
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

ZPRAVODAJ 
Územní rady Brno-venkov 4/2005 

 

 

 

KONTAKTY – ZMĚNY 

1. Sídlo sekretariátu je v prostorách a.s. 

LANAREST, bývalá Mosilana, ulice  

Křenová 19, 602 00 Brno. Areál je u 

tramvajové zastávky Vlhká 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 ZO které doposud 

nezaslaly na ÚR registrační list organizační 

jednotky ČZS na formulářích ústředí (najdete 

ve věstníku ČZS č. 1/2004) aby tak obratem 

učinily. Vyplněné tiskoviny zašlete prosím 

ve dvou vyhotoveních. Do 18.10.2005 

nebylo předáno ještě 18 registračních listů 

ZO. -púr- 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

3. Odborná příloha je stále tištěna 

černobíle ale její barevnou verzi si můžete 

objednat pro zasílání e-mailem na adrese 

prochazka@pest.srs.cz. V podzimním čísle 

přílohy se v obsahu objevil článek o dosnách 

ale v časopise nebyl uveřejněn. Za řádění 

tiskového šotka se omlouváme a uvedený 

článek přinášíme v tomto čísle. –Pr–   

4. Jihomoravský zimní oblastní kurz,  má 

již stanovený program.  Pozvánka na kurz je 

přiložena k tomuto zpravodaji. Bude opět 

probíhat na Mendlově zemědělské a lesnické 

univerzitě stejně jako loni. V letošním roce je 

orientován na vinaře.  –Pr– 

5. Webové stránky ÚR ČZS Brno-venkov 

se stále ještě nepodařilo zprovoznit pro 

přílišnou vytíženost webdesignera.  –Pr– 

6. Připravujeme CD-ROM z loňského 

Jihomoravského zimního oblastního kurzu. 

Tento CD-ROM bude obsahovat materiály 

které jsme získali v průběhu kurzu. Bude 

k zapůjčení na sekretariátu ÚR. Pokud jej ZO 

budou chtít do vlastní knihovny, bude jim za 

malý manipulační poplatek zkopírováno. 

Předpokládané datum vyjití 1.1.2006 –Pr– 

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY 

7. Informace ze zasedání  PÚR 23.8.2005 

- PÚR schválilo kopírování Zpravodaje ÚR 

včetně odborné přílohy na komerční 

kopírce. Honoráře za příspěvky do přílohy 

budou zvýšeny na 1,50 za řádek, u 

fotografií 50Kč za kus. Platnost od čísla 

Zpravodaje a přílohy 1/2006 

- Byl schválen nákup papíru a toneru pro 

tiskárnu, disket pro PC a 400 ks 

poštovních znánek v hodnotě 7,50 Kč. 
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- Byl schválen požadavek na dotaci na 

vydávání 4 čísel Zpravodaje + přílohy pro 

rok 2006, v celkové výši 14.000 Kč. Plán 

rozpočtu dle jednotlivých položek nákladů 

je přílohou zápisu. 

- Dále byl schválen požadavek na dotaci 

pro Zimní oblastní kurz 2005/2006 ve výši 

28.000 Kč. 

- Požadavek na dotace 2006 za ÚR Brno-

venkov zpracuje Ing. Ševčíková do 

zasedání PÚR 15.11.2005, kde budou 

projednány. 

- Na diskusní příspěvek př. Stohla, 

přednesený na plenární schůzi ÚR 

15.6.2005, odpoví písemně př. Zavřel. 

- Na základě  informace z ústředí ČZS 

prodlužuje se termín přihlášek ZO o 

dotace na rok 2006 do 30.10.2005. 

Celkový požadavek za ÚR vypracuje Ing. 

Ševčíková do zasedání PÚR 15.11.2005, 

kde bude projednán. 

8. Informace ze zasedání  PÚR 12.9.2005 

- Stále chybí ještě registrační listy od 19 

základních organizací ČZS. 

- ZO budou telefonicky dotazovány, zda a 

kdy letos uspořádají své výstavy výpěstků 

a zda se svými vybranými výpěstky 

účastní expozice naší ÚR na celostátní 

výstavě ČZS Hortikomplex ( 6.-9.10.2005 

v Olomouci). 

- Na 17 základních škol a na školský úřad 

Jm kraje byla zaslána výzva k účasti 

v 13. ročníku soutěže ČZS pro děti na 

téma „Můj oblíbený strom“. 

- Bylo zajištěno stálé místo pro uložení 

archivačních materiálů ÚR ČZS Brno-

venkov. Přestěhování proběhne do konce 

října 2005. V měsíci září bude dána 

výpověď z prostor v Ostopovicích. 

- Zajištění expozice ÚR Brno-venkov na 

celostátní výstavě ČZS Hortikomplex – 

6.-9.10. v Olomouci. Bylo dohodnuto, že 

expozici bude aranžovat pí Kopuletá 

z Ivančic. Informativní schůzka s ní 

proběhne v Ivančicích 19.9., předběžně po 

17. hod. Účastní se jí za ÚR předseda 

Josef Zavřel a členové PÚR Ing. 

Ševčíková a Mgr. Flíček. Pro expozici 

zajistil Mgr. Flíček zapůjčení videokazet o 

pěstování chřestu od pěstitele M. Černého 

z Ivančic. 

9. Informace ze zasedání  PÚR 18.10.2005 

- Do data zasedání nebylo předáno ještě 18 

registračních listů ZO. 

- Ing. Procházka předal první CD, do něhož 

zpracoval 1. část přednášek minulého 

zimního oblastního kurzu. CD bude 

k zapůjčení pro ZO začátkem roku 2006. 

- Přítel Zavřel a Ing. Ševčíková připraví 

náplň Zpravodaje  ÚR č. 4/2005 do 21.10. 

a předají tajemnici př. Jirkůvové 24.10. 

k přepsání na disketu pro ing. Procházku.  

- Další školení účetních ZO,  proběhne v 

lednu 2006, termín bude upřesněn ( zatím 

je přihlášeno 10 zájemců). 

- Účast ÚR na výstavě Hortikomplex : 

Expozici zajišťovali členové 

představenstva ÚR -  předseda Josef 

Zavřel, Ing. Ševčíková a Mgr. Flíček. 

Expozici instalovala a aranžovala pí 

Kopuletá. ÚR se výstavy účastnila také 2 

videokazetami př. Černého o pěstování 

chřestu. Kazety budou po výstavě na ÚR 

vráceny a zůstanou v majetku ÚR. 

Náhradou dostane př. Černý věcný dar 

v hodnotě 300 Kč. Př. Karas, který 

věnoval barevné fotografie chřestu, obdrží 

věcný dar v hodnotě 200 Kč. Fotografie 

rovněž zůstanou v majetku ÚR.  

- Paní Kopuleté byl odsouhlasen PÚR 

věcný dar v hodnotě 1.500 Kč. Na 

instalaci expozice vyjela z ÚR 2 auta, 

cestovné uhradila pořadatelská ÚR 

Olomouc. 

- Na výstavu byl vypraven z naší ÚR 7.10. 

autobusový zájezd organizovaný Klubem 

zahrádkářek. Byl plně obsazen. 

- ZO, které vystavovaly v naší expozici, 

bude zaslán děkovný dopis. 

- PÚR se rozhodlo zaslat pořadateli výstavy 

ČZS – ÚR ČZS Olomouc připomínky 

k organizaci: 

∙ zajistit celodenní kontaktní službu na 

mobilu, před a v době instalace 

expozice 

∙ oznámit vystavovatelům předem 

kritéria, dle kterých komise úroveň 

expozic hodnotí 

∙ vysvětlit, jek je možné, že některé ZO 

vystavují odrůdy, které nejsou 

zapsány v odrůdové knize 
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- ZOK 2005/2006 : Ing.Procházka předal 

PÚR program kurzu. U vinařských témat 

je předpokládána změna přednášejících, 

ne však termínů přednášek. 

10. Celostátní výstava ČZS Hortikomplex 

v Olomouci proběhla ve dnech 6.-9.10.2005 

Naše ÚR se výstavy zúčastnila vlastní 

expozicí ovoce a zeleniny. Vystavovalo 24 

vystavovatelů z 6 ZO : 

ZO Ivančice I 

ZO Ivančice III 

ZO Kuřim – Podlesí 

ZO Ořechov 

ZO Tišnov 

ZO Veverská Bítýška 

(Seznam jednotlivých vystavovatelů a 

vystavovaných odrůd jablek, hrušek, hroznů, 

zeleniny a dalších výpěstků je archivován na 

sekretariátě ÚR) 

Jádrem expozice byly registrované odrůdy 

jablek, sdružené od jednotlivých pěstitelů do 

skupin podle odrůd. V expozici byla 

vytvořena zvláštní skupina starých odrůd 

jablek, skupina odrůd odvozená od jablka 

Jonathan a skupina odrůd hroznů. 

Zelenina byla použita k dekorativním účelům 

(ale s popiskami). Součástí expozice byly 

snímky o pěstování chřestu. 

Celá expozice, podle názoru PÚR, dobře 

reprezentovala sortiment i úroveň odrůd 

ovoce a zeleniny, pěstované v oblasti ÚR 

Brno-venkov. Estetická úroveň byla velmi 

dobrá. Na expozici bylo zkrátka „radost 

pohledět“, i když letos neobdržela  žádné 

ocenění ČZS. 

Na sekretariátě jsou archivovány některé 

materiály, získané na výstavě :  

- katalog výstavy 

- seznam odrůd jiřinek ze zahradnictví 

Langer-Rájec Jestřebí 

- seznam odrůd brambor dodávaných 

formou Europlant 

Závěrem vyslovuje PÚR přání a výzvu, aby 

se výstavy Hortikomplex 2006 zúčastnilo 

více ZO. Zaslouží si to.    

NABÍDKY-INZERCE 

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

uvést ve známost zahrádkářům v našem 

okrese, rádi zdarma uveřejníme. –Pr– 

12. ZO ČZS Kuřim – sever nabízí 

k odprodeji hydraulický lis na výrobu moštu. 

Lis je otočný, středové konstrukce 

s pohonnou jednotkou z naftového čerpadla, 

poháněného elektromotorem. Má kompletní 

příslušenství včetně rámu, rohožek a 

plachetek. Je provozuschopný a v dobrém 

technickém stavu. Výrobcem je firma 

Štěpánek Šebrov. Cena podle dohody. 

Kontaktní osoba : Ing. Jaroslava Krumalová, 

Na Královkách 933, Kuřim  tel. 541 230 741  

nebo kontaktovat pracovníka sekretariátu 

v úředních hodinách 

13. Upozorňujeme všechny ZO, které 

provozují moštárny, že vyšel nový zákon 

č. 456 / 2004 Sb. o potravinách a tabákových 

výrobcích. Do působnosti této vyhlášky 

spadají i moštárny. Tento zákon je 

k nahlédnutí na každém obecním úřadě. 

14.  A na konec ještě sezónní recepty 

Jablkové bochánky 

¼ kg tuku, 4 vejce, 18 dkg cukru, 1 vanil- 

kový cukr, 1 kg na kostičky nakrájených 

jablek, 45 dkg polohrubé mouky,  nahrubo 

nakrájené ořechy, hrozinky, skořice, lžíce 

citronové šťávy. 

Utře se cukr, tuk a vejce, přidají se ostatní 

ingredience a nakonec se vmíchají nakrájená 

jablka. Na vymazaný plech se dělají 

hromádky. Asi 3 plechy. Není potřeba mezi 

hromádkami dělat velké mezery, povolí jen 

minimálně. Doporučuji vypracovávat 

v poměrně velké míse, surovin je poměrně 

mnoho. 

15. Mošt se šťávou z červené řepy 

Na množství 1,5 l moštu přidáme 1,5 – 2 dcl 

šťávy z červené řepy. Je to zdravé a chutné.  

 

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 

26.10.2005. 
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Expozice ÚR ČZS Brno venkov  na výstavě Hortikomplex v Olomouci 6.-9.10.2005 

 
Autoři Před expozicí na výstavě Hortikomplex v Olomouci. Zprava: Ing. Ševčíková, 

Mgr. Flíček, Josef Zavřel, paní Kopuletá - aranžérka. 


