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4•K
 ácení vánočního stromu pro Prahu se tradičně ujal český
mistr (4a) • Vánoční strom dojel do Brna, jedle z Bílovic
se rozsvítila bez slavnosti (4b)
5 • Česká města ruší vánoční akce. Trhy v Praze jen pro
očkované a pro ty, co prodělali covid • Tiskové prohlášení
Sdružení pěstitelů vánočních stromků 2021
6 • LESY A ZVĚŘ V PRAZE (6):
7 • Pracovníci Lesů hlavního města Prahy vysadí na podzim 83 900 sazenic •
Primátor Hřib se chlubí, že se daří plnit slib vysázení milionů dřevin (7a) • Psi
štěkají podle velikosti soupeře, říká studie. Jinak na kance i na lišku (7b)
8 • Fotopast českých vědců zachytila bachyni, jak vysvobodila odchycená prasata
(8a)• Češi si loni odnesli z lesů houby za 4,2 miliardy Kč. Do lesů se chodilo
rekordně • Členové stráže přírody a lesní stráže získají víc pravomocí • Výstava
Josef Opletal a československé lesnictví v období 1. republiky (8b)
9 • Aktuality z České lesnické společnosti: • Pavel Draštík pokračuje v předsednictví
České lesnické společnosti (9a)• Národní kolo soutěže Mladí lidé v evropských
lesích zná vítěze (9b) • XXIII. Sněm lesníků - 100 let od založení státních lesů
v ČR (9c)
10 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti letos slaví 100 let od svého
založení (10)
12 • LESY A MYSLIVOST V STŘEDOČESKÉM KRAJI
14 • STROJÍRNA NOVOTNÝ - 30 LET NA ČESKÉM TRHU (14)
16 • Jelenec běloocasý v Brdech na Dobříšsku (16a) • Lesy Colloredo-Mansfeld ožily
dětmi (16b) • V Dobříši odhalili pamětní desku odbojáři Josefu Balabánovi (16c)
17 • Lidé ve Zduchovicích v referendu odmítli výstavbu jelení obory • Vojenské lesy
vybudují za 85 mil. korun v zámečku v Brdech návštěvnické centrum (17) •
Vojenské lesy s vědci vyvíjejí modifikovanou metodu síjí lesních dřevin, aby
mohly obnovovat les v pyrotechnicky zatížených lokalitách na Brdech
18 • Myslivecké slavnosti svatého Eustacha na Křivoklátě (18a) • Jan Bedřich Gintl stál
u zrodu lesnického školství v Čechách, od jeho smrti uplynulo 150 let • Městské
lesy a rybníky Kutná Hora darovaly dřevo na opravu červnovým tornádem zasažené střechy domu v Mikulčicích (18b) • Příběh dřeva na zámku Kačina (18c)
19 • Výstava Natura Viva v Lysé nad Labem (19a) • Mistrem republiky ve vábení
jiných druhů zvěře Matěj Lorenz (19b)
20 • ZE SVĚTA: • V Polsku i v Německu je africký mor prasat na postupu, opět se
přiblížil k české hranici • Medvědů se bojíme, shodují se chataři ve Vysokých
Tatrách • V EU loni shořely lesy o rozloze Libereckého kraje, letos je situace
horší • Drony, které sejí semena stromů • Gabon odhaluje záhady svých obřích
mangrovníků, které pohlcují emise
21 • Gabon chce vydělávat na pohlcování uhlíku, ropu nahradí lesním kapitálem •
Zákaz exportu dřeva z Ruska nutí tamní firmy nakupovat nové výrobní vybavení.
Exportní příležitosti jsou pro dodavatele technologií z dřevařského a nábytkářského průmyslu • V Černobylu jsou v houbách radioaktivní látky
22 • AKTUALITY - KRIMI • Dřevo rychle zdražuje. Stát zruší kompenzace za kůrovce, vlastníci protestují • Lov přemnožených nutrií, mývalů či ondater bude snazší
23 • INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE
26 • DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ
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