

26

32,2

Mimoň

9

33,3

Karlovy Vary

10

38,3

Plumlov

11

18,22

Celkem u VLS ČR, s.p.

88

445,97

rybářství

Produkce ryb z hospodářských rybníků VLS ČR, s.p. (v kg)
ROK
2005

Divize

2006

2007

2008

2009

2010

kapra

celkem kapra

celkem kapra

celkem kapra

celkem kapra

Horní Planá

20000

20800

35000

38000

22550

23320

26200

28100

18900 20100

17400

20100

Hořovice

34575

36984

23750

29302

50871

52549

56753

58470

29200 31325

51791

54951

Lipník nad
Bečvou

13121

15119

7954

9185

14002

15446

15799

18793

12160

14095

14825

17398

Mimoň

857

983

1700

1765

2645

2860

9876

11298

4683

5068

11665

11982

Karlovy
Vary

9750

10850

13400

14700

5700

8900

9923

14223

4927

7727

8290

11600

Plumlov

5740

7396

3540

3944

4750

6070

4944

5884

6155

7097

5336

6420

92132

85344

96896

100518 109145 123495 136768 76025 85412

Celkem
84043
u VLS ČR, s.p.

Vyprodukované násadové i tržní ryby
se z větší části prodávají velkoodběratelům (Český rybářský svaz, Rybářství Třeboň, Rybářství Nové Hrady, Rybářství
Přerov, atd.), menší část je prodávána maloodběratelům v době výlovů a vánoc.
Celoročně jsou ryby prodávány z našich
sádek u divize Hořovice (sádky Mirošov)
a divize Horní Planá (sádky Chvalšiny).
Sádky Mirošov byly vybudovány na „zelené louce" v roce 2004. Kromě sádkování
a prodeje ryb jsou využívány k odchovu
násad candáta a síha severního (marény)
mimo sezónu výlovů. Sádky Chvalšiny jsou
naše nejstarší sádky a v roce 2010 až 2011
zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace. Součástí sádek je i malá zpracovna ryb, takže ty je možno zakoupit
celoročně nejen živé, ale i chlazené a vakuově balené. V areálu sádek odchováváme pstruhy duhové, kteří pochází
z vlastního generačního hejna. Současná
roční produkce pstruha duhového u divize
Horní Planá činí cca 3000 kg. U divizí
Plumlov, Mimoň, Karlovy Vary a Lipník
nad Bečvou je prodej ryb realizován na
hrázi v době výlovů.
VLS také nabízí široké veřejnosti na
části vodních ploch, které nelze hospodářsky využívat , možnost sportovního rybolovu ve svých rybářských revírech. Výkon
rybářského práva provádíme na 15-ti rybářských revírech u jednotlivých divizí. Na
9 revírů je možno zakoupit povolenku
k rybolovu, 6 revírů je vyhlášeno jako chráněné rybí oblasti (CHRO), určenou k zachování genofondu a chovu příslušných
reofilních druhů ryb a chráněných živočichů z Červeného seznamu (perlorodka
říční, mihule potoční, rak říční, atd.).

celkem kapra

celkem

109307 122451
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Rybářské revíry VLS ČR, s.p.
Divize

Výměra ( v ha/km)

Využití

ha

km

1,7

10

CHRO

1,1

5

CHRO

Liboc 2 - Velichov 2

6

60

CHRO

Myslejovická nádrž

8

0

lovný

513 001

Padrťský potok- Klabava

4

15

CHRO

551 001

Ploužnický potok

13,8

14,5

lovný

Číslo ryb. revíru

Název

523 001

Olšina 1

523 002

Blanice Vodňanská 8

Karlovy Vary

533 002

Plumlov

561 001

Hořovice
Mimoň

Horní Planá

Lipník nad Bečvou

Využití

573 001

Jezernice 2

1

6,5

CHRO

573 002

Odra 9

6

15

lovný

573 003

Odra 10 A

6

18

lovný

573 005

Laznický potok 2 (Říka)

1

5

CHRO

573 006

Lichnička 1

3

8

lovný

571 001

Ranošov

0,8

0

lovný

571 002

Odra 10 B

1,65

0

lovný

571 003

Odra 10 C

5,5

0

lovný

571 004

Odra 10 D

0,55

0

lovný

Výlovek ryb z rybářských revírů VLS ČR, s.p. (v kg)
Divize

ROK
2005

2006

2007

2008

2009

2010

divize Lipník nad Bečvou

1640

2476

1626

2140

2386

2687

divize Mimoň

1241

1680

1277

1118

460

984

divize Plumlov

1022

508

762

769

740

1042

Celkem u VLS ČR, s.p.

3903

4664

3665

4027

3586

4713

Lov ryb udicí umožňujeme i formou pověřenek na některých hospodářských rybnících. U divize Mimoň je na hospodářském rybníce
Novodvorský I. zaveden systém rybolovu „Chyť
a pusť“ s lovem trofejních ryb. Na hospodářském
rybníce Malá Olšina, u divize Horní Planá, umožňujeme rybolov pstruha duhového, který je zde
vysazován také v trofejních velikostech.
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Hospodářské rybníky VLS ČR, s.p. s lovem ryb udicí
Divize
Horní Planá

Název

Výměra v ha

Olšina

106

Olšina malá

0,5

Mimoň

Novodvorský I

8,7

Plumlov

Příhon

2,15

Orálek

3

Jandovka

1

Kromě chovu ryb plní všechny nádrže
funkci protipožární, retenční a krajinotvornou. Část z nich slouží jako akumulační
zdroje pitné vody a jsou v pásmech hygienické ochrany.
Součástí práce pracovníků v rybářství
u VLS jsou kromě chovu a lovu ryb
i údržby a opravy jednotlivých vodních nádrží, provádění prohlídek TBD, péče

o drobné vodní toky a dalšími úkoly dle
jednotlivých divizí.. Chov ryb se řídí několika zákony. Je to především zákon o rybářství, vodní zákon, zákon o ochraně
přírody, veterinární zákon, plemenářský
zákon, atd. a na ně navazující vyhlášky
a nařízení.
VLS jsou také členy Rybářského sdružení ČR. Toto sdružení má 73 členů a jsou

mezi nimi zastoupeny všechny rozhodující
rybářské subjekty České republiky včetně
rybářského výzkumu, školství, rybářských
národních svazů a organizací služeb.
Poslední dobou nám bohužel začínají
dělat potíže hlavně ochránci přírody. Někteří nemohou pochopit, že v prázdných rybnících se nebude vyskytovat ani
vydra, čolek, žába, orel mořský, rak,bobr,
atd. Že tito živočichové tam žijí především
díky tomu, že náš způsob hospodaření je
v souladu s přírodou.
Domnívám se, že díky velmi zachovalé přírodě ve vojenských újezdech a čistotě vody chováme, co se kvality týče,
jedny z nejlepších ryb na našem trhu.
O tom se sami můžete přesvědčit, jestliže
navštívíte naše sádky nebo některý z výlovů na našich divizích.
S rybářským pozdravem
„Petrův zdar" Lukáš Kovár.
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Biotopy lidských sídlišť

část V.

Tento typ biotopu je rovněž plošně nevelký a jeho velice přibližná rozloha dnes činí asi 480 ha. Před vznikem Vojenského výcvikového prostoru v roce 1953 bylo na tomto teritoriu více jak 50 vesnic a osad. V současnosti jsou na tomto území pouze tři
vesnice (Albeřice, Bražec a Lučina), tři osady (Bukovina, Svatobor, Malý Hlavákov) a několik samot.
Přizpůsobivost ptačích druhů na zkulturněnou krajinu a bližší kontakt s člověkem a jeho obydlím jsou jevem, kterému říkáme
synantropizace. Úplnou revoluci v pronikání ptačích druhů do blízkosti člověka však pozorujeme teprve v několika posledních desetiletích. Synantropizace je ovšem proces značně složitý a určitě se bude dál vyvíjet. Důvodů, které jednotlivé druhy ptáků vedly
k nutnosti se těmto podmínkám přizpůsobit, bylo více. Jedno však měly společné:
1) dostatek stálých nebo časově omezených potravních zdrojů
2) vhodné příležitosti k rozmnožování (hnízdění)
3) relativně bezpečný úkryt
Mezi nejtypičtější a v podmínkách sledovaného území také nejběžnější druhy, které obývají tyto tzv. synurbánní biotopy jsou
například hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), jiřička obecná (Delichon urbica), konipas
bílý (Motacilla alba), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), drozd zpěvný (Turdus philomelos), kos černý (Turdus merula), lejsek
šedý (Muscicapa striata), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), špaček obecný (Sturnus vulgaris) nebo
vrabec domácí (Passer domesticus).

Hrdlička zahradní
(Streptopelia decaocto)
Tento velmi známý pták se začal na
naše území šířit až po roce 1942 a velmi
úspěšně a také početně zde v současnosti hnízdí. Hnízdí zejména na zahradách, v parcích, ale také přímo na
dvorcích obytných domů, kde má bohaté
zdroje potravy. Za příhodných podmínek
hnízdí i na podzim nebo v zimě. Hnízda
si hrdličky staví nejen na stromech nebo
v keřích, ale rovněž na různých římsách,
ve výklencích budov nebo zdí, na sloupech apod.

Vlaštovka obecná
(Hirundo rustica)
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Je to typický synantropní druh, který
hnízdí v blízkosti člověka již po staletí.
V některých oblastech však došlo ke snížení početních stavů v chovech hospodářských zvířat (hlavně skotu) a tím

i k jistému omezení hnízdních možností
u těchto ptáků. Vlaštovka je tak řazena
do skupiny tzv. zvláště chráněných druhů
ptáků v kategorii ohrožený. Její početní
stavy však mohou kolísat i v jednotlivých
letech.

Jiřička obecná
(Delichon urbica)
Podobně jako vlaštovka má silné
pouto k lidským sídlům také její blízká
příbuzná jiřička obecná. Hnízda si na rozdíl od vlaštovek staví většinou vně budov
(pod střechami nebo římsami apod.)
a hnízdí ve větších či menších koloniích.
Také jejich početnost může v jednotlivých letech značně kolísat. Mnoho
hnízd jiřiček bývá z důvodu znečišťování
zevnějšku staveb a budov shazováno
nebo ničeno a hnízdní úspěšnost tak
bývá mnohdy velmi malá.

Konipas bílý
(Motacilla alba)
Nejhojnější z našich konipasů, který
nachází útočiště v blízkosti člověka
v mnoha směrech i ohledech. Potravně je
vázán zejména na přítomnost hospodářských zvířat a jejich stavení, kde nachází
poměrně bezpečné hnízdní možnosti.
Hnízdí zde ve štěrbinách zdí, na trámech,
v hromadách dřeva. polodutinách apod.
Hnízdo si postaví i ve starém dřevěném
oplotku u domu nebo zahrady.

Rehek domácí
(Phoenicurus ochruros)
Dalším typickým synantropem u nás
je rovněž dobře známý rehek domácí.
Původním hnízdním prostředím tohoto
ptáka jsou skalnaté stráně a sutě, ale
v současnosti obývá převážná část jeho
populace lidská sídla. Rehci zde sídlí na
obydlených i neobydlených budovách, ve

zajímavosti na území vls

Sýkora koňadra
(Parus major)
Některé druhy našich sýkor jsou neoddělitelně spjaty a vázány na biotopy
lidských sídel. Máme na mysli zejména
areály zahrad a sadů, kde tito ptáci vyhledávají svoji oblíbenou potravu (hmyz
a jejich larvy). V tomto prostředí rovněž
nacházejí množství hnízdních možností
v podobě drobných dutin starších ovocných stromů. Pokud jsou navíc podporováni aktivním vyvěšováním vhodných
budek s malým vletovým otvorem, je jejich hnízdní početnost ještě vyšší. Mezi
další sýkory, které tyto možnosti v těchto
biotopech vyhledávají patří sýkora modřinka (Parus caeruleus), vzácněji pak sýkora babka (Parus palustris).

Jiřička obecná (Delichon urbica)

chlévech nebo stodolách. Své hnízdo
umísťují zejména v různých výklencích,
štěrbinách, na římsách nebo trámech,
ale také v uměle vyrobených polobudkách. Jsou to tažní ptáci, ale v posledních
desetiletích někteří jedinci nebo i část populace u nás přezimují.

rovněž dostatek potravních zdrojů (rovnokřídlý, dvoukřídlý i blanokřídlý hmyz),
který vyhledává v listoví nebo větvoví
korun stromů. Lejsek šedý je také řazen
k tzv. zvláště chráněným druhům ptáků
v kategorii ohrožený.

Kos černý
(Turdus merula)

Kos černý (Turdus merula)

Špaček obecný
(Sturnus vulgaris)
Tento pták patří také k synantropům, i když jeho hnízdním prostředím
jsou zejména okraje listnatých a smíšených lesních porostů, stromořadí nebo

Je to jeden z našich vůbec nejznámějších a také nejrozšířenějších ptáků.
Téměř každý ho nejen zdá, ale rovněž
pozná podle jeho charakteristického
vzhledu a zpěvu. Kos byl původně lesním
druhem, ale v současnosti hnízdí převážná část jeho populace ve městech
a na vesnicích, v blízkosti lidských sídel.
Část populace jeho příbuzného a rovněž
dobře známého drozda zpěvného (Turdus philomelos) je také svým způsobem
synantropní a hnízdí v zahradách, sadech, parcích, na hřbitovech, ale i ve
zdech nebo přímo na budovách.

Lejsek šedý
(Muscicapa striata)
Tento velmi nenápadný pták je přísně
tažný a v blízkosti člověka nalézá v posledních několika desetiletích stále více hnízdních možností a příležitostí. Hnízdí zde na
sloupech, stožárech, výklencích, římsách,
ale i v polodutinách stromů. Nachází zde
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Výčet synantropně hnízdících ptáků
v okolí Doupovských hor, ale i v jiných
oblastech je mnohem bohatší. Úplnou
revoluci v pronikání ptačích druhů do
blízkosti člověka však pozorujeme
teprve v několika posledních desetiletích. Některé druhy se začaly přizpůsobovat do takové míry, že trvale osídlily
nejen okraje lidských sídel na venkově,
ale pronikají až do velkých měst a jejich
aglomerací. Uveďme kupříkladu holuba
hřivnáče (Columba palumbus), straku

Lejsek šedý
(Muscicapa striata)
Rehek domácí
(Phoenicurus ochruros)

alejí. Protože je dutinovým ptákem,
hnízdí ve vhodných dutinách různých
stromů na zahradách, v sadech a parcích, ale také podél silnic nebo cest
uvnitř obcí i měst. Velmi rád obsazuje
vhodné budky. Jeden pár špačků je schopen během jednoho kalendářního roku
vyprodukovat až tři generace špačků.

Vrabec domácí
(Passer domesticus)
Asi nejznámějším synantropně hnízdícím ptákem u nás je bezpochyby vrabec domácí. Podle dochovaných
záznamů byl tento pták v hlavním městě
Praze zcela běžným jevem už ve 14. století. Pokud žije mimo lidská sídla, není to
dále než 1 km. V průběhu 90. let minulého století byl zaznamenán poměrně
znatelný pokles početnosti vrabců domácích zejména ve větších městech, ale
i na venkově. Příčin, které způsobily jejich snížení početních stavů, je více a spočívají zejména ve zhoršených životních
podmínkách a omezených hnízdních
možnostech.
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obecnou (Pica pica) nebo kavku obecnou (Corvus monedula), která už hnízdí
téměř výhradně v blízkosti člověka. Patří
sem i některé druhy sov, které už v blízkosti člověka hnízdí trvaleji, například
sova pálená (Tyto alba) nebo puštík
obecný (Strix aluco).
K lidským sídlům však během podzimních měsíců, ale hlavně v zimě, přilétají někteří severští (zimní) hosté. K nim
patří zejména pěnkava jikavec (Fringilla
montifringilla), která se k lidským síd-

lům dostává ve společných hejnech se
zvonky zelenými nebo stehlíky obecnými. Aktuální zimní výskyt jikavců závisí na úrodě bukvic v okolních bukových
lesích, odkud pak jikavci zaletují do blízkosti lidských sídel, kde je můžeme pozorovat i na krmítkách. Mezi další, ale
o mnoho vzácnější severské zatoulance,
patří brkoslavi severní (Bombycilla garrulus), kteří přilétají do různých oblastí
našeho státu velmi nepravidelně a v různých počtech. Tito nádherní ptáci zde

vyhledávají zejména stromy a křoviny
s bobulemi (jeřabiny), v lesích pak
ochmet evropský, jehož žluté bobulky
s oblibou konzumují a na zahradách
a v sadech svoji velmi oblíbenou pochoutku - zbylá jablka na stromech.
MVDr. Ondřej Koždoň, CSc.
MVDr. Julius Klejdus
Autor fotografií:
1– 4 MVDr. Julius Klejdus,
5 – Lukáš Kovár

Sýkora koňadra
(Parus major)
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Betlém s voskovými figurami

CESTOU NECESTOU

Betlémy

Asi většina z vás bude souhlasit, že zimní období je nejlepší přečkat v teple u kamen
s hrnkem horkého svařáku. A jestli se vůbec kvůli něčemu vyplatí vystrčit nos, pak
je to snad lyžování v Alpách, sauna s bazénem v městském sportovním centru
a nákup dalších lahví vína. A to vše navíc ještě platí až po Novém roce, protože
prosinec je jeden z nejinfarktovitějších a nejzaneprázdněnějších měsíců v roce.
Kampak na nás v tomhle období s vycházkou nebo dokonce výletem ?! Přesto Vás
chceme vylákat a nabízíme výlet naprosto exotický – do Betléma!
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V dobách ne ještě tak dávných se sice
moc neslušelo zajímat se o křesťanský
původ vánočních svátků, ale my se dnes
už bez obav můžeme v klidu pokochat
umem dávných lidových i profesionálních
řemeslníků a nechat se unést snad až do
bájných biblických časů. Takové téma vycházky se samozřejmě nabízí v čase vánočním, ale množství příležitostí se
naskytne i během roku při různých výletech a cestách po zemích českých i nečeských a dovolíme si tvrdit, že návštěva
muzea betlémů uprostřed parného léta
není o nic méně zajímavým zážitkem.
První jesličky k oslavě Vánoc použil
prý již svatý František ve 13.stol. K nám se
dostaly v roce 1560, kdy byly v kostele sv.
Klimenta na Starém Městě pražském vystaveny první jesličky v celé střední Evropě
a v zemích ležících na sever od Dunaje. Za
skutečný rozkvět betlemářství mezi pros-

tým lidem však vděčíme Josefu II., který
vykázal betlémy z církevních prostor. Lidé
se své oblíbené podívané nemínili vzdát
a začali podomácku zhotovovat nejrůznější variace na téma narození Krista.
Muzeí betlémů je u nás hned několik.
Asi nejznámější je v Třebechovicích po
Orebem, dále v Třešti, Karlštejně, Kryštofově Údolí… Jedno z těch méně známých
najdete na Šumavě a přesto, a nebo právě
proto, že na první pohled je mnohem
skromnějším bratříčkem těch vyhlášených,
jeho návštěva rozhodně stojí za to. Najdete ho v Zábrdí, zhruba mezi Prachaticemi a Husincem. Na jeho hledání se
vyzbrojte dobrou mapou nebo navigací
a nenechte se odradit, až se vám bude
zdát, že ta uzounká silnička se už za příští
zatáčkou asi úplně ztratí. Neztratí se, naopak vás dovede doprostřed malé vísky,
kde v bývalé hospodě bydlí paní Svatava

Vizínová, jejích několik koček a psů
a stovky betlémů. Většinou se jedná o betlémy papírové a ačkoli vás asi nejdřív trochu vyděsí poněkud nepřehledné
uspořádání v „krabicovém systému“, za
chvíli se už nestačíte divit, co všechno
před vámi defiluje. Klasické papírové betlémy Josefa Lady, Mikoláše Alše, Josefa
Weniga a Marie Fišerové – Kvěchové,
které všichni známe z dětství. Množství
tematických betlémů – skautský, indiánský, s postavami politiků i umělců, reklamní betlémy i betlémy dětské. Uvidíte
betlémy snad ze všech koutů světa, nejrůznějších velikostí i stáří. Klidně se může
stát, že povídáním s paní Svatavou strávíte
celý den, protože kromě betlémů, z nichž
některé sama vytvořila, se věnuje i tradičním šumavským podmalbám na skle, vyrábí nejrůznější předměty z kůže, a když
už budete opravdu na odchodu, překvapí
vás obrovskou sbírkou trpaslíků. U vchodu
do domu visí heslo „Lopotně, ale s nadšením – neuměle, ale s radostí – nedokonale, ale s láskou.“ Přesně vystihuje, jaká
je paní Svatava milá a skromná osůbka,
která na vás určitě část svého nadšení
a radosti přenese, a z jejího muzea se vám
ani nebude chtít odejít. Muzeum je otevřeno téměř nepřetržitě, prostě jen zazvoníte u branky, kde visí cedulka s kolíčkem,
jehož umístěním se společnosti sděluje,
je-li paní majitelka doma, venku se psy
nebo v Prachaticích na nákupu. Chcete-li
mít tedy stoprocentní jistotu, domluvte se
předem telefonicky. Vše o muzeu najdete
na www.papirove-betlemy.cz.
Naprosto unikátní jesličky v životní velikosti můžete vidět v Praze na Loretánském
náměstí v kostele Panny Marie Andělské
u kapucínů. Jesličky jsou umístěné ve
zvláštní kapli. U vchodu vám na cestu posvítí ovčák, úzkou uličkou projdete mezi
pastýři a ovečkami a na konci stanete
v němém úžasu před svatou rodinou, které

Betlém na Strahově
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Josef Lada
se právě přišli poklonit tři králové. Všech 49
figur je asi 300 let starých a překvapivě nejsou vyřezané ze dřeva, ale kašírované.
Všechny postavy jsou v životní velikosti,
i když na dnešní dobu jsou svými zhruba
165cm trochu menšího vzrůstu. Pokud navštívíte kostel do 6. ledna, najdete jezulátko
v slámou vystlaných jesličkách, když přijdete
později bude se už chovat u Panny Marie
v náručí. Před jesličkami jsou také dvě bečící
jehňátka, jejichž „oživování“ dříve obstarával některý z řádových bratrů taháním za
provázek, dnes už se o ně samozřejmě stará
automat. Jesličky bývají k vidění až do
Hromnic (od Tří králů jen o víkendech) a je
lepší je navštívit až v lednu, protože těsně
po Vánocích tam bývá velká fronta a kolem
Ježíška vás pronese dav turistů.
A na závěr ještě dva „jedlé“ betlémy.
Za prvním z nich se vypravíme do Máslovic, malé obce na severním okraji Prahy.
Celoročně tu můžete navštívit Muzeum
másla, které v adventní a vánoční době
obohacuje svou expozici o neuvěřitelný
betlém vyrobený z másla. Například v loňském roce bylo na jeho výrobu spotřebováno cca 15kg másla a obsahoval 111
figurek, zvoničku a dvě chaloupky. Když
už budete v Máslovicích, můžete se vydat
i po místní naučné stezce, která má 12
značně netradičních zastavení a bude se
líbit hlavně dětem. Od muzea se po ní sice
vydáte v protisměru, ale vůbec to nevadí.
Ještě ve vsi narazíte na obří kompas a pak
začne sestup chráněným územím Máslovické stráně směrem do údolí Máslovického potoka. Na geologickém stanovišti
si osaháte typické místní horniny a pak už
musíte dávat pozor, abyste neminuli odbočku k Naučné chýši na Prostředním
vrchu, což je dětmi nejvíc oceňované stanoviště a na první pohled poznáte proč.
I další zastávky budou zajímavé – třeba
houpajda, obří kukačka, ptačí strom, objímací strom… Stezka končí po zhruba
1,5km u vltavského přívozu, kterým mů-

Mikoláš Aleš
žete nechat převézt na druhý břeh Vltavy,
odkud můžete dojet vlakem do Prahy.
Poslední zmínka bude patřit betlému
v kostelíku sv. Matěje, který mají blízko
zaměstnanci ředitelství VLS. Na ostrohu
nad Šáreckým údolím prý nechal první
kostelík postavit už Boleslav II. Pobožný.
Podle pověsti zabloudil v lese až do míst,
kde Šárka přelstila Ctirada a jeho družinu
a tady na něj z křoví vyrazil medvěd, střežící klid mrtvých bojovníků. Podle jedné
verze zachránilo knížete zjevení svatého
Matěje, podle druhé místní chlapík jménem Matěj. Každopádně kníže z vděčnosti nechal postavit kostel sv. Matěje,
který vysvětil pražský biskup sv. Vojtěch.
Dnes tu ovšem najdeme stavbu podstatně
mladší, z druhé poloviny 18.stol. Od roku
1595 se ke sv. Matěji konaly zbožné
poutě, které se řadou mutací proměnily
k nepoznání na matějskou pouť. Tradice
perníkových betlémů je poněkud kratší.
Její počátek je v roce 1972, kdy akademická malířka Helena Horálková upekla

Máslový betlém

z vděčnosti pro pana faráře a ministranty
asi 30 perníkových figurek. Tak se jim líbily, že je nesnědli, ale vystavili v kostele
a nový betlém měl takový úspěch, že od
té doby už se pekl každý rok. Počet figurek se postupně zvýšil na několik set.
Pečou se každý rok čerstvé a mají na sobě
kroje z různých koutů Čech i Moravy.
Zdaleka jsme nevyčerpali betlémářské
téma. Vlastně jsme vás chtěli jen navnadit
a inspirovat k návštěvě nějaké té vánoční
výstavy, kterých se u nás v poslední době
koná víc než dost. Ať už se vydáte do Třeště
obcházet domácnosti s úžasnými betlémy,
které se dědí z generace na generaci, na
velkou výstavu se stovkami betlémů, výstavičku dětských prací v mateřské školce nebo
si zajdete do místního muzea nebo kostela
podívat se právě na ty „vaše“ jesličky, které
na Vánoce obdivovaly už vaše babičky, určitě nebudete litovat. Vždyť trochu toho
pozastavení a načerpání klidu a míru u jeslí
máme v dnešní době všichni zapotřebí.
Ing. Karel Pazourek
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Památné stromy
na Brněnce
Při procházce plumlovskými lesy si lze všimnout pod malou vesničkou Bousín u hájenky Brněnka a lesní cesty stejného jména
v severovýchodním cípu malé loučky skupiny vzrostlých stromů, které připomínají dobu panování Liechtensteinů a dnes je
bez nadsázky můžeme označit za stromy historické. Nebude na škodu, připomeneme-li si historii vzniku této památky, mající
počátek v závěru 19. století.
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Obecně lze říci, že vysazování stromů,
alejí či památných hájů bylo a doposud je
prováděno na počest významných osobností. V minulosti se jednalo zejména
o významné představitele šlechty a panujících osobností, později o významné státníky. Zatím co kamenné nebo podobné
památníky byly často při změnách celospolečenského klimatu bourány a odstraňovány, památné stromy obvykle přežily
a podlehly přirozenému stáří nebo přírodním katastrofám. Mnohdy jim však hrozilo a hrozí jiné nebezpečí, a tím je
zapomenutí.
Nyní tedy k naší památce. Jedná se
o „Duby knížete Jana“, v jazyce německém „Fürst Johannes Eichen“, které byly
vysazeny v roce 1898 v upomínku na 40-ti
leté panování Jana II. Josefa Františka Liechtensteina, který se narodil 5. 10. 1840
v Lednici a panování se ujal v r. 1858.
V zařizovacím elaborátu bousínského revíru pro léta 1907 – 1916 psaném německy se dočítáme, že u příležitosti 40.
jubilea panování (tedy v r. 1898) bylo vysázeno 18 ks dubů červených, 20 ks dubů
zimních a 20 kusů dubů letních. Celkový
počet dubů – 58 byl vyjádřením věku knížete Jana II, 18 dubů červených připomínalo jeho věk v době nástupu panování

a celkový počet dubů zimních a letních –
40 znamenal dobu trvání jeho panování
v roce jubilea.
Oslavná výsadba nebyla doménou
pouze bousínského revíru. Tento způsob
vyjádření úcty svému chlebodárci je znám
nejen ze všech revírů plumlovského panství, ale také ze všech revírů liechtensteinského knížectví. Kníže Jan II. Liechtenstein
byl vzdělaný člověk, který podporoval
vědu a umění a měl i velmi příznivý vztah
k lesům. V knížecích službách proto vždy
zaujímali vedoucí postavení významní lesníci, jmenovitě například bývalý profesor
lesnické akademie v Mariabrunnu Leopold Grabner (1802-1864), který uplatnil
v liechtensteinských lesích saskou Cottovu
staťovou soustavu plošnou v hospodářském zařízení. Dalším významným lesníkem, který vynikal ve všech oborech
lesního hospodářství, byl vrchní lesní rada
Julius Wiehl (1847-1917), který působil
v liechtensteinské službě od r. 1897 jako
přednosta lesního ředitelství v Olomouci.
Zavedl na veškeré lesní velkostatky komplexní metodu hospodářské soustavy vyrovnaných věkových tříd a propagoval
mimo jiné maximální využití přirozené obnovy se zaměřením na zakládání smíšených porostů. Zavedl také vlastní metodu

přeměny výmladkových lesů na lesy vysokokmenné. Lesy celého dominia patřily
pod jeho vedením k nejlépe vedeným
a nejkvalitnějším lesním majetkům v celém
Rakousko-Uhersku.
A právě vzhledem k naprosté jednotnosti aktu výsadby památných stromů
a zřizování památníků a data vzniku lze
důvodně předpokládat, že popud vzešel
od vrchního lesního rady Julia Wiehla.
Místa vysázení jubilejních skupin (Jubileumsgruppe) stromů jsou na lesnických mapách plumlovského panství patrna
i v revírech Drahany, Stínava, Žárovice,
Prostějovičky a Myslejovice. Většinou se
tyto háje již nedochovaly nebo je známo
jen několik jednotlivých stromů. Prokazatelně nejvíce zachovalou je však skupina
dubů právě v bousínském revíru na Brněnce, dnes na území Lesní správy Žárovice. V současné době se dochovalo
celkem 16 jedinců.
Pří zavádění pomístních názvů se nezapomnělo ani na samotného vrchního
lesního radu Julia Wiehla. V tehdejším žárovickém revíru plumlovského panství
byla po něm pojmenována lesní bouda
(Juliushütte) a ve stínavském revíru studánka (Julius Quelle).
Ing. Jan Pořízka

výročí

Divize Plumlov
oslavila 75.výročí svého vzniku
Slavnostní setkání současných i bývalých zaměstnanců divize při příležitosti 75. výročí vzniku Vojenských lesů Plumlov se
uskutečnilo dne 26. října 2011 v  prostorách Společenského klubu kasáren v Dědicích. Důstojný průběh setkání byl umocněn účastí zástupců velení Armády ČR, Újezdního úřadu vojenského újezdu Březina, vedení s.p. VLS ČR Praha, zástupců
státní správy a samosprávy a ostatních významných hostů. Byla připomenuta historická role Vojenských lesů v regionu
od jejich vzniku v minulosti i současné úkoly a poslání, které plumlovská divize jako součást státního podniku Vojenské
lesy a statky ČR plní v současné době.
Hosté vyslechli v úvodu zdravici ředitele divize Ing. Petra Švadleny, historii od vzniku Vojenských lesů za první republiky
do současnosti připomenul bývalý dlouholetý ekonomický náměstek ředitele divize a znalec místních poměrů Ing. Jan
Pořízka. Nebylo zapomenuto ani na současné hlavní cíle a úkoly výroby i ekonomiky, se kterými přítomné seznámili hlavní
inženýr Ing. Ladislav Pur a ekonom divize Ing. Jiří Korhon. V příspěvcích pozvaných hostů zazněla slova o dlouhodobé
dobré spolupráci s Vojenskými lesy s přáním, aby tento trend pokračoval i v budoucnu. Na závěr předal ředitel divize
pamětní odznaky významným hostům a současným i bývalým zaměstnancům divize, kteří se dlouhodobě podíleli na
vzájemné spolupráci VLS s Armádou ČR. Lovecké fanfáry v podání lipnických trubačů přispěly k dokreslení sváteční atmosféry celé akce.
Neformální diskuse na závěr vytvořila příjemné prostředí pro setkání bývalých i současných zaměstnanců divize se svými
přáteli a hosty. Vzpomínkou na příjemně strávený den bude i publikace vydaná k tomuto výročí a předaná všem účastníkům setkání.
Ladislav Müller
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LS Mirošov DĚTEM
ZŠ Věšín - hra na les
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V letošním roce se na Lesní správě
Mirošov, Divize Hořovice uskutečnily dvě
akce pro děti. Začátkem června pořádala
odborová organizace LS Mirošov již třetí
ročník dětského dne. Ten se uskutečnil
v malebném prostředí Padrťských rybníků
u rybářské chaty na Padrti. Akce se zúčastnilo 40 dětí a vnoučat zaměstnanců
lesní správy a prvním rokem také i Správy
služeb Mirošov. Všechny účastníky uvítal
nově vznikající soubor trubačů VLS Hořovice. Pro děti bylo připraveno mnoho různých her: skákaní v pytli, přetahování,
ručkování po laně, poznávání přírodnin…
Děti si dále mohly zasoutěžit ve střelbě
vzduchovkou či v šipkách, shlédly zásah
dobrovolných hasičů a také se projely po
rybníku na lodičce. Na závěr byli všichni
účastníci obdarováni upomínkovými předměty Vojenských lesů a statků a trubači
zatroubili vítězům slavnostní fanfáry.

akce pro veřejnost

Všichni, včetně rodičů, zakončili krásné
odpoledne u ohně opékáním vuřtů za doprovodu kytary.
Koncem června jsme pak uspořádali
program pro děti ze ZŠ a MŠ ve Věšíně.
Účastnilo se 17 dětí z obou dvou tříd
základní školy. Děti spolu s pedagogickým
dozorem přijely na kolech k Patrťským
rybníkům, měly zde mimo jiné možnost
vidět nakládání dřeva na odvozní soupravu, poznávaly letorosty lesních dřevin,
obkreslovaly technikou frotáže kůru
stromů. Největší úspěch sklidila aktivita ve
stylu lesní pedagogiky: hra na lesníka,
dřevorubce a les. Při této hře skupina dětí
znázorňuje jednotlivé stromy, dvě z dětí
pak představují lesníka a dřevorubce. Děti
v průběhu hry plní jednotlivé úkoly, které
simulují vývoj hospodářského lesa od sazenice až po konečné výrobky ze dřeva.
Úspěšná byla také činnost, kdy děti se zavázanýma očima procházely lesem za po-

ZŠ Věšín
moci lana nataženého mezi stromy
a vnímaly okolí všemi smysly.
Obě akce považujeme za velmi podařené, s kladnou odezvou těch pro nás nej-

důležitějších – dětí. Těšíme se na další
setkání opět v příštím roce!
Tomáš Martin, Šárka Peklová,
Martin Zachar

Vyjížďka na Padrti
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akce pro veřejnost

IV. ročník Sportovního
dne SOS 64, Mimoň
Rok se s rokem sešel a sportovní nadšenci naší správy se opět sešli, aby poměřili
své síly při dalším ročníku Sportovního dne
na Senné Bráně. Počasí bylo ukázkové, nálada výborná, jen sportovců bylo málo. Ačkoli jsme se jako správa rozšířili, zájem ze
strany zaměstnanců byl malý. Ale ti, kteří
se zúčastnili, určitě nelitovali.
S velkým nadšením se rozběhli k jednotlivým disciplínám. K již tradičním šip-
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kám, ruským kuželkám a střelbě na terč se
tentokrát přiřadila střelba na stojící prasátka a hod šiškou do vydlabaného pařezu.
Ačkoliv tyto disciplíny vypadaly velmi jednoduše, opak byl pravdou. Prasátka střelbě
odolávala a šišky si létaly, kam chtěly. Ale
nakonec se podařilo pokořit i tyto. Při vyhlašování vítězů si nakonec odnesl nejvíce
cen pan Josef Frynta ml, jeden z mála zástupců našich nových zaměstnanců.

Po dobrém obědě nám začala hrát již
známá kapela Amatéři, která nás bavila do
pozdních odpoledních hodin.
Podle úsměvů na tvářích při odjezdu
se dá soudit, že všichni odjížděli spokojeni
a že se těší na další setkání v příštím roce.
A já se těším, že příští rok přivítáme v tomto
krásném prostředí více účastníků.
Šárka Vodičková

reportáž

Podzimní pohár mládeže
v lovu ryb udicí

V sobotu 10.9.2011 se uskutečnil
„Podzimní pohár mládeže v lovu ryb udicí“,
který se konal na dobře zarybněném chovném rybníku Dolní Heřmánky. Na rybníku
hospodaří Vojenské lesy a statky s.p., divize
Lipník nad Bečvou, které uspořádaly tuto
akci společně s místní organizací Českého
rybářského svazu Hranice a Rybářským
kroužkem při Základní škole a mateřské
škole Potštát.
Ráno při prezenci se přehnala nad rybníkem drobná dešťová přeháňka, která nadělala vrásky hlavně pořadatelům, ale ne
nadšeným závodníkům. Naštěstí brzo přešla a počasí se umoudřilo. Do závodu se
přihlásilo celkem 21 závodníků, z toho 6
dívek. Je potěšující, že se do závodu přihlásili závodníci i z dalších obcí sousedících
s Vojenským újezdem Libavá např. z Vítkova, z Domašova nad Bystřicí a Moravského Berouna. Nejmladší závodnicí byla
sedmiletá Kamila Bartošová. Při ranním nástupu proběhlo seznámení s pravidly a organizací závodu. Po rozchodu na místa byl
závod zahájen.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – děti
od 6 do 13 let a mládež od 14 do 16 let.
Účastníci závodu také bojovali o čestné

uznání za největší ulovenou rybu v jednotlivých kategoriích a v neposlední řadě také
o „Pohár pro absolutního vítěze“, který do
závodu věnovaly Vojenské lesy a statky s.p.,
divize Lipník nad Bečvou. Dodržování pravidel kontrolovala a měření úlovků prováděla
komise rozhodčích, složená převážně
z členů rybářské stráže místní organizace
Českého rybářského svaz Hranice.
Na začátku závodu byly záběry ryb
pouze sporadické, a to z důvodu nezvykle
velké aktivity na břehu, ale později taktizování jednotlivých závodníků začalo nést
ovoce. Mezi nejčastěji lovené ryby patřily
plotice, cejni, okouni a samozřejmě také
kapři. Po dvou hodinách bylo ukončeno
prví kolo závodu. Pro závodníky byla připravena svačinka a balíček od Vojenských lesů
a statků. Při „taktické poradě“ se jednotliví
závodníci rychle posilnili a honem zpět
k vodě. Po dalších dvou hodinách bylo rybářské klání ukončeno.
No a jak to dopadlo?
V mladší kategorii od 6 do13 let zvítězil Matěj Andrš (Hranice) se ziskem 504
bodů za 22 ulovených ryb. Na druhém
místě se umístil Tomáš Rypar (Hranice)
se 284 bodů za 17 ulovených ryb a na místě
třetím se umístil Daniel Ševčík (Hranice) se
169 body za 9 ulovených ryb. Čestné
uznání za největší ulovenou rybu získal
David Machala (Vítkov) za úlovek kapra
o délce 56 cm. Ve starší kategorii od 14 do
16 let se nejlépe umístil Nikolas Ševčík (Hranice) se 177 body za 7 ulovených ryb. Místo
druhé obsadil Josef Bartoš (Potštát) se 107
body za 5 ulovených ryb a místo třetí obsadil Milan Buržák (Potštát) se 74 body za 3
ulovené ryby. Čestné uznání za největší ulovenou rybu získal Milan Buržák (Potštát) za
úlovek cejna velkého o délce 39 cm. Absolutním vítězem se stal dvanáctiletý Matěj
Andrš (Hranice) s úlovkem 22 ryb o celkové
délce 504 cm. Jak už to tak při závodech
chodí, sedm závodníků nechytilo ani „šupinu“, ale ani tito neodešli s prázdnou, od
pořadatelů obdrželi drobný dárek za
snahu.
Závodníci celkem ulovili 76 kusů ryb
o celkové délce 1686 cm. Po předání hodnotných cen, které věnovala do závodu
místní organizace Českého rybářského
svazu Hranice a přispěla i místní organizace
Českého rybářského svazu Vítkov, se orga-

nizátoři s mladými rybáři rozloučili a nad
hladinou rybníka se rozlehl bouřlivý rybářský pozdrav „Petrův zdar“. S tím se účastníci závodu rozešli bohatší o nové zážitky
a zkušenosti. Spokojeni odcházeli i vedoucí
jednotlivých rybářských kroužků, že jejich
svěřenci nezklamali.
Místo poděkování:
Všichni pořadatelé, kteří se na zdaru
této pěkné akce podíleli, si odnášejí příjemný hřejivý pocit, že umožnili dětem
a mládeži aktivně strávit příjemný den
v krásné přírodě.
Ing. Miroslav Pazlar
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OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ 2011
Říjen je již tradičně u Vojenských lesů
a statků ČR spojený s oceňováním zaměstnanců, kteří se významnou měrou
zasloužili o rozvoj podniku. U příležitosti výročí 28. října bylo pro rok 2011
navrženo na ocenění následujících dvacet zaměstnanců.

Za ředitelství
• Ing. Ivan Fráňa, ŘSP Praha, vedoucí
oddělení správy majetku, u podniku od
roku 2007
• Josef Mareš, skladník, uklízeč, ŘSP
Praha, u podniku od roku 2001

Za divizi zemědělské výroby
• Karel Vlček, technik v zemědělství, ZS
Bražec, u podniku od roku 1972
• Jiří Furiš, traktorista, ZS Heroltovice,
u podniku od roku 1976

Správa lesních školek
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• Hana Vaculová, dělnice v pěstební
činnosti, středisko Bukovina, u podniku
od roku 1986

• Jiří Zlámal, automechanik, SpS
Mimoň, u podniku od roku 1988

Divize ostrahy

• Ing. Ivana Riegerová, ekonom, ŘD
Karlovy Vary, u podniku od roku 1992
• Alexandr Riedl, lesní, LS Valeč,
u podniku od roku 1988

• Jiří Hegr, bezpečnostní pracovník, SOS
Libavá, u podniku od roku 1979
• Milan Chlapík, bezpečnostní pracovník,
SOS Mimoň, u podniku od roku 2005

Divize Hořovice
• Jan Netrefa, hlavní účetní, ŘD Hořovice, u podniku od roku 1972
• Petr Vlček, řidič nákladního automobilu,
SpS Mirošov, u podniku od roku 1981

Divize Horní Planá
• František Čarek, dřevorubec, LS
Chvalšiny, u podniku od roku 1982
• Jaroslav Jodl, technik, SpS Horní
Planá, u podniku od roku 1970

• Václav Mudra, lesní mechanizátorlesní dělník, středisko Obecnice, u podniku od roku 1971

Divize Mimoň

divize Horní Planá

divize Hořovice

• Josef Fridrich, nadlesní, LS Hamr,
u podniku od roku 1982

Divize Karlovy Vary

Divize Plumlov
• Ing. Vladimír Továrek, lesní, LS Žárovice, u podniku od roku 1980
• Karel Navrátil, dřevorubec, LS
Myslejovice, u podniku od roku 1980

Divize Lipník nad Bečvou
• Pavel Dedič, lesní, LS Velký Újezd,
u podniku od roku 1968
• Zdeněk Kreutz, řidič, SpS Lipník nad
Bečvou, u podniku od roku 1968
Slavnostní udělení ocenění proběhlo
v úterý 5. října a tento rok se slavnost konala na zámku v Židlochovicích. Státní
zámek Židlochovice patří k nejzachovalejším zámkům Evropy a společně s historic-

divize Karlovy Vary

reportáž

divize Lipník nad Bečvou

divize Mimoň

divize ostrahy a služeb

kými bažantnicemi a oborami pro
vysokou zvěř vytváří ojedinělý lovecký
komplex, navazující na staletou mysliveckou tradici tohoto území. V současnosti
patří zámek státnímu podniku Lesy České
republiky a vedle ubytovacích a stravovacích služeb nabízí především moderní
konferenční centrum a lovecké vyžití. Pro
příjemný pobyt hostů je připravena lovecká jídelna, růžový salónek a hlavní

společenský sál, které doplňují zámecká
obrazárna a expozice současných významných trofejí zvěře.              
Po oficiálním zahájení akce trubači z Lipníku nad Bečvou v zámecké obrazárně
a uvítání všech zúčastněných ředitelem
státního podniku ing. Jiřím Janotou proběhlo předání ocenění zaměstnancům
(spojené s finanční odměnou a věcným
darem). Ředitel podniku spolu s před-

sedkyní CPV VLS ČR ČMOSA Zuzanou
Fojtíkovou poděkoval všem oceněným za
jejich dlouholetou práci pro podnik a popřál jim pevné zdraví a mnoho osobních
úspěchů v dalších letech.
Slavnost předání ocenění pak pokračovala
společným obědem v hlavním společenském sálu, prohlídkou zámku a neformální zábavou spojenou s hudbou
a občerstvením.

divize Plumlov

divize zemědělské výroby

ředitelství státního podniku
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společenská rubrika

v prosinci Blahopřejeme k významnému životnímu výročí
Životní výročí 50 let
Ing.

Ing.

Miroslav
DOMANSKÝ	
Jindřich
PAPIOREK
Otto	ŠAMAN
Jiří
PIZUR
Ivana
RIEGEROVÁ	
Stanislav
NOVÁK

technik správy SOS
SOS Bražec, Hradiště
bezpečnostní pracovník
SOS Libavá
automechanik, opravář lesnic. a zem. strojů
SpS Mirošov
lesní dělník
LS Libavá
ekonom	ŘD Karlovy Vary
bezpečnostní pracovník
SOS Mimoň

Životní výročí 55 let
Ing.

Július
Alena
Miloslav

MIGAĹA
HORVÁTHOVÁ	
KOVÁŘ	

bezpečnostní pracovník
SOS Libavá
asistentka ředitele	ŘD Horní Planá
zedník
DMS Lipník-STAS

Životní výročí 60 let		
František
Jiří
Věra
Ing.	Štefan

MORAVEC
ŽÁK
RIEDLOVÁ	
GYURKA

bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
všeobecná účetní
bezpečnostní pracovník

SOS Mimoň
SOS Bražec, Hradiště
ZS Karlovy Vary Bražec
SOS Brno

bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník

SOS Brno
SOS Bražec, Hradiště

Životní výročí 65 let
Ing.

František	ŠKRDLA
Václav
HLINKA

Ceník pro rekreační pobyty zaměstnanců VLS ČR, s. p. v zařízeních VLRZ platný
od 3. ledna 2012 do 2. ledna 2013 (ubytování s polopenzí)
Ceny jsou uvedeny za osobu a noc v Kč vč. DPH.

Sezóna
Zařízení VLRZ
VZ Bedřichov - hotel
VZ Bedřichov - hotel je v období
od 26.03. - 05.08. mimo provoz.
VZ Bedřichov - D VI, VIII
VZ Bedřichov - Malý Šišák
(pokoje ÚP)*
VZ Bedřichov - Malý Šišák
(pokoje BP)*
VZ Ovčárna pod Pradědem

Hlavní
03.01. - 25.03.,
20.12.2012 - 02.01.2013
děti od 2
dospělí
do 12 let
748
376

VLL Karlovy Vary-Sadový Pramen
VLL Karlovy Vary-Chopin
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VLL Františkovy Lázně
VLL Teplice
VLL Jeseník Lázně - Albatros
VLL Jeseník Lázně - Silesie

26.03. - 19.12.

568

děti od 2
do 12 let
286

dospělí

326

478

236

572

266

422

196

522

236

342

186

622

316

698
568
652

346
296
306

24. 06. – 02. 09.
VZ Dyje - Vranov - hotel
VZ Dyje - Vranov - chaty
VZ Dyje - Bítov

Mimosezóna

628

15. 06. – 09. 09.
VZ Měřín - hotel
VZ Měřín - chata
VLL Karlovy Vary - Bellevue

Vedlejší

572
286
392
196
362
186
08. 05. – 08. 10.,
20. 12. 2012 – 02. 01. 2013
753
346
623
291
01.05. - 30.09.
740
346
686
336
636
306
396
196

492
246
03. 01. – 14. 06.,
10. 09. 2012 – 02. 01. 2013
588
286
398
206
482
221
03. 01. – 23. 06.,
03. 09. 2012 – 02. 01. 2013
472
236
342
176
312
166
03. 04.– 07. 05.,
09. 10. – 19. 11.
633
296
443
196
01.10. - 30.04.
630
296
586
286
556
256
366
186

dospělí

děti od 2
do 12 let

03. 01. – 02. 04.,
20. 11. – 19. 12.
483
216
353
176

odbory
Ceník pro rekreační pobyty zaměstnanců VLS ČR, s. p. v zařízeních VLRZ platný
od 3. ledna 2012 do 2. ledna 2013 (ubytování se snídaní )
Ceny jsou uvedeny za osobu a noc v Kč vč. DPH.

Sezóna

Zařízení VLRZ
VZ Bedřichov – hotel

Hlavní

Vedlejší

Mimosezóna

03. 01. – 25. 03.,
20. 12. 2012 – 02. 01. 2013

26. 03. – 19. 12.

dospělí

děti od 2
do 12 let

dospělí

děti od 2
do 12 let

668

321

488

231

dospělí

děti od 2
do 12 let

VZ Bedřichov – hotel je v období od 26. 03. –05. 08. mimo provoz.
VZ Bedřichov – D VI, VIII

548

271

398

181

VZ Bedřichov – Malý Šišák
(pokoje ÚP)*

504

211

354

141

VZ Bedřichov – Malý
Šišák (pokoje BP)*

454

181

274

131

VZ Ovčárna pod
Pradědem

554

261

424

191

03. 01. – 14.06.,
10. 09. 2012 – 02. 01. 2013

15. 06. – 09. 09.
VZ Měřín – hotel

618

291

508

231

VZ Měřín – chata

488

241

318

151

VLL Karlovy Vary
– Bellevue

584

251

414

166

03. 01. – 23. 06.,
03. 09. 2012 – 02. 01. 2013

24. 06. – 02. 09.
VZ Dyje – Vranov – hotel

504

231

404

181

VZ Dyje – Vranov – chaty

324

141

274

121

VZ Dyje – Bítov

294

131

244

111

08. 05. – 08. 10.,
20. 12. 2012 – 02. 01. 2013

03. 04. – 07. 05.,
09. 10. – 19. 11.

03. 01. – 02. 04.,
20. 11. – 19. 12.

VLL Karlovy Vary-Sadový
Pramen

648

291

528

241

378

161

VLL Karlovy Vary-Chopin

525

236

345

141

255

121

01. 05. – 30. 09.

01. 10. – 30. 04.

VLL Františkovy Lázně

660

291

550

241

VLL Teplice

608

281

508

231

VLL Jeseník Lázně
– Albatros

558

251

478

201

VLL Jeseník Lázně
– Silesie

318

141

288

131

03. 01. 2012 – 02. 01. 2013
DAP – hotel Praha **

dospělí – 750

děti od 2 do 12 let – 375

Ve vánočních a silvestrovských turnusech (20. 12. - 26.12.2012 a 27.12.2012 - 2. 1.2013) je cena pobytu zvýšena o částku dle platného ceníku služeb příslušného zařízení VLRZ. Navýšení ceny pobytu je hrazeno zaměstnancem na recepci zařízení VLRZ při nástupu
pobytu v hotovosti.Věková hranice dětí je 2 - 12 let. Uvedenou věkovou hranicí se rozumí věk dítěte, kterého dítě
nedosáhne v den nástupu na pobyt. Pobyt dětí do 2 let je zdarma, bez nároku na poskytnutí služeb.
* Pozn.: ÚP - úplné příslušenství (samostatné pokoje nebo tzv. buňka = 2 pokoje se společným příslušenstvím), BP - bez příslušenství
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Fotografie měsíce
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Fotografie mĚsíce

1

Kdo vyhrál?

Vítězkou se v minulém čísle stala Emília
Rysková. Gratulujeme.
Hana Politzerová,
šéfredaktorka
Příspěvky do rubriky „Fotografie měsíce" posílejte prosím
na email: hana.politzerova@vls.cz

1. Eva Pospíšilová
2. Pavel Munzar
3. Petr Třešňák
4. Hana Vlčková
5. Jaroslav Kasík
6. Eva Pospíšilová

2

7. Jaroslav Kasík
8. Karel Pazourek
9. Radana Rittichová
10. Pavel Munzar
11. Radana Rittichová
12. Lukáš Kovár

Fotografie měsíce
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4

5

6

7
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fotbal
Fotografie měsíce
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Fotografie mĚsíce
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