ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZPRAVODAJ
Územního sdružení Brno-venkov 1/2008

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–

4. Vyzýváme všechny ZO, které obdržely
z ústředí členské známky na rok 2008, aby tyto
uhradily nejpozději do konce března 2008
–púr–

DŮLEŽITÉ INFORMACE
5. Jihomoravský zimní oblastní kurz
probíhá. Omlouváme se jeho frekventantům za
zmatky vzniklé přesouváním jednotlivých
přednáškových
dnů
mezi
Mendlovou
univerzitou
(MZLU)
a
Masarykovou
univerzitou (MU). K této situaci došlo proto, že
vedení MZLU rozhodlo tom že všechny externí
organizace, které mají přednášky na MZLU
musí platit plnou taxu za posluchárny. To
v našem případě činí 7000,- až 12 000,-Kč za
jednu sobotu. Proto jsme se v zájmu úspor
rozhodli některé přednášky přesunout na MU.
Současně jsme byli nuceni zavést vstupné 40,Kč za přednáškový den. V současné době ale
již s pomocí Prof. Řezníčka jednáme s MZLU a
snažíme se dosáhnout pro příští běh kurzu
stejných podmínek jaké jsme měli dříve. –pr–
6. Zpravodaj s přílohou v loňském roce vyšel
bohužel jen 3x. Bylo to způsobeno velkým
vytížením členů PÚR rok od roku se zvyšující
náročností přípravy Jihomoravského zimního
oblastního kurzu, a přechodným oslabením
PÚR o dvě jeho členky které jsou dlouhodobě
nemocné.
–pr–

NALÉHAVÉ ÚKOLY
2. Žádáme všechny ZO, které si ještě
nezřídily e-mailovou adresu aby tak co nejdříve
ucinily a tuto skutečnost oznámily na
sekretariát.
–pr–
3. Všechny ZO musí provést inventuru
k 31.12.2007 a výsledek musí oznámit na své
výroční členské schůzi.
–púr–

7. Informace ze zasedání RR ČZS
v Bohdanči
dne
15.12.2007:
Předseda
Republikové rady MUDr. Kříž oznámil, že na
základě sdělení Mgr. Michala Haška bylo
Parlamentem ČR i Poslaneckou sněmovnou
odsouhlaseno
vést
nadále
jednoduché
účetnictví do roku 2013 pro občanská sdružení,
církev a honební společnosti. Toto se týká i
všech našich ZO. Doporučujeme, aby ZO,
které již podvojné účetnictví zavedly, aby
v tomto systému pokračovaly

8. Návrhy na vyznamenání k RR je třeba
podávat dle platných směrnic do konce června
2008 cestou ÚR Brno-venkov.

předány až po obdržení finanční částky, která
k vyznamenání přísluší
 Bylo nám oznámeno MZLU Brno, že
propůjčení poslucháren pro Jm ZOK bude
v letošním roce zpoplatněno. Částka se bude
pohybovat kolem 70.000 Kč. V důsledku toho
jedná předseda s Masarykovou univerzitou
Brna - Ing. Tupou o možnosti pořádání
přednášek na Přírodovědecké fakultě. Současně
bylo požádáno ústředí ČZS Praha o poskytnutí
dotace ve výši 50.000 Kč. Podle výsledků
jednán í dohodne se další postup.
 bude provedena fyzická a dokladová
inventura k 31.12.2007
 Vzhledem k tomu, že ing. Ševčíková i ing.
Vysočanová
odchází do nemocnice, bylo
projednáno na ústředí v Praze, že podklady pro
vyúčtování dotace za rok 2007 bude zasláno
později.
 K 31.12.2007 budou provedeny inventury –
fyzická. Pokladny a dokladová. Inventurní
komise jsou navrženy stejně jako v loňském
roce.
 Klub ovocnářů ve spolupráci s ÚS Brno
organizoval zájezd na Oblastní výstavu do
Třebíče, naučnou stezku na vinice do Sádku a
výstavu chryzantém v Ivančicích. Zájezd byl
velmi úspěšný a účastníci spokojeni.
 ZO Neslovice pořádala 3.11.místní výstavu
ovoce a zeleniny. Výstavu navštívil jako
zástupce ÚS Mgr. Flíček. Součástí výstavy byla
i přednáška o chryzantémách. Výstava byla
velmi pěkná a úspěšná. Mgr. Flíček doporučuje
přednášku pro Klub zahrádkářek.
 ÚR obdržela od senátora Haška sdělení, že
senátem prošel návrh na jednoduché účetnictví
pro občanská sdružení a společenství do roku
2013. Návrh ještě musí odsouhlasit poslanci.
 Ve Šlapanicích proběhla v ústava k 50.
založení ČZS. O výstavě byl natočen film,
který ing. Procházka nabízí za ZO Šlapanice do
filmotéky. ÚS projevilo o film zájem.
 Bylo odsouhlaseno zakoupit 8 ks DVD vč.
obalů, na které budou přetočeny filmy
Karafiáty Klatovy a Vinná réva.
 Po konzultaci s JUDr. Krchem byly
odsouhlasen termín poradenské činnosti a to:
10.12. 2007

9. Všechny ZO, které si přejí mít na výroční
členské schůzi zástupce ÚR, nechť sdělí
termíny schůzí. Současně připomínáme
povinnost zaslat Přehled o činnosti ZO ČZS za
rok 2007 nejpozději do 15.3.2008 na ÚR Brnovenkov
10.
P
ředstavenstvo ÚR doporučuje zajistit si
předplatné časopisu Zahrádkář, které je cenově
výhodné a pro předplatitele jsou přibalovány
prémie v podobě semen a dalších pozorností.
11. Garantem výstavy vín v Hustopečích je př.
František Mokrý- tel. 724 225 798, který podá
veškeré informace. Vstupné na výstavu je 200
Kč/osoba, ve kterém je zahrnuta sklenička,
katalog a konzumace vína volně dle výběru a
množství.

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY
12. Informace ze zasedání PÚR 13.11.2007
 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:
Veverské Knínice – Ševčíková – probíhá
jednání, do listopadu oznámí zda ZO bude
zrušena, nebo potrvá
Hrušovany 1 – Zavřel – probíhá jednání
Ochoz II – Gapčo –přislíbili zaslání RL
Bukovina – Gapčo – přislíbili zaslání RL
Těšany – Gapčo – přislíbili zaslání RL
 bude
zajištěna
instalace
antivirového
programu notebook
 př. Drbal dodá návrh Příručky „Vnitřní
organizační normy“ Do konce roku 2007
 urgence členských příspěvků- Střibský mlýn –
je rozpracováno
 Za rok 2007 dluží –ZO Blučina, ZO
Domašov, ZO Heroltice nad Řekou – všechny
ZO byly opětně telefonicky urgovány.
 Bylo schváleno změnit peněžní ústav. Nově
zřídit účet u Poštovní spořitelny.
 Bylo odsouhlaseno zakoupení l balíku
kopírovacích papírů gr. 120 na tištění
osvědčení o absolvování ZOK.
 ÚS obdrželo zlaté, stříbrné a bronzové
medaile pro vyznamenané, které budou

13. Informace ze zasedání PÚR 11.12.2007
 Do dnešního dne nebylo předáno od ZO 5
RL
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 Dne 8.12.2007 bylo předáno na slavnostní
schůzi vyznamenání př. Filipimu ze ZO
Hajánky. Předal př. Zavřel
 Bylo nám oznámeno MZLU Brno, že
propůjčení poslucháren pro Jm ZOK bude
v letošním roce zpoplatněno. Částka se bude
pohybovat kolem 70.000 Kč. V důsledku toho
jedná předseda s Masarykovou univerzitou
Brna-Ing. Tupou o možnosti pořádání
přednášek na Přírodovědecké fakultě. Současně
bylo požádáno ústředí ČZS Praha o poskytnutí
dotace ve výši 50.000 Kč. Podle výsledků
jednán í dohodne se další postup. Jednáním
jsou pověření př. Zavřel a Procházka - S MÚ
byla uzavřena smlouva na 3 termíny, ostatní
budou dle původního plánu.
 Pověřuje se ing. Procházka k jednání
s MZLU Brno o poskytnutí posluchárny za
účelem ZOK – bezplatně (v rámci rozšířeného
učebního programu MZLU). Proběhlo první
jednání o ročníku 2008-9
 Bylo předloženo vyúčtování dotací za rok
2007 v celkové výši 78.737.- Kč. – schváleno
 Byla dána informace, že je možné zúčastnit
se dne 15.12. zájezdu na vánoční trhy do
Rožnova pod Radhoštěm s ÚR Brno-město.
 Byly schváleny termíny zasedání PÚR na
1/pololetí 2008 a to : 15.1., 19.2., 18.3., 15.4.,
20.5.,24.6..
 Právní poradna JUDr. Krcha bude
v termínech 14.1., 11.2., 10.3., 14.4., 12.5.,
9.6., 8.9., 13.10., 10.11., 8.12. 2008
 Bylo odsouhlaseno zakoupit 10 ks
novoročenek
 Bylo zajištěno předání projednaného návrhu
na zařazení přítele Ing. Radoslava Šrota do síně

 Byla provedena fyzická, pokladny a
dokladová inventura k 31.12.2007
 Př. Zavřel Zjistí kdy bude Ing. Šrot
Radoslav uveden do síně slávy ČZS v Hradci
králové a tuto skutečnost sdělí Mgr. Flíčkovi a
př. Šrotovi
 Na Brně městě bude projednána možnost
společné výstavy ovoce a zeleniny na MZLU.
 Zasedání pléna ÚS proběhne ve středu 2.
dubna v 1600. Př Zavřel objedná zasedací
místnost a pozve JuDr. Krcha.
 Výroční členská schůze Ivančice II. Réna
9.3. 10-12 hod v besedním domě zúčastní se
Mgr Flíček.
 Př Vysočanová a Jirkůvová nachystají
podklady (náklady na kuz za poslední 3 roky)
pro jednání s MZLU
 1.3. a 2.3. proběhne celostátní výstava vín
s mezinárodní účastí v Hustopečích. Bližší
informace budou ve zpravodaji ÚR.

14. Informace ze zasedání PÚR 15.1. 2008.
 Do dnešního dne nebylo předáno od ZO 5
RL
 Drbal dodal návrh Příručky „Vnitřní
organizační normy“
 ÚS obdrželo zlaté, stříbrné a bronzové
medaile pro vyznamenané, které budou
předány výročních schůzích ZO.
 Bylo nám oznámeno MZLU Brno, že
propůjčení poslucháren pro Jm ZOK bude
v letošním roce zpoplatněno. Částka se bude
pohybovat kolem 70.000 Kč. ÚR Brno-město
přislíbila a odsouhlasila příspěvek ve výši
12.000 Kč. RR odmítla příspěvek, dále se bude
jednat o mimořádné dotaci.

NABÍDKY-INZERCE

15. Program
pololetí 2008:

klubu

zahrádkářek

na

I.

 7.2. Ing Řičicová: zelenina vhodná pro
zahrádky
 28.2. Ing Kyselka: Okrasné zahrady
 13.3 přítelkyně Žáková: Velikonoční vazby
 25.4. Zájezd na jarní Flóru v Olomouci
předpokládaná cena 140,-Kč, přihlášky přijímá
př. Bartošová
 15.5. Burza přebytků zahradních a rnkových
květin
 Akce proběhnou v 1530 hod v zasedačce
botanické zahrady na Kotlářské 2.

16. Zprávy, reklamy výstav, kulatá výročí
zasloužilých členů a vše ostatní, co chcete
uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese,
rádi zdarma uveřejníme.
–pr–
17. Výstavy v roce 2008
1.-2.3. Celostátní výstava vín ČZS
Hustopeče u Brna
15.-16-3. Velikonoční výstava Holýšov
15.-16.3. Velikonoční výstava Telč
2.-6.4. Zahrada Čech Litoměřice tržnice
24.-27.4. Flora Olomouc
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24.-27.4.
3.-4.5.
15.-18.5.
15.6.-31.8.
5.-13.7.
10.-13.7.
26.-27.7.
26.7.-2.8.
8.-10.8.
9.8.
9.-10.8.
21.-24.8.
21.-26.8.
5.-7.9.
6.9.
12.-14.9.
19.-27.9.
19.-21.9.
26.-27.9.
27.-28.9.
2.-4.10.
4.-6.10.
9.-12.10.

Narcis Lysá nad Labem
Květiny a keramika Křenovice
HOBBY České Budějovice
Výstava fuchsií Liberec
Výstava karafiátů Klatovy
Květy Lysá nad Labem
Výstava květin Staňkov
Výstava fuchsií Telč
Výstava květin Domažlice
Výstava vín Židlochovice
Výstava květin Staňkov
Flora Olomouc
Země Živitelka České
Budějovice
Výstava květin, ovoce a zeleniny
Holýšov
Výstava vín Dolní Kounice
Výstava jiřinek Česká Skalice
Zahrada Čech Litoměřice
Výstava květin, ovoce a zeleniny
Děčín
Výstava ovoce a zeleniny
Slavkov u Brna
Výstava ovoce a zeleniny
Chodská Lhota
Výstava květin, ovoce a zeleniny
Písek
Výstava ovoce a zeleniny
Bohuňovice
Flora Olomouc

10.-13.10. Výstava květin, ovoce a zeleniny
Klatovy
17.-20.10. Výstava ovoce a zeleniny,
chryzantén, bonsají a léčivých
rostlin Třebíč
17.-19-10. Podzimní výstava Telč
20.-21.10. Výstava ovoce, zeleniny a
včelařství Vyškov
24.-26.10. Výstava chryzantém Hlinsko
12.-14-12 Vánoční výstava Telč
18. 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.
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