
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

ZPRAVODAJ 
Územní rady Brno-venkov 1/2005 

 

 

 

KONTAKTY – ZMĚNY 

1. Sídlo sekretariátu je v prostorách a.s. 

LANAREST, bývalá Mosilana, ulice  

Křenová 19, 602 00 Brno. Areál je u 

tramvajové zastávky linky č. 8, 10 a 13 asi 

100m od hlavního nádraží ČD a nedaleko 

nádraží autobusového. Kancelář je v budově 

č. 13 v 1. patře, dveře č. 13/111. Cesta je 

označena tabulkami. Úřední hodiny jsou 

každé pondělí 10-14 hod. Poštu zasílejte na 

adresu Sekretariát ÚR ČZS Brno-venkov, 

Křenová 19, 602 00 Brno. Telefonní linka 

v úředních hodinách je 543 530 189; mimo 

ně můžete volat na mobil přítelkyně 

tajemnice Jirkůvové: 777 719 876.  –Za–  

 

NALÉHAVÉ ÚKOLY 

2. Žádáme všechny předsedy, případně 

jednatele ZO o zaslání přehledu činnosti ZO  

za rok 2004 na formulářích ústředí (najdete 

ve věstníku ČZS č.1/2004) na sekretariát ÚR 

Brno - venkov do 31.12.2005.  –Za–  

3. Výroční členské schůze ZO mají 

proběhnout  do konce března. úhrada 

členských známek na ústředí musí být 

provedena také do 31.3.2005. Neprodané 

členské známky je možno vrátit na ústředí do 

31.12.2005.  –púr– 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

4. Jako náhrada za zrušený časopis 
Zahrádky a zahrady vychází jako příloha 

tohoto zpravodaje časopis Rádce zahrádkáře. 

Tento časopis vychází v omezeném množství 

a je distribuován přes ZO,  které mají 

možnost si jej rozmnožit na požadovaný 

počet exemplářů dle své potřeby. –Pr– 

5. Jihomoravský zimní oblastní kurz, 

proběhl dle programu který byl přiložen 

k minulému zpravodaji. Pouze téma paprik 

bylo nahrazeno růžemi od doc. Jaši, protože 

se přednášející omluvil. Ale o papriky jsme 

nepřišli, protože ty do své přednášky 

operativně zařadil doc. Malý. Kurz byl 

ukončen přednáškami 5.3. Letos zkoušíme 

některé novinky a podle toho, jak se osvědčí 

a jaký o ně bude zájem, budou zařazeny do 

příštího ročníku kurzu. Jedná se o pořízení 

magnetofonového nebo video záznamu 

jednotlivých přednášek, které by potom bylo 

možno vypůjčit pro ZO na sekretariátě. 

Seznam těch které se podaří pořídit bude 

uveřejněn v příštím čísle zpravodaje. 

Připomínky ZO k průběhu kursu a návrhy 

témat zpracujte prosím písemě a po svých 

delegátech doručte na plenární zasedání ÚR 

Brno-venkov, které se bude konat 14.6.2005 

 –Pr– 

6. Internetové stránky naší ÚR byly 

dočasně vypnuty z technických důvodů. 

Budou budeme se snažit, aby byly 

zprovozněny do prázdnin. V současnosti 

můžete využívat webových stránek 

pražského ústředí www.zahradkari.cz. Na  

adrese prochazka@pest.srs.cz si můžete 

objednat zasílání tohoto Zpravodaje, časopisu 

„Rádce Zahrádkáře“  a materiálů 

k Jihomoravskému zimnímu oblastnímu 

kurzu na Váš e-mail.  –Pr– 

http://www.zahradkari.cz/
mailto:prochazka@pest.srs.cz
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7. Věstník 2/2004 je v  celém rozsahu 

platný, pouze s výjimkou přechodu na 

podvojné účetnictví. Toto se odkládá o 2 

roky. ÚR doporučuje vést od 1.1.2005 nový 

účetní deník, aby si ZO osvojily nové 

členění. Rozhodnutí o odkladu podvojného 

účtování musí vzejít z členské schůze 

nemůže být rozhodnutím pouze pokladníka - 

za účetnictví odpovídá předseda.  –púr– 

8. Právní poradna pro zahrádkářské 

záležitosti JUDr. Antonín Krch bude každé 

druhé pondělí v měsíci od 14-16 hod. 

Poskytovat potřebným právní poradu v 

místnosti ÚR Brno-venkov Křenová 19. 

Každé druhé úterý v měsíci má úřední hodiny 

na Křenové 67 na ÚR Brno-město od 14-16 

hod.  –púr– 

9. Svaz vinařů Velké Bílovice p. Krška tel. 

519 348 982, 721 414 575 sestavuje na 

webových stránkách termínový kalendář 

výstav vín. Nabízí ZO, které výstavy 

pořádají,  začlenění termínů do seznamu je to 

zdarma. –púr– 

10. Na ÚR Brno-venkov je k dispozici k 

nahlédnutí „metodika“ uzavírání nájemních 

smluv. –púr– 

11. Upozorňujeme všechny ZO, že ve 

věstníku ČZS č. 1/2005 jsou uveřejněny:  

- usnesení z ustavujícího zasedání 

republikové rady ČZS, informace o členské 

známce a zejména informace o účetnictví ZO 

- přílohou věstníku jsou nové stanovy ČZS, 

jednací a volební řád. Doporučujeme všem 

ZO stanovy prostudovat a založit, protože 

jsou dokumentem právně důležitým.  –Za– 

12. Školení účetních o novém způsobu 

účtování - podvojné účtování - proběhlo 

29.11.2004 v 15,30 - 18 ,00 hod v zasedací 

místnosti ÚR Brno-město Křenová 67- 

zprávu podala př.Chmelíková: 

- Školení proběhlo ve velké zasedací 

místnosti ÚR Brno-město. Ze ZO spadajících 

pod ÚR Brno-město, se zúčastnilo 35 

účetních. Školitel ing. Tajovský - předseda 

revizní komise republikové rady, seznámil 

přítomné se způsobem odpisu majetku a s 

archivací. Hlavním bodem školení byla 

instruktáž o vedení podvojného účetnictví v 

ZO. Všichni účastníci školení ze ZO obdrželi 

skripta s návodem, jak vést podvojné 

účetnictví v ZO a k tomu potřebný nový 

účetní deník. Na závěr byla od většiny 

přítomných vznesena stížnost na nutnost 

vedení podvojného účetnictví, když jsou u 

většiny ZO ČZS účetní obraty malé. Ty ZO, 

jejichž účetní se školení nezúčastnili, mohou 

si skripta a účetní deník vyzvednout na 

sekretariátě ÚR ČZS Brno-venkov v Brně, 

Křenová 19 v úředních hodinách. -Vy- 

13. K podvojnému účetnictví: Povinný 

přechod ZO na podvojné účetnictví se o 2 

roky odkládá. Pro ZO bude povinné od 

1.1.2007. Odklad ZO musí ale odsouhlasit 

její členská schůze. Za způsob účetnictví 

odpovídá předseda ZO. ÚR doporučuje ZO 

vést od 1.1.2005 nový účetní deník, aby si 

ZO osvojily nové účetnictví. –púr– 

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY 

14. Informace ze zasedání PÚR 4.12.2004 

- Zimní odborný oblastní kurz: proběhly 3 

soboty kurzu. Zájem je veliký 

- Zasedání Republikové rady v Bohdanči se 

zúčastnil  delegát naší ÚR - předseda př. 

Zavřel.  Viz samostatná zpráva. 

- Svazová vyznamenání byla udělena dle 

našich návrhů: st. I –František Čech, st. II-

Vincenc Borýsek, Josef Zavřel, 

B.  Vašulka   

- Školení účetních o novém způsobu 

účtování - podvojné účtování - proběhlo 

29.11.2004 Všichni účastníci školení ze 

ZO obdrželi skripta s návodem, jak vést 

podvojné účetnictví v ZO a k tomu 

potřebný nový účetní deník. Ty ZO, 

jejichž účetní se školení nezúčastnili, 

mohou si skripta a účetní deník 

vyzvednout na sekretariátě ÚR. 

Zpráva ze sekretariátu : 

- byly upomenuty ZO, které dluží 

příspěvky, v současné době dluží už pouze 

3 organizace a to: ZO Deblín, ZO  

- Veverské Knínice dluh za dvě známky tj. 

120,-Kč již vyrovnaly.  

15. Informace ze zasedání PÚR 18.1. 2005 

- PÚR na této schůzi schválilo kooptaci 

Mgr. Josefa Flíčka ze ZO Ivančice III do 
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představenstva ÚR, za odstoupivšího př. 

Josefa Zavřela z Deblína                                 

- V ZO Ivančice-Střibský mlýn došlo ke 

změně předsedy organizace. Nový 

předseda je př. Nosek Karel, Brno, 

Podnásepní 20.  

- Projednána možnost odkladu zavedení 

podvojného účetnictví do ZO. ÚR již 

účtuje v podvojném účetnictví 

- Pravidelné poradny JUDr.Antonín Krcha 

budou i na našem sekretariátě 

- Nabídka svazu vinařů Velké Bílovice  

- Konečný termín členských schůzí ZO  

- Metodika uzavírání nájemních smluv. 

16. Informace ze zasedání  PÚR 18.1.2005 

- Registrační listy dosud nepředalo 34 ZO 

- Na sekretariátě jsme instalovali počítač, 

který využijeme k registraci ZO a pro 

adresáře funkcionářů, k vyřizování 

administrativy a k účetnictví 

- Zainteresovaným ZO (12) budou zaslány 

pokyny RR pro pořádání místních výstav 

vín 

ZPRÁVY Z REPUBLIKOVÉ RADY 

17. Zpráva z ustavujícího zasedání 
republikové rady ČZS, konaného dne 

11.12.2004 v hotelu Technik  Lázně 

Bohdaneč. 

     V podvečer zasedání dne 10.12.2004  byla 

ovocnářská beseda na téma „Ovocnářský 

rok“ a „perspektivní odrůdy“. Beseda byla 

zároveň jako zasedání ovocnářské komise. 

Zasedání řídil její předseda ing. Zahradník. 

V současnosti  je v ČR registrováno 97 odrůd 

jabloní (bude zveřejněno v Zahrádkáři 

1/2005). Nejrozšířenější BIO odrůda v 

Evropě je TOPAZ. BIO jablka mohou být 

ošetřena max. 3x mědí do květu a dál 7x síra. 

Ing.Rod seznámil přítomné, v kterých 

oblastech v r. 2004 byla velká strupovitost, 

bylo torozdílné podle oblastí a místa. 

 

Zasedání RR ČZS 11.12.2004 

     Při prezentaci byly odevzdány připomínky 

ke stanovám ČZS zástupci právní komise. 

Celkem bylo podáno 47 návrhů z 27 

organizací. Tento materiál komise 

zpracovávala během zasedání RR ČZS. Na 

začátku zasedání se stanovil program, který 

byl schválen a bylo dle něj řízeno zasedání, 

t.j.volba pracovníka předsednictva a komisí. 

Zprávu o činnosti představenstva RR 

přednesl její předseda RNDr Klimeš. 

Zabýval se mimo jiné právním aspektem 

zahrádkových osad, jejich činností a rušením 

v souvislosti s převodem půdy do 

soukromých rukou, dále úspěšným 

vystoupením zahrádkářů na výstavách ovoce 

a zeleniny a odbornými kluby působícími v 

jednotlivých regionech. Pokles členské 

základny za uplynulý rok je 11 tis. členů. 

Výsledky hospodaření RR ČZS přednesla 

přítelkyně Kolářová. RR hospodařila se 

ziskem 1 257 tis.Kč, Nakladatelství Květ 

mělo zisk 199 tis. Kč. Nebyl vyčerpán „Fond 

rozvoje územních rad“ - financování 

výpočetní techniky atd. Seminář hospodářů 

UR bude 19.2.2005. 

Složení delegátů - pozváno 75, přítomno 71, 

t.j. 94,7%, (68 mužů,7 žen). Průměrný věk 

delegátů byl 64 roků, z toho do 50 roků 

1 člen, do 60 roků 17 členů, z toho 4 ženy, do 

70 roků 46 členů, z toho 3 ženy a do 80 roků 

1 člen.  

Po diskuzi byl dále projednán návrh Stanov 

ČZS. K tomuto bodu programu byla značně 

dlouhá diskuze, které se zúčastnilo přes 

polovinu delegátů. Konečné znění bude 

rovněž obsahem „Věstníku“.  

Volba nového představenstva RR ČZS 

proběhla podle platného jednacího řádu.  

Usnesení z ustavujícího zasedání RR ČZS   

bude zveřejněno ve „Věstníku“.  

Dotazy delegáta ÚR Brno-venkov: 

1. Je třeba vést podvojné účetnictví, když ZO 

nemá žádný majetek a vybírá pouze členské 

příspěvky? 

Odpověděl ing.Zacpal - předseda fin. komise 

RR - doporučuje vést „Účetní deník“, jak 

stanoví „Věstník 2/2004“, povinné zavedení 

podvojného účetnictví bude odročeno o 2 

roky. 

2. Převod organizací v rámci reorganizace 

krajů Vysočina-Brno: 

Členská schůze rozhodne, v které ÚR chce 

být registrována. 

3. Rušení organizací v důsledku zániku osad, 

nebo úbytku členů. 

Rušení organizací řeší stanovy a je třeba je 

řádně provést. Viz též „Věstník 2/2003 a 

2/2002, zde je vysvětlena problematika 

vypořádání majetku ZO ČZS. 
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4. Budou nové průkazy? Odpověděla pí 

Kolářová. Nové nebudou, ústředí má ještě 

staré, možno objednat, jinak známky vylepit 

na volná místa. 

5. Školení - seminář hospodářů ÚR bude 

19.2.2005 a tito budou dále informovat ZO. 

Zpracoval J.Zavřel - delegát zasedání RR 

ČZS  

Brno 17.1.2005      –Za– 

NABÍDKY-INZERCE 

18. Zprávy, reklamy výstav, kulatá výročí 
zasloužilých členů a vše ostatní, co chcete 

uvést ve známost zahrádkářům v našem 

okrese, rádi zdarma uveřejníme. –Pr– 

19. Program klubu zahrádkářek 

17.3.2005 15
30

 seminární místnost u skleníků 

botanické zahrady na Kotlářské ulici: 

Velikonoční dekorace – ukázky a zhotovení 

22.4. – autobusový zájezd do Olomouce na 

jarní zahrádkářské trhy. Cena 150 Kč. 

Přihlášky a podrobnosti: Ing Ševčíková, 

tel:549 420 353. 

19.5.15
30

 Seminární místnost u skleníků 

botanické zahrady na Kotlářské ulici: jarní 

burza rostlin –Šv– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigovala redakční rada Zpravodaje. 

Předseda: Ing. Jiří Procházka, členové: Josef 

Zavřel, Ing. Věra Ševčíková. Křenová 19, 

602 00 Brno, 543 530 189 Dáno do tisku 

20.3.2005. 

 


