ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZPRAVODAJ
Územního sdružení Brno-venkov 2/2007

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 byl na sekretariát zaveden internet
a e-mail je :
zahradkari.us.brno-venkov@qmail.cz . –púr–

3. Žádáme všechny ZO, které pořádají
výstavy k 50-tému výročí založení ČZS, nebo
jakékoli jiné výstavy květin, ovoce zeleniny ale
také např. vína, aby tuto skutečnost sdělili na
sekretariát, včetně místa a data konání. A to
buď telefonicky emailem nebo písemně. Vaše
údaje budou na sekretariátě k dispozici i
ostatním ZO popř. je zveřejníme v příštím čísle
zpravodaje. -pr4. Žádáme všechny ZO, aby si zřídily
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 sekretariátě jsou brožury „Rukověť
zahrádkáře 2007“. Doposud si je nevyzvedlo 20
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.
–púr–

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. Jsou to
tyto ZO: Veverské Knínice, Těšany,
Hrušovany, Ochoz II, Kuřim – Jih, Bukovinka,
-úr-

6. Jihomoravský zimní oblastní kurz se již
skončil.Jako tradičně měl v 8 přednáškových
dnech 16 dvouhodinových přednášek a
jednodenní terénní cvičení pod vedením prof.
Vojtěcha Řezníčka, CSc. na ŠZP v Žabčicích.
Přednášek se zúčastňovalo celkem 279
posluchačů, kteří odposlechli celkem 4672
posluchačohodin, což je o 1208 hodin více než
v loňském roce. Na kurz bylo rozesláno 330
(2005 – 272, 2004-363) pozvánek posluchačům
osobně z toho 30 pozvánek e-mailem – letos
poprvé, 66 pozvánek na ZO a 48 pozvánek na

ÚR ČZS tj celkem 444 (2005–380) pozvánek.
Přednášek se letos zúčastňovali mimo členů
ČZS také posluchači univerzity třetího věku a
zaměstnanci školy, členové klubu důchodců při
MZLU a také studenti fakulty zahradnictví.
Přednášky probíhaly na Mendlově zemědělské
a lesnické univerzitě v posluchárnách B01
s kapacitou 100 míst k sezení, C01 a C02
s kapacitou 140 míst k sezení a Q02 a Q03
s kapacitou
150
míst
k sezení.
Tyto
posluchárny jsou vybaveny nejmodernější
audiovizuální technikou (dataprojektor, PC,
video, vizualizer, rozhlas s radiomikrofonem).
V letošním běhu kurzu byli 4 přednášející
z MZLU, 5 z výzkumu a státní správy a 7
přednášejících z praxe.
Program kurzu byl organizován již od června,
kdy se 27.6.2005 sešla „pěstitelská komise“
složená ze zástupců územních rad Brno-město,
Brno-venkov, Třebíč, Uherské Hradiště, která
navrhla rámcový program pro tento běh. Jako
hlavní obor bylo stanoveno zelinářství. A nově
oproti minulým běhům byly zařazeny
přednášky z práva.
Nejvíce posluchačů (245 posluchačů dle
sčítaní protože do prezenční listiny se pro
přeplněnost posluchárny jich zapsalo jen 157)
navštívilo přednášky Prof. Ing. Vojtěcha
Řezníčka, CSc. (MZLU Brno): Řez ovocných
stromů a jeho vliv na růst a plodnost a Aloise
Grubera (Fragaria Moravany): Jahody,
pěstování a sortiment
Na druhém a třetím místě (132 posluchačů)
se v návštěvnosti umístily přednášky Ing.
Václava Macka sen, (EUROPLANT) :
Brambory u malopěstitelů, Ing. Pavla Ryanta,
(MZLU Brno): Pěstební postupy a sledy u
zelenin, hnojení skupin zelenin, Ing. Jaroslava
Osičky, (Střední vinařská škola Valtice): Řez
révy vinné a Ing. Víta Ruckého (ÚKZÚZ
Oblekovice): Rezistentní odrůdy révy vinné
Jako v minulých ročnících jsou nejslaběji
obsazené květinářské (a sadovnické) přednášky
což je dáno slabým zastoupením žen v kurzu
(jen 63). V letošním roce se nám bohužel
dvakrát stalo, že posluchárna neměla
dostatečný počet míst. Proto pro příští běh
přizpůsobíme
požadovanou
velikost
posluchárny odhadovanému počtu posluchačů
plánované přednášky.
–pr–

7. Zasedání pléna ÚZEMNÍ RADY bylo dne
18.4.2007 v 1530 hod v zasedací místnosti na
Křenové č 67. Z pověření představenstva ÚR je
zahájil a řídil Mgr . Flíček.Přivítal člena RR
JuDr. Krcha, přítomné delegáty a zvláště
vyznamenané zahrádkáře.
Po schválení programu, volbě příslušných
komisí přednesl zprávu o činnosti za uplynulý
rok předseda ÚR př. Josef Zavřel. Z jeho
zprávy vyjímáme:
 V letošním roce si ČZS připomíná 50 let od
založení. Při této příležitosti je vhodné ocenit
zasloužilé a dlouholeté členy (na dnešní schůzi
to byli př. František Čech –ZO Ivančice I, př.
Jaroslav Stohl – ZO Kuřim Podlesí, př. Libuše
Fabiánová – ZO Moravské Bránice Komořina,
a př. Josef Zavřel – ZO Tišnov).
 Úspěšná byla výstava našeho ÚS na
Hortikomplexu v Olomouci, což bylo oceněno i
vyjádřením Dr. Krcha. Letošní výstava bude
4. – 7. 10.
 Důležitý je věstník č. 1/07, kde je výklad
stanov ČZS a řada potřebných informací.
 Úspěšný byl Zimní oblastní Kurz, který byl
v hlavní režii místopředsedy ÚR Ing. J.
Procházky. Počítá se s pokračováním.
 Aktivní byl klub ovocnářů, který postrádá
zatím nového vedoucího a klub zahrádkářek
pod vedením Ing. Ševčíkové.
 ÚS Brno – venkov má 3030 členů a 63 ZO.
 Roste počet ZO, které konají výroční členské
schůze a výstavy. ÚR uvítá pozvání na obě
akce.
ÚR se zabývala nízkou účastí delegátů na
členské schůzi 18.4. – ze 63 ZO bylo přítomno
25 delegátů, 5 bylo omluveno. Doporučuje se
předsedům ZO, aby se neúčastí svých delegátů
zabývali a příští rok zajistili lepší účast.
Dále ÚR upozorňuje na poradenskou službu
JuDr. Krcha, který bude přítomen na
sekretariátu ÚR Brnov – venkov v těchto
termínech: 11.6., 2.7., 13.8., 8.10., 12.11.,
10.12. vždy od 14 do 16 hod. Doporučujeme
návštěvu ohlásit předem na sekretariátu tel:
543 530 189. Poradna je pro členy ČZS
bezplatná.
Od 1.1.2008 musí být zavedeno ve všech ZO
podvojné účetnictví. O radu je možné se obrátit
na hospodářku ÚR př. Vysočanovou, nejlépe
v pondělí 12-14 hod. na tel. čísle sekretariátu
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 Plenární schůze ÚR – za ÚR bude do
mandátní komise delegován př. Gapčo, do
návrhové Ing.Drbal. Schůzi bude řídit Mgr.
Flíček, Finanční zprávu a návrh rozpočtu
přednese př. Chmelíková, zprávu o vykonané
práci a plán práce přednese př. Zavřel. Na
schůzi budou předána vyznamenání př.
Stohlovi ze ZO Kuřim-Podlesí, př. Fabiánové
ze ZO Moravské Bránice, př. Čechovi ze ZO
Ivančice I.a př. Zavřelovi ze ZO Tišnov.
Současně jim bude předána finanční odměna.
Pro diskusní příspěvky bude stanoven časový
limit 3 min. Na schůzi byl oficiálně pozván
JUDr. Krch.
 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
 Zástupci ÚR navštívili členské schůze ZO
v Ivančicích - Réna, Březině, Hajánkách,
Tišnově, Moravanech a Lelekovicích.
Návštěvnost schůzí byla velmi dobrá a
schůze měly velmi pěknou úroveň.
 24.3.2007 v 9,00 hod. proběhne v Žabčicích
terénní cvičení v rámci ZOK.
 Z ústředí z Prahy byly dodány nové členské
legitimace. ZO budou prodávány za cenu 1
Kč.
 Územní rada odsouhlasila delegování
ing.Drbala na zasedání v Hradci Králové u
příležitosti 50.výročí založení ČZS.
 Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2007
 Ing. Ackermannovi budou poskytnuty zdarma
4 ks CD s materiály ZOK.
 ZO Neslovice bude pořádat výstavu ovoce a
zeleniny 3.11.2007. Místo bude upřesněno.
 16.-17. března bude jubilejní výstava vín
v Židlochovicích
 Po konzultaci JUDr. Krchem byly
odsouhlaseny termíny poradenské činnosti a
to : 10.4.,14.5., 11.6., 2.7., 13.8., 10.9., 8.10.,
12.11., 10.12.2007. Doporučujeme předem
oznámit návštěvu na sekretariáte do 12 hodin
vybraného dne.
 Zasedání v I. pololetí 2007 : 17.4., 15.5.,
12.6. 2007, plenární zasedání US bude
18.4.2007.

Územní rada vyzývá k větší spolupráci ZO,
které k tomu mají podmínky(když je v jedné
obci 2 a více ZO). Lze organizovat společné
akce.
Upozorňujeme že funkční období pro ZO i ÚR
je dle Stanov ČZS pětileté. Znamená to, že
volební výroční členské schůze se budou konat
v roce 2009.
ÚR doporučuje všem ZO, aby vedli
dokumentaci o své činnosti – vedení zápisů
výborových a členských schůzí, možnost
vedení kroniky, fotodokumentace aj.
Po diskuzi a schválení zpráv a usnesení byl
promítnut film o chřestu (délka asi 120 min.),
který je k dispozici na ÚR´Brno – venkov i pro
ZO. Bylo možno podepsat petiční archy proti
rušení zahrádek v obvodu Brno-město
Závěrem: Schůze byla dobře připravena a měla
hladký průběh. Škoda, že byla nízká účast
delegátů. ÚR doufá, že příště to bude lepší.
ÚR přeje všem zahrádkářům úspěšný
pěstitelský rok!
–fl–

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY
8. Informace ze zasedání PÚR 13.3. 2006
 Do dnešního dne nebylo předáno od ZO 6
RL. ÚR se rozhodla, že bude jednat
s jednotlivými organizacemi po členské
schůzi ÚR.
 publikace Abiotické poruchy …. je na
Webových stránkách, po doplnění obrázky a
hesly bude staženo na CD- zajistí př.
Procházka.
 bude zajištěna instalace antivirového
programu pro počítač v kanceláři
a
notebook– zajistí ing. Procházka.
 Zakoupení MP3 zajistí př. Procházka
 Ostatní úkoly byly splněny
 bude projednána účast člena Púr na schůzi
v Březině se zaměřením na mladé zahrádkáře.
 Byly zjištěny informace k novému zákonu o
nakládání s vodami, konkrétně o studních.
Materiál bude namnožen a předán na výroční
schůzi ÚR
 na plenární schůzi bude představena
zakoupená audiovizuální technika. Bude
promítnut film Chřest.
 na výroční členské schůzi ÚR bude dán návrh
na odkoupení filmů z MZLU . Podle zájmu
bude určena částka na zakoupení a dohodnuty
tematické okruhy.

9.
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Informace ze zasedání PÚR 17.4.2007

 V průběhu roku bude zajištěno výjezdní
zasedání do ZO Březina, zaměřené na práci
s dětmi
 Obdrželi jsme oznámení ZO Moutnice o
zrušení. Pohledávky vůči ústředí byly
splněny, schůze odsouhlasuje zrušení.
 ZO Neslovice bude pořádat výstavu ovoce a
zeleniny 3.11.2007. Místo bude upřesněno.
 ÚR schvaluje výsledek hospodaření ÚR za
rok 2006 ve výši 19.067,61 Kč, který bude
zúčtován do vlastního jmění.
 Po konzultaci JUDr. Krchem byly
odsouhlaseny termíny poradenské činnosti, a
to : 14.5., 11.6., 2.7., 13.8.,10.9.,

 Přítel Procházka informoval o zasedání
vedoucích vzdělávacích středisek v Praze
 ZO Veverská Bítýška pořádá regionální
výstavu výpěstků v termínu 29.- 30.9.2007
 Doporučujeme členům PUR návštěvu Dne
v sadu na zkušební stanici Želešice, dne
12.6.2007.
 17.5.2007 pořádá ÚS Brno-město protestní
akci proti rušení zahrádkových kolonií na
území města Brna. Akce se koná v 16,30 na
Moravském náměstí v Brně.

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–

10. Informace ze zasedání PÚR 15.5.2007 .
 Do dnešního dne nebylo předáno od ZO 6
RL. ÚR se rozhodla, že bude jednat
s jednotlivými organizacemi po členské
schůzi ÚR. ZO budou kontaktovat členové
PÚR:
Veverské Knínice - Ševčíková
Hrušovany 1 - Zavřel
Ochoz II - Gapčo
Kuřim Jih - Zavřel
Bukovina - Gapčo
Těšany – Gapčo
 V průběhu roku bude zajištěno výjezdní
zasedání do ZO Březina, zaměřené na práci
s dětmi – Změněno na návštěvu ZO – zajistí
Zavřel. Zúčastní se Zavřel, Gapčo, Flíček,
Procházka.
Návrh
předplatit
časopis
Zahrádkář.
 Zhodnocení plenární schůze: Malá účast,
Flíček, Zavřel napíší informace o zasedání do
Zpravodaje. Usnesení z plenární schůze
územní rady bude přiloženo ke zpravodaji.
 Do Zpravodaje dát výzvu aby organizace
dodaly termíny svých výstav k 50. výročí
ČZS.
 Bude dodán návrh příručky pro ZO „Vnitřní
organizační normy“ Do konce roku 2007
 Návrhy na vyznamenání:
Mgr. Umlášková, ZO Šlapanice - Zlatá medaile
Ing. Zerák ZO Tišnov - Zlatá medaile
Ing. Drbal ZO Tišnov - Zlatá medaile
Ing. Nesrsta ZO Lelekovice - Stříbrná medaile
Ing. Merta ZO Šlapanice - Stříbrná medaile
 Přítel Zavřel byl 26.4.2007 na zasedání
ovocnářské komise v Lednici na Moravě.
PÚR mu odsouhlasuje proplacení cestovních
nákladů.

12. ČZS Šlapanice pořádá ve dnech 11. a 12.
8. 2007 letní výstavu květin, ovoce a zeleniny u
příležitosti šlapanických slavností. Výstava se
koná v prostorách orlovny od 8-18 hodin.
Srdečně zve výbor ČZS
13. Audiovizuální technikou, je možné
promítat prezentace a digitální fotografie z CDROMů. 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 byl uveden v minulém zpravodaji.
První projekce filmů již proběhla s úspěchem
v lednu na členské schůzi ZO ve Veverské
Bítýšce a na plenárním zasedání ÚR dne
18.4.2007. Bližší informace můžete získat na emailové adrese jiri.prochazka@srs.cz, nebo na
telefonu 545 137 066 (6-13 hod) popř. mobilu:
737 380 121.
–pr–
14. Filmotéka na DVD která je na sekretariátě
k zapůjčení na promítání v ZO byla obohacena
o nové dva filmy: Klatovské karafiáty a
Pěstování révy vinné. Ve spolupráci s ZO
Šlapanice tyto filmy budou přepsány na DVD.
V současnosti jsou k dispozici pouze na VHS.
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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 7.6.2007.

