
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

ZPRAVODAJ 
Územního sdružení Brno-venkov 3/2007 

 

 

 

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–  

 

NALÉHAVÉ ÚKOLY 

2. 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. Dosud 

bylo ZO sdruženými v našem ÚS zřízeno 12 e-

mailových adres  –pr– 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
3. Jihomoravský zimní oblastní kurz nový 

běh je již připraven. S tímto zpravodajem 

dostáváte pozvánku na něj. Letošní běh je 

zaměřen na technologie zpracování plodin a  

můžete se také těšit na přednášky z každoročně 

obsazených okruhů–pr– 

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY 

4. Informace ze zasedání PÚR 12.6. 2006 

 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 – probíhá 

jednání 

Hrušovany 1 – Zavřel – probíhá jednání 

Ochoz II – Gabčo –přislíbili zaslání RL 

Kuřim Jih – Zavřel – probíhá jednání 

s návrhem na zrušení ZO 

Bukovina – Gabčo – přislíbili zaslání RL 

Těšany – Gabčo – přislíbili zaslání RL 

 1/1 bude zajištěna instalace antivirového 

programu  notebook 

 1/2 - Zakoupení MP3 zajistí př. Procházka – 

úkol trvá prodlouženo do října 

 1/4 V průběhu roku bude zajištěno výjezdní 

zasedání do ZO Březina, zaměřené na práci 

s dětmi – Změněno na návštěvu ZO  Členka 

výboru ZO Březina navrhla návštěvu v době 

konání výstavy v první polovině července. 

Termín bude upřesněn. 

 4/5 – splněno, návrh se rozšiřuje o Pavla 

Šimona – bronzová medaile a Františka Dostála 

– stříbrná medaile –oba ZO Šlapanice, 

Emiliána Filipi ZO Hajánky – ÚR 

odsouhlaseno 
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 1/5 – urgence členských příspěvků- př. 

Zavřel ZO Kuřim Jih a ZO Jamné, př. Flíček 

ZO Střibský mlýn . 

 14.6.2007 proběhlo v Žabčicích terénní 

cvičení s prohlídkou polních pokusů MZLU. 

Pozvánky byly rozeslány všem ZO. 

 5.6.2007 proběhla na sekretariátě ÚS Brno-

venkov porada oblastních instruktorů, na které 

byl projednán program JOK na rok 2007/2008. 

Bylo dohodnuto, že bude respektováno 

objednání poslucháren podle účasti z minulých 

kurzů.Nosné téma bude květiny, ovocnářství a 

technologie zpracování úrody.   

 ZO Neslovice bude pořádat výstavu ovoce a 

zeleniny 3.11.2007. Místo bude upřesněno. 

 ZO Veverská Bítýška pořádá regionální 

výstavu výpěstků v termínu 29.- 30.9.2007 

 Po konzultaci JUDr. Krchem byly 

odsouhlaseny termíny poradenské činnosti a to 

: 2.7., 13.8.,10.9.,8.10., 12.11., 10.12. 2007 

5. Informace ze zasedání  PÚR 18.8.2007  

 8/1 - úkol trvá. Do dnešního dne nebylo 

předáno od ZO 5 RL. ÚR se rozhodla, že bude 

jednat s jednotlivými organizacemi po členské 

schůzi ÚR. ZO budou kontaktovat členové 

PÚR: 

ZO Ivančice Střibský mlýn se rozdělila na dvě 

části, v současné době tvoří předsednictvo a 

byli požádání o zaslání RL. Bude ZO Ivančice 

Střibský mlým a ZO Ivančice meruňkový sad. 

ZO Vlasatice, která patřila pod ÚR Břeclav 

požádala o přestup pod naši ÚR. Probíhá 

jednání ZO s ústředím 

Vzhledem k výše uvedenému chybí 8 RL. 

 3/5 Drbal dodá návrh Příručky „Vnitřní 

organizační normy“  Do konce roku 2007 

 1/5 – urgence členských příspěvků- př. 

Zavřel ZO Kuřim Jih a ZO Jamné, př. Flíček 

ZO Střibský mlýn 

 Kuřim Jih – známky budou vráceny do 

Prahy, organizace zrušena. ZO Jamné 

opakovaně slibuje zaplacení, organizace se ruší. 

ZO Střibský mlýn – vyřízení souvisí s bodem 

1/8, je rozpracováno 

 Hortikomplex Olomouc 2007 

1/8 Bude vyzvána ZO Židlochovice,ZO 

Ivančice a ZO Dolní Kounice zda nemají 

vzorky vín. 

2/8 budou osloveny některé vybrané ZO, zda 

by vystavily kroniky. 

 3/8 Bylo schváleno, bývalému předsedovi 

ZO Kuřim jih, který byl ve funkci 22 let a 

organizace se ruší, zaslat  čestné uznání 

 4/8 Bylo schváleno uspořádat tématický 

zájezd na výstavu ovoce a zeleniny, kterou 

pořádá ÚS Třebíč. Bude vyzván klub ovocnářů.  

 5/8  S ing.Procházkou bude projednána výše 

dotace na ZOK 2007/2008 – zajistí př.Zavřel 

 6/8 Bylo schváleno změnit peněžní ústav. 

Nově zřídit účet u Poštovní spořitelny.  

 ZO Neslovice bude pořádat výstavu ovoce a 

zeleniny 3.11.2007. Místo bude upřesněno. 

 ZO Veverská Bítýška pořádá regionální 

výstavu výpěstků v termínu 29.- 30.9.2007 -  

 5.6.2007 byla uskutečněna schůzka komise 

pro oblastní školení, kde byl stanoven návrh 

témat pro kurza 2007/2008 

 Byl schválen návrh na degustátora vín – pan 

Polenta Michal Ivančice 

6. Informace ze zasedání  PÚR 18.9.2007 . 

 8/1 - úkol trvá. Do dnešního dne nebylo 

předáno od ZO 5 RL. ÚR se rozhodla, že bude 

jednat s jednotlivými  

 1/2 - Zakoupení MP3 zajistí př. Procházka – 

úkol trvá prodlouženo do října. Bude zakoupen 

záznamík Olympus WS-300 za 2 830,- Kč 

 1/5 – urgence členských příspěvků- ZO 

Jamné, opakovaně slibuje zaplacení, organizace 

se ruší. ZO Střibský mlýn – vyřízení souvisí 

s bodem 1/8, je rozpracováno 

 Hortikomplex Olomouc 2007 

př. Flíček přinesl od pí Kopuleté návrh na 

expozici a bylo dohodnuto návrh akceptovat. 

Dopravu vzorků do Olomouce zajistí př. Zavřel 

a př. Gapčo. 

 4/8 Bylo schváleno uspořádat tématický 

zájezd na výstavu ovoce a zeleniny, kterou 

pořádá ÚS Třebíč. Bude vyzván klub ovocnářů.  

 6/8 Bylo schváleno změnit peněžní ústav. 

Nově zřídit účet u Poštovní spořitelny. 

 1/ 9 – bylo odsouhlaseno zakoupení filmů 

z MZLU autora Doc.Malého z oblasti 

zelinářství, na které budou vyčleněny 400 Kč. – 

zajistí př. Procházka 

 2/9 – Bylo odsouhlaseno zakoupení l balíku 

kopírovacích papírů gr. 120 na tištění 

osvědčení o absolvování ZOK.  

 3/9 24.9. se sejde na sekretariátě redakční 

rada 
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 4/9 bylo odsouhlaseno zaslání do Galerie 

síně slávy ČZS v Hradci králové př. 

Ing.Radoslava Šrota z Ivančic. Příslušný text a 

fotografii zajistá př. Flíček do příštího jednání 

 ZO Neslovice bude pořádat výstavu ovoce a 

zeleniny 3.11.2007. Místo bude upřesněno. 

 ZO Veverská Bítýška pořádá regionální 

výstavu výpěstků v termínu 29.- 30.9.2007 -  

 ÚR Třebíč – 19.-22.10.2007 – oblastní 

výstava 

 ZO Tišnov 6.-10.10.2007 – Výstava ovoce a 

zeleniny 

 ZO Velatice – 30.9.2007 – Výstava ovoce a 

zeleniny 

 ZO Říčany 21.9.2007 – Slavnostní schůze 

k 50.výročí založení ČZS a 22.9.2007 – 

Výstava ovoce a zeleniny – zúčastní se př. 

Zavřel 

 Bylo odsouhlaseno vyhovět žádosti ZO 

Vlasatice z bývalého okresu Břeclav(v rámci 

nového územního uspořádáni) přestoupit pod 

působnost ÚR Brno-venkov. 

 ZOK 2007/2008 – př.Procházka zajistil 

místnosti pro přednášky 

7. Činnost klubu zahrádkářek 

 Čtvrtek 18.10. 15 
30

 Botanická zahrada: 

burza přebytků cibulek, oddělků trvalek, semen 

a hrnkových rostlin. Zajišťuje Lili Štrofová. 

 Čtvrtek 29.11. 15 
30

 Botanická zahrada: 

Ukázky vánoční vazby. Lektorka pí. Žáková. 

Zajišťuje Zdeňka Zavřelová. 

 Čtvrtek 13.12. 15 
30

 Botanická zahrada: 

Naše vánoce. Zajišťují Ing. J. Krumalová, Z. 

Zavřelová 

NABÍDKY-INZERCE 

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

uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese, 

rádi zdarma uveřejníme. –pr– 

9.  ZO Šlapanice pořádá v sále Orlovny na 

Masarykově náměstí ve Šlapanicích dne 27. a 

28. 10 2007 v době od 8 do 18 hod Podzimní 

výstavu květin ovoce a zeleniny „BARVY 

PODZIMU“ 

10. Opět připomínáme možnost objednat si 

na členskou schůzi promítání filmů se 

zahrádkářskou tématikou. Audiovizuální 

technikou, kterou si můžete z naší územní rady 

objednat je možné promítat prezentace a 

digitální fotografie z CD-ROMů a filmy z DVD 

A CD nosičů. 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 ve 

zpravodaji 1/2007. 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– 
 

 

 

 

 

 

 

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 17.9.2007. 

 

 
Den v sadu – ovocnáři UR Brno-venkov dne 12.6.2007 v doprovodu Ing. Nesrsty 
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