ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZPRAVODAJ
Územního sdružení Brno-venkov 2/2008

KONTAKTY – ZMĚNY

DŮLEŽITÉ INFORMACE

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. Jihomoravský zimní oblastní kurz proběhl
za značných finančních potíží. Do těch jsme se
dostali ne úplně vlastní vinou, když nám
v týdnu před první přednáškou rektor MZLU
oznámil, že budeme muset uhradit tržní
nájemné za posluchárny v celkové výši
70 000,-Kč.
Po tomto oznámení jsme
zvažovali kurz odvolat, protože
celkové
náklady v roce loňském byly necelých 30 tis.
Kč za celý kurz. Nakonec jsme se rozhodli kurz
uskutečnit a peníze na posluchárny zajisti
z náhradních zdrojů. Požádali jsme o navýšení
dotace ústředí, požádali jsme o příspěvek ÚS
Brno-město, rozhodli jsme se vybírat od
posluchačů 40,- Kč za den a současně jsme si
pronajali ve dvou volných termínech levnější
posluchárnu na Masarykově univerzitě. Vliv
výběru peněz od posluchačů se podepsal na
návštěvnosti
přednášek.
Nejlépe
bylo
navštíveno terénní cvičení v Žabčicích (150
posluchačů pěknou návštěvnost (110 a 102
posluchačů) měly ještě dva první přednáškové
dny, než se rozneslo že se za přednášky platí.
Tyto dny přednášeli: Doc. Ing. Ivan Malý, CSc.
Košťálová zelenina , Ing. Tomáš Gregor,
Ph.D.: Konzervace zelenin mléčným kvašením,
Ing. Petr Ackerman: Monilie a ostatní choroby
na ovocných dřevinách, Ing. Zdeněk Simek:
Bionomie obalečů a možnosti účinné ochrany
proti nim (boj proti červivosti ovoce).
Přednášek se letos zúčastňovali mimo členů
ČZS, kterých bylo 84% také posluchači
univerzity třetího věku MZLU 16%,
zaměstnanci školy a klubu důchodců při MZLU
1%, a veřejnost 9%.
Na MZLU jsme jednali o tom jak snížit ve
spolupráci
s institutem
celoživotního
vzdělávání náklady na posluchárny v příštím
roce. Nakonec se ale ukázalo, že požadavky
MZLU i po tomto jednání jsou vyšší, než
nájemné za aulu na Masarykově univerzitě. Pro
příští rok se budeme snažit vytvořit takový

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

rozpočet kurzu aby členové ČZS opět nemuseli
platit
–pr–

Ing. Ševčíkovou a připraví návrh rozpočtu n
rok 2008.
 do příštího zasedání bude proveden návrh
rozdělení dotací na rok 2007
 Výroční schůze v ZO Březina se zúčastní
Ing. Procházka
 Terénní cvičení v Žabčicích proběhne
29.3.2008. Odjezd vlaku z Brna 8,23 hod.
 Termíny zasedání na 1/pololetí 2008 a to :
18.3., 15.4., 20.5.,24.6.
 Právní poradna JUDr. Krcha bude
v termínech 10.3., 14.4., 12.5., 9.6., 8.9.,
13.10., 10.11., 8.12. 2008

5. Návrhy na vyznamenání k RR je třeba
podávat dle platných směrnic do konce června
2008 cestou ÚR Brno-venkov.
6. Představenstvo ÚR doporučuje zajistit si
předplatné časopisu Zahrádkář, které je cenově
výhodné a pro předplatitele jsou přibalovány
prémie v podobě semen a dalších pozorností.

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY
7. Informace ze zasedání PÚR 19.2. 2008
 8/1 - úkol trvá – pro nezájem dotčených
organizací se další jednání zastavuje. Do
dnešního dne nebylo předáno od ZO 5 RL.
 1/1 bude zajištěna instalace antivirového
programu notebook
 Bylo schváleno změnit peněžní ústav. Nově
zřídit účet u Poštovní spořitelny.
 ÚS obdrželo zlaté, stříbrné a bronzové
medaile pro vyznamenané , které budou
předány až po obdržení finanční částky, která
k vyznamenání přísluší na výročních schůzích
ZO.
 4.2.2008 byla na výroční schůzi ZO
Šlapanice předána vyznamenání př. Šimonovi,
Dostálovi, Mertovi a př. Umláškové. Předal
Mgr. Flíček.
 Dne 24.2. předá předseda Josef Zavřel na
výroční schůzi ZO Lelekovice vyz. př.
Nesrstovi a 27.2. na výroční schůzi ZO Tišnov
př. Drbalovi a Zerákovi.
 1/12 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. Souběžně proběhne
jednání s Masarykovou univerzitou Brno
 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. V určeném
termínu není volná zasedací místnost. Schůze
bude 9.4.2008 v 16,00 hod. v místnosti 310.
 Výroční členská schůze Ivančice II. Réna
9.3. 10-12 hod v besedním domě zúčastní se
Mgr Flíček.
 Ing. Vysočanová se domluví s př.
Chmelíkovou a do příštího zasedání navštíví

8. Informace ze zasedání PÚR 18.3 2008
 Bylo schváleno změnit peněžní ústav. Nově
zřídit účet u Poštovní spořitelny.
 ÚS obdrželo zlaté, stříbrné a bronzové
medaile pro vyznamenané – všechny byly
předány na výročních schůzích ZO
 Pověřuje se ing. Procházka k jednání
s Masarykovou univerzitou Brno o poskytnutí
posluchárny za účelem ZOK
 Na Brně městě bude projednána možnost
společné výstavy ovoce a zeleniny na MZLU
 Zasedání pléna ÚS proběhne ve středu
4.2008 v 16,00 hod. v místnosti 310. Schůzi
bude řídit Mgr. Flíček, zápis provede př.
Jirkůvová, předseda mandátové komise bude
př. Gapčo, návrhové komise ing. Drbal,
promítání filmu zajistí ing. Procházka. Bylo
odsouhlaseno zakoupit jako občerstvení vody
Mattoni a kelímky.
 Terénní cvičení v Žabčicích proběhne
29.3.2008. Odjezd vlaku z Brna 8,23 hod.
 Př. Zavřel děkuje ing. Vysočanové, př.
Chmelíkové a ing. Ševčíkové za vypracování
rozpočtu na rok 2008 a rozdělení dotací za rok
2007.
 Fy Holman Bzenec zaslala vzorky nových
odrůd okurek se žádostí o sledování a
porovnání s odrůdou Regina s písemným
sdělením o průběhu pěstování. Okurky byly
přiděleny :Př. Zavřelové Zdeňce ZO Tišnov, př.
Čermákové Soně ZO Březina pro mladé
zahrádkáře, př. Seidlové Marcele ze ZO
Veverská Bítýška, př. Gapčovi ze ZO CEMO
Mokrá, př. Tužínová ze ZO Blažovice, Mgr.
Flíček ze ZO Ivančice Réna,
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 ÚS Brno-město pořádá 3.ročník výstavy
Jaro v zahrádce dne 12.-13.dubna v Brně
Komíně ulice Lísky vždy od.9,00 – 17,00 hod.
Navštívené výroční schůze v ZO Ivančice
Réna, Neslovice, Březina a Lelekovice měli
velmi dobrou úroveň..
 Př.Zavřel navštíví 25.3. plenární schůzi ÚR
Brno-město.

6.9.
12.-14.9.
19.-27.9.
19.-21.9.
26.-27.9.
27.-28.9.

9. Program klubu zahrádkářek na I.
pololetí 2008:
 25.4. Zájezd na jarní Flóru v Olomouci
předpokládaná cena 140,-Kč, přihlášky přijímá
př. Bartošová
 2-4.5.2008 návštěva výstavy minerálů
v Tišnově. Výstava se koná v tamní sokolovně.
V tišnově by naši výpravu měla mít na starosti
přítelkyně Zavřelová. Cesta do Tišnova je
vlakem z Brna
 15.5. Burza přebytků zahradních a
hrnkových květin
 Akce proběhnou v 1530 hod v zasedačce
botanické zahrady na Kotlářské 2.

2.-4.10.
4.-6.10.
9.-12.10.
10.-13.10.
17.-20.10.

17.-19-10.
20.-21.10.
24.-26.10.
12.-14-12

NABÍDKY-INZERCE

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
Výstava květin, ovoce a zeleniny
Klatovy
Výstava ovoce a zeleniny,
chryzantén, bonsají a léčivých
rostlin Třebíč
Podzimní výstava Telč
Výstava ovoce, zeleniny a
včelařství Vyškov
Výstava chryzantém Hlinsko
Vánoční výstava Telč

12. Výstavy vín
19.-20.4.2008 Týnec – Kulturní dům
13 00
26.4.2008 1000 Pohořelice - sál radnice
26.4.2008 1000 Velké Pavlovice – Sokolovna
1.5.2008 1000 Hustopeče – Společ. Dům
3.5.2008 1300 Perná – kulturní dům
10.5.2008 1300 Popice - kulturní dům

10. Zprávy, reklamy výstav, kulatá výročí
zasloužilých členů a vše ostatní, co chcete
uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese,
rádi zdarma uveřejníme.
–pr–
11. Výstavy v roce 2008
Zahrada Čech Litoměřice tržnice
Flora Olomouc
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
5.-7.9. Výstava květin, ovoce a zeleniny
Holýšov

2.-6.4.
24.-27.4.
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.

13. 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–
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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 4.4.2008.
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