
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

ZPRAVODAJ 
Územního sdružení Brno-venkov 4/2008 

 

 

 

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. Zaplaceny členské známky za rok 2008 ke 

dni 8.8.2008 nemají tyto organizace:  

603 092 ZO Dolní Kounice 2 

603 036 ZO Opatovice 

603 050 ZO Měnín 

603 051 ZO Domašov 

603 063 ZO Velatice 

603 064 ZO Sobotovice 

Pokud po urgenci tyto organizace zaplatily, 

následující sdělení se jich netýká. 

4. Expedice Rukověti zahrádkáře proběhne 

v letošním roce  v termínu 15.-17. října a to 

v počtu zaplacených známek (stav ke konci 

září). Organizace, které známky nebudou mít 

uhrazeny, mohou potom získat Rukověť po 

dodatečném zaplacení známek pouze na 

základě objednávky  -ústředí ČZS Praha- 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

5. Sběr vzorků na regionální výstavu v Brně 

bude dne 9.10.2008 od 8
00

 do 10
00

 v prostorách 

předzahrádky restaurace Starobrno – pivovar 

Mendlovo náměstí 20 Brno. Uvítáme krajové 

odrůdy a zajímavé výpěstky z našeho regionu 

(např. ozdobné i velké dýně, suché květiny a 

byliny pro aranžmá). Rovněž prosíme o 

zapůjčení doplňkových předmětů – trakař, malý 

žebřiňáček, košíky, staré ruční nářadí a náčiní. 

Po telefonické dohodě možno dodat vzorky i ve 

středu 8.10 2008 na ÚR Brno–venkov, Křenová 

19  - bývalá Mosilana -púr- 

6. Jihomoravský zimní oblastní kurz -  

Současně s tímto zpravodajem dostáváte na něj 

pozvánku. Oproti minulým rokům došlo 

k několika změnám. Z důvodů předražení 

poslucháren na Mendlově univerzitě jsme byli 

nuceni hledat pro kurz nové prostory. Ty jsme 

našli na Křenové 67. Díky tomu můžeme zase 

poskytovat kurz pro naše členy, kteří se prokáží 

platným členským průkazem zdarma. Pro 

ostatní posluchače ale zůstává zachována cena 

40,-Kč za jeden přednáškový den. –pr– 

7. Představenstvo ÚR doporučuje zajistit si 

předplatné časopisu Zahrádkář, které je cenově 

výhodné a pro předplatitele jsou přibalovány 

prémie v podobě semen a dalších pozorností. 

mailto:zahradkari.us.brno-venkov@qmail.cz
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ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY 

8. Informace ze zasedání PÚR 16.9 2008  

-zajištění instalace antivirového programu  

notebook úkol byl zrušen 

6/8 Bylo schváleno změnit peněžní ústav. Nově 

zřídit účet u Poštovní spořitelny. Jednání 

pokračuje 

1/6 Jedna z možností pořádání oblastního kurzu 

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

140 míst. Cenu pronájmu bude domluvena – 

jednání pokračuje, bude prověřena možnost 

použití audiovizuální techniky v tomto sále  

1/9 Podzimní výstava výpěstků Brno a okolí 

2/9 Zajistit tiskárnu pro tisk jmenovek, na 

čtvrtek 9.10.15
00, 

200 A4 papírů 

 

-Svoz vzorků je ve čtvrtek 9.10 v 8
00

 terasa 

Starobrna 

 Prof. Řezníček bude mít poradnu 

v neděli 

 Procházka zajistí Ackermana 

 Zavřel se optá Nesrsty 

 Koutek pro děti zajistí BM 

 Procházka se zeptá Rabušice na 

předváděčku 

 Procházka nachystá audiovizuální 

smyčku a zajistí promítání 

 Procházka Ševčíková (zavolat) vytvoří 

panel o činnosti ÚR BV Procházka 

zakoupí panely(polystyrén, juta) 

o Zahrádkářky 

o Flóra 

o Kurz 

o Časopis 

o Lisování ovoce 

o Klub ovocnářů 

 Rozdají se rukověti 

 Nakopírovat po 20 ks od čísla 

 Nachystat pozvánku na výstavu do 

pozvánky na kurz 

 Zavřel pozve Holmana okurky, Keřkov 

brambory 

 Zaslat osobní pozvánky na vybrané 

městské úřady na nichž jsou naše ZO 

3/9 Procházka zajistí Zpravodaj přílohu a 

pozvánku na kurz do konce září 

 

3. Různé 

25.-26.října je výstava chryzantém v Ivančicích 

 

Termíny zasedání na 2/pololetí 2008 a to : 

7.10.,11.11., 16.12. 2008   

Právní poradna JUDr. Krcha bude v termínech   

13.10., 10.11., 8.12. 2008  

NABÍDKY-INZERCE 

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

uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese, 

rádi zdarma uveřejníme. –pr– 

10. Program klubu zahrádkářek: 

 10. října, pátek : autobusový zájezd do 

Olomouce na podzimní Flóru . Autobus 

vyjíždí opět z Ivančic v 7,00 hod., nástupy 

na cestě do Brna dle přihlášek. Poslední 

nástup v Brně, na Úzké ulici, zastávka 

autobusů do Olympie a Shop.Parku, asi 

v 7,40 hod.. Návrat do Brna asi v 16,00 

hod.. přihlášky u přítelkyně Bartošové ze 

Slůvek, na telefonu 547 225 866 nebo 

724 366 958. Cena zájezdu 150 Kč.  

 10. – 12. října, pátek – neděle : Podzimní 

výstava výpěstků ze zahrad a vinohradů 

Brna a okolí. Koná se v sále Pivovarského 

pohostinství, Brno, Mendlovo nám. 20. Je to 

společná  výstava Územních sdružení Brno-

město a Brno-venkov. Poprvé po létech 

nebude mít naše územní sdružení na podzim 

expozici v Olomouci, nýbrž na této výstavě 

v Brně. Plakátek výstavy bude k nahlédnutí 

na zářijovém setkání klubu a přijde do 

vašich místních ZO. Ideální by bylo, 

kdybychom se výstavy mohly zúčastnit i my 

jako Klub zahrádkářek. Místo by bylo, 

nápad máme, ale přemýšlejte i vy. Bližší o 

tom na zářijovém setkání. 

 16. října, čtvrtek, 15,
00

 hod. – Burza 

přebytků : cibuloviny, trvalky, pokojové 

květiny.  

 7. – 9. listopadu, pátek – neděle : 

Podzimní výstava minerálů v Tišnově. 

Akci doporučujeme, dohoda o návštěvě – 

dle zájmu. Výstava je krásná, ale lidí je tam 

narváno. Nicméně  - milovnice krásných 

věcí – a to vy jste – něco obětují, ne? 

Zeptejme se  přítelkyně Koumalové, 

navštívila výstavu na jaře. Takže dobré boty, 

odvahu, finance /dobře ukryté/  sebou  a 

vzhůru na výstavu! 
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 listopadu, čtvrtek, 15,
00

 hod.. – Přednáška : 

Košťálové zeleniny a nové druhy zelenin 

pro zahrádky. Pokračování jarní přednášky 

Ing. V.Řičicové. Připravte si dotazy! 

 4.prosince, čtvrtek, 15,
00

 hod. – Ukázky 

vánoční vazby. Předvede floristka paní 

Žáková. Přineste si potřeby pro vlastní 

tvorbu, drobné přízdoby je možno dokoupit 

u pí floristky. 

 11.prosince, čtvrtek, 15,
00

 hod. – vánoční 

setkání. Zhodnocení celoroční práce, 

posezení  s dobrými známými. 

 

11. ZO ČZS Tišnov zahájila lisování ovoce a 

to každou sobotu od 7
30

 do 10
00

 hod a podle 

zájmu i déle a každou středu od 17 hodin. 

Lisovna je na ulici Wágnerově (u bývalé 

modety cena 2 Kč za kg ovoce. Nad 300 kg je 

nutno objednat samostatné lisování. Kontakt: 

př. Hamák tel: 549 412 239, př. Klimeš tel: 739 

177 587 

12. 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. od12 do 20 hod, 11.10. od 10 

do 20 hod a 12.10. od 10 do 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. V průběhu výstavy bude hrát 

cimbálová muzika. Dne 10.10.od 16
30

 do 19 

hod bude poskytovat rostlinolékařské rady Ing 

Petr Ackerman CSc., a neděli povede 

dopoledne pomologickou poradnu prof. 

Vojtěch Řezníček CSc. Další informace vám 

podá ÚS ČZS Brno město, po-út, Křenová 67, 

tel: 543 257 097 nebo czsbrno@seznam.cz. 

Vstupné 20 kč. 

13. ZO ČZS ve Šlapanicích u Brna muselo 

z důvodů konání voleb přesunout termín  

Podzimní výstavy chryzantém ovoce a zeleniny 

BARVY PODZIMU. Výstava se koná dne 1.a 

2.11.2008 v sále orlovny od 8-18 hod. 

14. Výstavy v roce 2008 
 

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 

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 29.9.2008 
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