
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

ZPRAVODAJ 
Územního sdružení Brno-venkov 3/2008 

 

 

 

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–  

 

NALÉHAVÉ ÚKOLY 

2. Žádáme všechny ZO, které si ještě 

nezřídily e-mailovou adresu aby tak co nejdříve 

učinily a tuto skutečnost oznámily na 

sekretariát.   –pr– 
 

3. Žádáme ZO, které budou požadovat 

neinvestiční dotace z fondu MZ pro rok 2009, 

aby žádosti předali nejpozději do 1.9.2008 

(rozumí se již žádost na ÚR, nikoliv datum 

odeslání). Dotace se poskytují na odborné 

přednášky, výstavy a vzdělávání mladých 

zahrádkářů ( nehradí se občerstvení). Nelze 

hradit tématické ani jiné zájezdy. Náklady se 

hradí maximálně do výše 70% z předložených 

dokladů. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
Jihomoravský zimní oblastní kurz – dne 

16.6.2008 se konala schůzka pěstitelské 

komise, která projednala rámcový program pro 

běh 2008-9. Schůzky se zúčastnili zástupci ÚS 

Brno-venkov, Brno město, Kroměříž, Třebíč a 

Znojmo. Současně probíhá hledání cenově 

dostupného sálu s kapacitou 150 míst nedaleko 

středu města Brna. Zatím nejvýhodněji vychází 

sál na Křenové 67.–pr– 

4. 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 

5. Informace ze zasedání PÚR 15.4 2008. 

 Byl pověřen 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  - nebyla sjednána 

dohoda a proto proběhne jednání 

s Masarykovou univerzitou Brno 

 Na Brně městě bude projednána možnost 

společné výstavy ovoce a zeleniny. 13.5.2008 

se zúčastní př.Zavřel a př.Gapčo jednání PÚR 

Brno-město za účelem projednání podrobností. 

Termín výstavy se předpokládá 10.-12.10.2008. 

 Zajistit sestavení seznamu osob, kterým 

bude na ZO zasílána pošta a Věstníky z ústředí 

Praha 

 Na základě žádostí ze ZO o dotace 

z neinvestičních prostředků MZ bude odeslána 

do 15.9. žádost na ústředí Praha 
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 Bylo odsouhlaseno zrušení organizace 

Kuřim- sever. 

 Plenární schůze ÚR proběhla podle 

stanoveného programu a představenstvo se 

nadále bude řídit usnesením této schůze. 

 Na zasedání se přihlásili následující zájemci 

o práci v PÚR: Milan Sehnal ZO Březina,  

Vilém Jandera ZO Neslovice. Při sestavování 

kandidátky se bude se zájemci jednat. 

 Př.Zavřel podal zprávu o zasedání dne 4.-

6.4. Bohdanči.  

 Peníze za členskou známku jsou rozděleny 

následovně : 40Kč zůstává ZO, 30Kč obdrží 

z ústředí ÚR, 25Kč zůstává RR a 5Kč se 

převádí na Fond rozvoje. Neprodané známky 

na ZO musí tato vrátit nejpozději do poloviny 

roku. 

 V letošním roce dochází ke změně školení 

hospodářů ÚR. Bude probíhat po jednotlivých 

oblastech. 

 Právní poradna JUDr. Krcha bude 

v termínech 12.5., 9.6., 8.9., 13.10., 10.11., 

8.12. 2008 

6. Informace ze zasedání  PÚR 20.5. 2008 

 Na Brně městě byla projednána možnost 

společné výstavy ovoce a zeleniny. 13.5.2008 

se zúčastnil př.Zavřel a př.Gapčo jednání PÚR 

Brno-město za účelem projednání podrobností. 

Termín výstavy se předpokládá 10.-12.10.2008. 

Změna na velký sál pivovaru Starobrno. Zavřel 

přeměří místnosti v pivovaru. BO zajistí 

aranžéry ( pí Kopuletá). Bo se nezúčastní 

Hortikomplexu ale jen této výstavy. Budou se 

chystat tisky dopředu (časopis à 20 ks od 

jednoho čísla) na místě zajistíme tisk jmenovek 

(ing Procházka). Za BO bude jednání s BM 

koordinovat jednání Zavřel, Chmelíková, 

Vysočanová. Ve zpravodaji vyzvat ZO z BO 

aby se této výstavy zúčastnily. 

 PÚR schvaluje zúčtování ztráty roku 2007 

ve výši 39.447 Kč na účet vlastního jmění.  

 Dotace – byly stanovena nová pravidla : pro 

oblastní školení 20 tis Kč, školení bude hrazeno 

do výše 70%. Odborná výchova činí také 20 tis 

Kč, Periodika 14 tis kč, Reg a místní výstavy 

10 tis Kč 

 Oblastní školení Zajištění sálu pro kurz optat 

se na kraji Ing. Horák(zajistí Procházka) v Brně 

– městě u Onderky, (Zavřel) 

 Ing. Šrot poděkoval ÚR za za uvedení do 

síně slávy V Hradci Králové. 

 Mgr. Flíček podal připomínku k ocenění 

Ing. Šrota s tím že další připomínky sdělí 

předsedovi ČZS. 

 Na společném jednání ÚS BM a BO mají 

zájem vybudovat Dům zahrádkářů, který bude 

hrazen z 90% z fondů EU. 

 Na zasedání  US BM byl odvolán Ing 

Maršál a nový předseda OS BM byl jmenován 

Ing. Petr Pěta 

Zasedání pěstitelské komise bude 16.6.2008 

7. Informace ze zasedání  PÚR 24.6 2008 

 V důsledku toho, že se ÚR Brno-venkov 

zúčastní regionální výstavy ovoce a zeleniny 

v Brně, bylo oznámeno ÚR Olomouc, že letos 

se nezúčastníme výstavy Hortikomplex 

Olomouc, protože probíhá ve stejném termínu a 

není možno zajistit výpěstky na obě výstavy. 

Společné schůzky na ÚR Brno-město se 

zúčastnil př.Zavřel.  Příští společná schůzka 

bude 4.8.2008 v 16,00 hod. na Křenové 67 – 

zúčastní se př. Zavřel  a Mgr. Flíček (ten předá 

potřebné informace aranžérce pí Kopuleté). 

 Jedna z možností pořádání oblastního kurzu 

je na ulici Křenová 67, kde je sál o kapacitě asi 

140 míst. Cenu pronájmu zjistí př. Zavřel 

Možnost použití audiovizuální techniky 

v tomto sále prověří př.Procházka 

 př.Zavřel zjistí možnost využití evropských 

fondů na výstavbu Domu zahrádkářů v Brně. 

 Proběhlo zasedání Pěstitelské komise. 

Zúčastnilo se 6 členů a dojednalo se, že příští 

činnost se zaměří na především ovocnářství. 

Byl dohodnut rámcový program. Konečný 

program bude podle zajištěných lektorů. 

 ZO budou vyzváni k účasti na regionální 

výstavě- Hortikomplex nebudeme obsazovat.  

 10.6.2008 v Želešicích proběhl Den v sadu, 

kterého se zúčastnilo celkem 13 členů Klubu 

ovocnářů. Ani na tomto setkání se nepodařilo 

jmenovat nového předsedu klubu. 

 ZO v Teplicích nad Metují pořádá regionální 

zahrádkářskou výstavu ve dne 5.-7.9.2008. 

Bližší informace budou uveřejněny ve 

Zpravodaji. 

 Termíny zasedání na 2/pololetí 2008 a to : 

16.9., 7.10.,11.11., 16.12. 2008 
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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. Uvedení do síně slávy v Hradci Králové 

Do síně slávy byl uveden Ing. Radoslav Šrot, 

rodák z Ivančic. K této příležitosti mu byl 

zaslán následující dopis: 

 

Vážený pane inženýre, vážený příteli,  

jak jste byl již jistě informován, byl jste 

v měsíci únoru 2008 uveden do síně slávy 

v Hradci Králové, jako poděkování za Vaší 

dlouholetou práci pro zahrádkáře  jak v oblasti 

publikování v odborných časopisech, tak i ve 

vydávání odborných publikací, které se staly 

průvodcem většiny zahrádkářů.  

     Dovolili jsme si Vás do Galerie navrhnout 

proto, že jste rodák z Ivančic, které jsou 

součástí Územního sdružení Brno-venkov a zde 

na Vás stále s úctou vzpomínají. Tento podnět 

vzešel od občana Ivančic pana Mgr. Josefa 

Flíčka, který je členem představenstva našeho 

Územního sdružení. 

S pozdravem a přáním stálého zdraví  

Josef  Zavřel 

předseda ÚR Brno-venkov 

10. ČZS Brno město a Brno-venkov a 

Sdružení zahrádkářů a vinařů jižní Moravy 

pořádají Podzimní výstavu výpěstků ze zahrad 

a vinohradům Brna a okolí. Výstava se 

uskuteční 10.10 12-20 hod, 11.10. 10-20 hod a 

12.10. 10-18 hod v sále Pivovarského 

pohostinství Mendlovo nám 20, na Starém 

Brně. Expozice představí výpěstky kořenových 

zelenin, jádrovin a peckovin, dýně, bylinky  a 

květiny. Dále expozici včelařství, ukázku 

historických zahradnických potřeb. Během 

výstavy proběhne soutěž o nejkrásnější jablko, 

a košt domácí meruňkovice. Na výstavě si 

můžete zakoupit koláče, jablečný mošt, burčák, 

hnojiva a postřiky, skalničky a jiné květiny. 

V průběhu výstavy bude hrát cimbálová 

muzika. Další informace vám podá ÚS ČZS 

Brno město, po-út, Křenová 67, tel: 543 

257 097 nebo czsbrno@seznam.cz. Vstupné 20 

kč. 

11. ZO ČZS ve Šlapanicích u Brna pořádá 

tradiční Letní výstavu ovoce a zeleniny u 

příležitosti šlapanických národopisných 

slavností. Výstava se koná dně 16. a 17. 8.2008 

v sále orlovny od 8-18 hod. 

12. ZO v Teplicích nad Metují ve spolupráci 

s územním sdružením v Náchodě pořádá 4. 

regionální zahrádkářskou výstavu ve dnech 5.-

7. září 2008. Výstava s doprovodnými akcemi 

proběhne v základní škole v Teplicích ned 

Metují a přilehlých prostorách. Otevřena bude 

8-17 hod. Kontakt tel:723916383, e-mail 

grohovi@ticscali.cz. 

13. ZO ČZS ve Šlapanicích u Brna pořádá 

Podzimní výstavu chryzantém ovoce a zeleniny 

BARVY PODZIMU. Výstava se koná dně 25. 

a 26.10.2008 v sále orlovny od 8-18 hod. 

14. Výstavy v roce 2008 
 

5.-13.7. Výstava karafiátů Klatovy 

10.-13.7. Květy Lysá nad Labem 

26.-27.7. Výstava květin Staňkov 

26.7.-2.8. Výstava fuchsií Telč 

8.-10.8. Výstava květin Domažlice 

9.8. Výstava vín Židlochovice 

9.-10.8. Výstava květin Staňkov 

15.6.-31.8. Výstava  fuchsií Liberec 

21.-24.8. Flora Olomouc 

21.-26.8. Země Živitelka České 

Budějovice 

5.-7.9. Výstava květin, ovoce a zeleniny 

Holýšov 

6.9. Výstava vín Dolní Kounice 

12.-14.9. Výstava jiřinek Česká Skalice 

19.-27.9. Zahrada Čech Litoměřice  

19.-21.9. Výstava květin, ovoce a zeleniny 

Děčín 

26.-27.9. Výstava ovoce a zeleniny 

Slavkov u Brna 

27.-28.9. Výstava ovoce a zeleniny 

Chodská Lhota 

2.-4.10. Výstava květin, ovoce a zeleniny 

Písek 

4.-6.10. Výstava ovoce a zeleniny 

Bohuňovice 

9.-12.10. Flora Olomouc 

10.-13.10. Výstava květin, ovoce a zeleniny 

Klatovy 
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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 

15. 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 1.7.2008. 

 

 

 
Terénní cvičení Jihomoravského zimního oblastního kurzu 

v Žabčicích 

 
Členové klubu ovocnářů na Dni v sadu v Želešicích 
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