
Pro Silva Bohemica, pobočný spolek ČLS

&

Lesy České republiky, s.p., LZ Konopiště

si Vás dovolují pozvat na výroční členskou schůzi a seminář s exkurzí na téma

Demonstrační objekt Klokočná
– 30 let práce, 30 let výsledků

Anotace

Od založení našeho spolku před 25 lety prakticky každoročně jezdíme sbírat inspiraci do
zahraničních lesů  obhospodařovaných podle principů Pro Silva nebo  jim velmi blízkých.
Stav těchto objektů je dokládán přímo v porostech, a to nejen vizuálně, ale často je pre-
zentován i příslušnou datovou řadou, dokládající oprávněnost tohoto typu hospodaření. O
to více nás může těšit, že můžeme představit obdobně a snad ještě z více aspektů zpra-
covaný  demonstrační  objekt  Klokočná  s jeho třicetiletou  historií  –  od  porostů  lesa vě-
kových tříd poškozovaných kalamitami a v některých částech navržených k rekonstrukci
po dnešní velmi pokročilý přechod k jednotlivě výběrnému lesu.

Součástí této původně jarní akce je výroční a jubilejní členská schůze našeho spolku, spo-
jená s volbou  do orgánů spolku pro další pětileté volební období. Nepřehlédněte prosím
formulář, kde můžete vyjádřit svůj zájem v orgánech spolku aktivně pracovat. 

Situaci nám velice komplikuje epidemie, které ale budeme čelit po svém: akci uspořádáme
jednodenní, intenzivní a obklopeni krásným lesem.

Opět chystáme několik příjemných překvapení, která budou dostupná pouze členům, kteří 
se přímo zúčastní!

Datum konání: Pátek 11. 9. 2020
Místo: Klokočná u Říčan, „U altánu“ (viz mapa)
Mapa: https://mapy.cz/s/mazosobuce
GPS: Altán: N 49°58.65833', E 14°42.85745'

Nejbližší GPS pro autonavigaci: N 49°59.24032', E 14°42.40683'
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Program

8:00 –     9:00 prezence, občerstvení
9:00 –   11:00 výroční členská schůze
11:00 – 12:30 exkurzní trasa I.
12:30 – 13:45 oběd
13:45 – 14:00 závěr výroční členské schůze
14:00 – 15:30 exkurzní trasa II.

Přihlášky

Příjem přihlášek: do formuláře na webovém odkazu:  
https://forms.gle/bxC6JMS11sa7MVY59. Termín: do 25. 8. 2020.
Výjimečně přijmeme přihlášky e-mailem na tajemnik@prosilvabohemica.cz nebo písemně na adrese: Milan
Košulič, Tyršova 167/15, Město Albrechtice, PSČ 793 95. 
Akce je přístupná pouze členům PSB a zájemcům, kteří se chtějí na schůzi přihlásit za 
člena a samozřejmě pozvaným hostům.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek: 500 Kč, zahrnuje zejména služby cateringu – stany, lavice, jídlo a 
nápoje, ozvučení. Poplatek neplatí pozvaní hosté ani organizátoři.

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. Pokud e-mail nedostanete, znamená to, že jste nepotvrdili ko-
rektně odeslání vyplněného formuláře nebo jste zadali chybně e-mailovou adresu.
Na vyžádání vystavíme zálohovou fakturu a po akci zašleme všem platícím účastníkům e-
mailem daňový doklad. 

Kontakt na organizátory: Milan Košulič +420 724 523 500, 
tajemnik@prosilvabohemica.cz

Na viděnou se těší 

Vladislav Ferkl & Milan Hron

Přílohy: Program výroční členské schůze
Organizační pokyny
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Přílohy

Návrh programu výroční členské schůze na Klokočné dne 11. 9. 2020

1. 9:00 Zahájení, případné doplnění a schválení programu (předseda)  5 min.
2. 9:05 Volba mandátové/volební komise a návrhové komise (tajemník)  5 min.
3. 9:10 Zpráva o činnosti Pro Silva Bohemica (PSB) v roce 2019 (předseda) 15

min.
4. 9:25 Zpráva o hospodaření PSB v roce 2019 (hospodář)  5 min.
5. 9:30 Zpráva kontrolní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce 

2019 (KK)  5 min.
6. 9:35 Zpráva o členské základně PSB (tajemník)  5 min.
7. 9:40 Návrh rozpočtu PSB na rok 2020 a výhled do roku 2021 

(hospodář+předseda)  5 min.
8. 9:45 Hlasování o bodech 3-7 (tajemník)  5 min.
9. 9:55 Informace o aktivitách ČLS (předseda)  5 min.

10. 10:00 Informace o následujících akcích (předseda)  20 min.
11. 10:20 Ceny PSB za rok 2020  20 min.
12. 10:40 Různé, diskuse 10 min.
13. 10:50 Volby orgánů spolku 10 min.
14. 11:00 Přerušení VČS (1. exkurzní trasa a oběd ve 12:30)
15. 13:45 Seznámení s výsledky voleb

14:00 Ukončení VČS, poté bude následovat druhá část exkurze s 
předpokládaným ukončením a svačinou u altánu kolem 15:30

Každý člen má možnost navrhnout zařazení dalších bodů schůze až do okamžiku schvá-
lení programu, případně je potom prezentovat v bodě „Různé“.

Letos uplynulo pětileté volební období orgánů spolku. Na schůzi tedy musíme zvolit před-
sedu,  výbor  a  kontrolní  komisi.  Právo  kandidovat  do  orgánů  spolku  má  každý  člen.
Možnost volit orgány spolku chceme poskytnout i členům, kteří se nemohou osobně zú-
častnit VČS, a to formou delegování hlasu. Z uvedených důvodů jsme připravili dotazník
na  samostatném  webovém  formuláři:  https://forms.gle/LaJeAX5X7BQXz2eH8.  Zde  má
každý člen možnost přihlásit se na kandidátku do orgánů spolku a delegovat svůj hlas v
případě osobní nepřítomnosti. Uvítáme rovněž zájemce o činnost v nevoleném tzv. „rozší-
řeném výboru“ – neformálním poradním sboru výboru.  Prosím o vyplnění dotazníku a
odeslání rovněž do 28.8.2020.

Na základě tohoto dotazníku připravíme hlasovací lístky se jmény kandidátů do orgánů
spolku. U prezence každý účastník dostane příslušný počet volebních lístků, odpovídající
počtu delegovaných hlasů. Hlasování pak proběhne vhozením volebních lístků do urny po
jejich případné úpravě.
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Organizační pokyny

Pro vzdálenější účastníky tentokrát ubytování nezajišťujeme. V nejbližším okolí je ale
mnoho  příležitostí.  Nejlepší  to  bude  asi  v  Kostelci  n.  Č.  l.  s  možností  setkání  večer
10.9.2020 v pivovaru, kde už to mnozí znáte. Nějaké levné pokoje mají i přímo v pivovaru.

Stravování: Občerstvení před zahájením, oběd a svačina po ukončení bude zajištěno for-
mou cateringu pod stany poblíž altánu.

Doprava: Z dálnice D1 je asi nejlepší sjet na exitu 15 u Strančic a pokračovat na Světici a
Tehov. Vyhnete se tak nebezpečnému sjezdu z rušné silnice 1.tř. č. 2 mezi Říčany a Mu-
kařovem.  Parkování u altánu a v jeho okolí bude organizovat místní personál. Budeme
rádi, když se pokusíte domluvit na společné dopravě.

Autobusy nezajišťujeme,  obě exkurzní  trasy  budou v lehkém rovinatém terénu v  okolí
altánu.
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