ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZPRAVODAJ
Územního sdružení Brno-venkov 4/2006

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 ÚS 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. Kromě
toho se na ni můžete obracet e-mailem na
adresu: VeraJirkuvova@seznam.cz
–Za–

Jsou to tyto ZO: Veverské Knínice, Těšany,
Hrušovany, Ochoz II, Kuřim – Jih,
Bukovinka,
-úr3. Žádáme všechny ZO aby si zřídili
doručovací e-mailovou adresu. K té je možný
přístup např. v obecních knihovnách nebo po
dohodě s přáteli, kteří působí na obecních
úřadech, nebo ve školách. Zde všude je
přístupný internet. Zaleží jen na Vaší
šikovnosti, jak se domluvíte. Předpokládáme,
že bychom s Vámi komunikovali e-mailem, a
tím mohli snížit poštovní poplatky, které
příliš zatěžují pokladnu našeho územního
sdružení. Vaše e-mailové adresy zašlete na
ÚR do konce ledna
–pr–
4. Na sekretariát přišly brožury „Rukověť
zahrádkáře 2007“. Každá ZO má pro všechny
své členy po jednom výtisku. Brožury si
můžete vyzvednout na sekretariátě ÚS ČZS
každé pondělí od 10 do 14 hod. Můžete si je
také vyzvednout v sobotu na přednáškách
Jihomoravského zimního oblastního kurzu po
předchozí
telefonické
domluvě
na
sekretariátu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

NALÉHAVÉ ÚKOLY
2. Žádáme všechny ZO, které doposud
nezaslaly na ÚR registrační list organizační
jednotky ČZS na formulářích ústředí (najdete
ve věstníku ČZS č. 3/2005) aby, tak obratem
učinily. Vyplněné tiskoviny zašlete prosím
ve dvou vyhotoveních. Do 27.11.2006
nebylo předáno ještě 6 registračních listů ZO.

5. Odbornou přílohu, která vychází jako
příloha tohoto zpravodaje, jsme měli
v úmyslu zájemcům rozesílat v plnobarevné
verzi po objednávce na jejich emailové
adresy. Tento úmysl ale ztroskotal na
nemožnosti odeslat e-mailem větší přílohy.
Soubor má velikost kolem 20 MB, což e-mail
nepřenese. Do budoucna předpokládáme
umístění těchto souborů na webové stránky,
odkud si je zájemci budou moci stáhnout.
Spuštění webových stránek zatím ale brzdí
nedostatek času Webdesignera. Proto jsme
pro vás připravili CD-ROM disk s dvěma
ročníky odborné přílohy zpravodaje. Disk
obsahuje bonusy v podobě fotogalerií

k některým článkům, které nebylo možné
v časopisu
otisknout.
Vydání
disku
předpokládáme v průběhu prosince tohoto
roku. Disk si budete moci zdarma zapůjčit na
sekretariátě nebo si jej tamtéž zakoupit za
manipulační poplatek (ten představuje pouze
výrobní náklady disku a obalu, náplň disku je
poskytována pro účely ČZS zdarma). Bude
také k dostání na přednáškách kurzu. Bližší
informace můžete získat na e-mailové adrese
jiri.prochazka@srs.cz, nebo na telefonu
545 137 066 (6-13 hod) popř. mobilu:
737 380 121.
–pr–

v současné době možné promítat prezentace
a digitální fotografie z CD-ROM. Do
budoucna se připravuje i ozvučení a projekce
filmů z DVD. Bližší informace podá Ing.
Procházka.
9. Jihomoravský zimní oblastní kurz
2006-7 je již připraven a začne 2.12.2006.
V rozeslaných pozvánkách bylo uvedeno
špatné datum třetí přednášky. Ta není
v neděli 17.12.2006 ale v sobotu 16.12.2006.
Protože se nepodařilo zajistit posluchárny na
listopad
budou
v prosinci
přednášky
v týdenním odstupu od ledna zase jako
obvykle každých 14 dnů. V příštím roce se
poučíme a o posluchárny zažádáme dříve tak,
aby byl dvoutýdenní odstup mezi
přednáškami dodržen. Letos proběhnou
přednášky v různých budovách, proto si při
průchodu vrátnicí zjistěte, kde toho dne
přednášky jsou. Kurz se tak jako v loňských
letech koná pod záštitou prof. Řezníčka na
MZLU. Letošní běh je zaměřen na
zelinářství, ale samozřejmě ani ostatní obory
nebudou chybět. V letošním roce jsme
zařadili také přednášky z oblasti práva
zaměřené
na
zahrádkové
osady
a
zahradnictví
–pr–

6. Připravuje se vydání CD-ROMů
z Jihomoravského zimního zahrádkářského
kurzu z běhů 2004/5 a 2005/6. Z prvního
běhu budou vydány dva disky s prezentacemi
a přepisy některých přednášek, které
proběhly na tomto kurzu a některých
webových stránek na které přednášející
odkazovali. Zatím je připraven k vydání
první disk a příprava druhého probíhá. Za rok
2005/6 bude vydán jeden disk, jehož příprava
také probíhá. Vydání připraveného disku
plánujeme na prosinec tohoto roku,
připravované disky plánujeme vydat
v prvním čtvrtletí roku 2007. Uvedené disky
si budete moci zdarma zapůjčit na
sekretariátě, nebo si jej tamtéž zakoupit za
manipulační poplatek. Budou také k dostání
na přednáškách kurzu. Bližší informace
můžete získat na e-mailové adrese
jiri.prochazka@srs.cz, nebo na telefonu
545 137 066 (6-13 hod) popř. mobilu:
737 380 121.
–pr–

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY
10. Informace ze zasedání PÚR 26.9.2006
 Do dnešního dne nebylo předáno od ZO 7
RL.
 ZOK 2006 Bude zajištěna učebna na
MZLU – zahájení kurzů 11.11.2006
Návrh programu
ZOK bude ještě
konzultován po předložení připomínek do
17.10.2006
 Školení účetních Od 4.9. budou
telefonicky vyzývány postupně přihlášené
ZO na školení účetních. Předpokládá se
ukončení do konce roku 2006.
 Svazová vyznamenání: Do příštího
zasedání bude podán jmenovitý seznam
návrhů na vyznamenání
 V souvislosti se změnou názvu budou
uvědomeny všechny smluvní subjekty a
RR dle Věstníku ČZS 2/2006 bod 6
 Zpravodaj: Bude předložen návrh
Zpravodaje a Přílohy – zajistí ing.

7. Připravujeme
opětovné
spuštění
webových stránek. Již je dohodnut prostor,
kam budou umístěny. Jejich spuštění vázne
na nedostatku času Webdesignera, který pro
vás v současné době připravuje CD-ROM
disky, jak bylo psáno výše. O spuštění
webových stránek budete včas informováni
e-mailem (pokud jste nám jej poskytli) nebo
v tomto zpravodaji.
–pr–
8. Audiovizuální techniku, na kterou byla
poskytnuta dotace
z
ústředí
pořídilo
vzdělávací středisko našeho územního
sdružení.
Jedná
se
o
notebook
s dataprojektorem. Na této technice je
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Procházka do 5.9.2006- pro nemoc se
termín posunuje do 9. 10.
 Hortikomplex - Př. Gapčo zajistí odvoz
exponátů z kanceláře sekretariátu do
Olomouce. Sraz na výstavišti v 9,00 hod.
 Mgr. Flíček telefonicky nahlásí v pondělí
2.10. na sekretariát exponáty, aby mohly
být natištěny popisky
 Na ZŠ a MŠ byly rozeslány podmínky
výtvarné soutěže „Kytička pro maminku“.
Pro
školy
v Ivančicích
převzal
Mgr.Flíček.

kvitován s uspokojením. Zúčastnilo se 15
lidí.
 Na vyznamenání RR jsou navrženi a
odsouhlaseni „ př. Stohl, Ing. Ševčíková ,
př. Čech, ing. Drbal, př. Fabiánová,
Ing. Nesrsta, ing. Merta a JUDr. Krch.
 Mgr. Flíček informoval o výstavě
chryzantém v Ivančicích ve dnech 21.10.22.10. v Besedním domě.
12. Informace ze zasedání PÚR 14.11.2006
 Do dnešního dne nebylo předáno od ZO 7
RL.
 Školení účetních: Školení probíhá a zbývá
už jenom jedno sezení.
 V souvislosti se změnou názvu budou
uvědomeny všechny smluvní subjekty a
RR dle Věstníku ČZS 2/2006 bod 6
(pokračuje)
 Bylo odsouhlaseno zakoupení publikací :
Atlas chorob a škůdců ovoce, zeleniny a
okrasných rostlin, Jaroslav Rod – cena
200 Kč, Choroby, škůdci zahradních
rostlin – Jaroslav Rod – 65 Kč, Biotické
poruchy , choroby a škůdci zahradních
plodin – CD – 60
 Z předchozích
ZOK
vytvořil
Ing.
Procházka CD, zatím 4 ks – budou 5x
 Na první ZOK bude dána výzva
přítomným, aby sdělili internetovou
adresu, na kterou jim budou zasílány
pozvánky
 Bude ověřena možnost připojení na
internet a měsíční sazba za provoz
 Bylo odsouhlaseno přepsání kazet VHS na
DVD. Ing. Procházka zjistí cenu.
 Bylo odsouhlaseno zakoupení myši a
buklety na CD.
 Bylo odsouhlaseno zakoupení 20 ks
novoročenek.
 Do 12.12. bude provedena inventura
 Pro ing.Procházku se nechá zhotovit 1 ks
razítka
 27.11. ve 14,00 hod. proběhne redakční
rada zpravodaje . Ing. Procházkovi bude
dodána disketa se zápisy ze schůzí.
 Na vyznamenání RR jsou navrženi a
odsouhlaseni „ př. Stohl, Ing. Ševčíková,
př. Čech, ing. Drbal, př. Fabiánová,
Ing. Nesrsta, ing. Merta a JUDr. Krch.

11. Informace ze zasedání PÚR 17.10 2006
 Do dnešního dne nebylo předáno od ZO 7
RL.
 Školení účetních 4.9. budou telefonicky
vyzývány postupně přihlášené ZO na
školení účetních. první školení je
18.10.2006 Předpokládá se ukončení do
konce roku 2006.
 V souvislosti se změnou názvu budou
uvědomeny všechny smluvní subjekty a
RR dle Věstníku ČZS 2/2006 bod 6
(pokračování)
 Hortikomplex – všem ZO bude písemně
poděkováno za účast
 Bylo odsouhlaseno proplacení 2 cest do
Olomouce př. Gapčovi – dovoz a odvoz
vzorků
 Byla odsouhlasena odměna pí Kopuleté za
instalaci expozice ve výši 1 000 Kč
 ZOK 2006-2007 je organizačně zajištěn.
Ing.
Procházka
předá
na
AVC
auvidovizuální
techniku
k nahrání
programů.
 Budou obvolány ZO, zda mají státní půdu
a těm co ano, bude zasláno upozornění
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o končící platnosti výpůjčky
dle § 59 zákona č.219/2000Sb.
 Ing. Drbal zajistí zakoupení diářů a
kalendáře pro sekretariát.
 Hortikomplex – vystavovalo 11 ZO,
vystavovatelů celkem bylo 34 a použito
135 vzorků ovoce a zeleniny.
 Byl uskutečněn zájezd ovocnářů do
Mnichova Hradiště k firmě Kocman a do
Horních Stakor – zájezd byl účastníky
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Dnešního dne byl dodatečně odsouhlasen
př. Zavřel Josef.
 Př. Zavřel Josef, př. Fabiánová a př. Čech
a př. Stohl jsou navrženi za rok 2006,
ostatní jsou odsouhlaseni na rok 2007.
 Jihomoravský ZOK je zajištěn – pronájmy
a přednášející.

své vzorky předalo celkem 11 ZO a to; ZO
Holasice, Veverská Bítýška, CEMO Mokrá,
Ochoz u Brna, Ivančice I, Hajánky, Tišnov,
Kuřim – Podlesí, Sivice, Viničné Šumice a
ÚR Brno-venkov. Z uvedených ZO se
účastnilo celkem 34 vystavovatelů se 135
vzorky. Nejvíce byla zastoupena 98 vzorky
jablka, 15 vzorky hrušně, 4 vzorky švestky,
12 vzorky zelenina, 6 vzorky ostatní –
ořechy, aronie, mišpule atd.. Pozornost
vzbudila kolekce ovoce ZO Hajánky u
Tišnova, z nadmořské výšky 400m, která se
prezentovala překrásnými výpěstky jak
starých odrůd jabloní a hrušní, tak i
současnými rezistenty. Sama organizace se
prezentovala 45 vzorky. Patří jí za to
mimořádné poděkování a to všem členům
ZO.

NABÍDKY-INZERCE
13. Zprávy, reklamy výstav, kulatá výročí
zasloužilých členů a vše ostatní, co chcete
uvést ve známost zahrádkářům v našem
okrese, rádi zdarma uveřejníme.
–Pr–
14. Poděkování
Dne 8.října 2006 skončila na výstavišti
Flora Olomouc „Výstava ovoce a zeleniny
Hortikomplex 2006“, jejíž součástí byla i
expozice Českého zahrádkářského svazu,
která vzbudila u návštěvníků velký ohlas.
Zúročila se tak celoroční práce Územních rad
a jejich členů ze ZO, kteří přes velkou
nepřízeň počasí během roku, dokázali
vypěstovat své prvotřídní výpěstky ovoce a
zeleniny.
Výstavy se zúčastnilo 14 Územních rad
z Moravy a Východočeského kraje. Celkem
424 vystavovatelů předvedlo 2 324 vzorků
ovoce a zeleniny. Ze zahraničí se zúčastnili
zahrádkáři ze západního Slovenska, se
kterými byla navázaná oboustranně výhodná
spolupráce.
Přínosem letošní výstavy bylo, proti
rokům minulým, zastoupení ve větší míře
celého sortimentu zeleniny a rozsáhlou
kolekcí brambor, česneku a tykví.
Návštěvníci si mohli rovněž prohlédnout
vznik nových odrůd ovoce doložených
rodičovskými vzorky a z nich vzniklých
šlechtěnců.
Dluh máme v oblasti práce s mládeží.
Musíme všichni starší vzbuzovat zájem o
zahrádkářství, ochranu zeleně, přírody a
životního prostředí. Bude to náš příspěvek
k využití volného času mládeže a její vedení
k aktivní práci při úpravě a zkrášlení místa
svého bydliště, tj. zahrádky. I na našich
výstavách se potom touto prací můžeme
pochlubit.
A jak se na výstavě podílela naše ÚR :

Vzhledem ke špatné kvalitě letošního ovoce
předpokládáme, že nachytané sluníčko
skončilo v lahvích a bude zpestřením na
vašem vánočním stole.

prof. Řezníček na výstavě v Kuřimi

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
9.12.2006.
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