
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

ZPRAVODAJ 
Územního sdružení Brno-venkov 1/2009 

 

 

 

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. Vážení přátelé zahrádkáři, 

      

předně bych vám všem chtěl přát do roku 2009, 

i dále, pevné zdraví, rodinnou pohodu a 

bohatou úrodu všeho, co na zahrádce pěstujete 

bez chorob a škůdců. Kromě práce na zahrádce 

nás letos čeká také důležitý úkol a to volby 

orgánů pro další pětileté období. Vše o volbách  

je citováno ve Věstníku ČZS č.2/2008, na první 

straně a dále. Prosím, věnujte informaci 

náležitou pozornost, abychom mohli provést 

další schůze ve smyslu stanov ČZS. Pokud se 

vyskytnou nějaké nejasnosti, tak jsme každé 

pondělí na sekretariátě a můžeme věci vyjasnit. 

Za včasné vyřízení (hlavně nových 

registračních listů) vám předem děkujeme. 

     Všichni víme, že věkový průměr členů 

našich základních organizací je poměrně 

vysoký (podle mínění jiných), ale nás se to 

netýká, protože my stále aktivně pracujeme jak 

tělesně, tak i duševně a to nás drží v dobré 

kondici. Věříme, že ve Vašich řadách je stále 

dost aktivních zahrádkářů, kteří by mohli 

pomoci i ve vyšších orgánech a teď mám na 

mysli naše Územní sdružení Brno-venkov. 

Naše řady částečně prořídly a proto rádi 

uvítáme nové návrhy z vašich ZO. To říkám 

proto, že některé aktivity – jako třeba práce 

s mládeží, což považujeme za velmi důležité, 

nebo organizace klubu ovocnářů, která nemá  

žádného stálého člena v představenstvu. Je to 

škoda pro všechny. 

     Připomínám ještě jednou, že po 

provedených volbách je třeba vyplnit nový 

registrační list a předat jej na Územní radu 

Brno-venkov. Budete-li chtít, aby se Vaší 

schůze zúčastnil zástupce ÚR, dohodněte se 

třeba telefonicky na sekretariátě – tel. 

543 530 189, kde jsme pravidelně každé 

pondělí od 10,00 – 14, 00 hod.. Hlášení o 

činnosti za uplynulý rok je třeba dodat do 20. 

března na ÚR – ne později!!!!! Za zaslání 

předem děkujeme.     

Zavřel Josef - předseda ÚR Brno-venkov 

3. Žádáme všechny ZO, které si ještě 

nezřídily e-mailovou adresu aby tak co nejdříve 

učinily a tuto skutečnost oznámily na 

sekretariát.   –pr– 

4. Rukověti zahrádkáře si můžete pro svoji 

ZO (pokud jste tak již neučinili) vyzvednout na 

sekretariátě 

mailto:zahradkari.us.brno-venkov@qmail.cz
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 

5. Jihomoravský zimní oblastní kurz  se 

v současnosti blíží do poslední čtvrtiny. V nové 

lokalitě probíhá kurz k všeobecné spokojenosti 

a i doprava na přednášky je jednodušší. Termín 

terénního cvičení na ŠLP Žabičce bude 

oznámen na přednášce 14.2.2009 

6. Finanční prostředky nesmí ZO  deponovat 

na vkladní knížce. V případě úmrtí pokladníka 

jsou problémy při dědickém řízení a při 

neochotě pozůstalých by organizace mohla o 

finanční prostředky přijít. 

7. Pokud budou chtít ZO na výroční 
členskou schůzi delegáta ÚR, musí jeho účast 

nárokovat v dostatečném časovém předstihu na 

sekretariátě ÚR . 

8. 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 

9. Informace ze zasedání PÚR 6.10.2008 

- Bylo schváleno změnit peněžní ústav. Nově 

zřídit účet u Poštovní spořitelny. Zajistí 

koncem roku  

- Jedna z možností pořádání oblastního kurzu 

je na ulici Křenová 67, kde je sál o kapacitě 

asi 140 míst. Byla uzavřena nájemní 

smlouva 29.9.2008. Možnost použití 

audiovizuální techniky v tomto sále byla 

prověřena 

- Podzimní výstava výpěstků Brno a okolí 

Zajistit tiskárnu pro tisk jmenovek, na čtvrtek 

9.10.15
00, 

200 A4 papírů 

Tiskárna zajištěna je nutno ze Šlapanic přivézt 

počítač s monitorem Papíry budou zajištěny. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Svoz vzorků je ve čtvrtek 9.10 v 8
00

 terasa 

Starobrna 

Paní kopuletá si zajistila dopravu do Brna 

dopravu zpět zajistí Zavřel 

Králikářské pletivo 25x25 cm 5ks  

V pondělí je nutné materiál odvézt zpět př. 

Kopuleté  

Netkanou textilii zajistí BM 

Zelená maskovací sít bude zajištěna operativně 

 Prof. Řezníček bude mít poradnu 

v Neděli dopoledne 

 Procházka zajistil Ackermana pátek 

17
30

-19
00

 

 Koutek pro děti zajistí BM 

 Procházka nachystá audiovizuální 

smyčku a zajistí promítání 

 Procházka Ševčíková (zavolat)vytvoří 

panel O činnosti ÚR BV Procházka 

zakoupí panely(polystyrén, papírovou 

jutovou tapetu a duvilax) 

o Zahrádkářky 

o Flóra 

o Kurz 

o Časopis 

o Lisování ovoce 

o Klub ovocnářů 

 Rozdají se rukověti 

 Nakopírovat časopis po 20ks od čísla - 

zrušeno 

 Nachystat pozvánku na výstavu do 

pozvánky na kurz - splněno 

 Zavřel pozve Holmana okurky, Keřkov 

brambory Holman se neozval, Keřkov 

doveze vzorky v úterý na vrátnici 

bývalé Mosilany Křenová 19 

 Zaslat osobní pozvánky na vybrané 

městské úřady na nichž jsou naše ZO – 

splněno 

 SŠITSP Purkyňova 97 poskytne 

aranžérky a hostesky. 

 Př. Čermáková ZO Březina bude 

instalovat expozici kamenů v pátek 

ráno.dovoz i odvoz si zajistí sama. 

 Náklady na cestovné na výstavu se 

budou vyřizovat po skončení výstavy. 

- Proběhla tisková konference s novináři 

minulý týden, byla ventilována situace 

s likvidací zahrádkových osad. V BM. 

V BM je 228 ha zahrádkových osad. 

- zajistit Zpravodaj přílohu a pozvánku na 

kurz pro ZO do konce září  

- 25.-27.října je výstava chryzantém 

v Ivančicích 

 

 

 
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

 

Odrůda:  Golden delicious 

 
Vystavovatelé:  

Zavřel ZO Tišnov 

Vysočanová  
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- Blíží se vyúčtování dotací ZO musí dodat 

podklady do 1. listopadu do 15.11. na 

ústředí 

-  Příští rok budou v ČZS volby. Do 

zpravodaje napsat náborový článek do 

představenstva ÚR  

-  Zajistit pozvánky na kurz na A4 + obálky  

10. Informace ze zasedání PÚR 11.11. 2008 

- ÚR Vyúčtování výstavy  - dne 27.10. 

proběhla společná schůzka zástupců ÚR 

Brno-venkov, Brno-město a vinařů, kde se 

dohodlo rozúčtování nákladů na regionální 

výstavu. Nájemné sálu, občerstvení 

pořadatelů a hudbu uhradí vinaři, náklady na 

aranžování a věcnou odměnu aranžérce pí 

Kopuleté, svoz a rozvoz vzorků z okresu 

Brno-venkov (autem př.Zavřel), náklady na 

fotodokumentaci a  poštovné pro organizace 

Brna venkova uhradí ÚR Brno-venkov. 

Zbývající náklady uhradí ÚR Brno-město.  

- Výstavy se zúčastnilo přes 800 lidí a bylo 

vybráno na vstupném 13.000 Kč. Bylo 

dohodnuto, že stejná výstava by mohla 

proběhnout ve stejných prostorách i v roce 

2009 a to předběžně 9. - 11.10. 2009. 

- ZO , které se zúčastnili výstavy a pí 

Kopuleté,  bude zasláno poděkování za účast 

- Do konce roku bude vyřešena záležitost 

ukončení činnosti ZO Ostopovice a Zbraslav 

- K 31.12. bude provedena fyzická 

inventarizace majetku. Komise bude ve 

složení jako minulý rok.  

- Na ZŠ a MŠ v okrese Brno-venkov byly 

rozeslány pozvánky k účasti na výtvarné 

soutěži  „Bylinky naší zahrádky“. Bylo 

rozesláno 30 pozvánek. 

- ZOK 2008/2009 probíhá dle schváleného 

programu. 29.11. bude změna v osobě 

přednášejícího z důvodu pracovní 

zaneprázdněnosti p.Rabušice. Přednášku 

provede př.Kopuletá. 

- Mgr.Flíček se v zastoupení ÚR zúčastnil 

výstavy ovoce zeleniny v ZO Neslovice a 

Zakřany. Obě výstavy měly dobrou úroveň. 

- Př.Zavřel se zúčastnil výstavy v Hajánkách  

a rovněž konstatoval dobrou úroveň. 

Vystavujícím  ZO v roce 2008  bude zasláno 

poděkování.  

11.  Informace ze zasedání PÚR 16.12.2008 

- ZO , které se zúčastnili výstavy a pí 

Kopuleté,  bude zasláno poděkování za 

účast.  

- Do konce roku bude vyřešeno záležitost 

činnosti ZO Ostopovice (nejsou zprávy) a 

Zbraslav(musí dodat doklady ) 

- K 31.12. bude provedena fyzická 

inventarizace majetku. Komise bude ve 

složení jako minulý rok.  

- Vyznamenání 

Věra Ševčíková Veverská Bítýška – Zlatá růže 

Jiří Procházka Šlapanice - Zlatá medaile 

Karel Procházka Ořechov - Bronzová medaile 

Srnec Milan Březina – stříbrná medaile 

Gabčo CEMO-Mokrá –bronzová medaile 

- Do zpravodaje: Pokud budou chtít ZO na 

výroční členskou schůzi delegáta ÚR. Musí 

nárokovat dostatečném časovém předstihu 

na sekretariátě ÚR . 

- ZO po výročních členských schůzích musí 

odeslat na Sekretariát ÚR nový registrační 

list. 

- Ke zpravodaji bude přiložen formulář 

registračního listu. Do RL uvést e-mailovou 

adresu ZO 

- Pro rušení základní organizací  - nemůže být 

důvodem neplacení známek. Musí se stále 

apelovat a pomáhat 

- Předseda dovezl CD-ROMy: Seminář 

zelinářů, Odrůdová skladba ovocných druhů 

a Choroby a škůdci zahradních rostlin. 

Budou zařazeny do knihovny. 

- Od 1.1.2009 se nebude zvyšovat daň 

z nemovitostí (zemědělská půda a stavební 

pozemek). 

- ZO při likvidaci by měla předložit potvrzení 

z Finančního úřadu že nemá pohledávky. 

- Ing. Simka požádat aby udělal přednášku o 

balerínách. Baleriny je možno objednat: 

Ökoplant international  

Ing. Tomáš Letocha tel 602581052 

Slup 

Tel:515235437 

Fax515 235 437 

okoplant@tiscali.cz , 

http://endrju.ic.cz/www/  

- Velká spokojenost byla s přednáškou př. 

Kopuleté na Zimním kurzu.  

- Bylo schváleno podání přihlášky ÚR do 

Asociace nestátních neziskových organizací 

Jihomoravského kraje. 

mailto:okoplant@tiscali.cz
http://endrju.ic.cz/www/
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- Př.Zavřel podal informace ze zasedání RR 

v Bohdanči ze dne 11. – 13.12.2008.    

12. Informace ze zasedání PÚR 20.1.2009 

- Do bude řešeno ukončení činnosti ZO 

Ostopovice (nejsou zprávy)  

- K 31.12. bude provedena fyzická 

inventarizace majetku. Komise bude ve 

složení jako minulý rok.  

- deponované peníze v peněžních ústavech 

pro ZO, nesmí být na VK  

- Přílohou zpravodaje bude registrační list a 

výzva k jeho vyplnění. 

- Do zpravodaje náborovku př. Zavřela do 

PÚR. 

- Př. Krpenská  ZO-CEMO Mokrá má zájem 

o práci v PÚR.  

- KKR 17.2.15
30

 na ÚR  Brno-město 

- Členské známky – ústředí chce organizaci 

výběru a distribuce přehrát na ÚS, Brno 

venkov je proti protože by to přineslo 

mnoho práce s účty, problémy s bezpečností 

převozu známek z ÚR, ÚR nemá ani tolik 

peněz na účtě, takže by jej to na čas od 

listopadu do března zablokovalo, a do 

vymožení ze „zapomětlivých“ ZO by ÚR 

dotovala ZO. Další připomínky budou na 

příštím zasedání PÚR 

- Inventura je shodná s loňským rokem, 

majetek je v hodnotě129 290,- Kč 

- Termíny zasedání PÚR 24.2., 17.3., 21.4, 

19.5.,23.6. 2009  plénum předběžně 26.5. 

15
00

 

- Právní poradna JUDr. Krcha bude 

v termínech: druhé pondělí v měsíci 14,
00

-

16,
00

 – pouze po předchozí domluvě  

NABÍDKY-INZERCE 

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

uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese, 

rádi zdarma uveřejníme. –pr– 

14. Prodám zahrádku v Opatovicích u 

Rajhradu. Výměra 650 m2, s přípojkou el. 

Proudu. Ovocné stromy převážně jabloně (17 

ks) velmi kvalitních, proti strupovitosti 

rezistentních a proti padlí velmi odolných 

odrůd (Rubinola a pod) ve tvaru zákrsků na 

zakrslých podnožích. Z dalších druhů: 3 

domácí švestky, zelená ryngle, 3 hrušně na 

kdouloni, 2 višně, meruňka. Stromy ve 2 

řadách umožňují i orbu velkým traktorem. Jan 

Janíček, tel: 737 072 648. Ze zdravotních 

důvodů. 

15.   Sadbovač 
-Urychluje klíčení a růst rostlin 

-Udržuje konstantní, pro klíčení   maximálně 

vhodnou teplotu a vlhkost vzduchu 

-Tyto optimální podmínky musíte bez 

Sadbovače udržovat pracně jiným způsobem, 

protože většina rostlin bez nich vůbec nevzejde 

-Sadbovač činí přípravu sazenic jednoduchou, 

rychlou, bezztrátovou a komfortní 

Proč si zakoupit sadbovač ? Obvykle se kolem 

každé chaty, chalupy, rodinného domku 

nachází mnoho zeleně, jejíž součástí je 

zpravidla i několik záhonků okrasných rostlin 

či zeleniny a nezřídka také skleník. Vlivem 

polohy naší země, je nutné pro prvotní růst 

sazenic ze semínek používat různé podpůrné 

prostředky. Jedním takovým je nový, unikátní a 

ryze český výrobek Bravo. Jedná se o 

Sadbovač, který urychluje a stabilizuje klíčení a 

počáteční růst rostlin. Sadbovač má téměř 

zanedbatelný  elektrický příkon 13W. Jeho 

principem je udržování stabilní teploty a 

vlhkosti                          potřebné pro optimální 

naklíčení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolit - Bravo, spol. s r.o. Jablonské nábřeží 305 

561 64 Jablonné nad Orlicí 

Tel.: 465 - 616 - 234 

Centrála : 465 - 616 - 111 

Fax : 465 - 616 - 213 

E-mail: jetmarova@isolit-bravo.cz 

www.bravospotrebice.cz 

16. př. František Čech nabízí vyvázané 

ročníky časopisu ZAHRÁDKÁŘ. Vážní 

zájemci se mohou přihlásit an sekretariátě. 

17. Opět připomínáme možnost objednat si 

na členskou schůzi promítání filmů se 

 

http://www.bravospotrebice.cz/
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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 

prochazka.czs@emai.cz, nebo na mobilu: 

737 380 121. –pr– 

VÝSTAVY VÍN 2009 

 Výstavy   Degustace  

      

Brumovice 23.3. 13,00 Sokolovna     prezentace brumovských vín 

Březí 21.3.13,00 Sál OÚ  15.3.  9,00 Sál OÚ 

Bulhary 21.3. 16,00 Kulturní dům   7.3. 10,00 Kulturní dům 

Dolní Dunajovice 12.4.  9,00 Kinokavárna  29.3. 13,00 Kinokavárna 

Dolní Věstonice 12.4.  9,00 Myslivna  5.4.  9,00 Myslivna 

Drnholec 12.4. 10,00 Kinosál  5.4.  9,00 Kinosál 

Hlohovec 12.4. 10,00 Kulturní dům  5.4. 10,00 Kulturní dům 

Horní Bojanovice 21.3. 14,00 Kulturní dům  14.3 14,00 Kulturní dům 

Hrušky 28.3. 10,00 Tělocvična ZŠ                 přehlídka vín a sýrů 

Hustopeče 1.5. 10,00 Měst.kult.dům  19.4. 14,00 Jídelna ZVOS 

Ivaň 12.4. 14,00 Rest. Ivaňka  5.4.   9,30 Fara Ivaň 

Kobylí 4.4 .10,00 Sál Pátria  29.3.14,00 Sál Pátria 

Krumvíř 14.3. 14,00 Kulturní dům  8.3. 9,30 Kulturní dům 

Křepice  7.2. 13,30 Kulturní dům  1.2. 13,00 Kulturní dům 

Lanžhot-oblastní 18. a 19.4. Podlužan  5.4.  9,00 Podlužan 

Lednice 2.5. 10,00 Zám.jízdárna  25.4. 10,00 Obec.úřad 

Němčičky   16.5.  9,00 Kulturní dům  10.5. 14,00 Kulturní dům 

Nosislav 7.3. 13,00 Sport.hala  1.3. 13,00 Sport.hala 

Pasohlávky   14.3. 12,00 Kulturní dům  8.3.   9,00 Kulturní dům 

Pavlov  11.4. 10,00 Kulturní dům  4.4. 15,00 Kulturní dům 

Perná   2.5. 13,00 Kulturní dům  26.4.  9,30 Kulturní dům 

Podivín 12.4.  9,00 Městská hala  5.4.  9,00 Městský sál 

Pohořelice 2.5. 10,00 Sál radnice  26.4.  9,00 Přísálí radnice 

Popice 9.5. 13,00 Kulturní dům  3.5. 13,00 Kulturní dům 

Poštorná   21.3. 10,00 Kulturní dům  15.3. 10,00 Kulturní dům 

Přibice 28.3. 10,00 Obec.hostinec  22.3. 10,00 Obec.hostinec 

Sedlec 21.3. 10,00 Kulturní dům    8.3.  9,00 Kulturní dům 

Šakvice 12.4. 10,00 Sokolovna   4.4. 14,00 Sokolovna 

Šitbořice 12.4. 10,00 Sokolovna   5.4. 13,00 Sokolovna 

Tvrdonice 28.2. 13,00 Dělnický dům  21.2.16,00 Slov. chalupa 

Týnec  7.3. 13,00 Kulturní dům   1.3.  9,00 Kulturní dům 

Velké Němčice 22.2.  9,30 Kulturní dům  14.2.13,00 Kulturní dům 

Vranovice 14.3. 14,00 Sport.hala  7.3. 13,00 Rest. U nádraží 

Zaječí 11.4. 10,00 Sklep Nosreti  5.4.   9,00 Sklep Nosreti 
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