Zápis zvýroční schůze pobočky ČLS Pro Silva Bohemica
konané dne 12. 5. 2016 v Doksech
Usnesení valné hromady PSB ze dne 12. 5. 2016:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu valné hromady – Milan Hron
2. Volba mandátové a návrhové komise – Milan Hron
Schválené usnesení: VH schválila členy komisí ve složení:
mandátová: Milan Košulič, Antonín Martník
návrhová: Marta Urbanová, Jiří Kučera
a zapisovatelem Pavla Bednáře.
3. Zpráva o činnost pobočky – Milan Hron
V roce 2015 proběhlo několik akcí: 23. – 24. 4. výroční členská chůze v Brně; 25. 5. Klokočná; 31. 8 –
1.9. Plasy – durynšt lesníci; 16. – 20. září – Pro Silva Europa Annual Meetnn; 6.11. Česká Třebová –
pronramová schůze; 3.12. Kostelec n. Č. lesy.
Ostatní aktvity:
příprava knihy
články LP
vznik myslivecké skupiny
atd.
další aktvity:
i)
zpřehlednění členské základny
ii)
vyjádření k návrhu zák. o myslivost cestou ČLS
iii)
příprava velkého projektu – vznik tzv. demonstračních porostů; široká stanovištní
variabilita a variabilita porostních typů atd.
iv)
výroční akce Doksy 12. – 13. 5.
v)
příprava na 2017 - dva záměry na 2017 – Lesy města Albrechtce + Akce ve Křtnách pro
nečleny PSB (edukatvní akce)
vi)
zájezd Slovensko v červnu
vii)
podzimní Boží Dar – 6. – 7. 10. – Krušné hory – jedno pohoří, dva přístupy k lesu i zvěři
ostatní:
podpora a činnost ohledně „velkého projektu“
Pro Silva Europa – Skotsko
návrh Zák. o myslivost
založení dalších odborných skupin – po vzoru sk. pro myslivost – s ohledem na tvorbu
nového zák.o lesích příšt rok
výhled 2017: 11. – 12. 5. – LS Město Albrechtce – první den výroční schůze PSB, druhý
den společná exkurze s ČLS; není jisté kam do zahraničí; možnost přípravy semináře o
inventarizaci lesů u NP Podyjí (podrobnost představil doc. Vrška) na podzim 2017,
alternatvou k NP Podyjí je NP Šumava
Schválené usnesení: Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnost pobočky.

4. Zpráva o hospodaření PSB v roce 2015 – Antonín Martník
K 31. 12. 2015 byl výsledek hospodaření PSB 124. 341 Kč (z toho však 50. 000 Kč je vyhrazeno na
publikaci) + 2.384 Euro. Do zprávy o hospodaření PSB je možné nahlédnout.
Schválené usnesení: Valná hromada schválila zprávu o hospodaření PSB v roce 2015.
5. Zpráva kontrolní komise PSB
Členská základna byla seznámena se zprávou kontrolní komise, kterou přednesl inn. Aleš Erber.
Revizní komise neshledala žádné závady o aktvitách a hospodaření PSB.
Schválené usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise PSB.

6. Zpráva o členské základně – Milan Hron a Pavel Bednář
Během roku 2015 proběhla revize členské základny. Aktuální počet členů je 153. Došlo k vyškrtnut
členů, kteří dlouhodobě nejsou aktvní a neplat členské příspěvky po delší dobu.
Schválené usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o členské základně.

7. Návrh rozpočtu PSB na rok 2016 – Antonín Martník
Letošní rok bychom mohli mít výsledek hospodaření okolo cca -11.000 Kč.
Schválené usnesení: Valná hromada schválila rozpočet na rok 2016.
8. Zpráva o provozování a tvorbě webu – Milan Košulič
Informoval o úskalích tvorby webu – aby byl vhodný i pro prohlížení z mobilního připojení. Došlo
k technickému zastarání našeho řešení webu.
Schválené usnesení: Valná hromada vzala na vědomí informace o tvorbě a úpravách nového webu.
9. Hlasování o bodech 2 – 8.
10. Informace o aktvitách ČLS – Milan Hron
Představena pozice PSB v rámci ČLS. Jsme silným pobočným spolkem díky početné členské základně.
11. Informaci o mediálních aktvitách PSB – Tomáš Vrška
Informace ohledně příprav knihy (kniha o demonstračních objektech). Proběhlo již druhé kolo
editace. Pozitvně jsou vnímány naše příspěvky v časopise Lesnická práce.
12. Informace o činnost v dalších letech (2018 +) – Milan Hron
Podyjí (inventarizace); NP Šumava (převody mladých porostů); Městské lesy Hradec Králové; VLS
Horní Planá – pěstování jedle (je zde potenciál); Liberecko (10 let nepasečného hospodaření – J.
Duda); Bíle Karpaty – pěstění buku na Vláře (Bohdan Zvoníček) + přeměny přípravných březových
porostů (selské lesy)
Zahraničí:
Švýcarsko; Německo; Rakousko; Maďarsko; Polsko; Francie; Německo – Sasko (kontaktovat dr.
Eisenhauera)
příprava akcí, které by byly různě orientované – tj. i) jednou primárně pro členy (doplnění o nečleny);
ii) zaměření akcí na nečleny (doplněné o členy) na lokalitách, kde jsme v rámci akcí již (opakovaně)
byli – možnost popularizovat myšlenky PS široké lesnické veřejnost

Spolupráce s kraji – existují zde fnanční prostředky, které jsou určeny na aktvity a projekty, které se
nepřekrývají s projekty národní a nadnárodní úrovně – bylo by vhodné se k takovým prostředkům
dostat (situace je obdobná v mnoha různých krajích)
rozšířený výbor vytvoří „katalon“ potenciálních zdrojů a dotačních příležitost na jednotlivých krajích
doc. Vrška: je nutné pokračovat v nastoleném tempu – kvantta a kvalita našich akcí (+“nenásilná
forma šíření myšlenek“), což podporuje pozici PSB; sílící pozice PSB je patrná i na dalších úrovních
(např. i v rámci SVOLu; na úrovni ministerských jednání; vůči LČR; i nově vznikající církevní majetky);
je nutné šířit myšlenky nenásilnou formou, abychom spíše my byli oslovovaní různými subjekty
Zapsal: P. Bednář

