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PRODEJ RYB, ZVĚŘINY, VÁNOČNÍCH STROMKŮ,
HRADECKÉHO MEDU A MEDOVINY

PRODEJ RYB, ZVĚŘINY,
VÁNOČNÍCH STROMKŮ,
HRADECKÉHO MEDU A MEDOVINY
Akciová společnost Městské lesy Hradec Králové vznikla v roce 1991. Obhospodařuje lesní a rybniční majetek města a podporuje rekreační funkce lesa.

HRADECKÁ ZVĚŘINA
Městské lesy jsou rozděleny do tří honiteb, ve kterých je povolen lov zvěře srnčí, dančí a zajíce. Dále se loví prase divoké. Kvůli ochraně lesa před škodami je nutné snižovat stavy
zvěře a tak se vám nabízí příležitost zakoupit zvěřinu přímo
z hradeckých lesů. Vzhledem k výjimečné kvalitě je tato zvěř
prezentována a nabízena pod jednotným názvem Hradecká
zvěřina.

PRODEJ OZDOBNÉHO CHVOJÍ A VÁNOČNÍCH STROMKŮ

HRADECKÝ KAPR
Hradecký kapr je unikátní ryba díky své kvalitě a výjimečné
chuti, kterou určuje ryze přírodní prostředí. Odchov probíhá
z velké části v odbahněných rybnících s písčitým dnem. Ryba
tak nemá klasickou bahenní příchuť. Hradecký kapr je v posledních letech vyhledávanou a oblíbenou variantou na štědrovečerní stůl. Jako jedna z mála ryb se navíc může pochlubit
vlastním logem.

PRODEJ RYB
Společnost Městské lesy Hradec Králové a.s. zajišťuje celoroční prodej ryb vylovených
z vlastních rybníků nacházejících se v lesním prostředí, které rybám dodává výjimečnou kvalitu a chuť. V celkovém součtu se jedná přibližně o 40 ha rybníků, kde se chovají především kapři a jako doplňkové ryby štika či sumec. Atrakcí podzimních sobot
jsou výlovy rybníků spojené s prodejem ryb přímo na hrázi, nechybí ani bohaté občerstvení a další produkty hradeckých lesů.
Celoroční prodej ryb, především kaprů, probíhá na sádkách u hájovny Datlík, které
vám v případě zájmu rovněž usmrtíme a vykucháme.

Každoročně před Vánocemi přicházejí i Městské lesy Hradec Králové a.s. s prodejem
ozdobného chvojí a vánočních stromků pocházejících z výchovných zásahů. Jedná se
tak o stromky, které se z výchovných důvodů z porostu odstranit musí, a jejich vytěžení
lesu prospívá. V nabídce najdete tradičně borovici lesní a smrk ztepilý. Naší snahou je
vyhovět požadavkům klientů, proto byly založeny menší plantáže vánočních stromků
a v nabídce se tak objevují i atraktivní exotické druhy jako smrk pichlavý, borovice
černá, jedle obrovská a jedle kavkazská.

HRADECKÝ MED A MEDOVINA
Nabízíme také produkty vyrobené z včelího medu, kterými jsou lesní a luční
med a medovina. Oba medy jsou čistými koncentráty rostlin pocházejících
z významných přírodních lokalit Černá stráň a Mazurovy chalupy. Luční med
tak může obsahovat nektar hořce hořepníku, vstavače obecného, prstnatce
májového a dalších rostlin druhově nesmírně pestrých luk. Lesní med pak
nektar květů z přirozených porostů a z medujících dubů. Třetím produktem je Dolská medovina, která je připravována ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským. Tato medovina vzniká zráním prokvašeného
medu s přidáním bylin a koření podle starých receptur.
Všechny tyto výrobky jsou v úrovni BIO kvality s ohledem na čistotu
lokality, ze které med pochází, ale
i výrobní postupy, kdy nejsou používány chemické konzervanty.

LOV NA UDICI
Pro ty, kteří si čerstvou rybu také rádi chytí, nabízíme na Stříbrném rybníku možnost
lovu na udici. Po zakoupení pověření k rybolovu a při splnění podmínek rybářského
řádu si můžete užít nejen krásy rybolovu, ale také chuť našich ryb.

Více informací včetně aktuálních ceníků naleznete na webových stránkách
www.mestske-lesy.cz a nebo na telefonním čísle +420 495 272 656

