
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

ZPRAVODAJ 
Územní rady Brno-venkov 1/2006 

 

 

 

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. 1/2005) aby tak obratem 

učinily. Vyplněné tiskoviny zašlete prosím 

ve dvou vyhotoveních. Do 1.2.2006 nebylo 

předáno ještě 12 registračních listů ZO. Jsou 

to tyto ZO: Rosice, Měnín, Prace, Veverské 

Knínice, Těšany, Hrušovany, Sobotovice – 

Hájky, Lomnička, Ochoz II, Kuřim – Jih, 

Bukovinka, Oslavany -púr- 

3. žádáme naléhavě ZO o zaslání přehledů o 

činnosti k 31.12.2005, nejpozději do konce 

února   2006. Formuláře jste obdrželi ve 

věstníku č.3/2005 ČZS -púr- 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

4. Odborná příloha je stále tištěna 

černobíle ale její barevnou verzi si můžete 

objednat pro zasílání e-mailem na adrese 

prochazka@pest.srs.cz. –Pr–   

5. Jihomoravský zimní oblastní kurz, 

Vstoupil do své poslední části již nás čekají 

jen dva přednáškové dny. Dne 18.2. je 

věnován květinářství. Druhý který se 

uskuteční 4.3. bude věnován trendům 

v ovocnářství. Zde také bude oznámen termín 

terénního cvičení na ŠLP v Žabčicích.   –Pr– 

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY 

6. Informace ze zasedání  PÚR 15.11.2005 

- Do dnešního dne nebylo předáno od ZO 

17 RL.  

- Bude pořízen seznam odborných publikací 

a zaveden pro evidenci do počítače. 

Evidence zapůjčení bude vedena na 

sekretariátě – trvalý úkol 

- Ing. Procházka zajistí zasílání 

elektronickou poštou l x výtisk Rádce 

zahrádkáře Severočeské vědecké 

knihovně v Ústí nad Labem. Bude 

převedeno do Akrobatu, aby bylo možno 

lépe otvírat. Zasílat se bude od dalšího 

čísla. 

- Do zpravodaje bude dáno, že školení 

hospodářů proběhne po kurzu účetních 

ÚR, pravděpodobně v beznu nebo dubnu 

2005. 

- Př. Jirkůvová upozorní písemně ZO, které 

nemají, podle informací z ústředí 
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vyrovnané k 30.9.2005 známky, na tento 

nedostatek se žádostí o vyjádření. Jedná se 

o ZO Sokolnice, Omice, Střelice, 

Rozdrojovice, Rajhrad, Deblín, Příbram, 

Ostrovačice a Ostrovačice. 

- Do příštího zpravodaje bude dána 

informace o zák.č.456/04 Sb. Zákon o 

potravinách a tabákových výrobcích.Týká 

se ZO, které mají moštárny- zajistí 

ing.Procházka. 

- ing.Procházka předá na sekretariát 

materiály ze ZOK k přepsání – zajistí 

př.Jirkůvová  

- Ing. Procházka zjistí e-mailové adresy 

všech ÚR ČZS a zajistí zasílání 

Zpravodaje a přílohy na tyto adresy. 

Požadavek vzešel od ÚR Náchod, která 

nám zaslala výtisk svého Zahrádkářského 

zpravodaje. 

- Při rozesílání Zpravodaje byla dána na ZO 

informace, aby si vyzvedli novou Rukojeť 

zahrádkáře 2006. 

- ZOK – byl zahájen ZOK 2005/2006 

v prostorách MZLU. Přednášky o 

vinařství byly upřesněny. 7.1.2006 bude 

degustace jablek. Na schůzce klubu 

ovocnářů 2.12.2005 bude dohodnuta 

pomoc při přípravě degustace.  

- Mgr.Flíček navštívil výstavu výpěstků 

v Zakřanech. Vzhledem k velmi dobré 

úrovni, navrhuje  PÚR pro tuto ZO 

vyznamenání. 

- Při plánování činnosti na 1.pololetí 2006 

bude navrženo výjezdní zasedání do ZO 

Ivančice  k př. Čechovi. 

7. Informace ze zasedání  PÚR 13.12.2005 

- Chybí 13 registračních listů ZO 

- Rozhodnuto o vyklizení zbytků zařízení a 

archívních materiálů z bývalého 

sekretariátu ÚR v Ostopovicích. Podle 

počasí v lednu 2006-02-15 Odsouhlasena 

účast PÚR na oslavách 80. narozenin Dr. 

Svatopluka Košťála:dne 16.1.2006 

zajedou mu do Dolních Kounic osobně 

poblaopřát předseda ÚR Zavřel a 

místopředseda Ing Procházka. Jako dárek 

předají dárkový koš. 

- Př. Zavřel informoval o výsledku zasedání 

republikové rady ČZS v Bohdalči 

9.11.2005. byl změněn systém udělování 

vyznamenání a podán návrh na změnu 

stanov ČZS. 

- Na ústředí ČZS byl v dohodnutém termínu 

odeslán požadavek naší ÚR na dotace 

v roce 2006. Požadavek činil celkem 107 

tis Kč, z čehož bylo požadováno 37 tis Kč 

na zájezdovou činnost ZO 

- Bylo rozhodnuto uskutečnit v prvním ZO 

Ivančice a př. Čech. 

8. Informace ze zasedání  PÚR 17.1.2006 

- Do dnešního dne nebylo předáno od ZO 

12 RL.  

- Bude pořízen seznam odborných publikací 

a zaveden pro evidenci do počítače. 

Evidence zapůjčení bude vedena na 

sekretariátě – trvalý úkol 

- Vyklizení prostorů bývalého sekretariátu 

v Ostopovicích bude dohodnuto v lednu, 

dle počasí- zajistí př. Zavřel. 

- provedení revize hospodaření 

k 31.12.2005  

- v průběhu měsíce ledna bude doplněn a 

upřesněn plán činnosti PUR na rok 2006.-

zajistí př. Zavřel 

-  Bude proveden návrh rozpočtu na rok 

2006 – zajistí př.Zavřel a př. Chmelíková 

- Byla provedena závěrka hospodaření za 

rok 2005 s hospodářským výsledkem + 

11 235 Kč. 

- Představenstvo ÚR odsouhlasilo návrh na 

řazení MUDr. Svatopluka Košťála do 

galerie osobností ČZS 

9. Program klubu zahrádkářek na první 

pololetí 2006. 

- 18.2.2006 – 9-13 hod. přednáška v rámci 

ZOK ČZS – sortiment květin vhodných  

k sušení,způsoby sušení a jejich 

aranžování v interiéru, včetně ukázek.  

Místo MZLU Brno,  Černá Pole, 

Zemědělská 1c,  posluchárnaC02 

- 2.3.2006 – 15,30 hod. Pokojové rostliny : 

zásady pěstování, novinky, poradna. 

- 6.4.2006 – 15,30 hod. velikonoční 

výzdoba-vytváříme samy.  

- 21.4.2006  - autobusový zájezd do 

Olomouce na jarní zahradnické trhy 

(Flora). Cena zájezdu 160 Kč. Přihlášky u 

ing.Ševčíkové. 

- 11.5.2006 15,30 hod. burza přebytků 

pěstovaných rostlin. 
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- 27.5. 9 hod.  návštěva arboreta MZLU 

v Černých Polích – výstava kosatců a 

dalších rostlin. 

Všechny přednášky (kromě 18.2.) se konají 

v seminární místnosti u skleníků botanické 

zahrady PF ME v Brně, Kotlářská 2. 

 

OZNÁMENÍ 

10. Dne 17 ledna 2006 se dožil 80 let.  přítel 

MUDr. h.c. Svatopluk Košťál dlouholetý 

pracovník představenstva územní rady a člen 

usředí. Za jeho všestrannou a obětavou 

činnost pro ČZS, byl navržen do galerie 

osobností v Hradci Králové. K jeho jubileu 

mu představenstvo Územní rady brno-

venkov přeje vše nejlepší hojnost Božího 

požehnání a stálou radost z jeho zahrady. 

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. 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. 

13. Vinařská akademie Valtice ve 

spolupráci s Vinařskou školou Valtice pořádá  

DEGUSTAČNÍ ZKOUŠKY - I. Část - 

Testování smyslů Dle platných norem, 

předpisů a směrnice VAV bude provedeno 

testování smyslů, které je základním 

předpokladem pro vinařské degustační  

zkoušky. Testování včetně vyhodnocení trvá 

cca 4 hodiny. Ve vypsaných termínech budou 

probíhat dopolední a odpolední kurzy. 

Termín: 8. 2. – 11. 2. 2006 (středa až sobota) 

Zahájení vždy v 9:00 hod. a 14:00 hod. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny 

z organizačních důvodů. Místo konání: 

Vinařská škola Valtice, učebna biologie 

(přízemí školní budovy vpravo) Cena: 

Vložné na úhradu vzniklých nákladů činí 

950,- Kč/osoba, Bližší informace Vinařská 

akademie Valtice, Nám. Svobody 2, 691 42  

Valtice, Ing. Nádvorníková, tel./fax: 519 352 

083, 777 743 496, vin.akad@telecom.cz, 

www.vinarska-akademie.cz. Přihlášky 

možno získat i na sekretariátě ÚR 

14.  Výstava lilií se bude v roce 2006 konat 

z pověření Evropské liliářské společnosti 

(Europaeische Liliengesellschaft e.V.) 

v Hlučíně ve dnech 8. – 9.7.2006. Tato akce 

je zařazena mezi další akce k oslavě 750-tého 

výroči založení města Hlučína. 

15. Seznam výstav vín na okrese Břeclav je 

k nahlédnutí na sekretariátě. 

 

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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