
Zápis

z výroční členské schůze Pro Silva Bohemica, pobočného spolku České lesnické společnosti,
konané dne 11.9.2020 v Demonstračním objektu nepasečného hospodaření v Klokočné 
(DONH).

Výroční členskou schůzi (dále jen VČS) svolal předseda Milan Hron pozvánkou zaslanou všem 
členům e-mailem dne 5.8.2020.

VČS zahájil a vedl předseda Milan Hron. 

VČS měla slavnostní charakter – konala se u příležitosti 25. výročí založení PSB v ČR (1995) a 30. 
výročí od zahájení přestavby porostů v demonstračním objektu Klokočná Vladislavem Ferklem 
(1990). V průběhu VČS při vhodných příležitostech vystupovalo hudební trio NiTrio z Prahy 
(housle, flétna, cembalo – https://www.ondrej-valenta.cz/trio/). Ozvučení Martin Koubek z Brna. 
Občerstvení formou cateringu restaurace v Klokočné.

VČS se osobně zúčastnilo 79 účastníků, z toho 72 členů PSB. Celkem 12 přítomných členů bylo 
zplnomocněno dalšími 36 nepřítomnými členy k hlasování jejich jménem. Celkem se tedy 
hlasování zúčastnilo 108 členů. Celkový počet členů ke dni konání VČS byl 201. VČS byla 
usnášeníschopná.

Průběh VČS:

1. 9:00 Zahájení, uctění památky zemřelého zakládajícího člena Jiřího Truhláře 
minutou ticha.
Schválení programu (předseda). K návrhu programu nebyly vzneseny 
žádné návrhy na doplnění či změnu.

2. 9:05 Volba mandátové/volební komise a návrhové komise (tajemník).
Mandátová a volební komise byla zvolena ve složení: Tomáš Peka, Jiří Ja-
lůvka, Jan Nosek
Návrhová komise byla zvolena ve složení: Jiří Zahradníček, Pavlína Perni-
cová, Milan Košulič
Zapisovatelem byl zvolen Milan Košulič

3. 9:10 Zpráva o činnosti Pro Silva Bohemica (PSB) v roce 2019 (předseda).
4. 9:25 Zpráva o hospodaření PSB v roce 2019 (hospodář).
5. 9:30 Zpráva kontrolní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce 2019

(KK).
6. 9:35 Zpráva o členské základně PSB (tajemník).
7. 9:40 Návrh rozpočtu PSB na rok 2020 a výhled do roku 2021 (hospodář+před-

seda). Rozpočet pro rok 2020 se navrhuje jako ztrátový se ztrátou jako 
rozdílu mezi příjmy a výdaji v celkové výši -50.000 Kč.

8. 9:45 Hlasování o bodech 3-7 (tajemník). Jednotlivé zprávy jsou součástí sou-
hrnné zprávy v příloze tohoto zápisu.

9. 9:55 Informace o aktivitách ČLS (předseda).
10. 10:00 Informace o následujících akcích (předseda).
11. 10:20 Ceny PSB za rok 2020. Ceny PSB byly předány Josefu Fantovi, Vladimíru

Zatloukalovi a Vladislavu Ferklovi. Důvody udělení ceny PSB jsou uvede-
ny v jednotlivých medailoncích zveřejněných na webu PSB.

12. 10:40 Různé, diskuse.
13. 10:50 Volby orgánů spolku. Navržení kandidáti:

předseda: 

https://www.ondrej-valenta.cz/trio/


Milan Hron
výbor:
Milan Košulič
Antonín Martiník
Tomáš Pospíšil
Pavel Starý
Tomáš Vrška
kontrolní komise:
Aleš Erber
Libor Hort
Jaroslav Ponikelský

Volby orgánů PSB na období následujících 5 let proběhly tajným hla-
sováním následujícím způsobem:
Každý přítomný člen obdržel při prezenci hlasovací lístek s uvedenými 
jmény kandidátů do jednotlivých orgánů a s celkovým počtem hlasů 
včetně delegovaných hlasů. Členům bylo umožněno hlasovací lístky 
upravit přeškrtnutím jména kandidáta. Hlasování proběhlo vhozením hla-
sovacího lístku do urny. Po ukončení hlasování v průběhu následujícího 
přerušení VČS volební komise urnu otevřela a sečetla hlasy pro jednotlivé 
kandidáty.

14. 11:00 Přerušení VČS (1. exkurzní trasa a oběd ve 12:30)
15. 13:45 Seznámení s výsledky voleb

Volební komise oznámila, že v urně se nacházelo 108 platných volebních 
lístků a navržení kandidáti byli zvoleni každý jednotlivě 108 hlasy pro zvo-
lení, žádný hlas nebyl proti. 
Kontrolní komise pak na bezprostředně následujícím jednání schválila 
předsedou komise Jaroslava Ponikelského

14:00 Schválení usnesení a ukončení VČS, poté následovala druhá část ex-
kurze s ukončením a svačinou u altánu kolem 16:30
Při ukončení předseda PSB Milan Hron poděkoval přítomným za opětovné
zvolení předsedou. Poděkoval rovněž členům dosavadních orgánů, 
jmenovitě Miroslavu Červenému, který do dalšího období nekandidoval, za
dosavadní práci v orgánech. 
Předseda rovněž poděkoval řediteli LZ Konopiště Miroslavu Jankovskému 
a zaměstnancům LZ, kteří se podíleli na přípravě exkurze a spoluvytvářeli 
skvělé zázemí pro konání VČS. Jmenovitě také předseda poděkoval za 
přípravu a vedení exkurze Vladislavu Ferklovi a Petru Kjučukovovi.



Usnesení VČS:

1. VČS bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Pro Silva Bohemica (PSB) v roce 2019
Zprávu o hospodaření PSB v roce 2019
Zprávu kontrolní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce 2019
Zprávu o členské základně PSB

2. VČS schvaluje:
Rozpočet PSB na rok 2020 s rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši -50.000 Kč

3. VČS zvolila orgány PSB na období následujících 5 let, tedy do 11.9.2025 takto:
předseda: 
Milan Hron
výbor:
Milan Košulič
Antonín Martiník
Tomáš Pospíšil
Pavel Starý
Tomáš Vrška
kontrolní komise:
Aleš Erber
Libor Hort
Jaroslav Ponikelský

4. VČS bere na vědomí zvolení Jaroslava Ponikelského předsedou kontrolní komise.

V Klokočné, 11.9.2020

Zapsal:
Milan Košulič

Schválil:
Milan Hron

Přílohy:
Prezenční listina
Seznam delegovaných hlasů
Souhrnná výroční zpráva


