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Bohdanečská Palírna
Bohdanečská Palírna vznikla v roce 2001. Provozuje ovocný lihovar a moštárnu, vykupuje
ovoce a poskytuje službu pěstitelského pálení. Palírna vyrábí čistě ovocný destilát bez
přídavku průmyslově vyrobeného lihu, nabízí široký sortiment od slivovice, hruškovice,
meruňkovice, broskvovice, vínovice, třešňovice, višňovice až po speciály jako pivovice,
kdoulovice, mirabelkovice a další. Nově se zde produkují také přírodní likéry, višňovomedový a pivní likér a od září 2011 také pasterované mošty.
Včelařství
Naše včelařství produkuje kromě vysoce kvalitního medu (lesní, květový, smíšený) také
medovinu a poskytuje poradenství a prodej včelařských potřeb. Tuto činnost rychle
rozvíjíme. V roce 2011 se staráme o cca 1000 včelstev, v následujících letech bychom chtěli
mít zhruba 2000 včelstev a produkovat tak přes 50 000 kg medu ročně.
Sportovní rybolov
Všem „lovuchtivým“ rybářům nabízíme možnost sportovního rybolovu na sedmi rybnících o
celkové rozloze 30 ha! Rybníky Pilský a Dubí se nachází v Bohdanči, Dubí a Řeplický v okolí
Bohdanče, Kožlí a Kouty u Ledče nad Sázavou a největší rybník v naší nabídce Kamberk 15km
za Vlašimí. 6 rybníků z nabídky mají pstruhovou obsádku, v rybníku Řeplický můžete lovit
kapra a štiku. Bohaté zarybnění si zajišťujeme sami, a to kvalitní násadou tržních pstruhů
duhových, sivenů amerických a pstruhů potočních z vlastní pstruhové farmy.
Více na www.pstruhovyraj.cz
Chov ovcí a skotu
Společnost rozšířila své aktivity také o chov ovcí a skotu, které spásají pastviny v okolí
Bohdanče a budou zdrojem produkce ovčí vlny a masa. Jde o desítky kusů skotského
náhorního skotu Highland, nenáročného masného plemene s vysokou kvalitou masa,
blížícího se zvěřině a dále stovky ovcí anglického plemena Romney Marsh, které je velice
adaptabilní a odolné.
Stavební závod a správa nemovitostí
Stavební činnost úspěšně provozujeme od roku 2008 a rozsah našich činností je opravdu
široký – od výstavby a rekonstrukcí rodinných domů přes rekonstrukce historických vil až po
výstavbu prodejních hal nebo také návrhy a realizace zahradních jezírek. Kromě toho se
staráme i o provoz nemovitostí, např. administrativního sídla holdingu LESS v Ostrově.
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