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Pozvánka na výstavy:  

Kvetoucí orchideje - Brno - Černá Pole - 8. - 9. 11. 2014                                                  

Pořádá BOTANICKÁ  ZAHRADA  A  ARBORETUM   Mendelovy  univerzity v Brně – Černá Pole,  

ul. Tř. Generála Píky 1, v zahradě. Otevřeno 10-17 hod.  

Zveme všechny příznivce a obdivovatele orchidejí do skleníku s tropickými orchidejemi a tilandsiemi. Svou 

barevnou škálou a elegancí vás přivítají královny orchidejí a to rod Cattleya, Laelia, Oncidium, 

Paphiopedilum a jejich kříženci. Otevřeny i pěstební skleníky. Možnost prohlídky areálu v podzimním čase. 

Prodej botanických i hybridních orchidejí bude zajišťovat firma Terra Koruna.                      

 

VSTUP:  hlavním vchodem Botanické zahrady a arboreta MENDELU v Brně (zastávka tramvaje č. 9 a 11 – 

Bieblova). 

Předvánoční výstava - Frýdlant nad Ostravicí - 22. - 24. 11. 2014  

Zahrádkáři z Frýdlantu nad Ostravicí pořádají tradiční předvánoční výstavu. Výstava je 

prodejní a koná se v Domě zahrádkářů ve Frýdlantu n. O. ve dnech 22. -24. listopadu 2014 

od 9. do 18. hod. (v pondělí 8-15 - pro školy). K vidění budou jako obvykle betlémy se 

spoustou námětů jak si připravit pokojné svátky. K prodeji budou adventní vazby, keramika 

a cukroví, vánočních ozdoby a svíčky. Jako vždy Vás čeká tradiční domácí občerstvení.  

Vánoční výstava - Křenovice, Společenský sál, ulice Václavská - 6. - 7. 12. 2014 

Prodejní výstavu pořádá základní organizace ČZS Křenovice. Vystavovat se budou 

předměty s vánoční tématikou, vánoční výzdoba a cukroví. Nejsnaživější budou odměněni 

pěknou cenou. Uděláme si příjemnou adventní atmosféru. Prodávat se budou dárečky 

vhodné pro všechny blízké. K občerstvení bude ohřívaná medovina. Otevřeno v sobotu 6. 

prosince od 9:
00

 hod do 17:
00

 hod. a v neděli od 8:
30

 hod. do 17:
00

 hod. 

Vstupné dobrovolné. 

 

 

http://www.mendelu.cz/arboretum
http://www.mendelu.cz/arboretum
http://www.zahradkarifrydlant.estranky.cz/
http://www.zahradkari.cz/zo/krenovice


 

◄► ☼  Ochrana rostlin na zahrádce v prosinci:  
Uvedený kalendářní přehled je použit s laskavým svolením autorů publikace: 

Účinná ochrana zahradních plodin - Josef Horák, Jaroslav Rod, (GRADA – 2011)↓ 
◄►Z ovocných stromů by se měly odstranit mumifikované moniliniozní nebo i jinak poškozené, 

zapomenuté plody, případně i zámotky housenek. Ale především je důležité odstranit všechny 

opadané plody ležící pod stromy.  

◄►Před příchodem mrazů musíme zkontrolovat uskladnění přípravků na ochranu rostlin. 

Práškové přípravky nesmí zvlhnout, tekuté zmrznout. Prostory s uskladněným ovocem je třeba 

pravidelně větrat a uložené ovoce kontrolovat. Plody napadené hnilobami ihned odstraňujeme a 

likvidujeme.  

◄►Před zimou vždy zkontrolujeme neporušenost oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř.  

◄►S předstihem si zajistíme program oblastního zahrádkářského školení a dle toho pak 

v zimních měsících navštěvujeme příslušné školicí akce. 

◄► ☼ Nutné práce na zahrádce v prosinci:    použité informace jsou čerpány: www.zahradkari.cz:↓   

◄►Z ovocných stromů můžete odstraňovat mumifikované (ty jsou na bezlistých stromech snadno 

viditelné) a jinak poškozené zapomenuté plody, odstraňte všechny opadané plody pod stromy a 

můžete podle přízně počasí začít oškrabávat starou borku z kmenů rovnou na plachtu, u stromu 

podloženou. Všechny oškrábané části palte. 

◄►Od poloviny měsíce se již mohou řezat rouby pro jarní přeroubování ovocných stromů. Již 

začátkem měsíce (na sv. Barboru) je dobré pro ozdobu bytu nařezat několik výhonů planých třešní 

se zjevnou násadou květních pupenů, nebo trnek pro domácí rychlení ve váze. Ty vám do vánoc v 

teple vykvetou. Chcete-li spíše květ žluté barvy, ostříhejte na zahrádce z keře několik proutků 

forzýtie (stačí 10. prosince) a namočte je celé na půl dne v teplé (35 
o
C) vodě. Po ošetření dejte 

proutky do vázy s vodou, kterou umístíte v teple. Teplá vodní lázeň pomůže i barborkám z třešní, či 

trnek. 

◄►Ještě nyní můžete v přírodě najít mnohé druhy rostlin použitelných pro vazačské účely. Suché 

části rostlin vhodně doplní nasušené květiny z letního období.  

◄►Před příchodem mrazů si zkontrolujte uskladnění přípravků na ochranu rostlin - tekuté vám 

nesmí zmrznout, sypké nesmí zvlhnout. 

◄►Prostory s uskladněným ovocem často větrejte, skladované ovoce kontrolujte, plody se znaky 

napadení hnilobou vybírejte a poškozené likvidujte. Pro vypěstování nových sazenic révy a pro 

potřebu roubování odeberte ještě před příchodem mrazů réví. Je období rychlení některé zeleniny - 

ve tmě puky čekanky salátové a na světle pažitku, kadeřavou petržel, mangold. Bezmrazých dnů 

využijte ke sklizni kadeřávku, růžičkové kapusty, či zimního pórku ze záhonů, které jste minulý 

měsíc zakryli (slámou, chvojím apod.). Nezapomeňte pravidelně kontrolovat uskladněnou zeleninu. 

Na ochranu proti myším rozmístěte na vhodná místa pastičky s atraktivními (ne však jedovatými) 

návnadami. Při teplotách nad nulou větrejte hodně pařeniště se zeleninou (zimní endivie apod.). 

◄►Ve dnech, kdy nemrzne, zalijte ještě stálezelené rostliny zvláště tehdy, byl-li podzim sušší. 

Dřeviny, choulostivější na rozlámání váhou sněhu (jehličnany) svažte.  

◄►Zasněžená zahrada ulevuje zahrádkáři od té pravé fyzické práce a umožňuje mu v klidu se 

zamyslet nad svými pěstitelskými úspěchy, nad pěstováním v příštím roce, nad potřebou zakoupení 

potřebných hnojiv, semen a sadbového materiálu.  

◄►Tuto klidnější dobu může pěstitel využít ke studiu literatury (zahrádkářské nakladatelství Květ 

v časopise Zahrádkář uvádí širokou nabídku knih, videokazet a PC-nosičů) a k návštěvám 

zahrádkářských školení, kde načerpá nové teoretické poznatky a připraví se na novou vegetační 

sezonu. 

◄►Je ideální období pro naplánování nových výsadeb místo těch co se neosvědčily. Myslete při 

tom i na děti při výběru vhodných a bezpečných rostlin. 

http://www.grada.cz/
http://www.zahradkari.cz/
http://www.zahradkari.cz/odborne/kalendarium/podrobne/_trvala_krasa_rostlin.htm
http://www.zahradkari.cz/odborne/kalendarium/podrobne/_jedovate_problematicke_rostliny.htm


Program oblastního školení odborných instruktorů ČZS Brno-venkov 

8. 11. 2014  9
00 

- 10
55

 Ing. Blanka Kocourková CSc., MZLU Brno AF Ústav pěstování, šlechtění rostlin 

    a rostlinolékařství: Tonizující rostliny  

  11
05

 - 13
00

 Ing. Aleš Jezdínský, Ph.D., MZLU Brno ZF Lednice na Moravě Ústav zelinářství  

       a květinářství: Vytrvalé zeleniny 

22. 11. 2014 9
00 

- 10
55

 Ing. Josef Vidlák, Agro CS a.s.: Sucho na zahrádkách a jak mu čelit (hydrogely  

       a spol)  
  11

05
 - 13

00
  RNDr Jaroslav Rožnovský, CSc., Český hydrometeorologický ústav Vedoucí 

          ŘAS P-Brno: Počasí na zahrádce 

6. 12. 2014  9
00 

- 10
55

     Ing Miroslav Kostelníček, Okrasné dřeviny Jalubí: Čarovějníky 

11
05

 - 13
00

  RNDr. Vladimír Antonín, CSc., Moravské zemské muzeum: Houby  

                   Jihomoravského kraje 
10. 1. 2015 9

00 
- 10

55    
 Doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc., Emeritní pracovník MZLU Brno ZF: 

          Choroby a vady vín – výuková degustace  
  11

05
 - 13

00
  Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., MZLU Brno ZF Ústav šlechtění a množení  

          zahradnických rostlin: Řez ovocných stromů a jeho poslání 

17. 1. 2015  9
00 

- 10
55

     Ing. Jan Prášil, SEMO, s.r.o., Smržice: Aromatické a kořeninové rostliny  

  11
05

 - 13
00

  Doc. Dr. Ing Jiří Uher, MZLU Brno ZF, Ústav zelinářství a květinářství: 

          Tučnolisté pokojové rostliny 
7. 2. 2015 9

00 
- 10

55
     Ing. Helena Vlašínová, Ph.D., MZLU Brno AF, Ústav biologie rostlin:  

           Rostlinné extrakty v ochraně a výživě rostlin  
  11

05
 - 13

00
   Ing. Petr Ackerman, CSc., Emeritní pracovník Státní rostlinolékařské správy  

           Brno: Dynamika chorob a škůdců vinné révy v loňském roce 

21. 2. 2015 9
00 

- 10
55

     Ing. Tomáš Vajčner, Gardena: Závlahové systémy, malá zahradní  

           mechanizace, novinky pro nastávající sezónu  
  11

05
 - 13

00
   Husquarna: Mechanizace na zahrádce 

7. 3. 2015 9
00 

- 10
55

      Bc. Tomáš Jan, ÚKZÚZ ZS Želešice: Novinky v odrůdách peckovin  

11
05

 - 13
00

   Bc.  Tomáš Jan, ÚKZÚZ ZS Želešice: Novinky a trendy ve skořápkatém  

        ovoci 
Termín dle domluvy: Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., MZLU Brno ZF, Ústav šlechtění a množení zahr. plodin: 

Terénní cvičení  na ŠZP Žabčice 

Změna programu vyhrazena. Přednášky budou probíhat v Brně v sále na Křenové 67 (nad ÚR Brno-město). Je to 

tramvajemi č. 8, 9 a 10zastávka Masná (druhá od hl. nádraží),  nebo trolejbusy 31 a 33 zastávka Čechyňská (druhá od 

hl. nádraží). Kurz je pro členy ČZS (po předložení platného průkazu) zdarma, od ostatní veřejnosti bude vybíráno 40 

Kč za jeden přednáškový den. Na setkání se těší za územní radu ČZS Brno venkov Ing. Jiří Procházka, program.  

 

ÚS ČZS Olomouc doporučuje – objednávají si ZO ČZS samostatně:  

Odbornou publikaci: Štíhlá vřetena, nakladatelství GRADA, Praha, které nabízí další publikace, 

tematicky zaměřené na pěstování rostlin v zahrádkách a také bytech. 

Odbornou publikaci: Štíhlá vřetena, cena 200,-, vydalo nakladatelství Agriprint Olomouc, Wellnerova 

134/7, 779 00 Olomouc; kniha ve slovenštině; kontakt na objednání: paní Baštanová, tel.: 774774282 

► Poradenská služba – každou středu, mimo 1. v měsíci,   mezi 13,
00

 a 16,
00 

hodinou (na sekretariátě ÚS ČZS)     
 ZO ČZS si mohou vyzvednout na sekretariátě ÚR ČZS v Olomouci, tř. 1.máje 5, každou středu, mimo 1. v měsíci: 

►  členské známky na rok 2014 + ke každé známce zdarma „Rukověť zahrádkáře 2014“ + kalendářík ČZS.    

Telefonické dotazy mimo středu Vám zodpoví členové ÚS ČZS Olomouc: 
 

Předseda – M. Pazdera, tel.: 605 004 301, e-mail: mirek.pazdera@seznam.cz  

                                                                                                                              
 

tajemník - J.Skarupský, tel.: 605 127 698                   hospodář – J. Kačerová, tel.: 775 639 152 

Redakce: Vlasta Schubertová, ČZS ÚS Olomouc - konečná úprava                                                                   (neprošlo jazykovou úpravou) 

mailto:mirek.pazdera@seznam.cz


Program školení pro rok 2015 – pořádá ČZS, Územní sdružení Olomouc 

Regionální centrum Olomouc u hlavního vlakového nádraží, 1. patro – přednáškový sál Centaurus 

Pořadatelé srdečně zvou na školení všechny příznivce zahrádek a zahrádkaření, 

zúčastnit se mohou nejen členové ČZS, ale také neorganizovaní zájemci. 

Vstup je možný jen do naplnění kapacity přednáškového sálu. 

datum hodina přednášející název přednášky 

17.1.2015 8 - 12 
Mgr. Jarmila Podhorná, firma 
Naděje, Brodek u Konice 

Gemmoterapie - medicína pupenů. Bylinná léčba 
dnes a v budoucnosti. 

31.1.2015 

8 - 10 
Ing. Peter Gajdoštín,  
Dobrá semena.cz 

Pěstování košťálovin. 

  10 - 12 
Ing. Jaroslav Rod, CSc., emeritní 
pracovník SRS Olomouc 

Choroby a škůdci košťálovin. 

7.2.2015 

8 - 10 Jiří Martiš, Vsetín Pěstování hrušní v malých zahrádkách. 

  10 - 12 
Ing. Daniel Šimala, Tatraberry, 
Hladovka, SR 

Kanadské borůvky, brusinky, klikva, zimolez, 
muchovník, aronie aj. 

14.2.2015 

8 - 10 
Mgr. Richard Frommer, Bělkovice-
Lašťany 

Nový "Občanský zákoník" v zahrádkářské praxi. 

  10 - 12 
Ing. Karel Dušek, CSc.,  
VÚRV, v.v.i., Olomouc 

Vliv hmyzích opylovatelů na kvalitu a kvantitu 
ovoce a semen. 

28.2.2015 

8 - 10 Miroslav Přasličák, Krnov Roubované okrasné jehličnany. Čarověníky. 

  10 - 12 Ing. Jan Šenk, SZŠ Ostrava Okrasné keře pro domácí zahrady. 

7.3.2015 8 - 12 
Ing. Marie Borkovcová, Ph.D., 
Mendelova univerzita v Brně, AF, 
Ústav zoologie 

Živočichové v našich zahradách. 

Plán školení sestavil: Ing. Jiří Kučera, CSc., ÚS ČZS Olomouc 

 

V průběhu školení bude firma Reneta, prodej zahrádkářských potřeb, která se podílí na zajištění 
přednáškových prostor, nabízet své produkty přímým prodejem i závazným objednávkovým systémem.  

Pro přednáškové prostory platí striktní zákaz prodeje vlastních zahrádkářských výpěstků ! 
 

Nabídka služeb firmy RENETA, která sponzoruje školení zahrádkářských instruktorů, které probíhá v sále RCO u hl. 
vlakového nádraží v Olomouci: 

 Poradenská služba v oblasti pěstování rostlin, určování chorob, škůdců, ...  
 Ovocné stromky, okrasné dřeviny, růže, semena, sadba, zásilková služba, …  
 Zahrádkářské potřeby: nářadí, keramika, pesticidy, herbicidy, ... 
 Květiny: letničky, trvalky, skalničky, pokojové květiny, řezané květiny (prodej a doručování řezaných i 

pokojových květin po celé ČR a EU, osazování interiérů), sukulenty, kaktusy, atd.  
 Projektování, výsadby a údržby zahrad a jiných ploch  

Adresa:   RENETA, Olbrachtova 3, 779 00 Olomouc; www.reneta.cz 
tel:    585 411 010;     
Otevírací doba: Po - Pá: 08:00 - 18:00    So:   08:00 - 12:00    

http://www.reneta.cz/

