Pro Silva Bohemica, z.s.
&
MENDELU, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

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

Pestré lesy pro klimatickou změnu
Anotace
Klimatická změna trápí lesníky zejména v nižších a středních polohách. Nejenom
odumírání smrku, ale i chřadnutí buku na jižních a jihozápadních expozicích, zvyšující se
nahodilost a síla vichřic kladou otázku, jak dále hospodařit, jaké vytvářet porostní typy, jak
moc akceptovat přírodní síly v procesu pěstování lesů, abychom dosáhli pomyslné vyrovnanosti mezi kvalitou dřevní produkce, pravděpodobností jejího dosažení, ekologickou
udržitelností a také plněním ekosystémových služeb pro veřejnost. Na Školním lesním
podniku Křtiny bude prezentován koncept modelů hospodaření pro klimatickou změnu,
který reprezentuje rozličné pěstební modely jako ukázky pro studenty i provozní praxi a
slouží k jejich vědeckému poznávání i následnému praktickému ověření.
Důležitá je i naše první výroční schůze v nezávislém zapsaném spolku, potřebujeme si
„usadit“ naši činnost, organizaci akcí apod. A v neposlední řadě se konečně po dvou letech
můžeme svobodně setkat bez covidových omezení – proto zařazujeme dostatečný prostor
k diskusi přátel a jejich večernímu setkání v důstojných prostorách křtinského zámku.

Datum konání:
Sraz v:
Místo:
www:
Mapa:
GPS:

Čtvrtek 28. 4. 2022 – pátek 29. 4. 2022
13:30 hod (čtvrtek), 8:00 (pátek, odjezd autobusem na exkurzi)
Zámek Křtiny
https://www.zamek-krtiny.cz/
https://mapy.cz/s/cekeducalu
49.2970656N, 16.7415339E

Pro Silva Bohemica, z.s.
Zemědělská 810/3
61300 Brno – Černá Pole

IČ: 14098130
č.ú.: 2502093699/2010

Program
čtvrtek 28. 4. 2022
od

do

12:00

akce
možnost ubytování

13:30

14:00

Prezence

14:00

16:00

Členská schůze spolku

16:00

16:30

Přestávka na kávu a občerstvení (chlebíček jako Brno)

16:30

17:10

Tomáš Vrška: Koncepce modelů hospodaření pro klimatickou změnu
na ŠLP Křtiny a související tvorba LHP kontrolní metodou

17:10

17:40

Lumír Dobrovolný: 50 let převodu na výběrný les na Klepačově – je
tento model udržitelný v kontextu klimatické změny?

17:40

18:10

Tomáš Pospíšil: Bukové hospodářství budoucnosti – přírůst a stabilita
porostů ruku v ruce

18:10

18:30

Diskuse

19:00

24:00

Večeře (křtinský zámecký raut), diskuse v hloučcích, promítání
záznamů z některých dřívějších akcí

pátek 29.4.2022
od

do

akce

7:00

8:00

Snídaně (pro všechny ubytované bude v restauraci na zámku)

8:00

13:00

Exkurze

13:00

Oběd v lese a odjezd domů

Přihlášky
Příjem přihlášek: do formuláře na webovém odkazu:
https://forms.gle/KVt2ur3Ls65MzUaL8 termín: do 31.3.2022
Přednášející se přihlašovat nemusí.

Účastnický poplatek
Jen první den (včetně večeře)

540 Kč

Jen druhý den (včetně oběda v lese)

210 Kč

Oba dny bez noclehu

750 Kč

Oba dny s noclehem

1400 Kč

Pro Silva Bohemica, z.s.
Zemědělská 810/3
61300 Brno – Černá Pole

IČ: 14098130
č.ú.: 2502093699/2010

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 Hron 608 885 525, predseda@prosilvabohemica.cz
Milan Košulič 724 523 500, tajemnik@prosilvabohemica.cz
Tomáš Vrška 602 794 216, Tomas.Vrska@slpkrtiny.cz
Na viděnou se těší
organizátoři
Přílohy:

Program výroční členské schůze
Organizační pokyny

Pro Silva Bohemica, z.s.
Zemědělská 810/3
61300 Brno – Černá Pole

IČ: 14098130
č.ú.: 2502093699/2010

Přílohy
Návrh programu výroční členské schůze ve Křtinách 28. 4. 2022
1.

14:00

2.

14:10

3.

14:15

4.
5.

14:30
14:35

6.
7.
8.
9.

14:40
14:45
14:50
14:55

10.
11.

15:05
15:20

12.
13.

15:35
16:00

Zahájení, případné doplnění a schválení programu (předseda) 10
min.
Volba mandátové/volební komise a návrhové komise (tajemník) 5
min.
Zpráva o činnosti pobočky ČLS Pro Silva Bohemica (PSB) v roce
2021 (předseda) 15 min.
Zpráva o hospodaření PSB v roce 2021 (pokladník) 5 min.
Zpráva kontrolní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce
2021 (RK) 5 min.
Zpráva o členské základně PSB (tajemník) 5 min.
Návrh rozpočtu PSB na rok 2022 (pokladník+předseda) 5 min.
Hlasování o bodech 2-7 (tajemník) 5 min.
Projednání a případně schválení návrhů na změny stanov (členům
bude návrh zaslán předem) 10 min
Informace o následujících akcích a záměrech (předseda) 15 min.
Zpráva o lesopolitice a působení PSB v oblasti myslivosti (J. Duda,
M. Hron) 15 min.
Diskuze a různé 25 min.
Ukončení, přestávka na kávu a občerstvení

Organizační pokyny
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích s vlastní sprchou a WC, případně ve třech
apartmánech tvořených dvěma dvoulůžkovými pokoji a společným WC a sprchou, 50 lůžek na zámku a 20 lůžek v penzionech U Farlíků a u Faustů cca 3 min chůze od zámku.
Všichni ubytovaní budou mít snídani v restauraci na zámku. Umístění do pokojů provede
tajemník na základě údajů v přihlášce. Ubytování je možné od 12:00 hod., zájemci se
mohou naobědvat v zámecké restauraci (není zahrnuto ve vložném).
Stravování: Jídla budou objednána podle údajů z přihlášek. Snídaně je formou bufetu a
jen pro ubytované. Vegetariáni budou uspokojeni jak v rautu, tak při snídani.
Exkurze, doprava: Doprava na exkurzi autobusem. Náročnost terénu: mírná, žádné strmé
kopce, délka pěších přesunů: do 1 km.
Vložné: Je diferencované podle služeb objednaných v přihlášce a přihlášení je uhradí na
základě vystavené zálohové faktury.
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