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Vážení přátelé 

Naše územní rada jako každoročně pořádá pro zahrádkáře z Jihomoravského kraje 

Jihomoravský zimní oblastní kurz. Tento kurz spadá do kategorie oblastních školení 

oblastních odborných instruktorů (OŠ-OOI) pořádaných oblastními školícími středisky 

(OŠS) územních rad Českého zahrádkářského svazu. Na rozdíl od ostatních OŠ-OOI je 

náš kurz koncipován pro širokou zahrádkářskou veřejnost. Jeho účastníkům (cca 50 osob) 

budou odborníky z MZLU a z praxe přednášeny přednášky na různá témata z oblasti 

zahradnictví. Na tento kurz si Vás dovolujeme pozvat. 

Kurz bude probíhat během osmi sobot od listopadu do března v čase od 900 do 1300hod. 

Přednášky budou probíhat v Brně v sále na Křenové 67. Je to tramvajemi č. 8, 10 a 12 

nebo trolejbusy 31 a 33 zastávka Masná (druhá od hl. nádraží). Z autobusového nádraží na 

Zvonařce je možno dojít pěšky ulicí Čechyňskou (dle přiložené mapky) nebo přes hlavní 

nádraží.  

Letošní kurz připravoval místopředseda územní rady Ing. Jiří Procházka, na kterého se 

můžete obracet telefonem na číslo 739 382 426 nebo e-mailem na adresu 

prochazka.czs@email.cz.    

 

Přednášky jsou věnovány cibulovým zeleninám, hnojení sírou, Dřevinám do suchého 

prostředí, trvalkám k řezu, zemědělské entomologii  dynamice choroba škůdců vinné révy 

v uplynulé sezóně, Léčivé síle semen a kvalitě doma používaných léčivých rostlin, 

zakládání a vedení ovocných kvasů,  destilaci ovocných pálenek s drobnou degustací na 

konci přednášky, představení zahradního center Malimkovič-Důbrava, kvaponii, a 

novinkám v jádrovinách a drobném ovoci. Na konci kurzu budete pozváni na terénní 

cvičení, které proběhne počátkem června během polního dne na ŠZP Mendlovy univerzity 

v Žabčicích. 
 

Přesto, že přednášející jsou většinou vysokoškolští vyučující a odborníci z praxe, tím i 

nejvyšší kapacity ve svém oboru v naší republice, jsou přednášky podávány srozumitelně i 

pro poučeného laika, jímž většina zahrádkářů je. Proto se nebojte na ně přijít a popřípadě 

pozvat i své přátele.  

 

Na setkání se těší   Za územní radu ČZS Brno venkov 

Ing. Jiří Procházka 

mailto:prochazka.czs@email.cz
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Jihomoravský zimní oblastní kurz ČZS 2019-2020 
OŠ-OOI (oblastí školení oblastních odborných instruktorů) 

 

Přednášky probíhají na ulici Křenová 67, v II. patře 
 

9.11.2019,   
 

900  Ing. Lenka Lefnerová 

ÚKZÚZ 

Cibulové zeleniny 

11:00 Doc. Ing. Pavel Ryant Ph.D. 
Mendelu AF Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin  

Proč hnojit sírou 

 

23.11.2019  
  

  

900  Ing. Bohumil Zavadil  

Střední zahradnická škola Rajhrad 

Dřeviny vhodné do suchého prostředí  

1100  Doc. Dr. Ing Jiří Uher   
Mendelu, ZF, Ústav zelinářství a květinářství   

Trvalky k řezu 

4.1.2020   900  Mgr Jaroslav Malinkovič:  
Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.: 

Zahradní centrum Břeclav a Hodonín 

11:00 Ing. Petr Ackerman, CSc. 
Emeritní pracovník Státní rostlinolékařské správy Brno  
Choroby a škůdci vinné révy  a jejich dynamika v 2019 

11.1.2020  
  

  

900  Ing. Blanka Kocourková CSc.  
PELERO CZ o.s.:  

Léčivá síla semen 

1100  Ing. Helena Pluháčková, Ph.D. 
PELERO CZ o.s. 

Kvalita doma používaných léčivých rostlin 

https://www.zahradkari.cz/zo/slapanice/index.php?str=6145
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Přednášky probíhají na ulici Křenová 67, v II. patře 

 

1.2.2020 900  doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. 
Mendeu AF ústav technologie potravin  
Zakládání a vedení ovocných kvasů 

1100  Ing. Vlastimil Malíček,  
Sagras a.s.Bystřice nad Perštejnem, Technik provozu,  

Destilace ovocných pálenek  -  degustace ovocných pálenek  

15.2.2020  
  
  

900  
Ing. Jakub Beránek, Ph.D. 

ÚKZÚZ 

Zemědělská entomologie  

1100  Ing. Karel Dušek CSc. 

Akvaponie 

 

7.3.2020 
  

900  Ing Dušan Nesrsta  

ÚKZÚZ ZS Lysice:   

Novinky v odrůdách jádrovin 
 

1100  Drobné ovoce 

Termín bude 

upřesněn 

později  

  
Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., Ing. Blanka Kocourková CSc. Terénní 

cvičení v rámci polního dne na ŠLP V Žabčicích  

Změna programu vyhrazena, aktuální změny na www.zahradkari.cz 
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Přednášky budou probíhat v Brně v sále na Křenové 67. Je to tramvajemi č. 

8,10 a 12 zastávka Masná (druhá od hl. nádraží), nebo trolejbusy 31 a 33 

zastávka Čechyňská (druhá od hl. nádraží). Z autobusového nádraží na 

Zvonařce je možno dojít pěšky ulicí Čechyňskou (dle přiložené mapky) nebo 

tramvají přes hlavní nádraží. 
 

 

 

Hlavní 

nádraží 


