
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

ZPRAVODAJ 
Územního sdružení Brno-venkov 1/2007 

 

 

 

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–  

 

 

 

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. Jsou to 

tyto ZO: Veverské Knínice, Těšany, 

Hrušovany, Ochoz II, Kuřim – Jih, Bukovinka,

  -úr- 

3. Žádáme ZO aby na sekretariát dodaly do 

konce března přehled o činnosti organizace za 

rok 2006. Formulář naleznete ve Věstníku 

1/2007 -úr- 

4. 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, nebo 

přineste na zasedání ÚR. –pr– 

5. Na sekretariát přišly brožury „Rukověť 
zahrádkáře 2007“. Doposud si je nevyzvedla 

polovina ZO. 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. 

  –úr– 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

6. Vyplácení neinvestičních dotací za rok 

2006 základním organizacím ÚS Brno-venkov. 

Finanční dotace poskytnuté ústředím ČZS 

našemu územnímu sdružení byly rozděleny 

základním organizacím, které si o ně v termínu 

požádaly. Jde o ZO Hajánky, ZO Neslovice, 

ZO Ochoz u Brna, ZO Přísnotice,  

ZO  Šlapanice, ZO Tišnov, ZO Troubsko, 

ZO Velatice a ZO Židlochovice. Přidělené 

finanční částky si zplnomocnění zástupci 
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jmenovaných ZO vyzvednou v hotovosti u 

účetní ÚS Brno-venkov přítelkyně 

Ing. Vysočanové na sekretariátě ÚS kterékoli 

pondělí od 11 do 13 hodin.  –šv– 

7. Odborná příloha, která vychází jako 

příloha tohoto zpravodaje, vyšla na dvou CD-

ROMech na prvním s číslem CD-ROM 004 je 

nulté číslo a ročník 2005,  na druhém s číslem 

CD-ROM 005 je ročník 2006. Disky obsahují 

bonusy v podobě fotogalerií k některým 

článkům, které nebylo možné v časopisu 

otisknout. Disky si můžete zdarma zapůjčit na 

sekretariátě nebo si je tamtéž zakoupit za 

výrobní cenu à 50,- Kč (ta představuje pouze 

výrobní náklady disku a obalu, náplň disku je 

poskytována pro účely ČZS zdarma). Disky 

jsou 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.  

Byl proveden také dotisk starších čísel přílohy 

od nultého čísla které nabízíme zájemcům za 

výrobní cenu 10 Kč,- za kus. Pokud máte o  

přílohy zájem můžete si je zakoupit na 

sekretariátě. Do budoucna chceme nabízet 

přílohy za stejných podmínek již při vydání 

aktuálního čísla. Pokud má Vaše organizace 

zájem o více než 3 výtisky které dostává 

zdarma, může si je zakoupit na sekretariátě. 

Doporučujeme Vám si je telefonicky zamluvit. 

Na sekretariátě budou také k dostání pro 

jednotlivce. –pr– 

8. CD-ROMy s materiály z Jihomoravského 

zimního zahrádkářského kurzu  z běhů 2004/5 a 

2005/6. Z prvního běhu jsou již vydány dva 

disky s prezentacemi a přepisy některých 

přednášek, které proběhly na tomto kurzu a 

některých webových stránek, na které 

přednášející odkazovali. Jejich čísla jsou: CD-

ROM 001 a  CD-ROM 002. Vydání CD-ROMu 

s materiály z kurzu za  rok 2005/6 se 

připravuje. Plánujeme jej vydat do 

konce prvního čtvrtletí roku 2007. Uvedené 

disky si můžete zdarma zapůjčit na sekretariátě, 

nebo si je tamtéž zakoupit za výrobní cenu à 

50,-Kč. Budou také k dostání na  přednáškách 

kurzu. Bližší informace můžete získat od Ing. 

Procházky na e-mailové adrese 

jiri.prochazka@srs.cz, nebo na telefonu 

545 137 066 (6-13 hod) popř. mobilu: 

737 380 121.  –pr– 

9. 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 

možné promítat prezentace a digitální 

fotografie z CD-ROMů. Díky spolupráci 

s Audiovizuálním střediskem MZLU a ZO 

Šlapanice se podařilo zprovoznit ozvučení 

uvedené sestavy, a proto na ní můžeme 

promítat také filmy z DVD disků.  Tuto službu 

si mohou pro své schůze objednat ZO našeho 

sdružení na sekretariátě nebo přímo u Ing. 

Procházky na uvedených kontaktech. Seznam 

filmů dostupných k projekci bude uveden 

v tomto zpravodaji na jiném místě. První 

projekce filmů již proběhla s úspěchem  

v lednu na členské schůzi ZO ve Veverské 

Bítýšce.  Naše AV technika bude předvedena 

na plenárním zasedání ÚR dne 18.4.2007. 

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– 

10. Jihomoravský zimní oblastní kurz se již 

blíží ke svému závěru. Letošní kurz byl hojněji 

navštěvován než předchozí ročníky, což nás 

podnítilo k jednání o využití prostornější 

posluchárny. Na poslední přednášce dne 

3.3.2007 bude oznámeno datum konání 

terénního cvičení na ŠZP MZLU v Žabčicích 

   –pr– 

11. Program  klubu zahrádkářek: 

 29.3. čtvrtek, 15
30

, seminární místnost u 

skleníků botanické zahrady MU, Kotlářská 

2: Velikonoční výzdoba, vede paní Žáková. 

Pro vlastní tvorbu (jen nebuďte pohodlné) 

s sebou: proutí, zelné větvičky (břečťan, 

krušpánek), vyfouknutá vejce, barevná 

peříčka (lze koupit), mašle, velikonoční 

přízdoby. Pro aranžování: misku, šedou 

aranžovací hmotu, svíčku, (nejspíš zelenou), 

držák, ostatní jako u věnečku. Něco přinese i 

paní Žáková (např. lepící pistoli). 

 20.4. pátek: Zájezd do Olomouce na jarní 

Floru. Autobus pojede před sedmou 

z Ivančic, zastávky cestou do Brna – podle 

aktuální účasti, poslední nástup: V Brně na 

mailto:jiri.prochazka@srs.cz
mailto:jiri.prochazka@srs.cz
mailto:jiri.prochazka@srs.cz
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ulici Úzké. Účastnický poplatek 140,-Kč 

(něco zbylo z minulých zájezdů). 

  26.4.čtvrtek 15 hodin, Arboretum 

Mendlovy univerzity v Černých Polích – 

exkurse s výkladem: Skalky a skalničky. 

Vede Ing. Nohelová, Sraz u vchodu do 

arboreta. Cesta: Tramvaje č. 9 nebo 11. 

Trasy tramvají: č 9: Z Komárova přes 

Zvonařku, Hl. Nádraží směr Lesná. Č. 11: 

Z Bystrce, přes Českou směr Lesná. Výstup 

ve stanici „Bieblova“, (podchodem) na 

druhou stranu kolejí (ve směru jízdy je to 

levá strana), ke vchodu do arboreta. 

 10.5.čtvrtek, 15
30

, seminární místnost: Jarní 

burza přebytků rostlin a sazenic 

 26.5.sobota: Výstava Kosatců v arboretu 

Mendlovy univerzity v Černých Polích. Sraz 

v 10 hodin u vchodu. Cesta viz. Akci 26.4. 

V telefonu mi tvrdili, že výstava začíná už 

v pátek. Možná , že by se pátek lépe hodil. 

Domluvíme se při těch skalničkách.  –šv– 

12. Základní Organizace, která si odsouhlasí 

svoje zrušení nesmí zapomenout požádat o 

zrušení svého IČO. Podrobnosti naleznete 

v článku o „Rušení ZO“ ve věstníku č. 1/2007 

   –púr– 

13. Zasedání pléna ÚZEMNÍ RADY bude 

dne 18.4.2007 v 15
30

 hod v zasedací místnosti 

na Křenové č 67. Podrobnosti jsou uvedeny 

v přiložené pozvánce –púr– 

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY 

14. Informace ze zasedání PÚR 12.12. 2006 

 Budou telefonicky vyzývány postupně 

přihlášené ZO na školení účetních. 

Předpokládá se ukončení do konce ledna 

2007 

 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, Abiotické poruchy , 

choroby a škůdci zahradních plodin 

 z předchozích ZOK vytvořil Ing. Procházka 

CD-ROMy, zatím 3 ks – budou 15x 

rozmnoženy (velký zájem na kurzu)  

 bude ověřena možnost připojení na internet 

a měsíční sazba za provoz. Rozhodnutí o 

konkrétním provozovateli bude učiněno  v 

lednu 2007 

 bylo odsouhlaseno přepsání kazet VHS 

z videotéky na sekretariátě  na DVD. 

- do 12.12.2006 bude provedena inventura 

majetku ÚR 

 Přepsat přednášku ing. Glose 

 Bude odeslán požadavek na ústředí na 

proplacení dotace na audiovizuální techniku  

ve výši 50 000 Kč 

 náš diaprojektor, je uskladněn na  

sekretariátě ÚS 

 Př. Gapčo – z rodinných pracovních důvodů 

se bude zúčastňovat pouze schůzí ÚR 

(přenos informací na ZO), žádá o uvolnění 

z práce pro PÚR do března 2007 

 odměna pro aranžérku  pí Kopuletou byla 

předána 

 z 15-ti disků obdrželi – 1 x Řezníček, 1 x 

tajemník odborných komisí ing. Nejedlo 

Praha, 1 x do knihovny v Ústí nad Orlicí, 1 x 

na sekretariát na zapůjčování – 

odsouhlaseno 10 ks od každého bude 

prodáno na ZOK 16.12.2006 za 50Kč. Cena 

je za zhotovení, nikoliv za obsah 

 Bylo odsouhlaseno zakoupení 5 ks 

přepisovatelných CD a 5 ks DVD RW 

Celkem za 400 Kč 

 Návrh na zkrácení lhůty na vyznamenání př. 

Čecha nebyl na ústředí odsouhlasen 

 

15. Informace ze zasedání  PÚR 15.1.2007  

 Do dnešního dne nebylo předáno od ZO 6 

RL 

 školení účetních - předpokládá se ukončení 

do konce ledna 2007 

 Z publikací Jaroslava Roda byla zakoupena 

pouze publikace Choroby a škůdci 

zahradních rostlin za 65 Kč pro ÚS., 

publikace Abiotické poruchy …. je na 

Webových stránkách, po doplnění obrázky a 

hesly bude staženo na CD 

 bude ověřena možnost připojení na internet 

a měsíční sazba za provoz. bylo rozhodnuto 

kontaktovat firmu Anet Cz s.r.o. Špitálka 

21a Brno, agregovanou linku, rychlost 

1024/256 za 499 Kč bez DPH/ měsíc. 

Instalace bude upřesněna s firmou, 

pravděpodobně 1 000 Kč. 
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 byly přepsány kazety VHS na DVD. – bylo 

požádáno ústředí v Praze o souhlas 

 bude zajištěna instalace antivirového 

programu pro počítač v kanceláři  a 

notebook 

 do zpravodaje bude dána zpráva o potřebě 

zrušení IČO při ukončení činnosti ZO 

 na příštím zasedání bude předložen návrh 

rozpočtu na rok 2007 

 bude pourgován př. Gruber – dodání 

nabídky sazenic na rok 2007, včetně CD 

 bylo odsouhlaseno  zakoupení videokazet 

Klatovské karafiáty + Réva vinná-základní 

agrotechnika 

 bylo odsouhlaseno zajištění tištěné databáze 

filmů z MZLU, ze které se vyberou některé 

na zakoupení 

 Do příštího zpravodaje bude dána nabídka 

pro ZO – promítání filmů naší audiovizuální 

technikou – ZO musí zajistit dopravu   

 Bude zakoupena ještě jedna nástěnka, aby 

mohly být trvale umístěné Přílohy ke 

zpravodaji 

 Ing. Procházka se zúčastnil presentace a křtu 

knihy ing. Heleny Vlašinové PhD. Zdravá 

zahrada. Bylo odsouhlaseno pozvat autorku 

k prezentaci knihy na ZOK 

 Bylo odsouhlaseno, že ze všech dosud 

vydaných Příloh ke Zpravodaji bude 

z matric uděláno po 50ti kopiích, které 

budou prodávány za 10 Kč na ZOK, nebo na 

výročních schůzích ZO 

 Vyznamenání př. Čecha bylo na ústředí 

odsouhlaseno 

 Bylo navrženo zakoupení MP 3 záznamník 

pro pořizování zvukových záznamů 

přednášek ze ZOK 

 Na dnešním zasedání byla  stanovena a 

odsouhlasena funkční odměna pro př. 

Procházku za zajišťování kurzů ZOK a 

odborné přílohy ke Zpravodaji  ve výši – 

2 000,- Kč  

 Obdrželi jsme oznámení ZO Moutnice o 

zrušení. Vzhledem k tomu, že neměla 

vyrovnané závazky s ústředím ve výši 600 

Kč, byli písemně vyzváni k narovnání, 

abychom mohli dát souhlas se zrušením 

 Výroční schůze ZO Ivančice III se bude 

konat 11.3.2007 v 10,00 hod v restauraci 

Cha-Cha na Kounicově ulici. 

 ZO Neslovice bude pořádat výstavu ovoce a 

zeleniny 3.11.2007 

 Ing. Ševčíková předložila program Klubu 

zahrádkářek na 1/ pololetí 2007. 

 JUDr. Krch z pracovních důvodů změnil 

den, kdy bude mít poradnu na našem 

sekretariátě. Na základě dohody, s ním bude 

projednán den – úterý v termínech našeho 

zasedání. 

 Uzávěrka za rok 2006  + 19.067, 61  Kč. 

K dispozici 136.295,20 Kč. 

 Zasedání v I. pololetí 2007 : 13.2., 13.3., 

17.4., 15.5., 12.6. 2007, plenární zasedání 

US bude 18.4.2007. 

 

16. Informace ze zasedání  PÚR 13.2.2007  

 Do dnešního dne nebylo předáno od ZO 6 

RL 

 bude objednáno připojení na internet 

 Do příštího zpravodaje bude dána nabídka 

pro ZO – promítání filmů naší audiovizuální 

technikou – ZO musí zajistit dopravu   

 Bylo odsouhlaseno zakoupení záznamníku 

MP3 pro nahrávání přednášek kurzu 

 Do zpravodaje informaci , že na sekretariátě 

jsou k dispozici termíny výstavy vín 

 Bylo odsouhlaseno tisknout o 50 ks více 

Přílohy zpravodaje  - budou prodávány za 

výrobní cenu 10Kč. Toto bude zveřejněno 

ve Zpravodaji 

 Vyznamenání př. Čecha bylo na ústředí 

odsouhlaseno. Př. Čech souhlasí s předáním  

na plenárním zasedání ÚR v Brně 

 Obdrželi jsme oznámení ZO Moutnice o 

zrušení. Vzhledem k tomu, že neměli 

vyrovnané závazky s ústředím ve výši 600 

Kč, byli písemně vyzváni k narovnání, 

abychom mohli dát souhlas se zrušením- 

bude průběžně sledováno 

 Výroční schůze ZO Ivančice III se bude 

konat 11.3.2007 v 10,00 hod v restauraci 

Cha-Cha na Kounické ulici – zúčastní se 

předseda př. Zavřel. 

 Byla odsouhlasena nová nájemní smlouva 

na kancelář sekretariátu – 1.571 Kč/ měsíc + 

168 Kč/měsíc za služby s nájmem spojené 

 V ZO Březina bude výroční schůze 

24.2.2007 v 16,00 v restauraci u Kaštanu 

 V ZO Lelekovice je výroční schůze 

25.2.2007 v 10,00 hod v restauraci Babí lom 
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 V ZO Tišnov bude výroční schůze 

21.2.2007 v 17,00 hod v Kulturním 

středisku 

 16.-17. března bude jubilejní výstava vín 

v Židlochovicích 

 Po konzultaci JUDr. Krchem byly 

odsouhlaseny termíny poradenské činnosti a 

to : 12.3, 10.4., 14.5., 11.6., 2.7., 13.8., 

10.9., 8.10., 12.11., 10.12. 2007 

 Zasedání v I. pololetí 2007 : 13.3., 17.4., 

15.5., 12.6. 2007, plenární zasedání US bude 

18.4.2007 

NABÍDKY-INZERCE 

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

uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese, 

rádi zdarma uveřejníme. –pr– 

18. Seznam termínů výstav vín 

v Jihomoravském kraji je k nahlédnutí na 

sekretariátě –pr– 

19. Filmotéka na DVD která je na sekretariátě 

k zapůjčení na  promítání v ZO obsahuje 

následující filmy: 
 

DVD 001 

 

Léčivé rostliny   (45 min. vydal ČZS r. 1995). (též na VHS) 

Kazeta zahrnuje základní sortiment pěstovaných léčivých 

rostlin a rostliny méně známé s uvedením agrotechnických 

požadavků (příprava půdy, výsev, vegetativní a generativní 

množení, ochrana) a zpracování léčivých rostlin. Léčivé 

rostliny jsou rozděleny do čtyř skupin: 

- jednoleté (heřmánek pravý, měsícek lékařský, ostropestřec 

mariánský, saturejka, sléz maurský) 

- dvouleté (andělika lékařská, divizna velkokvetá, jehlice rolní, 

proskurník topolovka, pupalka) 

- víceleté (arnika, jablečník obecný, jestřabina lékařská, jitrocel 

kopinatý, levandule lékařská, libeček lékařský, kozlík lékařský, 

máta peprná, meduňka lékařská, oman pravý, heřmánek 

římský, proskurník lékařský a další) 

- málo známé (dobromysl obecná, hořec křížatý, kontryhel, 

rozrazil lékařský, kostival lékařský, mateřídouška obecná, 

vrbovka malokvetá, zemežluč menší).  

 

Balkonové květiny (35 min. vydal ČZS r. 1995). (též na VHS) 

Pořad byl sestaven za pomoci Výzkumného a šlechtitelského 

ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Zabývá se 

výběrem vhodných druhů rostlin pro pěstování v nádobách na 

balkónech s ohledem na jejich vlastnosti i nároky. Seznámí vás 

s jednotlivými druhy letniček, dvouletek i trvalek včetně 

nových kultivarů, upozorní na jejich vlastnosti, vhodnost 

použití a případné nedostatky. Pozornost je věnována i výběru 

truhlíku, způsobu zálivky a doporučením výživy. Údaje o 

rostlinách lze využít i pro pěstování na záhonech v zahradě. 

 

Subtropické rostliny     (45 min. vydal ČZS r. 1997). (též na 

VHS) 

Pořad je určen především začínajícím pěstitelům subrtopických 

rostlin. V obecné části seznamuje s rozmnožováním jak 

vegetativním, tak generativním. Popisuje podrobně výsev, 

roubování, očkování, výběr podnoží, hřížení a množení 

oddělky. Dále se dozvíte se o hnojení, řezu výchovném i 

udržovacím a základních způsobech pěstování rostlin celoročně 

ve skleníku či s množností letnění. Na závěr obecné části jsou 

uvedeny nejobávanější škůdci citrusových rostlin - vlnatka 

krvavá, puklice a svilušky, včetně způsobů jejich likvidace. 

Druhá část pořadu je pomologická, zahrnuje popis, nároky, 

využití a někdy i rozmnožování subtropických rostlin od 

aktinidie, ananasu, citrusů, kávovníku po fikusy, banánovníky, 

mučeney a mnoho dalších vždy s ohledem na jejich význam 

pro pěstování u nás.  

 

DVD 002 

 

Zelenina I.        (42 min. vydal ČZS r. 1995).   (též na VHS) 

Pořad se podrobně věnuje především zahrádkářskému způsobu 

pěstování zeleniny, správné agrotechnice, a výběru vhodných 

odrůd následujících skupin zelenin: 

- košťálová zelenina (zelí, brukev, kapusta, květák, brokolice) 

- listová zelenina (salát, špenát, mangold, reveň) 

- kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel, černý kořen, 

ředkvička, ředkev, řepa salátová, vodnice, tuřín). 

Dále popisuje přirychlování pod folií a zásady pro nákup osiva. 

 

Zelenina II.   (43 min. vydal ČZS r. 1995).   (též na VHS) 

Pořad zahrnuje popis, agrotechniku a výběr odrůd následujících 

skupin zeleniny: 

- plodová zelenina (okurky, rajčata, papriky, tykve) 

- cibulová zelenina (cibule, pór, česnek, pažitka) 

- luskoviny (hrách, fazol zahradní). 

 

Zelenina choroby a škůdci     (35 min. vydal ČZS r. 1997) 

(též na VHS) 

Kazeta obsahuje vyčerpávající popis všech bežně se 

vyskytujících chorob a škudců na zelenině. Zelenina je 

procházena po skupinách, tak jak je obvyklé v ochraně s 

ohledem na společné choroby a škůdce, ty zachycuje v 

typických stádiích důležitých pro jejich rozpoznání Není 

postavena na konkrétních chemických přípravcích a tím je 

zcela nadčasová. 

 

DVD 003 

 

Jádrové ovoce     (43 min. vydal ČZS r. 1993) (též na VHS) 

Cílem pořadu je seznámit diváka s vhodnými odrůdami jabloní 

a hrušní pro zahrádkářskou pěstitelskou praxi v rozdílných 

oblastech a přispět tak k dokonalé znalosti odrůd s ohledem na 

rajonizaci. Jde v podstatě o stručnou pomologii zaměřenou na 

vlastnosti odrůd podstatné pro zahrádkáře, odrůdy jsou 

rajonizovány podle klimatických pásem a dále děleny podle 

období zralosti. Velká pozornost je věnována novým 

rezistentním nebo tolerantním odrůdám ke strupovitosti nebo k 

padlí. 

 

Peckoviny     (46 min. vydal ČZS r. 1994). (též na VHS) 

Pořad zahrnuje pomologii třešní, višní, meruněk, broskvoní a 

slivoní, s uvedením základních požadavků na stanoviště a s 

doporučením nejvhodnějších odrůd jednotlivých druhů za 

předpokladu dodržení základních požadavků na agrotechniku. 

Autor nezapomenul ani na správnou volbu podnoží pro žádané 

pěstitelské tvary. 

 

Špargl čili chřest     (34 min.). (též na VHS) 

Režie: Mirek Černý. Film o pěstování ivančického chřestu. 
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DVD 004 

 

Meruňky a broskve        (43 min. vydal ČZS r. 1997). (též na 

VHS) 

Pořad je zaměřen na problematiku pěstování meruněk a 

broskvoní. Věnuje se správné výsadbě stromků včetně výběru 

vhodného termínu, půdy a stanoviště. Nezapomíná ani na 

možnost vypěstování vlastních podnoží ze semen a jejich 

očkování. Hlavní pozornost věnuje zásadám výchovného a 

udržovacího řezu včetně mnoha konkrétních ukázek. Obsahuje 

i výčet nejčastějších chorob a škůdců a obecné zásady na 

ochranu proti nim. Druhá část pořadu je pomologická a 

popisuje odrůdy povolené v LPO s ohledem na zahrádkářskou 

praxi. 

 

Pěstování Broskvoní a meruněk   (42 min, Krátký film 1989).   

(též na VHS) 

Scénář a režie: Petr Kudela 

Kamera: Pavel černý 

 

Vinná réva okrajová oblast    (43 min. vydal ČZS r. 1995). 

(též na VHS) 

Videokazeta je určena zvláště začínajícím pěstitelům v 

okrajových, tedy nevinařských oblastech a je zaměřena mimo 

jiné i na stolní odrůdy pro přímý konzum. Pojednává o historii 

pěstování révy, podmínkách pěstování a volbě správného 

pozemku, hnojení, chorobách a škůdcích révy. Věnuje se 

výsadbě, způsobům vedení, řezu a ošetřování během vegetace, 

nabízí využití různých míst v zahrádce i ve sklenících k 

pěstování révy. Druhá část pořadu je věnován popisu vhodných 

odrůd pro zahrádkáře. 

 

DVD 005 

 

Řez ovocných dřevin I.     (40 min, vydal ČZS r. 1994). (též na 

VHS) 

Videopořad je zaměřen na techniku výsadby a řezu jádrovin v 

prvních letech života stromu. Divák se jednoduchou formou 

seznámí s přípravou půdy, technikou výsadby a je zde názorně 

předvedeno tvarování koruny v době provádění 'výchovného 

řezu'. Dále obsahuje nápravný řez, průklest, zmlazovací řez, 

ošetření řezných ran, a zapěstování koruny po zmlazení. Pořad 

obsahuje mnoho ukázek správného i nesprávného řezu. 

 

Řez ovocných dřevin II.     (40 min. vydal ČZS r. 1994). (též 

na VHS) 
.Videokazeta je zaměřena na výsadbu a řez peckového ovoce. 

Názorně jsou zde předvedeny zásady a doba řezu jednotlivých 

druhů peckového ovoce. Videokazeta předvádí správný způsob 

řezu slivoní, třešní, višní, meruněk, broskvoní. Dále popisuje 

ošetřování řezných ran a přeroubování jádrovin včetně výběru 

roubů a přípravy stromů, techniku a termín přeroubování 

peckovin, zapěstování koruny přeroubovaného stromu, 

ošetřování a léčení klejotoku. 

 

Štíhlá vřetena jabloní, odrůdy jabloně rezistentní ke 

strupovitosti (40 min. vydal ČZS r. 2001). (též na VHS) 

Pořad se věnuje modernímu způsobu pěstování jabloní ve tvaru 

štíhlého vřetene. Tento tvar je podstatně méně náročný na 

prostor než klasické zákrsky a mezi zahrádkáři se proto stal 

poměrně populární. Pořad se věnuje výběru vhodných podnoží 

a odrůd, ukazuje založení koruny, výchovný a udržovací řez. 

Druhá část pořadu seznamuje s novými odrůdami jabloní, které 

mají rezstenci proti strupovitosti (a mnohdy i vůči padlí). Těm 

by zahrádkáři s ohledem na biologický způsob pěstování na 

zahrádkách měli dávat přednost. 

 

 

DVD 006 

 

Ovoce - choroby a škůdci I  (38 min. vydal ČZS r. 1997). (též 

na VHS) 

Videokazeta zahrnuje všechny běžné choroby a škůdce na 

jádrovém ovoci a peckovinách, velká pozornost je věnována i 

skládkovým chorobám. Zachycuje choroby a škůdce v 

typických stádiích důležitých pro jejich rozpoznání. Není 

postavena na konkrétních chemických přípravcích a tím je 

zcela nadčasová. 

 

  

Ovoce - choroby a škůdci II (29 min. vydal ČZS r. 1997). (též 

na VHS) 

Videokazeta zahrnuje všechny běžné choroby a škůdce na 

drobném ovoci, skořápkovinách a vinné révě. Zachycuje 

choroby a škůdce v typických stádiích důležitých pro jejich 

rozpoznání a jde o volné pokračování prvního dílu. 

 

Drobné ovoce  (42 min. vydal ČZS r. 1994). (též na VHS) 

Videopořad pojednává o pěstování jahodníku, rybízu, angreštu 

a maliníku. Každý druh zahrnuje popis základních odrůd, které 

jsou uvedeny v LPO. Obsahuje základní agrotechniku, od 

výsadby, řezu, průklestu, až po zmlazování, včetně výživy, a 

výběru vhodné skladby odrůd pro zahrádkářskou praxi. 

 

DVD 007 

Filmy  z dílny Prof. Jana Calábka 

 

Pohyby rostlin,  

CS státní film 1955,   15 min 

 

Podivuhodná zahrada profesora Calábka 

AV VUT Brno 1988  25 min 

 

Květenství 

ČSAV + VŠZ Brno, 13 min 

 

Silácké výkony rostlin 

Krátký film Praha 1968, 12 min 

 

Proč krouží svlačec doleva? 

ČST Praha 1983, 29 min 

 

DVD 008 

 

Kdopak by se včely bál 

ČST Praha 1986, 20 min 

 

Příroda Slovácka 

Skyfilm Prostějov 1992, 33 min 

 

Cyklony a anticyklony 

14 min 

 

Bílé Karpaty 

Komenium Praha 1991, 24 min 

 

 

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 23.2.2007. 


