
    

 Informační měsíčník:          LISTOPAD  2012 

Pro potřebu Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Olomouc  
 

 

 

 
 

 

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Olomouc děkuje všem 

vystavovatelům z řad zahrádkářů, kteří se aktivně účastnili expozice Českého 

zahrádkářského svazu, instalované v pavilonu „H“, na výstavišti FLORA Olomouc. 
 

 

 

 

► Pozvánka na výstavy: 

Vo pardubickou vokurku - 15. 11. 2012 Pardubice 
 

X. ročník soutěže, restaurace Dašický dvůr, součásti zajímavého večera budou přednášky se zahrádkářskou 

tématikou a degustace vítězných i poražených okurek. 

Vánoce ve Frýdlantu - 24. - 26. 11. 2012 Frýdlant nad Ostravicí 
 

ZO ČZS Frýdlant nad Ostravicí pořádá v Domě zahrádkářů. Uvidíte více než tři desítky betlémů a spoustu 

námětů jak připravit pokojné vánoce. Součástí výstavy je prodej adventní vazby, keramiky, cukroví, ozdob, 

svíček a bohaté pohoštění. Otevřeno 24. a 25.11 (9-18 hod),  26. 11. 2012 (8-15 hod). Srdečně zve výbor ZO 

 

VINUM  LAUGARICIO 2012 - Slovensko, Trenčín - 29. - 30. 11. 2012 - 8. ročník medzinárodnej 

výstavy vína, vody a destilátov. 
 

             
Premiérová účasť Vinařství Jožky Šmukaře! Atraktívnosť ponuky vín dopestovaných známym spevákom,  

hudobníkom a moderátorom umocní produkcia jeho cimbalovej muziky priamo v expozícii pavilónu č. 6. 

 Nenechajte si ujsť zážitok z degustácie kvalitného vína v prostredí chýrnej ľudovej hudby z Moravy!  

 

 
 

◄► ☼  Ochrana rostlin na zahrádce v prosinci:  
Uvedený kalendářní přehled je použit s laskavým svolením autorů publikace:  

Účinná ochrana zahradních plodin - Josef Horák, Jaroslav Rod, (GRADA – 2011)↓ 

◄► V prosinci je většina prací na zahrádce již hotová, přichází doba přípravy na zimu, období 

bilancování a rozvahy nad úkoly v  příštím roce. Je třeba především vyhodnotit průběh vegetace, 

zhodnotit pěstitelské výsledky a hlavně si uvědomit z hlediska rostlinolékařské ochrany stupeň a 

rozsah napadení rostlin na zahrádce chorobami a škůdci během vegetace. Na základě tohoto 

vyhodnocení je zapotřebí si promýšlet a i materiálově zajišťovat případná ochranná opatření 

v příštím roce.  

◄► Z ovocných stromů by se měly odstranit mumifikované moniliniozní nebo i jinak poškozené 

zapomenuté plody, případně i zámotky housenek. Ale především je důležité odstranit všechny 

opadané plody ležící pod stromy.  

http://www.expocenter.sk/
http://www.grada.cz/


◄► Před příchodem mrazů musíme zkontrolovat uskladnění přípravků na ochranu rostlin. 

Práškové přípravky nesmí zvlhnout, tekuté zmrznout. Prostory s uskladněným ovocem je třeba 

pravidelně větrat a uložené ovoce kontrolovat. Plody napadené hnilobami ihned odstraňujeme a 

likvidujeme.  

◄► Před zimou vždy zkontrolujeme neporušenost oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř.  

◄► S předstihem si zajistíme program oblastního zahrádkářského školení a dle toho pak 

v zimních měsících navštěvujeme příslušné školicí akce.  

 
 

►◄☼ Nutné práce na zahrádce v prosinci: použité informace jsou čerpány: www.zahradkari.cz: ↓   

►◄Prosinec i tehdy, když na zahrádce neleží sníh, není ani zamrzlá půda a svítí slunce, přináší 

majiteli zahrádky více času, než kdykoli jindy během roku již proto, že se začíná již po 16. hodině 

šeřit a ráno se rozednívá relativně později. Většina prací na zahrádce je již hotová a blížící se zimu 

prozrazuje i některé ptactvo (sýkorky), které stále častěji nalétá k lidským obydlím. Nezapomeňte 

jim vyvěsit krmítko - připevňujete-li ho na kůl, který ze zahrádky na jaře odstraňujete, zatlučte jej 

včas, dokud půda není ještě zamrzlá. Při přikrmování pěvců dbejte na to, aby krmivo nezvlhlo.  

►◄Z ovocných stromů můžete odstraňovat mumifikované (ty jsou na bezlistých stromech snadno 

viditelné) a jinak poškozené zapomenuté plody, odstraňte všechny opadané plody pod stromy a 

můžete podle přízně počasí začít oškrabávat starou borku z kmenů rovnou na plachtu, u stromu 

podloženou. Všechny oškrábané části palte.  

►◄Od poloviny měsíce se již mohou řezat rouby pro jarní přeroubování ovocných stromů. Již 

začátkem měsíce (na sv. Barboru) je dobré pro ozdobu bytu nařezat několik výhonů planých třešní 

se zjevnou násadou květních pupenů, nebo trnek pro domácí rychlení ve váze. Ty vám do vánoc v 

teple vykvetou. Chcete-li spíše květ žluté barvy, ostříhejte na zahrádce z keře několik proutků 

forzýtie (stačí 10. prosince) a namočte je celé na půl dne v teplé (35 
o
C) vodě. Po ošetření dejte 

proutky do vázy s vodou, kterou umístíte v teple. Teplá vodní lázeň pomůže i barborkám z třešní, či 

trnek.  

►◄Ještě nyní můžete v přírodě najít mnohé druhy rostlin použitelných pro vazačské účely. Suché 

části rostlin vhodně doplní nasušené květiny z letního období.  

►◄Před příchodem mrazů si zkontrolujte uskladnění přípravků na ochranu rostlin - tekuté vám 

nesmí zmrznout, sypké nesmí zvlhnout.  

►◄Prostory s uskladněným ovocem často větrejte, skladované ovoce kontrolujte, plody se znaky 

napadení hnilobou vybírejte a poškozené likvidujte. Pro vypěstování nových sazenic révy a pro 

potřebu roubování odeberte ještě před příchodem mrazů réví. Je období rychlení některé zeleniny - 

ve tmě puky čekanky salátové a na světle pažitku, kadeřavou petržel, mangold. Bezmrazých dnů 

využijte ke sklizni kadeřávku, růžičkové kapusty, či zimního pórku ze záhonů, které jste minulý 

měsíc zakryli (slámou, chvojím apod.). Nezapomeňte pravidelně kontrolovat uskladněnou zeleninu. 

Na ochranu proti myším rozmístěte na vhodná místa pastičky s atraktivními (ne však jedovatými) 

návnadami. Při teplotách nad nulou větrejte hodně pařeniště se zeleninou (zimní endivie apod.).  

►◄Ve dnech, kdy nemrzne, zalijte ještě stálezelené rostliny zvláště tehdy, byl-li podzim sušší. 

Dřeviny, choulostivější na rozlámání váhou sněhu (jehličnany) svažte.  

►◄Zasněžená zahrada ulevuje zahrádkáři od té pravé fyzické práce a umožňuje mu v klidu se 

zamyslet nad svými pěstitelskými úspěchy, nad pěstováním v příštím roce, nad potřebou zakoupení 

potřebných hnojiv, semen a sadbového materiálu.  

►◄Tuto klidnější dobu může pěstitel využít ke studiu literatury (zahrádkářské nakladatelství Květ 

v časopise Zahrádkář uvádí širokou nabídku knih, videokazet a PC-nosičů) a k návštěvám 

zahrádkářských školení, kde načerpá nové teoretické poznatky a připraví se na novou vegetační 

sezonu.  

►◄Je ideální období pro naplánování nových výsadeb místo těch co se neosvědčily. Myslete při 

tom i na děti při výběru vhodných a bezpečných rostlin. 

http://www.zahradkari.cz/
http://www.zahradkari.cz/odborne/kalendarium/podrobne/_trvala_krasa_rostlin.htm
http://www.zahradkari.cz/odborne/kalendarium/podrobne/_jedovate_problematicke_rostliny.htm


 

Fotografická soutěž pro mládež: 
 

BARVY  PODZIMU 

Český zahrádkářský svaz, komise pro práci s dětmi a mládeží, vyhlásil pro mládež  

3. ročník fotografické soutěže  

na téma "BARVY PODZIMU" ve dvou kategoriích: 

1. kategorie: ZŠ a odpovídající ročníky G      2. kategorie: střední školy 

 

Každý účastník může poslat do konce ledna 2013 maximálně 3 fotografie na e-mailovou adresu: 

ustredi@zahradkari.cz (minimální velikost obrázku 1,5 Mpx, maximální velikost souboru 4 MB).                

K fotografiím je nutné uvést jméno, adresu a věk soutěžícího a souhlas autora s použitím fotografií při 

prezentaci soutěže. Odborná porota vyhodnotí a ocení v každé kategorii pět nejlepších prací. 

 

 

 

 

 

Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti: 
Vzhledem k úspěchům výtvarných soutěží pro děti v předcházejících letech 

v y h l a š u j e  Český zahrádkářský svaz o.s. 

20. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma: 

"NÁŠ ŽIVOT NA ZAHRÁDCE" 
 

v těchto kategoriích: 

Kresba, malba apod. Polytechnické práce 

A - mateřské školy 

B - 1. stupeň 

C - 2. stupeň 

D - speciální školy 

A - mateřské školy 

B - 1. stupeň 

C - 2. stupeň 

D - speciální školy 

Děti by měly zpracovat kresbu, výkres nebo polytechnickou práci, která bude představovat vztah dětí 

k zahrádce. Do soutěže je možné zaslat obrázek, výkres (formát max. A 3), výrobky z přírodních i 

umělých materiálů. Základní školy provedou výběr z prací, které budou zasílány na ústředí ČZS; 

Územní sdružení ČZS by mělo spolupracovat se školami při výběru dětských prací. 
 

Každá škola, územní sdružení může zaslat pouze 10 prací v každé kategorii. 

Výtvarné práce je nutné zaslat do:  28. února 2013  

na adresu:  Ústředí ČZS o.s., Rokycanova 15, 130 00 Praha 3,  

kde je vyhodnotí komise. Prvních deset nejlepších prací v každé kategorii bude oceněno,  

autoři vyhodnocených prací obdrží hodnotné ceny a diplom. 
 

 

mailto:ustredi@zahradkari.cz


 

Floristická soutěž pro mládež:  

 

Baví tě aranžování a práce s květinami ? Staň se hvězdou floristiky ! 

Český zahrádkářský svaz o.s. 

vyhlašuje 2. ročník soutěže 

Soutěž je rozšířena na tři kategorie:   1. kategorie: ZŠ a odpovídající ročníky G 

2. kategorie: střední školy 

3. kategorie: senioři zahrádkáři 

Přihlášky na příslušné územní sdružení ČZS je nutno podat do 24. 4. 2013. 

Zemská kola soutěže proběhnou na přelomu května a června 2013 v Olomouci a Praze  

Finále soutěže proběhne na výstavě "Květy 2013" Lysá nad Labem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

► Poradenská služba – každou středu, mimo 1. v měsíci,   mezi 13,
00

 a 16,
00 

hodinou (na sekretariátě ÚS ČZS)     
 ZO ČZS si mohou vyzvednout na sekretariátě ÚR ČZS v Olomouci, tř. 1.máje 5, každou středu, mimo 1. v měsíci: 

►  členské známky na rok 2012 + ke každé známce zdarma „Rukověť zahrádkáře 2012“ + kalendářík    
 

►► CD a publikace k objednání a zakoupení na ÚS ČZS Olomouc: 
 

►  CD:                 Choroby a škůdci zahradních rostlin – aktualizovaná a doplněná verze (2012), J. Rod / cena 50,- Kč 

►  CD:               Výstavy  ČZS – nově zpracované CD - lze objednat na ústředí / cena 50,- Kč 

► publikace:    pomologie: Jádroviny a Peckoviny – Bc. T. Jan a Ing. D. Nesrsta – cena 120,- Kč za jeden díl 

► publikace:    Účinná ochrana zahradních plodin / Rostlinolékař radí – J. Horák, J. Rod / cena 185,- Kč / při osobním odběru 

► publikace:    Zahrádkáři v Čechách a na Moravě – ČZS – cena 50,- Kč vč. poštovného a balného na základě objednávky ZO nebo ÚS 

► publikace:    Atlas chorob a škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin, 4. vydání  – J. Rod / cena 228,- / při osobním odběru 

► publikace:    Ovocnářská ročenka 2012 – cena 20,- Kč 

 

Telefonické dotazy mimo středu Vám zodpoví členové ÚS ČZS Olomouc: 
 

Předseda – J. Rod, tel.: 723 339 521, e-mail: jaroslav.rod@centrum.cz                                                                                                                                
 

tajemník - J.Skarupský, tel.: 605 127 698,  e-mail: j.skarupsky@seznam.cz                                  hospodář – J. Kačerová, tel.: 775 639 152  
 

Redakce: Vlasta Schubertová, ČZS ÚS Olomouc - konečná úprava                                                                                      (neprošlo jazykovou úpravou)  
 

mailto:jaroslav.rod@centrum.cz
mailto:j.skarupsky@seznam.cz

