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• Pachové ohradníky chrání zvěř na Vysočině • Odborníci potvrdili výskyt vlka ve
Žďárských vrších • Den venkova ve Žďáru nad Sázavou (7b)
8 • Budou lesy 50 000 vlastníků na Vysočině obětovány kůrovci? • Lesy na Vyso
čině ničí kůrovec • Fumigace, to je nová česká metoda na hubení kůrovce (8)
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vpád kůrovce z Beskyd
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v Policích ukazuje valašské dřeviny (11)
12 • V
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Bobr evropský drancuje Slovácko
13 • Lávka nad pratury v Modré je z modřínového dřeva (13) • Pejskaři pozor! Třetina
divočáků na Slovácku nosí smrtelný virus • Před rokem vypukla na Zlínsku nákaza
afrického moru prasat
14 • LESY A MYSLIVOST V JIHOMORAVSKÉM KRAJI: • Školní lesní podnik
Křtiny oslavil 95 let: • Oslava 95. výročí založení ŠLP ML Křtiny MENDELU
(14) • Cena Honitba roku pro ŠLP ML Křtiny MENDELU • Osmdesátiletá
studánka Pod Novým hradem opět vydává vodu • Výstava trofejí
15 • A
 ktivní účast na Silva Regině • LESIÁDA • Novinky z Výzkumné stanice
Křtiny: • Výstava Gazeta Lesna • Mechanizovaná výsadba sazenic - ukázky
v Moravském Berouně (15) • Inovace ovládání lesní lanovky Larix Lamako
16 • Rozloučení s Jaroslavem Pospíšilem (16) • Sucho a kůrovec likvidují lesy na
jihu Moravy • Odborná firma: Kůrovce může zastavit horký vzduch • Lesnický
park Podkomorské lesy se stal členem Modelového lesa ČR • Brněnské lesy
získaly mezinárodní certifikaci FSC
17 • N
 a roje chroustů na Bzenecku chtějí postřik z vrtulníku • Lesnická všestrannost
středních lesnických škol zahajuje rok oslav 100 let Lesnické a dřevařské fakulty
v Brně • Originální napajedla pro zvěř si myslivci v Ladné vyrábějí sami (17)
18 • ZE SVĚTA: • U slovensko-polských hranic útočil vlk! Vrhl se na dvě malé děti •
Turista spatřil v polských Krkonoších medvědici s mláďaty • Plotů proti nelegál
ním migrantům v Evropě přibývá. Zastavují i medvědy a vlky • Bulharsko staví
podél rumunských hranic plot kvůli prasečímu moru • Vývoj nákazové situace
AMP v Rumunsku • Polsko: nákaza AMP „poskočila“ na jih
19 • Japonští vědci vytvořili alkoholický nápoj ze dřeva • Michelin chce vyrábět pne
umatiky ze dřeva a pomocí 3D tisku • Biomasa není až tak obnovitelný zdroj
energie, jak se myslelo • Mancinella. Nejnebezpečnější dřevina světa, která vás
může zabít • Portugalsko se připravuje na lesní požáry, nasadilo i stáda koz
20 • D
 omorodci čelí lesním požárům tím, že předem spalují suché dřevo • Nejstarší
stromy světa • Požár lesa u Černobylu? Radioaktivní únik je velmi malý, nám
nic nehrozilo, říká Drábová • V radioaktivní rezervaci u Černobylu se daří vlkům
• Lovce, který zastřelil buvola, zabil při nakládání těla jiný člen stáda • Pytláci
vyrazili na lov nosorožců. Sežrali je lvi
21• V Mnichově proběhl dosud největší ročník veletrhu INTERFORST (21)
22 • AKTUALITY - KRIMI
23 • INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY VYSOČINY, ZLÍNSKÉHO
A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
26 • DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ AKCE
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