
Vážení Pro Silva Administrátoři a kolegové!

Tímto vás chci informovat o některých aktualitách týkajících se aktivit Pro Silva.

1) Nový administrátor Pro Silva

Lucie Vítková odstoupila koncem listopadu z funkce administrátora Pro Silva z osobních důvodů.
Děkujeme jí za vykonanou práci a přejeme hodně štěstí v jejích budoucích projektech, soukromých 
a pracovních.

Novým administrátorem byl jmenován Alex Held z Německa, který se již účastnil našeho 
posledního setkání v Rumunsku. Více informací o něm naleznete na našem webu
http://www.prosilva.org/board/board-member-alex-held-germany/

2) Nové členské poplatky

Na našem posledním zasedání v Rumunsku (Sibiu) jsme schválili nový systém členských 
příspěvků, který je založen na počtu individuálních členů v našich členských zemích místo na ploše 
lesa. Výsledkem je u některých zemí snížený poplatek a u některých (např. Rakousko) poplatek 
zvýšený.
Výpočet je založen na minimálním poplatku 200 € + 1,5 € na jednoho člena se dvěma výjimkami: 
ANW Deutschland a Pro Silva Netherland, kde udávaný počet členů neodpovídá počtu členů 
skutečně přispívajících do rozpočtu národní pobočky.

Neakceptujeme neplacení členských poplatků! Minimální poplatek pro země s jen několika 
jednotlivými členy bude tedy 50 € / rok. Pokud tuto minimální částku nezaplatíte, budete se na 
našich schůzkách považovat za přidružené členy bez hlasovacího práva.
Budete také na našem webu uvedeni jako přidružení, nikoliv řádní členové.

Národní pobočky Albánie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Norsko, Polsko a USA v posledních letech 
neplatily členský poplatek. Pokud chtějí zůstat jako řádní členové, musí platit minimálně 50 € 
ročně, jinak budou považováni za přidružené členy.

Faktury od Anne Hürzelerové obdržíte v příštích dnech.

Nabízíme přidružené členství také mimoevropským zemím a organizacím.

3) Výroční zasedání 2018

Příští výroční zasedání se bude konat ve dnech 20. - 23. června 2018 ve Weimaru (Německo). 
Podrobný program setkání ve Weimaru je hotov, anglický překlad programu bude vypracován v 
nejbližších dnech a poté jej obdržíte. Pozvali jsme některé členy Evropské komise i poslance 
Evropského parlamentu, doufáme, že někteří se zúčastní a připojí k diskusi.
Samozřejmě rádi mezi sebou uvítáme reprezentanty všech zemí.

4) Překlady:

Brožura „Pro Silva Silviculture“ zpracované pobočkou Pro Silva Wallonie bude přeložena do 
němčiny a vytištěna k distribuci mezi našimi členy a dalšími zájemci.
Brožura je k dispozici také ve francouzštině a angličtině. Pokud máte zájem o tištěné kopie, ozvěte 
se prosím.



„Pro Silva Principles“ byly přeloženy do španělštiny a brzy budou vytisknuty ve 4 jazycích.

5) Projekty:

Zajímá nás, jestli jste zapojeni do některých projektů (národních, mezinárodních) nebo pokud se 
účastníte v některých projektech jako partneři.
Myslím si, že zapojení do různých projektů nám může pomoci zvyšovat prestiž jako evropské 
organizace.

Zašlete mi prosím stručné informace o projektech a internetových stránkách, kde najdeme další 
informace.
Například v Itálii existuje projekt zaměřený na školení pro vyznačování těžby v borových lesích. V 
Beneluxu chtějí vytvořit projekt pro lesnické kurzy.
Zašlete mi prosím informace, které následně zveřejníme na webu www.prosilva.org.

6) Internetové stránky

Chceme udržovat aktuální internetové stránky jako portál pro všechny naše aktivity. Pošlete mi 
prosím nějaké novinky z vaší země (s několika fotografiemi).
Chceme vás v průběhu roku povzbudit ke zpětné vazbě a dalším kontaktům.
Náš kontakt by neměl být redukován na jedno výroční zasedání za rok.

Posílám vám svou prezentaci ze Sibiu k připomenutí mé vize dalšího rozvoje!

Chystáme grafickou změnu našich internetových stránek podle šablony, kterou jsme vytvořili pro 
www.prosilvaaustria.at

7) Mezinárodní setkání:

18. - 21. února 2018 se zúčastním mezinárodního zasedání v Písku (Česká republika). EFI 
(European Forest Institute) společně s Pro Silva Bohemica pořádá Kick-Off-Workshop pro projekt 
SURE, Udržování a zvyšování adaptability evropských lesů.

Nejbližší setkání „Evropské sítě INTEGRATE“ - zorganizované českým ministerstvem a „the 
Forest Management Institut“ a Lesy České republiky, s.p. - se uskuteční ve dnech 21.-21. března v 
Plzni.

Informace o setkání InForMar v Bonnu od prosince 2017 najdete na www.informar.eu/2017.

EFI natočil film o integraci akcí na ochranu přírody do lesního hospodářství

V němčině: http://integrateplus.eu/index_de.html
V angličtině: http://www.integrateplus.eu/

Naše účast na těchto akcích nabízí dobrou šanci, aby se Pro Silva stala partnerem evropských 
projektů. Pro Silva je síť praktikujících lesníků, kterou vědci potřebují. Naše síť může nabídnout 
dobré impulsy pro výzkum.

Dobře to vyjadřuje náš slogan "Integrovaný lesní management pro adaptabilitu a udržitelnost ve 25 
zemích" a motto z jubilejního zasedání k 20. výročí založení pro Silva Europa ve Slovinsku (2009): 
„Propojováním praxe, vědy a vzdělávání k podpoře přírodě blízkého hospodaření“.
To by měl být náš úkol. Podporujte prosím tento náš „projekt“ a jeho další rozvoj!



Prosím o sdělení, kdo z vašich představitelů bude působit jako administrátor společnosti ProSilva, v 
zájmu sdílení informací mezi evropskou PSE a národní pobočkou vaší země. Alex Held hodlá tento 
proces aktivně podporovat.
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