
ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.  
 

Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 

  Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68  
tel.: 221 082 384, web: www.cesles.cz, e-mail: cesles@cesles.cz 

IČ: 00549746, DIČ: CZ00549746, č. účtu: 262516170/0300 ČSOB 

Vážené dámy, vážení pánové, 
obracím se na Vás s žádosti o pomoc při vytvoření samostatné expozice a možnosti 

uspořádání soutěže v rámci veletrhu Silva Regina 2016. Rád bych shromáždil zajímavé lesnické 
výroky, citáty a moudra, jež bych zde prezentoval a ze kterých budou formou hlasování účastníků 
na veletrhu vybrány ty nejlepší. Smyslem této aktivity je ukázat veřejnosti, že lesnictví má dnes co 
nabídnout i v oblasti ideové, že existuje určitá názorová pestrost v jednotlivých úhlech pohledu na 
les a lesní hospodářství a že to umíme vyjádřit stručným, nadčasovým a třeba i vtipným způsobem.  

Kategorie výroků: 

1) Lesnický výrok, který nejlépe vyjadřuje současný stav 
lesa a lesního hospodářství – cena: „Lesnický klasik“ 

 

- jedná se o seriózní výrok z pohledu filozofického, odborně teoretického či praktického  

- autorem by měl být občan ČR  

- měl by se vztahovat k lesu a lesnímu hospodářství ČR nebo alespoň určitým způsobem 

s tím souviset  

- max. rozsah je 700 znaků vč. mezer (čím kratší, tím lepší) 
 

2) Lesnický antivýrok – cena: „Borovicová šiška“ 
 

- který vyjadřuje nepochopení, neznalost a aroganci ve vztahu k lesu a lesnímu 

hospodářství ČR 

- autorem by měl být občan ČR, k zaslání doložitelného výroku není potřebný jeho souhlas 

- měl by se vztahovat k lesu a lesnímu hospodářství ČR nebo alespoň určitým způsobem 

s tím souviset  

- max. rozsah je 500 znaků vč. mezer (čím kratší, tím lepší) 
 

 U každého výroku nutno doložit rok zveřejnění a zdroj autora (citace publikace, internetový 

odkaz, naskenovaná kopie; u první kategorie (pokud nelze doložit jinak) stačí i písemný souhlas 

autora). Výrok by měl být starý max. 10 let, výjimečně může být i starší. Výrok s uvedením zdroje 

lze zaslat i anonymně. Navrhovatelem výroku může být jakákoliv osoba. Navrhovatel může zaslat 

i více výroků. Je třeba uvést u každého výroku, pro jakou kategorii je navržen. 

 Vítěz každé kategorie dostane cenu a diplom, navrhovatelé vítězných výroků obdrží drobný 

dárek. Soutěž se bude maximálně prezentovat v médiích. 

Vaše návrhy můžete posílat do 29. února 2016 na adresu:  lesnicky.vyrok@seznam.cz 
Prosím o případné přeposlání tohoto letáku dalším vhodným osobám či jeho vytištění a vyvěšení na 
veřejném místě na vašem pracovišti. 

 

Děkuji. 
Ing. Josef Lenoch, Ph.D. 
předseda ČLS, p. s. při LDF MENDELU 
Zemědělská 3, 613 00 Brno 
E-mail: josef.lenoch@seznam.cz 
Tel.: 777 974 605 
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