
 

 

 

 
 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Oblastní kola YPEF v Mimoni a Hořovicích mají vítěze, 
je mezi nimi i tým z dětského domova v Hamru 

 
Hořovice, Mimoň, 2. března 2015 - Celkem čtyři týmy postupují z oblastních kol organizovaných Vojen-
skými lesy a statky ČR, s.p. (VLS) do regionálních bojů soutěže YPEF 2015. Mezinárodní vědomostní 
klání YPEF (Young People in European Forests – Mladí lidé v evropských zemích) probíhá v 11 zemích a 
letos vyvrcholí mezinárodním finále v rumunském Brasově. O to se mají šanci utkat v regionálním kole 
a případně následně v národním finále také vítězové únorových místních kol z Hořovic a Mimoně. 
 
Dvou místních kol organizovaných lesními pedagogy z VLS se zúčastnilo celkem 13 žákovských a student-
ských 13 týmů, které se utkaly v souboji skládajícího se z praktické i teoretické části. V Hořovicích 
v žákovské kategorii zvítězil tým základní školy v Unhošti ve složení Karolína Válková, Tomáš Danda a Mi-
loš Mlejnek. Ti porazili stříbrné družstvo Masarykovy základní školy v Obecnici i bronzové soutěžící ze 
základky v Zaječově.  
Ve starší kategorii si v úterý 25. února postup vybojovali Kristýna Houtová, František Richter a Jiří Šebek 
ze Střední lesnické školy a středního odborného učiliště Křivoklát. Studentskou kategorii ostatně opano-
vali lesničtí specialisté také v severočeském místním kole, které proběhlo o den později v Mimoni. V něm 
první příčku přesvědčivými odbornými znalostmi získali Tomáš Hájek, Ondřej Hůlka a David Planý ze 
Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Milé překvapení se však v Mimoni zrodilo v žákovském 
klání, kde v konkurenci čtyř týmů vyhráli soutěžící z Dětského domova v Hamru na Jezeře. Do regionál-
ních bojů tak postoupil sympatický tým tří kluků: Lukáš Hradecký, Milan Stříbrný a Dominik Zvalo. 
„Všechny děti byli bezvadné, ale kluci z hamerského dětského domova všechny zaujali srdnatým výko-
nem. Bylo vidět, že do toho jdou naplno a po vyhlášení výsledků předvedli doslova explozi radosti,“ popi-
suje šéf lesní pedagogiky u VLS Jan Kobr. 
Soutěžící místního kola na divizi Hořovice byli vedle vědomostních testů podrobeni také otázkám České-
ho rozhlasu, který zde natáčel mimo jiné s lesními pedagogy VLS osvětovou reportáž o tom, jak se chovat 
na jaře v lese.  
Nadnárodní evropská soutěž YPEF vznikla z iniciativy polských lesníků, Česko se jí zúčastnilo poprvé 
v roce 2011 a od 2. ročníku převzala garanci za organizaci národního kola soutěže Česká lesnická společ-
nost jako nezávislá stavovská organizace, která zastupuje lesníky napříč oblastmi jejich působení. Vojen-
ské lesy a statky ČR, s.p. jsou od letošního roku partnerem YPEF. Soutěži poskytují VLS vedle logistické a 
materiální pomoci také odbornou podporu prostřednictvím svého týmu lesních pedagogů.  
 
 

Kontakt: Jan Sotona, tiskový mluvčí, tel.: 777 723 593, e-mail: jan.sotona@vls.cz 
 



Výsledky místních kol YPEF u VLS 
 
 
 
divize Hořovice: 
 
Mladší kategorie: 
 

1. místo s postupem do regionálního kola – Základní škola Unhošť 

 Karolína Volková 

 Tomáš Danda 

 Miloš Mlejnek 
 

2. místo – Masarykova základní škola Obecnice: 

 Nina Hartzová 

 Martin Bíza 

 Petr Šlapák 
 

3. místo – Základní škola a Mateřská škola Zaječov: 

 Barbora Černá 

 Petr Komínek 

 Petr Vaníček 
 

4. místo – Základní škola a Mateřská škola Jince: 

 Marie Bílá 

 Tereza Peškařová 

 Jakub Fiala                   

 
 
Starší kategorie: 
 

1. místo s postupem do regionálního kola – Střední lesnická škola a střední odborné učiliště Křivoklát: 

 Kristýna Houtová 

 František Richter 

 Jiří Šebek 
 

2. místo – Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník: 

 Hana Sechterová 

 Petr Doležal 

 Jan Vožeh 

 
divize Mimoň: 
 
Mladší kategorie : 
 

1. místo s postupem do regionálního kola – Dětský domov se školou Hamr na Jezeře: 

 Lukáš Hradecký 

 Milan Stříbrný 

 Dominik Zvalo 
 



2. místo – Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem: 

 Michaela Bazgerová 

 Tereza Gebauerová 

 Radim Macháček 
 

3. místo – Základní škola a mateřská škola Pod Ralskem, Mimoň: 

  Tereza Matúšková 

 Jana Šmídová 

 Daniel Brett 
 

4. místo – Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem: 

  Jan Vitvar 

 David Votoček 

 Dominik Záhorec 

 
 
Starší kategorie: 
 

1. místo s postupem do regionálního kola – Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant: 

 Tomáš Hájek 

 Ondřej Hůlka 

 David Pilný 
 

2. místo – Gymnázium Mimoň: 

 Jana Kratochvílová 

 Anna Náhodová 

 Kateřina Žlebčíková 
 

3. místo – Gymnázium Mimoň: 

 Barbora Kadlečíková 

 Klára Stachová 

 Filip Kováč 

 
 


