Program
Čtvrtek 16. 5. 2019
9:30 – 10:00
Prezence (+ překvapení 1)
10:00 – 12:30
výroční členská schůze Pro Silva Bohemica
12:30 – 13:30
oběd
14:00 – 17:30
blok přednášek proložený občerstvením, diskuze:
 Ing. David Janík, VÚKOZ: Prostorové vzory tloušťkového růstu buku
lesního na cestě do hlavní porostní úrovně
 Prof. Vladimír Tesař, ex LF VŠZ Brno, Ing. Jiří Souček, VÚLHM Opočno:
Přehled hlavních pěstebních systémů buku
 Ing. Jaroslav Turek, LS LČR Luhačovice: Práce s bukem a přimíšenými
dřevinami na LS
 Ing. Dušan Mikuš, LS LSR Duchonka: Obnova a výchova bukových
porastov na LS Duchonka
 Bajer A., Friedl M., Martiník A. (FLD MENDELU BRNO): Hospodaření na
svazích ohrožených sesuvy – metodická doporučení
 Ing. Jan Václavík, DYAS: Kvalitní buková hmota z pohledu výrobce dýh a
její ocenění, aneb vyplatí se lesníkům pěstovat kvalitní buk?
 Ing. Jaroslav Turek, LS LČR Luhačovice: Předexkurzní seznámení s Lesní
správou Luhačovice
17:30 – 18:30
ubytování
18:30 – 19:30
večeře
19:30 – 21:00
návštěva pily firmy Kloboucká lesní a.s. v Brumově (+překvapení 2)
21:00 +
neformální diskuze v hloučcích
Pátek 17. 5. 2019
7:00 – 8:00
snídaně pro ubytované, uvolnění pokojů
8:00 – 8:30
přejezd autobusy na exkurzi do lesa
8:30 – 12:00
exkurze I. část (+ překvapení 3)
12:00 – 13:00
studený oběd v lese
13:00 – 14:00
exkurze II. část
14:00 – 15:00
ukončení a návrat autobusy na parkoviště k hotelu

Přihlášky
Příjem přihlášek: do formuláře na webovém odkazu:
https://forms.gle/SRBS2vyMGh95yYyK6 termín: do 30. 4. 2019.
Výjimečně přijmeme přihlášky e-mailem na tajemnik@prosilvabohemica.cz nebo písemně na adrese: Milan
Košulič, Tyršova 167/15, Město Albrechtice, PSČ 793 95.

Přednášející se přihlašovat nemusí.

Účastnický poplatek
Účastnický poplatek pro členy i nečleny PSB:
Plnoplátce s noclehem oba dny
Plnoplátce bez noclehu oba dny
PRO SILVA BOHEMICA
LDF MENDELU v Brně
Zemědělská 3, 613 00 BRNO

1800
1300
bankovní spojení: čú 2500631545/2010
Fio banka, pobočka Brno, Joštova 4
IČ 70436207

Plnoplátce bez noclehu jen první den
Plnoplátce bez noclehu jen druhý den
Důchodce nebo student s noclehem oba dny
Důchodce nebo student bez noclehu oba dny
Důchodce nebo student bez noclehu jen první den
Důchodce nebo student bez noclehu jen druhý den

700
700
1300
800
500
500

Úhrada účastnického poplatku: Úhradu proveďte do termínu akce na základě platebních
údajů vygenerovaných a odeslaných automatem na Vaši e-mailovou adresu uvedenou
v přihlašovacím formuláři. Po akci všem platícím účastníkům zašleme e-mailem daňový
doklad – fakturu. Na vyžádání (e-mailem) vystavíme po přihlášení zálohovou fakturu.
Kontakt na organizátory: Milan Košulič +420 724 523 500,
tajemnik@prosilvabohemica.cz
Na viděnou se těší
Jaroslav Turek & Milan Hron
Přílohy:

Program výroční členské schůze
Organizační pokyny

PRO SILVA BOHEMICA
LDF MENDELU v Brně
Zemědělská 3, 613 00 BRNO

bankovní spojení: čú 2500631545/2010
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Přílohy
Návrh programu výroční členské schůze v Brumově dne 16. května 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

10:00 Zahájení, případné doplnění a schválení programu (předseda) 5 min.
10:05 Volba mandátové/volební komise a návrhové komise (tajemník) 5 min.
10:10 Zpráva o činnosti pobočky ČLS Pro Silva Bohemica (PSB) v roce 2018
(předseda) 15 min.
10:25 Zpráva o hospodaření PSB v roce 2018 (pokladník) 5 min.
10:30 Zpráva revizní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce
2018 (RK) 5 min.
10:35 Zpráva o členské základně PSB (tajemník) 5 min.
10:40 Návrh rozpočtu PSB na rok 2019 a výhled do roku 2020
(pokladník+předseda) 5 min.
10:45 Hlasování o bodech 2-7 (tajemník) 10 min.
10:55 rezerva 10 min
11:05 Informace o aktivitách ČLS (předseda) 5 min.
11:10 Informace o následujících akcích (předseda) 20 min.
11:30 Mediální aktivity PSB (místopředseda) 10 min.
11:40 rezerva 10 min
11:50 Návrhy dalších aktivit PSB a jejich projednání – (předseda) 10 min.
12:00 Diskuze a různé 30 min. (do oběda)
12:30 Ukončení, přesun na oběd

Každý člen má možnost navrhnout zařazení dalších bodů schůze až do okamžiku schválení programu, případně je potom prezentovat v bodě „Různé“.
Z důvodu zajištění usnášeníschopnosti VČS prosíme členy PSB, kteří se nezúčastní
schůze, aby delegovali svůj hlas na některého jiného člena PSB, který se schůze zúčastní.
Počet delegovaných hlasů bude uveden na jmenovce a bude započítáván do hlasování.
Delegování hlasu proveďte prosím na samostatném webovém formuláři: https://forms.gle/
3RWzsmbHpkzE8uCJ8
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Organizační pokyny
Pro vzdálenější účastníky je možnost příjezdu v předvečer akce (ubytování, případnou
večeři či čtvrteční snídani si objednávejte a uhraďte samostatně na: info@hotelbrumov.cz,
tel. 608 983 335. Ubytování ze čtvrtka na pátek je již obsaženo v ceně vložného.
Ubytování: Hotel nabízí 21 vícelůžkových pokojů nebo apartmánů s vlastním sociálním
zařízením pro celkem až 80 osob. Preferované spolubydlící se pokusíme přednostně ubytovat spolu.. Všechny pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením se sprchovým koutem.
Zvířata nejsou povolena. Všechny prostory jsou nekuřácké. Parkování na parkovišti v areálu zdarma.
Stravování: Jídla budou ve variantách s masem a vegetariánské podle údajů z přihlášek.
Čt: oběd a večeře variantní, Pá: snídaně formou bufetu (v ceně noclehu), studený oběd
venku.
První den strávíme celý v hotelu, druhý den po přednáškách se bude odehrávat ve středně
náročném terénu. Doprava bude zajištěna autobusy.
Vložné: Zahrnuje první den pronájem prostor a techniky, 2 x kávu s občerstvením, oběd
s nápojem, večeři s nápojem, jeden nocleh se snídaní, tištěný exkurzní průvodce. Druhý
den v lese studený oběd s nápojem.
I když je první den převážně „spolkový“, rádi uvítáme i potenciální nové členy.
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