Pro Silva Bohemica, pobočný spolek ČLS
&
Městské lesy Hradec Králové, a.s.
&
VÚLHM, v.v.i., výzkumná stanice Opočno

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

Borovice lesní – obnova, pěstování, perspektivy
Anotace
Borovice je v poslední době jednou z dřevin nejvíc postižených několikaletou periodou sucha. Kromě nedostatku vody ale rychlé prosychání ovlivnily i další faktory – způsob jejího
pěstování a škůdci. Na většině území vznikají borové porosty umělou obnovou, ale máme
i lokality s výbornými podmínkami pro přirozenou obnovu z kvalitních porostů. Po sedmi letech od návštěvy Dokeska se budeme borovici věnovat právě tam, kde má dlouhou tradici
a je možné porovnat pestrost a výsledky jak obnovní, tak i pěstební.
Diskutovat budeme přímo v lese o historii i perspektivách této dřeviny a jejím zapojení do
porostních směsí. Diskuzi bude jako každoročně předcházet blok zajímavých přednášek.
Mimořádně kvůli omezenému rozsahu loňských a letošních akcí programu předřadíme
lesnickou vycházku zajímavými porosty kolem Opočna s odbornými komentáři pracovníků
VÚLHM, VS Opočno.
Výroční členská chůze našeho spolku bude mít obvyklý (nevolební) formát.

Datum konání:
Místo:
www:
Mapa:
GPS:

Středa (odpoledne) 6.10., čtvrtek 7.10. a pátek 8.10.2021
Kemp Stříbrný rybník, Hradec Králové
https://www.kempstribrnyrybnik.cz/kontakt/
https://mapy.cz/s/pudodolapu
50.2037425N, 15.8942328E

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

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

Program
Středa 6. 10. 2021
16:00
16:00 – 19:00
19:30 – 20:00
20:00 - …

sraz u lesních školek v Mitrově, (mezi Třebechovicemi a Opočnem,
těsně za Mitrovem odbočka vpravo na lesní cestu ke školkám:
50.2099547N, 16.0288481E)
lesnická vycházka poblíž Opočna
ubytování a večeře (kemp Na Stříbrňáku, pro navigaci „Parkoviště
Stříbrný rybník“ na ulici Lhotecké (50.2064272N, 15.8900606E), pro
ubytované je možný vjezd do kempu
neformální diskuze v hloučcích

Čtvrtek 7. 10.2021
9:00 – 9:30
9:30 – 12:00
12:00 – 13:30
14:00 – 17:30

17:30 – 18:30
18:30 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 - …

prezence (u venkovního pódia na východní straně rybníka, kde budou
probíhat schůze i přednášky: 50.2057783N, 15.8950622E)
výroční členská schůze
oběd
blok přednášek proložený občerstvením, diskuze
Milan Zerzán: Význam borovice a způsoby jejího pěstění v Městských
lesích HK v budoucnu
Ondřej Špulák: Poznatky z lyzimetrického zjišťování vodního režimu
lesních půd
Aleš Erber: Zvýšení vitality borových porostů netradičními zásahy
Radek Jůza: Historie, současnost a perspektiva pěstění borovice
v Městských lesích
zástupce LOS: Současná situace a perspektivy borovice lesní
v podmínkách GKZ
Jiří Novák: Moderní poznatky o pěstování borovice, které by vám
neměly uniknout
ubytování
večeře
pro zájemce: moderovaný program, pro ostatní: neformální diskuze
neformální diskuze v hloučcích

Pátek 8. 10. 2021
7:00 – 8:00
8:00 – 12:00
12:00 – 13:00

snídaně pro ubytované, uvolnění pokojů
exkurze v lesích města Hradec Králové
oběd a ukončení

Přihlášky
Příjem přihlášek: do formuláře na webovém odkazu:
https://forms.gle/4mzeVLdbCX4iuBvt8 termín: do 20. 9. 2021.
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Přednášející se přihlašovat nemusí.

Účastnický poplatek
Účastnický poplatek pro členy i nečleny PSB:
Základní vložné:

250

Příplatek dle objednaných služeb:
1 nocleh
1 snídaně formou bufetu pro ubytované
1 oběd (dle výběru v přihlášce, včetně jednoho nápoje – alko nebo nealko)
1 večeře (dle výběru v přihlášce)

250
110
150
110

Úhrada účastnického poplatku: Úhradu celkové částky vložného včetně objednaných
služeb provedete na základě zálohové faktury, která bude přihlášeným účastníkům zaslána do týdne po přihlášení na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Po akci zašleme
všem platícím účastníkům daňový doklad na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
Pokud bude v jedné přihlášce na jednu e-mailovou adresu uvedeno více osob, bude zaslána jedna souhrnná zálohová, resp. konečná faktura (daňový doklad).
Kontakt na organizátory: Milan Košulič +420 724 523 500,
tajemnik@prosilvabohemica.cz
Na viděnou se těší
Milan Zerzán & Jiří Novák & Milan Hron
Přílohy:

Program výroční členské schůze
Organizační pokyny
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Přílohy
Návrh programu výroční členské schůze v Hr. Králové dne 7. října 2021
1.
2.
3.

9:30
9:35
9:40

4.
5.

9:55
10:00

6.
7.

10:05
10:10

8.
9.
10.
11.

10:15
10:25
10:40
11:00

12.
13.
14.

11:20
11:40
12:00

Zahájení, případné doplnění a schválení programu (předseda) 5 min.
Volba mandátové/volební komise a návrhové komise (tajemník) 5 min.
Zpráva o činnosti pobočky ČLS Pro Silva Bohemica (PSB) v roce 2020
(předseda) 15 min.
Zpráva o hospodaření PSB v roce 2020 (pokladník) 5 min.
Zpráva revizní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce
2020 (RK) 5 min.
Zpráva o členské základně PSB (tajemník) 5 min.
Návrh rozpočtu PSB na rok 2021 a výhled do roku 2022
(pokladník+předseda) 5 min.
Hlasování o bodech 2-7 (tajemník) 10 min.
Informace o dění v ČLS, info o VH ČLS (předseda) 15 min.
Informace o následujících akcích a záměrech (předseda) 20 min.
Zpráva o lesopolitice a působení PSB v oblasti chovu zvěře (J. Duda,
M. Hron) 20 min.
Návrhy dalších aktivit PSB a jejich projednání – (předseda) 20 min.
Diskuze a různé 20 min. (do oběda)
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/z2eiGwfX2hVL8Mz39
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Organizační pokyny
Ubytování: V chatkách v kempu Stříbrný rybník: https://www.kempstribrnyrybnik.cz/
chatky-2/
Stravování: Jídla budou objednána podle údajů z přihlášek. Snídaně je formou bufetu a
jen pro ubytované.
Exkurze, doprava: Exkurze bude probíhat v nenáročném rovinatém terénu s krátkými vycházkami od aut cca do 200 m. Doprava vlastními auty účastníků po lesních cestách
sjízdných pro silniční vozidla.
Vložné: Je diferencované podle počtu noclehů a jídel objednaných v přihlášce a přihlášení
je uhradí na základě vystavené zálohové faktury.
Sborník přednášek bude k dispozici po akci v elektronické verzi a pro zájemce v tištěné
verzi k zakoupení v e-shopu.
I když je první den převážně „spolkový“, rádi uvítáme i potenciální nové členy.
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