
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

ZPRAVODAJ 
Územního sdružení Brno-venkov 1/2011 

 

 

 

KONTAKTY – ZMĚNY 

1. Sídlo sekretariátu je v prostorách ALFA 

PROPERTIES s.r.o., 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– 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

3. K smlouvám s přednášejícími. Do smluv o 

provedení práce, které je nutno uzavírat předem 

s přednášejícími odborníky je nutno uvádět 

také hrubou mzdu, tj. vyplacenou částku plus 

15% daň ze mzdy. Příklad: odměna 235 Kč, 

vyplacená částka (čistá mzda) 200 kč. Čistá 

mzda je vždy 85% celkové hrubé mzdy, daň 

činí 15%. Daň je nutno odvést finančnímu 

úřadu.  -šv-  

4. Soutěž mladých zahrádkářů – Okresní 

sdružení ČZS Brno-venkov opět uskuteční 

soutěž „ Mladý zahrádkář“. Tuto soutěž jsme 

uspořádali poprvé v minulém roce a byla 

hodnocena velmi kladně. Územní sdružení žádá 

všechny základní organizace, aby dle svých 

možností nám pomohly zajistit co nejvíce dětí. 

Soutěž se uskuteční 20.5. nebo 27.5.2011 

v Ivančicích. Další informace podá přítel 

Sehnal Milan na telefonu 605 765 794 nebo 

516 439 292. – ms –  

5. Jihomoravský zimní oblastní kurz ročník 

2010-11. Již proběhla poslední přednáška kurzu 

a chystá se terénní cvičení na ŠZP v Žabčicích, 

které proběhne dne 9.4.2011 v 9
00

. Odjezd 

vlaku je z Brna hl. nádraží v 8
12

. Příjezd vlaku 

do Žabčic je v 8
39

. Terénní cvičení povede   

Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. z Ústavu 

šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF 

MZLU Brno. Závěrečnou zprávu z kurzu 

připravíme do příštího zpravodaje. –pr– 

6. Zájezd na Flóru Olomouc pořádá dne 

20.8.2011 ÚS Brno-město. Odjezd z Brna v 7
00

 

od Grandu. Přihlášky posílejte do 3.8. 

přítelkyni Matějíčkové: Křenová 67, 602 00 

Brno, e-mail: czsbrno@seznam.cz, tel: 543 257 

097. Součástí zájezdu bude návštěva arboreta 

Bystrovany. Členské průkazy s sebou. - púr – 

7. Pozvánka k aktivní účasti na 

výstavě Flora. Vážení přátelé, dovoluji si 

Vás tímto oficiálně pozvat na výstavu FLORA 

OLOMOUC 2010 – PODZIMNÍ ETAPA, která 

se koná od 13. -  16.10.2011. Je zde ohromná 

možnost prezentace Vašeho územního sdružení 

kvalitními výpěstky zahrádkářů. Někomu se 

nejspíše může zdát, že je to příliš brzy, na 
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většině zahrad a zahrádek leží sníh a rtuť 

teploměru je pod nulou a nikdo z nás neví, jaká 

bude letošní úroda ovoce a zeleniny. Přesto 

Vám posílám pozvánku na tuto pro zahrádkáře 

již tradiční výstavu a věřím, že se jí zúčastníte 

v co největším počtu. V případě Vašeho zájmu 

kontaktujte na e-mail, Ing. Miroslava 

Šmorance: odborne@czsos.cz  případně tel: 

602 195 341. 

Pro pěstitele květin:  Chtěl bych upozornit 

pěstitele květin a exotických rostlin o možnosti 

vystavovat své výpěstky na výstavách,  Flora 

Olomouc jarní etapa, proběhne ve dnech 28.4. - 

1.5. 2011 a Flora Olomouc letní etapa, která 

proběhne od 18. - 21.8. 2011. V případě 

Vašeho zájmu se obraťte na slečnu Janu 

Loudovou, e-mail: loudova@czsos.cz  případně 

tel: 603 213 016. 

 

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY 

8. Informace ze zasedání PÚR 30.8. 2010 

 Účet ÚR byl přeložen k Poštovní spořitelně  

 Byly uzavřeny smlouvy s přednášejícími na 

Jihomoravském zimním oblastním kurzu  

 Redakční rada vydala Zpravodaj č. 2/2002 

včetně letní přílohy 

 Bude proveden průzkum u ZO, zda jsou 

schopny obeslat výstavu Hortikomplex 

Olomouc v termínu 7.-10.10 2010 

 Pro příští soutěž Mladých zahrádkářů bude 

snaha zajistit více soutěžících a provedena 

přesná evidence  

 V Lednici proběhl seminář na téma 

„Pěstování peckovin, zejména slivoní“. 

Úroveň byla velmi dobrá. Ze školení bude 

udělán CD, jehož zakoupení bylo 

odsouhlaseno 

 Byl zaslán požadavek na neinvestiční 

dotace z ministerstva zemědělství pro rok 

2011 ve výši 79 800 Kč 

 Asociace neziskových nestátních organizací 

vydala publikaci, která je k dispozici na 

sekretariátě ÚR 

 

9. Informace ze zasedání PÚR 4.10. 2010 

 6.10. svolává RR do Brna krajský aktiv 

funkcionářů ČZS 

 Hortikomplex Olomouc 2010 – Na výstavu 

byly předány vzorky od : ZO Ivančice, 

CEMO Mokrá, Zakřany, Ořechov, 

Šlapanice, Hajánky, Veverská Bítýška a 

Tišnov.  

 Dodatečně bylo odsouhlaseno vyznamenání 

RR pro pana Pavla Tylče ze ZO Heroltice 

nad řekou k 25.výročí založení organizace a 

ZO Zakřany a panu Vincenci Borýskovi ze 

ZO Zakřany u příležitostí 50 výročí založení 

organizace.  

 Krajská koordinační rada (KKR) – konala se 

13.9.2010. 

 Ing. Procházka informoval o zajištěnosti 

Jihomoravského zimního odborného kurzu 

(ZOK) 2010/2011. Zahájení bude 

13.11.2010 

 Ing. Ševčíková vysoce hodnotí přednášku o 

slivoních na zahrádce pro klub zahrádkářek.  

 Ing. Vysočanová předá na jednání 6.10 pí. 

Korbové z Prahy nový účet.  Starý účet u 

České spořitelny bude uzavřen 6.10.2010. 

 

10. Informace ze zasedání PÚR 8.11.2010 

 6.10. proběhl krajský aktiv funkcionářů ČZS 

 bude zaslán děkovný dopis všem 

zúčastněným ZO  na Hortikomplexu 

Olomouc. 

 ZOK 2010/2011 – přednášky budou 

zahájeny 13.11.2010 a budou probíhat po 

14ti dnech. Byli zajištěni všichni 

přednášející, rozeslán programy 

frekventantům z roku 2008 a 2009. 

 Neinvestiční dotace 2010 – v pondělí 15.11. 

bude odesláno do Prahy vyúčtování. 

 Předseda informoval o možnosti odběru 

časopisu Zahrádkář s přílohou o ochraně 

rostlin (3 čísla), objednávkový list 

k dispozici na sekretariátě a na webových 

stránkách ČZS. Tato informace bude podána 

i na kurzu ZOK. 

 Předseda současně informoval o možnosti 

oceňování zasloužilých pracovníků a ZO a 

vyzval přítomné k promyšlení návrhů.  

 Z důvodu nedostatku finančních prostředků 

byl odsouhlasen představenstvem zvláštní 

provoz sekretariátu v termínech  11/2010 – 

03/2011. V pondělí bude provoz pouze 1 

hodinu s výjimkou termínů 13.12., 14.2., a 

14.3., (kdy bude současně zasedání PÚR). 

V těchto dnech bude normální provoz. 
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11. Informace ze zasedání PÚR 13.12.2010 

 Předseda podal zprávu z RR, která proběhla 

v termínu 19. – 20. listopadu 2010. Do 

příštího jednání  KKR mají zástupci 

Územních rad rozhodnout, zda trvají na 

další činnosti KKR.  

 Představenstvo vyslechlo informaci 

předsedy o KKR a stanovisko naší ÚR o 

pokračování činnosti KKR bude učiněno na 

únorovém zasedání.  

 ZOK 2010/2011 – zprávu o průběhu kurzů 

podal Ing. Procházka, kurzy běží bez 

problémů v odpovídající úrovni. 

 ÚR vyslechla oznámení pokladníka ZO 

Březina o stavu členské základny a platby 

členských známek.  

 Mgr. Flíček požádal o promyšlení návrhů 

v rámci plánu činnosti na rok 2011 – 

přesouvá se na příští zasedání.  

 Představenstvo schválilo návrhy pro RR na 

ocenění - Mgr. Flíček ZO Ivančice, př. 

Zavřel ZO Tišnov, př. Sehnal ZO Březina, 

př. Strádal ZO Neslovice, př. Bartošová ZO 

Silůvky, ZO Neslovice a mimo členy prof. 

Krška, prof. Řezníček a pí Kopuletá . 

 

12. Informace ze zasedání PÚR 14.2.2011 

 Představenstvo vyslechlo informaci 

předsedy o KKR. 

  Po výměně názorů byl přijat návrh, aby ing. 

Drbal prověřil na Krajském úřadu Jm. kraje 

možnost získání finanční podpory pro ÚR. 

 7.3. ve 14,00 proběhne redakční rada 

Zpravodaje. 

 ZOK. Vše probíhá bez závad. 

 29.5.2011 pořádá ČZS Praha školení pro 

lektory. Bylo odsouhlaseno vyslat Ing. 

Procházku 

 přítomni byli seznámeni s termínem 

plenárního zasedání ÚR a to 11.4.2011 se 

zahájením v 15,
00

hod. Místnost: 3. poschodí 

č. 412. 

 Jako host bude přizvána JUDr. Burešová. 

 Na příští jednání připraví předseda program 

jednání plenární schůze a zprávu činnosti 

s přihlédnutím na programovou orientaci 

RRR ČZS na období 2010-2014. 

 Nakladatelství Baštan nabízí publikaci 

Pomologie ovoce.  Bylo odsouhlaseno 

objednat pro ÚR 10ks. Upozornění na 

publikaci bude dáno do Zpravodaje. 

 Př. Sehnal započal s přípravou soutěže 

Mladý zahrádkář. V současné době 

kontaktuje ZŠ a dojednává účast. Termín 

okresního kola předpokládáme ke konci 

května. Návrh programu soutěže zašle př. 

Sehnal Ing. Procházkovi pro uveřejnění ve 

Zpravodaji. 

 Byla provedena a odsouhlasena inventura 

hmotného majetku za rok 2010. 

 Ing. Ševčíková podala zprávu o přednášce 

Klubu zahrádkářek – skalky. Přednášel Ing. 

Hanzelka 

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. Vydavatelství BAŠTAN vydává 

dvoudílnou Pomologii ovoce (I. Jádroviny, II. 

Peckoviny). Objednávky poštou nebo e-

mailem. Adresa: Vydavatelství Baštan, 

Wellnerova 7, 779 00 Olomouc, e-mail: 

distribuce@vydavatelstvibastan.cz. Cena obou 

dílů 360 Kč, cena jednotlivého dílu: 210 Kč. 

15. ZO ČZS Šlapanice pořádá u příležitosti 

šlapanických slavnosti  tradiční výstavu letních 

květin, ovoce a zeleniny , kaktusů a bonsají. 

Výstava se bude konat v sále orlovny dne 13. a 

14. 8. 2011 od 8 do 18 hod.  

16. ZO ČZS Šlapanice pořádá tradiční 

výstavu Barvy podzimu. Na výstavě můžete 

vzhlédnout široký sortiment  chryzantém, dále 

podzimní výpěstky ovoce a zeleniny  z našich 

zahrad . Výstava se bude konat v sále orlovny 

dne   28. až   3O. 10. 2011 od 8 do 18 hod. 

17. Má li někdo z našich členů nové poznatky 

ze své zahrádkářské praxe nebo nové nápady, 

které se mu osvědčily, a chtěl by se o ně podělit 

s ostatními členy, může své zkušenosti 

zveřejnit v našem Zpravodaji tím, že je předá 

v písemné formě na sekretariát. 
 

 

 

 

Redigovala redakční rada Zpravodaje. 

Technický redaktor: Ing. Jiří Procházka, 

členové: Josef Zavřel, ing. Věra Ševčíková. 

Křenová 19, 602 00 Brno, 543 530 189 dáno do 

tisku 14.3.2011 
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