
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

ZPRAVODAJ 
Územního sdružení Brno-venkov 2/2012 

 

 

 

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. Zrušené Základní organizace v letech 

2006 - 2012-10-01 

 

2006 – ZO Deblín, Sokolnice, Příbram, 

Moutnice 

2007 – ZO Jamné, Kuřim – Jih, Práce 

2008 – ZO Kuřim – sever, Sobolovice – Hájky, 

Zbraslav 

2009 -  ZO Lelekovice, Ostopovice, Kuřim – 

Podlesí 

2010 -  ZO Velatice 

2011 -  ZO Měnín 

2012 -  ZO Moravské Bránice, Čebín, Bratčice, 

Želešice 

Úbytek 19 organizací   699 členů. V současné 

době je 50 organizací    s 2 314-ti členy. Nyní 

se ruší organizace ZO Těšany. 

Představenstvo Územní rady Brno-venkov 

děkuje všem základním organizacím za úsilí, 

které věnovaly zajištění nových Registračních 

listů svých organizací. Tento Registrační list je 

základním dokladem pro veškerá jednání. 

Současně přejeme všem ZO úspěchy v jejich 

činnosti.       

Josef  Zavřel    předseda ÚR Brno-venkov 
 

4. Každá ZO musí vlastnit svoje IČO. 

Organizace, které je ještě nemají, si o ně musí 

urychleně zažádat, protože bez něj nemají 

právní subjektivitu a hrozí jim okamžité 

zrušení. (Pokyny ve věstníku 3/2011, str.1).  

  –púr– 

5. Webové stránky českého zahrádkářského 

svazu najdete na internetové adrese: 

http://www.zahradkari.cz Na této adrese 

najdete zahrádkářský portál plný odborných a 

organizačních informací. –pr– 

6. Jihomoravský zimní oblastní kurz ročník 

2012-13 zahajuje první přednáškou v sobotu 

3. 11. 2012. Pozvánka na kurz je přiložena 

k tomuto Zpravodaji. Novinkou je výuková 

degustace vína, která je pro svoji finanční 

náročnost zpoplatněna i pro členy ČZS částkou 

20,- Kč.  Na setkání na kurzu se těší přítel 

Procházka. –pr– 

mailto:zahradkari.us.brno-venkov@qmail.cz
http://www.zahradkari.cz/
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7. Oznamujeme všem organizačním složkám 

ČZS, že v září 2012 ukončila pravidelné právní 

poradenství JUDr. Jitka Bartlová.  Od 

1.10.2012 vede tuto bezplatnou poradnu 

JUDr. Jaroslav Kouda. Poradna se koná každý 

čtvrtek na ústředí ČZS Rokycanova 15, Praha 

3  od 13.00 – 16.00 hodin. K osobním 

návštěvám je třeba se předem objednat u 

sekretářky ústředí pí. Z Adámkové na tel. 

222 782 710. 

    S pozdravem 

 Ing. Jan Hinterholzinger předseda ČZS 

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY 

8. Informace ze zasedání PÚR 16.4.2012 

 Bylo potvrzeno 8 registrací na ministerstvu 

vnitra od ZO, schází posledních 8 

registračních listů 

 Byla organizačně zajištěna soutěž Mladý 

zahrádkář. Soutěž proběhne 11. 5. 2012 na 

ZŠ v Ivančicích. 

 Naše ÚR se zúčastnila veletrhu 

neziskových organizací pořádaných 

sdružením ANNO, jehož jsme členem. 

 Byla podána informace o výstavě vín ve 

Vracově 

 rok 2012 bude rokem jubilejním, 55 let od 

zahájení činnosti ČZS.   

 Byla přednesena informace o uskutečnění 

terénního cvičení na ŠLP v Žabčicích, A 

předložena závěrečná zpráva o ZOK 

 Byla podána informace  o oblastní poradě 

ÚS JMK a o zasedání RR. 

 Zaznělo hodnocení vinařské výstavy 

v Židlochovicích a bylo naplánováno 

výjezdní zasedání PÚR tamtéž. 

 Byla podána informace o floristické soutěži 

z RR 

 byla přednesena aktuální informace o dení 

v klubu zahrádkářek – návštěva výstavy 

kosatců a plánovaná burza přebytků 

9. Informace ze zasedání PÚR 25.5.2012 

 Zbývá ještě 7 ZO, které neodevzdaly 

registrační list 

 okresní soutěže Mladý zahrádkář, které se 

zúčastnilo 28 soutěžících ze čtyř škol. ZŠ. 

Ivančice Vladimíra Menšíka, I. ZŠ Ivančice, 

ZŠ Němčice a ZŠ Ochoz u Brna. Soutěž 

proběhla úspěšně po všech stránkách. 

 Klub zahrádkářek v tomto pololetí uskuteční 

vycházku do okolí Brna. 

 ve středu dne 27.6.2012 se uskuteční 

v Želešicích Den v sadu – od 8 – 14 hod. 

 byl podán návrh, aby výpěstky, které se 

zasílají na Hortikomplex Olomouc, byly po 

ukončení  výstavy dány do škol, které se 

zúčastnily soutěže Mladý zahrádkář. 

 Zazněla informace o zájezdu ZO CEMO 

Mokrá do Věžek u Kroměříže. 

 ve Věstníku 2/2012 ČZS str.4, odst.6 byla 

dána informace o tom, že nový RL bez IČO 

bude po ověření ÚS a ústředím ČZS vrácen 

ZO, která si zažádá na Ministerstvu vnitra 

Praha o přidělení IČO sama. Toto 

rozhodnutí platí pro ÚS Brno-venkov. 

 Seminář pro odborné instruktory v Lednici 

se uskuteční 24.8. – 26.8. Téma je Pěstování 

stolní révy vinné v okrajových oblastech 

10. Informace ze zasedání PÚR 25.6.2012 

 Zbývají ještě 3 ZO, které neodevzdaly 

registrační list. ZO Domašov, Hrušovany I, 

Moravské Bránice.  ZO Moravské Bránice 

Bukovina se  ruší. 

 Bude požádáno o dotaci z fondu rozvoje ve 

výši 28 Kč na jednoho účastníka soutěže 

mladých zahrádkářů 

  Věstník č. 2/2012 

 informace o trestní odpovědnosti 

právnických osob kap. 5. 

 str.8 – dotace z prostředků Ministerstva 

zemědělství 

 neslučovat poplatek za přednášky 

s cestovným 

 31.8. – 1.9. se uskuteční v Brně na výstavišti 

výstava „Zelený svět“. 

 PÚR doporučí ZO, aby si vypůjčily 

bezplatně na ústředí Praha Poutače. 

 4.6.2012 se uskutečnila pěstitelská komise. 

Byl projednán program na rok 2012. 

V rámci ZOK 2012/2013 bude uskutečněna 

přednáška o víně s degustací. O dodání vína 

bude požádána ZO Židlochovice. 

 Zpravodaje bude dána informace o nabídce 

přístroje monitorujícího termíny pro ošetření 

broskvoní proti kadeřavosti. 

 28. 8. 2012 proběhne Den otevřených dveří 

ve Smržicích 

11. Informace ze zasedání PÚR 10.9.2012 
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 Všechny RL jsou odevzdány, ZO Těšany se 

ruší. 

 Byl odsouhlasen návrh na ocenění od RR na 

rok 2013. Ing.Ševčíková ze ZO Veverská 

Bítýška – Zlatá růže, Vlastimil Gapčo ze ZO 

CEMO Mokrá – stříbrná medaile, Jiřina 

Zdražilová ze ZO Slůvky – bronzová 

medaile, Pavel Šimon ze ZO Šlapanice – 

stříbrná medaile, Jarmila Mazourová ze ZO 

Neslovice – bronzová medaile, Jindřich 

Kadleček ze ZO Tišnov – bronzová medaile. 

 Byla podána informace o činnosti klubu 

zahrádkářek 

 bylo odsouhlaseno, že vzhledem 

k nedostatku výpěstků se letos ÚS Brno-

venkov výstavy Hortikomplex 2012 

nezúčastní. 

 Byla předána objednávka na termíny pro 

pronájem sálu na přednášky JmZK. Bude 

nám podána zpráva, zda pronajímatel 

termíny akceptuje. 

 ve středu dne 27.6.2012 se uskutečnil 

v Želešicích Den v sadu. byla podána 

informace o průběhu. Zúčastnilo se cca 200 

lidí z celé republiky. 

 28.8. 2012 proběhl Den otevřených dveří ve 

Smržicích. zazněla informace o velmi 

úspěšném průběhu. Účast byla cca 2 000 

lidí. 

 Byla projednána informace o stavu financí 

v bance a pokladně. 

NABÍDKY-INZERCE 

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

uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese, 

rádi zdarma uveřejníme. –pr– 

13. Plakáty, poutače, znaky ČZS vydané k 55 

výročí je možno si bezúplatně zapůjčit na 

ústředí. Bližší informace na sekretariátě PÚR. 

14. Přístroj signalizující dobu vhodnou 

k aplikaci postřiku proti kadeřavosti broskvoní 

nabízí přítel Štulpa.přístroj se pověsí na vánoce 

do sadu a jakmile se rozsvítí  má zahrádkář 40 

hodin na to, aby provedl postřik. Přístroj je 

možno objednat na e-mailové adrese: 

prochazka.czs@email.cz . Cena přístroje je 

500,- Kč 

 

15. N A B Í D K A K O M P O S T U 

Nabízíme Vám tímto velko- i maloodběr 

kompostu v kvalitě organického hnojiva. 

KOMPOST LZE VYUŽÍT JAKO: 

 surovina k mulčování 

 hnojivo pro různé účely 

 surovina pro úpravu pH půdy 

CENA KOMPOSTU: 

maloobchod 350 ,- Kč/ t bez DPH 

velkoobchod - cena dohodou dle odběru 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte 

kontaktovat. 

KONTAKTNÍ OSOBA: 

Olga Křížová 

CMC Náměšť a.s. 

E-mail: krizova@zeraagency.eu 

Mob.+ 420 725 503 329 

16. Cesnakovo-paradajková zmes bez 

konzervovania (fotorecept) 

Je to super zmes do gulášov,  do prívarkov,  na 

pizzu, na hrianky... no proste všade tam, kam 

dávame cesnak, paradajky a soľ.  Doba 

prípravy cca 30 minút. 

 

Suroviny 

1- 2 kg paradajok 

30 dkg cesnak 

5 dkg soľ 

 

Postup receptu 

- pripravíme si suroviny, 

 

 
 

- pomelieme ich a spojíme so soľou. 

 

mailto:prochazka.czs@email.cz
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/paradajka/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cesnak/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/sol/


4 

 

 
 

zmesou naplníme suché poháre a odložíme do 

tmavého, chladnejšieho kúta v našom 

príbytku. NEVARÍME !!! 

 

 
 

Nemajte strach, nepokazí sa ani za 12 

mesiacov :-) 

 

 
 

 

Zaručujem sa, že sa vám táto zmes nepokazí. 

Na chate som našla ešte zastrčené poháriky z 

pred dvoch rokov a boli úplne fajn, cesnak a 

soľ sú totiž úžasné konzervanty. 

Dnes som túto „fajnú“ zmes urobila, ale predsa 

len mi nedá nespýtať sa @zdezda naozaj to 

netreba ani kúsok sterilizovať? 

NIE NETREBA - ZA TO RUČÍM !!! 

 

 
 

 

 

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 12.10.2012 

http://varecha.pravda.sk/profil/zdezda/

