
Kalendář ČZS 2015
Jako v minulých letech pro vás ústředí ČZS při-

pravilo nástěnný kalendář na rok 201 5 sestavený
z fotografií zaslaných do fotografické soutěže mlá-
deže ČZS v předchozích letech. Kromě kalendária
obsahuje i praktické rady a tipy do zahrady. Celý
kalendář je k nahlédnutí na webových stránkách
Svazu. Objednávejte na kalendar@czsos.cz cena
26 Kč + poštovné a balné (do rozebrání zásob).

ZPRAVODAJ
ČÍSLO 2/201 4

ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

Sněm Českého zahrádkářského svazu
Ve dnech 28.–29. l istopadu se uskuteční první sněm ČZS.

Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků konat v ho-
telu Černigov v Hradci Králové. Nejprve v pátek v časně odpo-
ledních hodinách proběhne zasedání Republikové rady, která
ukončí stávající volební období, jehož zhodnocení od předsedy
ČZS Ing. Jana Hinterholzingera najdete na str. 5. Následně již
zasedne Sněm, aby na svém prvním zasedání zvoli l nového
předsedu, tajemníka, místopředsedy a další členy představen-
stva na nové volební období let 201 5–201 9.
Nový předseda, představenstvo a složení Republikové rady

ČZS bude zveřejněno na webových stránkách a v následujícím
Zpravodaji ČZS.

Rukověť zahrádkáře 2015
V polovině října vyšla nová Rukověť zahrádkáře určená na

rok 201 5. Její téma je tentokráte orientováno převážně na
zeleninu. Opět je dělena po čtvrtletích s úvodními pranosti-
kami. Zvláště cenné jsou pověry a mýty kolem česneku, které
na pravou míru uvádí šlechtitel Ing. Jan Kozák. Celý obsah
rukověti najdete na webových stránkách www.zahradkari.cz,

kde bude později dostupná i v po-
době PDF souboru. Expedice Ru-
kověti započala 20. října a již nyní
se mohou základní organizace ob-
rátit na svá územní sdružení a
Rukověť vyzvednout většinou včet-
ně členských známek na příští rok.

Nová pravidla pro uplatnění slevy na dani pro důchodce
Pracující důchodci mohou nově uplatnit daňovou slevu nejen za rok 2014 ale i za rok 2013. Stát se

tak nakonec rozhodl na základě letošního rozhodnutí Ústavního soudu, který odebrání slevy pracu
jícím důchodcům bývalou vládou označil za diskriminační. Celý článek najdete na str. 11.

Předání cen výtvarné soutěže v Prostějově
Začátkem června se v obřadní síni na prostějovské radnici

(která právě slaví 1 00 let od otevření) předávaly ocenění dě-
tem z celostátního kola výtvarné soutěže ČZS "Má oblíbená
rostl ina".

Za přítomnosti rodičů a peda-
gogů jim zástupci ÚS ČZS Pros-
tějov předseda František Nevrtal a
tajemnice Marie Čáslavská pobla-
hopřál i k úspěchu a předali od-
měny, které připravilo ústředí ČZS.
Děti také při jala náměstkyně pri-
mátora Ivana Hemerková a vedou-
cí odboru školství František Říha.
Ti j im poděkovali za vzornou re-
prezentaci města.

Jedna z doprovázejících učitelek
sděli la, že "pro všechny to byl moc
krásný, nezapomenutelný zážitek".

Věříme, že krásný vztah zastupitelů Prostějova vydrží i po
volbách, a že se svazové soutěže stanou i pro další města tak-
to důstojnou reprezentací, jako je tomu v Prostějově.

Mgr. Vlasta Ambrožová, komise pro práci s mládeží

Nádherný interiér radnice podtrhnul význam soutěže pro účastníky

Nikola Kubíčková

Hotel Černigov

foto: Lucie Votavová a Jakub Loula
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Kácení neovocných stromů opět jen s povolením
Od prvního l istopadu platí vyhláška 222/201 4 Sb. která

upravuje podmínky pro kácení stromů. Nově bude potřeba po-
volení pro kácení větších neovocných stromů na jakémkoli po-
zemku, ačkoli původně je mohli l idé třeba u rodinných domů
kácet bez povolení, sděl i la to mluvčí ministerstva životního
prostředí Petra Roubíčková. Původní podoba vyhlášky podle
úřadu přinesla značný úbytek okrasných stromů.

Původní Vyhláška o ochraně dřevin výrazně diskriminovala
majitele rekreačních objektů či zahrádkáře. „Nemohli kácet
žádné dřeviny, kdežto v zahradách, které byly definovány jako
pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a
nepřístupný veřejnosti , bylo možné kácet všechny dřeviny bez

povolení, " uvedl náměstek ministra pro legislativu Vladimír
Mana. Kvůli nejasnosti předpisů prý značně ubylo zeleně.
„Obdrželi jsme mnoho stížností od veřejnosti i měst a obcí.
Vyhláška vyvolávala také mnohé sousedské spory a úřadům
přibylo administrativy," doplni l .

Po úpravách tak bude vyhláška umožňovat kácení ovocných
stromů ve všech zahradách. U neovocných dřevin, tedy okras-
ných či cenných stromů, budou naopak předpisy přísnější. I
majitelé rodinných nebo bytových domů budou muset u stromů
s kmenem o obvodu přes 80 centimetrů ve výšce 1 ,3 metru
nad zemí požádat o povolení ke kácení. Ministerstvo ale
oznámilo, že za žádost nebude nutné platit žádný poplatek a
úřady budou o povoleních rozhodovat do 30 dnů.

Zelinářské školení ČZS
Smržice  Prostějov  Olomouc

Ústředí ČZS uspořádalo 25.–27. 7. 201 4 třídenní školení pro
odborné instruktory, kterého se zúčastni lo 60 zahrádkářů z ce-
lé republiky. Zaměřeno bylo na pěstování zeleniny.

V pátek 25. 7. nás ředitel firmy SEMO Smržice Ing. Jan
Prášil seznámil s firmou, následovala prohlídka výsadby na
pozemcích i ve sklenících, sušárny a třídírny semen i pod-
nikové prodejny. Obdivovali jsme novinky zeleninového sorti-
mentu, který zatím není veřejnosti k dispozici, např. sadu rajčat
různých tvarů a zajímavého vybarvení v odstínech červené a
oranžové - nechyběla ani hnědá. Pozornost vzbudily kulaté
cukety citronově žluté barvy a jemné lahodné chuti (měli jsme
možnost i ochutnat). V dalších hodinách se uskutečnila
přednáška Ing. Jaroslava Roda o nejčastějších chorobách a
škůdcích zeleniny.

Ve večerních hodinách pak proběhla degustace vín pod
vedením místopředsedy ČZS Stanislava Kozlíka.

Druhý den jsme v Prostějově vyslechl i zajímavé přednášky:
1 . Ing. Karel Zavadil nás seznámil s mnoha odrůdami paprik,
dále se věnoval rajčatům, cuketám, salátům hlávkovým i
l istovým a na závěr novinkám v odrůdách špenátu.

2. Ing. Jan Prášil Pohovoři l o okrajové listové zelenině: čekan-
ce, mangoldu, dále zmínl šruchu, řeřichu, rukolu aj.

3. Ing. Ivo Kotrle nás nejprve seznámil s novějšími odrůdami
cibule a dále se věnoval mrkvi, petržel i a pastináku.

4. Ing. Ivana Hasalová měla jako téma své přednášky lus-
koviny: hrách zahradní, polní, dřeňový, cukrový a hrách setý
rolní – peluška, dále fazol – pnoucí a keříčkový.

5. Ing. Jan Prášil – vystoupil nakonec s další přednáškou na
téma léčivé a aromatické rostl iny.
27. 7. v neděli dopoledne pokračovalo školení v Olomouci

v Centru aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin.

Ing. Karel Dušek nás seznámil s historií ústavu, která sahá
až do r. 1 953. V 90. letech minulého století bylo rozhodnuto o
likvidaci ústavu, ale podaři lo se jej zachránit. Prohlédl i jsme si
výsadbu zeleniny ve sklenících a bohatý sortiment léčivek na
záhonech. Pro opylování rostl in mají k dispozici vlastní
včelstva a ze zkušeností bylo doporučeno, aby včely měla kaž-
dá zahrádkářská osada. Ing. Dušek tvrdi l , že přítomnost včel
zvýší výnosy o 30 %.
Zhodnocení celého semináře
Po stránce odborné i organizační byl seminář dobře při-

praven a hodnocení je jednoznačně kladné. Odborná úroveň
přednášejících byla na vysoké úrovni, byl i vybaveni bohatými
prezentačními materiály a je zapotřebí vyzvednout i ochotu,
s jakou odpovídal i na jakýkoliv dotaz. Zajištění přednáškových
místností, ubytování a stravování pro akci, která se koná na
různých místech, je mimořádně náročné. Vedení ČZS, pře-
devším pak odbornému oddělení, se podaři lo seminář úspěšně
připravit, a tak j im za to patří velké poděkování. Nemalou
zásluhu na úspěšnosti semináře má také SEMO Smržice,
především zajištěním kvalitních přednášejících. Účastníci
semináře – zahrádkáři si mohli vyměnit zkušenosti s pěsto-
váním různých odrůd sortimentu zeleniny a o získané nové
informace se mohou podělit se svými kolegy v ZO. Závěrem
nutno říci, že exkurze ve firmě SEMO Smržice i v Genobance
Olomouc, byla přínosem pro účastníky semináře, a především
pak pro ty, kteří zde byli poprvé.

Hana Možíšková, ÚSČZS Uherské Hradiště

Kolekce nových odrůd rajčat (foto Jaroslav Marel)

Výstavy pořádané RR ČZS v roce 2014
Narcis 2014  Lysá nad Labem, 10–13. 4.
Šlo o menší výstavu, která se uskutečnila v novém pavilo-

nu C, na které bylo ukázáno okolo 200 odrůd narcisů a několik
málo botanických druhů tul ipánů ze sbírky SZO Narcis Kladno.

Jarní Flóra  Olomouc, 24.–27. 4.
Výstava na téma Hmyzí domečky a Vaše zahrada rozkvete.

Tato výstava se po několika letech vráti la v Olomouci do
hlavního nově zrekonstruovaného pavilónu C o rozloze přes
450 m2. V expozici si návštěvníci mohli sami vytvořit vlastní
hmyzí domeček a odnést si ho sebou domů. V rámci naší

Narcis 201 4
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výstavy se uskutečnila soutěž středních škol na téma Hmyzí
domečky, kde se na 1 . místě umísti la Střední škola sociální pé-
če a služeb Zábřeh, na 2. místě se umísti lo Odborné učil iště
Kelč, a na 3. místě Střední odborné učil iště služeb Velký
Újezd.
Růžová zahrada  Lysá nad Labem 12.–15. 6.
Díky rozsáhlé sbírce SZO Rosa klubu se návštěvníci mohli

setkat s pestrou sbírkou českých odrůd starších i novinek.
Květy 2014  Lysá nad Labem 10.–13. 7.
1 8. ročník výstavy Květy byl na Téma Zahradní slavnost.

Celkově patří Květy mezi největší a nejnavštěvovanější výsta-
vy pořádané ČZS. Ze zahradní slavnosti , která po 4 dny trvala
v pavilonu B sice návštěvníci neodcházeli s plnými žaludky, ale
obohaceni o nevšední podívanou. K vidění byly prostřené stoly

s lahůdkami, nechyběl ani čaj o páté a ke všemu nám hrála
také hudba v našem altánku. Na celé výstavě se podílel i jed-
notl ivé special izované základní organizace SZO Dagla, SZO
Pelargonie, SZO Rosa klub, SZO Martagon, SZO Lil iu Brno,
SZO Achil lea…
Letní Flóra  Olomouc 14.–17. 8.
Výstava ve znamení Zahradníkova roku lákala návštěvníky

do zahrady plné mečíků od SZO Gladiris, j iřin od SZO Dagla,

skalniček Ve styl izovaném sadu bylo k vidění mnoho letního
ovoce, rajčat a paprik od ÚS Olomouc. A neposlední řadě také
kolekce letních tykví od předních českých semenářských firem.

Hortikomplex 2014  Olomouc 2.–5. 10.
Tato výstava je jedinečná mezi množstvím výstav pořádané

RR ČZS, neskutečnou spoluprací a pracovitostí zahrádkářů
jednotl ivých územních sdružení. Jednotl ivá územní sdružení

zajišťují své expozice vzorky jádrového ovoce, zelenin a dal-
šími výpěstky, vše si aranžují sami, snaží se zdůraznit čím je
jej ich region zahrádkářsky významný. Výstavy se zúčastni lo
ÚS Prostějov, Přerov, Bruntál, Frýdek–Místek, Olomouc, Jese-
ník – Šumperk, Vyškov, Vsetín, Karviná, Hodonín, Opava, Tře-
bíč. Návštěvníci také ocenil i vel ice zajímavý projekt, rodokmen
révy vinné, kde bylo názorně ukázáno jak docházelo ke křížení
jednotl ivých odrůd révy vinné a vznik nových odrůd, jak
stolních tak i moštových. Rodokmen získal nejvyšší ocenění,
cenu předsedy představenstva výstaviště Flory Olomouc.
Zemědělec  Lysá nad Labem 9.–12. 10.
Po mnoha letech se na výstaviště v Lysé nad Labem, vráti la

tradiční expozice výpěstků členů ČZS i s odbornou poradnou.
Ovoce a zeleninu předvedli i zahraniční přátelé (na obr. SZZ).

Exotika  Lysá nad Labem 30.10. – 2.11.
Tato výstava zaměřená spíše na pěstitele special isty se letos

nesla v duchu bonsají s popisy vystavených druhů rostl in.
Zahrada Čech  Litoměřice
Jde o výstavu pořádanou časopisem Zahrádkář za spolu-

účasti ČZS. Hlavním posláním je propagace časopisu. Poslední
den tradičně výstavu osvěží Den časopisu s předáním cen.

Poděkování patří všem brigádníkům, zahradníkům a pra
covníků svazu za náročnou práci při realizování výstav.

Ing. PavlínaŠvecová, Ing. MiroslavŠmoranc, odborné odd.ČZS
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Pod dohledem odborného instruktora Pavla Šikuly a jeho týmu
aranžérek - paní Karafiátové, Dřímalové a Bělkové - byla vytvořena
kouzelná expozice, tedy především jiřin a přehlídka vlastních výpěstků
ovoce a zeleniny. Výstavní atmosféra byla ještě obohacena o výstavku
užitkového keramického, košíkářského umění a studentské výrobky
uměleckořezbářské školy v Tovačově. Po celý den, jako odměna
organizátorům, procházely místnostmi Klubovny přátelé zahrádkářů a
fandové květin, a to jak z Kojetína, tak i ze vzdáleného okolí.

Ing. Pavel Ryšavý, předseda ZOČZS Kojetín

Amatérský pěstitel a zahrádkář Josef Irrgang zkouší
odrůdy jablek z různých částí Evropy, hodně odrůd má i
z České republiky. Výsadbu stromů má na volném pro-
stranství vedle rodinného domku v osadě Pfahlhöhe asi
1 0 km od okresního města Cham v Bavorsku, nad-
mořská výška 436 m.n.m. Protože v některých letech
docházelo k silnému poškození květů mrazem, vyzkou-
šel na jaře 201 4 možnost zadešťování stromů vodou
během dvou mrazivých nocí v dubnu, kdy jabloňová
poupata byla těsně před rozkvětem. Na stojánek nad
ovocnými stromy umísti l otáčivý postřikovač, který na-
poji l na zdroj vody z vlastní studny a během noci ho pře-
misťoval po zahradě.

V noci ze 1 6. na 1 7. 4. kdy klesla venkovní teplota až na -4,5 °C
bylo zadešťování v provozu od 22.30 hod. do 8.30 hod. Na plochu cca
750 m2 se spotřebovalo asi 1 2 m3 vody. V noci z 1 8. na 1 9. 4. , při
poklesu teploty na -2,0 °C, bylo zařízení v provozu od 1 .30 hod. do
7.30 hod. a bylo spotřebováno asi 6 m3 vody. Lze říci, že tímto
zásahem bylo zachráněno asi 90 % květů a o týden později (24. 4.)
byly stromy v plném květu. Včely, čmeláci a divoké včely mohly od
rána do večera pilně pracovat při jej ich opylování.

Ochrana ovocných stromů před mrazem

Stromy pokryté ledem po nočním zadešťování, foto: ráno 17. 4. 2014

Týden po rozmrznutí stromy plně kvetou, foto: 24. 4. 2014

Nezanedbatelnou výhodou tohoto opatření bylo i to, že ovocné stromy
dostaly dostatečnou zálivku, která po loňské suché zimě a nedosta-
tečných srážkách v letošním předjaří přispěla k dobré úrodě.

Toto opatření se i přes časovou a finanční náročnost a spotřebu vody
ukázalo jako velmi dobré, jak ukazují fotografie z období před sklizní.
Přitom pan Irrgang musel ještě značnou část malých plůdků odstranit
probírkou.

Svůj poznatek s tímto opatřením shrnul do jediné věty:
„Tvůj úspěch ovocnáře závisí jen na tobě!“ . Josef Irrgang

Vlevo tytéž stromy těsně před sklizní  Red Topaz, foto: 17. 9. 2014

Jiřiny 2014 v Kojetíně
Na Hané v rámci slavnosti Kojetínské hody 201 4 uspo-
řádala naše základní organizace v neděli 1 7. 8. výstavu
Jiřiny 201 4.

Letošní zdejší pod-
mínky na zahrádkách
byly natol ik příznivé,
že pro naplnění sálu
Klubovny nám posta-
či ly květy vlastních
pěstitelů ze zahrád-
kářských osad, ale i
ze soukromých za-
hrádek.
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Hodnocení uplynulého volebního období
Vážení přátelé,

reakce Vás zahrádkářů na nové vydání prvního čísla
„Zpravodaje“ jako na novou formu informační tiskoviny pro
členy ČZS byly vesměs příznivé a pevně věříme, že s Vaším
přispěním se jeho úroveň bude dále zlepšovat. Chtěl i bychom
do budoucnosti , aby to by Zpravodaj živý, který bude
informovat o aktivitách ČZS na všech úrovních a bude sloužit
k výměně poznatků a zkušeností.

V současné době končí pěti leté volební období, ve většině
ZO ČZS se uskutečnily výroční schůze, které zvoli ly nové
výbory. Jsou uzavřeny i územní konference, na kterých vedle
volby funkcionářů ÚS ČZS byli zvoleni i delegáti na Sněm
ČZS, který se uskuteční v Hradci Králové 28.-29. l istopadu již
podle nových stanov a nového jednacího a volebního řádu.
Sněm zvolí novou republikovou radu, představenstvo, vedoucí
funkcionáře svazu, kontrolní a rozhodčí komisi. Zároveň vytyčí
pro ČZS a jeho členy hlavní směry pro dalších pět let voleb-
ního období.

Protože i před pěti lety si současné vedení ČZS stanovilo
určité priority, sluší se na závěr období udělat závěrečnou
bilanci a říci, co se povedlo, nebo naopak nepovedlo.
- Obtížně se prosazují tendence změnit zaměření zahrád-

kářské činnosti od produkční na aktivní odpočinek, uplat-
ňování zdravého životního stylu a zlepšování životního
prostředí. S tím souvisí i zapojení zahrádkových osad do
městské veřejné zeleně a získávání nových mladších l idí do
našich řad. I když různé kvalitativní potíže s dovozovými
potravinami stále více nutí obyvatele ČR něco ze zeleniny a
ovoce si vypěstovat na vlastní zahrádce a tím se i zvyšuje
zájem o získání zahrádky, stále je u českého spotřebitele na
prvním místě cena. Musíme se smířit s tím, že budeme
pěstovat jen tol ik ovoce a zeleniny, které spotřebuje naše
rodina nebo příbuzní, případně něco málo se prodá ve sva-
zových prodejnách nebo tržnicích a zužitkuje ve svazových
zpracovnách. Při vysokém pracovním vytížení mladých lidí
je těžko získáme do ČZS, pokud jim nenabídneme něco
jiného než práci.
Zahrádkářům v zahrádkových osadách je také vytýkáno, že
tyto osady jsou uzavřené, bez možnosti prohlídky. Tak
vlastně nemají ostatní občané možnost seznámit se s živo-
tem v nich. I když jsou obavy z krádeží v takovém případě
na místě, bylo by dobré po zkušenostech sousedních zemí
alespoň jednou ročně umožnit prohlídku osady, např. for-
mou dne otevřených zahrádkových osad, různých spole-
čenských setkání, akcí pro děti atd.

- Nepodaři lo se zastavit pokles členů, za 5 let tohoto voleb-
ního období se počet organizovaných zahrádkářů sníži l asi
o 20 000 členů na současných 1 50 000. Vedle postupného
stárnutí členské základy se na tom podílí i řada problé-
mových zákonů a vyhlášek, které znepříjemňují život našim
organizacím a jej ich funkcionářům.

- Svazový časopis Zahrádkář, který si trvale udržuje výbor-
nou úroveň, si formou přímého předplatného zajišťuje stále
jen malé procento našich členů. Nepomáhají ani různá
nabízená zvýhodnění. Pracovníci redakce vynakládají stále
větší úsi lí při získávání inzerentů. Na druhé straně se
podaři lo dlouhodobou smlouvou zajistit výhodnější podmín-
ky od T-Studia, které vydávání časopisu zajišťuje.

- Ani v tomto volebním období se nepodaři lo prosadit při jetí
zahrádkářského zákona. Sněmovnou schválený návrh veto-
val tehdejší prezident V. Klaus a vzhledem k mimořádným
parlamentním volbám už nebyla možnost toto změnit.
Právní komise ČZS připravila kvalitnější návrh, který prošel
připomínkami členů a nyní hledáme možnost jeho předlože-
ní do Parlamentu.

- Zlepšení naší práce brání často nedostatečná součinnost
jednotl ivých organizačních článků. Především část územ-
ních sdružení nemá řadu let kontakt s některými ZO ČZS,
chybí větší discipl ina, množí se stížnosti na nedodržování
stanov a překračování obecně platných právních norem jak
u funkcionářů, tak i jednotl ivých členů. Hodně nepříjemností
způsobuje prodej zahrádek v zahr. osadách do vlastnictví
jednotl ivcům, kteří pak nedodržují osadní řády. Negativní
rol i sehrává i nekvalitní činnost kontrolních orgánů ZO a ÚS,
která se většinou omezuje na roční kontrolu pokladny a
účetních knih. K likvidaci zahrádkových osad přispívá i sna-
ha majitelů pozemků pod zahrádkovými osadami o enormní
navyšování nájemného.
Na druhou misku vah při hodnocení pěti letého období

můžeme dát naše úspěchy. Ve většině případů velmi dobře
pracovaly odborné komise ČZS, které se podílely na za-
j išťování odborných akcí, propagaci naší činnosti , právním
poradenství a kontrole hospodaření.
- Výrazně se v tomto volebním období rozšíři ly celostátní ak-

ce pro mládež. Počet soutěží na celosvazové úrovni se roz-
rostl na pět a znalosti soutěžících i výtvarná úroveň soutěž-
ních prací jsou na vysoké úrovni. Je jen škoda, že do práce
s mládeží se zapoji la jen asi polovina územních sdružení.

- Velký kus práce se udělal v oblasti propagace naší činnosti .
Členové ČZS vystupují v České i regionálních televizích,
v rozhlasových relacích, výsledky zahrádkářské činnosti
zveřejňuje celostátní, regionální i místní tisk. Za finanční
podpory MZe jsme během pěti let vydali několik populárních
i odborných publikací. Nejvýznamnější z nich byla repre-
zentativní kniha „Zahrádkáři v Čechách a na Moravě“,
kterou jsme předali všem poslancům a senátorům a která
se stala vítaným dárkem i pro naše členy. Nedílnou součástí
propagace zahrádkářů jsou rovněž výstavy. Každoročně jich
svaz na všech úrovních pořádá kolem 700. Většinou jsou
spojeny s poradenskou činností pro všechny zájemce a na
těch celostátních získávají naši aranžéři a pracovníci odbor-
ného oddělení řadu ocenění. Např. novátorským počinem
bylo zpracování rodokmenu odrůd jabloní v r. 201 3 a rodo-
kmen odrůd vinné révy v r. 201 4.

- Úspěšně se v tomto volebním období rozvíjela mezinárodní
spolupráce. Vrcholem byl 1 8. Mezinárodní pomologický
seminář, který se uskutečnil 1 3.-1 5. září 201 3 v Hradci
Králové pod záštitou a za finanční podpory ministerstva
zemědělství, Královehradeckého kraje a Statutárního města
Hradec Králové Zúčastni lo se ho na 1 20 českých a 60
zahraničních odborníků. Seminář významně přispěl
k poznání naší práce a úrovně českého zahrádkářství a
ovocnářství. Vedle toho každoročně probíhala řada dalších
mezinárodních akcí na různých úrovních. V roce 201 2 se na
jižní Moravě uskutečnila Celostátní výstava vín s mezi-
národní účastí. ČZS se zaměřuje hlavně na spolupráci se
zahrádkáři ze Slovenska, Německa, Polska a Rakouska,
zástupci vedení svazu se též zúčastni l i zasedání předsed-
nictva evropské zahrádkářské ligy Office ve Vídni.

- V organizační práci a pro zlepšení informovanosti členů se
každoročně uskutečňovaly oblastní porady se zástupci ÚS,
kde se vedle ekonomických a organizačních otázek projed-
návaly i problémy kontrolní činnosti v ČZS. Pravidelně byl
vydáván Věstník pro všechny členy ZO a ÚS (od letošního
roku „Zpravodaj“), modernizovaly se webové stránky svazu,
svoje webové stránky má řada ÚS a ZO, všechna ÚS mají
emailovou poštu. Výbornou úroveň mají zápisy z RR, porad
PRR ČZS a porad statutárních zástupců. Je škoda, že
během pěti let na zasedáních RR aktivně vystoupila jen
polovina jejích členů. Zástupci vedení svazu se pravidelně
zúčastňují informačních schůzek v zemědělském výboru
PS, jednali s většinou nejvyšších představitelů PCŘ, mini-
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sterstev a dalších úřadů, s řadou krajských hejtmanů.
Kromě informací o činnosti ČZS bylo součástí těchto
jednání i získávání finančních prostředků pro naši práci.
Bez každoroční finanční dotace z MZe bychom některé
naše akce nemohli vůbec uskutečnit. Na utváření naši
činnosti se v uplynulém období podílely významně odborné
komise: pro práci s mládeží, odbornou výchovu, pěstitelská,
HFK, právní, pro propagaci, vinařská a redakční rada
časopisu Zahrádkář. Zvláště v oblasti právní bude v novém
volebním období třeba hledat řešení, jak reagovat na
obrovské množství dotazů.
Uvedený výčet našich úspěchů a neúspěchů není j istě úpl-

ný, řada z nás si j istě vzpomene na další aktivity v rámci
svazu. Na závěr bych rád ještě ocenil práci zaměstnanců
ústředí a redakce časopisu Zahrádkář. Čím větší činnost svaz
vyvíjí, tím větší pracovní nasazení požadujeme i od nich. Čas-
tokrát si musí vyslechnout i mnohá nelichotivá slova od vás,
nedodržování termínů, nepochopení toho, že ČZS a jeho orgá-
ny musí dodržovat zákony a vyhlášky. Úloha pracovníků ústře-
dí je jasná - pomáhat nižším organizačním složkám, posky-
tovat j im odborný servis a rady. Ale nevykonávat práci za ně.

Děkuji za odvedenou pěti letou práci členům Republikové
rady, jejího představenstva, členům odborných komisí, funkci-
onářům ÚS a ZO ČZS a všem zahrádkářům, kteří se aktivně
podílel i na vykonané práci. Svaz a jeho činnost i v budoucnu
budou takové, jaké si je společně uděláme a jak nás bude
vnímat celá společnost našeho státu. Pevně věřím, že budete i
nadále podporovat svazový program pro další volební období
a jeho nově zvolené orgány a funkcionáře.

Ing. Jan Hinterholzinger, CSc., předsedaČZS

Registrace organizaních jednotek ČZS
ve spolkovém rejstříku

Vážení přátelé, podle nově platných zákonných předpisů
nás čeká velmi rozsáhlý a pro všechny administrativně nároč-
ný úkol, kterým jsou nové registrace všech územních sdružení
a základních organizací ČZS ve spolkovém rejstříku, kde mají
být evidovány všechny spolky s vlastní právní subjektivitou,
které vznikly přeměnou z občanských sdružení.

Podle 229 odst. 1 občanského zákoníku vzniká pobočný spo-
lek (v Českém zahrádkářském svazu jde o jeho organizační jed-
notky, tj . územní sdružení a základní organizace ČZS) dnem zá-
pisu do veřejného rejstříku. Jeho právní osobnost (právní
subjektivita, tj . způsobilost k právům a povinnostem, tedy právo
vystupovat jako samostatná právnická osoba vlastním jménem)
je vázána rozsahem tohoto zápisu. Podle § 1 25 zákona č.
304/201 3 Sb. , o veřejných rejstřících právnických a fyzických
osob byly všechny organizační jednotky svazu, které byly regis-
trovány pod svým IČO v evidenci vedené Ministerstvem vnitra,
převedeny do spolkového rejstříku. Problém však spočívá
v tom, že do spolkového rejstříku byly podle citovaného ustano-
vení převedeny jen základní údaje, které byly uvedeny v zák-
ladním registru MV, tj . název, sídlo a právní postavení organi-
začních jednotek svazu, platné do 31 . 1 2. 201 3. Ostatní náleži-
tosti je podle tohoto zákona povinen zapsat do spolkového rej-
stříku hlavní spolek, konkrétně Ústředí ČZS. Samotné organiza-
ční jednotky zatím podle tohoto zákona toto oprávnění nemají.

Hlavní spolek je však u pobočných spolků povinen do spol-
kového rejstříku zapsat všechny další náležitosti , které zákon o
veřejných rejstřících vyžaduje, tj . např. organizační strukturu
statutárních orgánů a jej ich členy, členy kontrolních orgánů,
přesné adresy sídel pobočných spolků a to v rozsahu, který
citovaný zákon přímo stanoví. Pokud tyto náležitosti v rozsahu
a způsobem stanoveném zákonem hlavní spolek neoznámí,
rejstříkový soud registraci pobočného spolku neprovede.

Snažil i jsme se u mnoha odpovědných orgánů dosáhnout
zjednodušení, zatím však bez výsledku.

Další problém spočívá v tom, že každý zápis nebo jeho
změna, event. doplnění je zatím podle zákona o soudních
poplatcích zpoplatněn částkou 1 000 Kč. Osvobození od tohoto
poplatku pro spolky novelou zákona schváli la zatím Posla-
necká sněmovna, novela však vejde v platnost až po
zveřejnění ve Sbírce zákonů. Z toho důvodu hlavní spolek
zatím změny a doplnění zápisů o pobočných spolcích nepro-
váděl, protože vzhledem k ukončení volebního období dochází
ke změnám u většiny organizačních jednotek, což by před-
stavovalo celkové náklady na registraci řádově v mil ionech ko-
run.

Přesto však v mnoha případech, i za cenu uvedeného soud-
ního poplatku, nás žádají některé základní organizace, aby
Ústředí zajisti lo registraci ihned, např. tehdy, kdy pobočný
spolek je vázán sjednanými lhůtami právních úkonů jako při
převodech nemovitostí, jednání na mimosvazových institucích
atp. , kdy příslušné orgány odmítají s pobočnými spolky jednat,
protože zejm. jej ich statutární orgány ve spolkovém rejstříku
uvedeny nejsou. Proto představenstvo uloži lo příslušným or-
gánům publikovat postup při registracích, který bude využit
následně i při zápisech do rejstříku, které budou následovat po
zmíněném osvobození od poplatků.

Náležitosti k zápisu vyplývají z citovaných zákonů a přísluš-
né prováděcí vyhlášky, včetně požadavků, které plynou z for-
malizovaného způsobu zápisu podle tzv. intel igentního for-
muláře, který stanoví zákon jako jedinou formu zápisu a který
je publikován na webové stránce „www.justice.cz“, a který je
konkretizován v následujícím postupu.

I.
K provedení zápisu do spolkového rejstříku je třeba
předložit:
1 . Registrační l ist, na kterém budou přesně a zřetelně uvedeny

tyto údaje:
o název základní organizace (územního sdružení) přesně

ve znění podle § 1 odst. 7 Stanov ČZS, tj . např. „Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu Křemen Lu-
žec nad Vltavou“, nebo „Územní sdružení Českého za-
hrádkářského svazu Praha–město“ (název je nutno uvá-
dět slovy, nikol i ve zkratkách)

o IČO (bylo-l i přiděleno)
o přesná adresa sídla organizace včetně PSČ, obce, event.

části obce, ul ice a čísla popisného (i čísla orientačního
nebo evidenčního, je-l i přiděleno) – bez čísla domu nebu-
de formulář hlášení při jat

o jména a přesné adresy všech členů statutárního orgánu,
včetně data poslední volby do funkce

o jména a přesné adresy všech členů kontrolní komise,
včetně data poslední volby do funkce.

2. Sídlo organizace
o Je-l i sídlo organizace v objektu, který je v jejím vlastnictví,

je nutné při ložit výpis z katastru nemovitostí (originál),
který bude vlastnictví ZO (ÚS) k objektu potvrzovat.

o Je-l i sídlo organizace v objektu, který je ve vlastnictví j iné
osoby (např. v bytě předsedy nebo jiného funkcionáře), je
nutno při ložit úředně ověřený souhlas majitele objektu
s umístěním sídla organizace – souhlas nesmí být starší
tří měsíců od jeho vydání.

o Má-l i organizace objekt v nájmu, postačí úředně ověřená
kopie nájemní smlouvy.

3. U všech fyzických osob uvedených v zápisu (tj . např. členů
statutárního orgánu, kontrolního orgánu), je nutné při ložit
jej ich přesná data narození, místo narození, okres, event.
stát narození a především rodná čísla; u žen dále rodné
příjmení.
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4. Každý člen statutárního i kontrolního orgánu musí při ložit
čestné prohlášení, že je plně svéprávný a že není v úpadku
(viz § 1 52 odst. 2 a 1 53 občanského zákoníku).
Všechny tato náležitosti musí být předloženy, j inak rejstří-

kový soud zápis organizace neprovede a řízení o zápisu za-
staví. Pokud bude zaplacen soudní poplatek ve formě kolku,
poplatek nebude v případě zastavení řízení vrácen.

Pokud nebudou při loženy náležitosti zápisu fyzické osoby
(přesná adresa, data a místo narození, rodné číslo a rodné
příjmení u žen) u člena statutárního a kontrolního orgánu,
nebude možné údaje o této fyzické osobě do formuláře uvést,
resp. formulář je automaticky vyřadí a tato fyzická osoba
nebude v návrhu na zápis uvedena.

II.
K provedení zápisu o zániku základní organizace musí
být předloženo
• usnesení členské schůze obsahující rozhodnutí dvou třetin

z počtu všech členů organizace o zániku organizace, dolo-
žené jej ich podpisy a dále rozhodnutí o l ikvidaci majetku

• rozhodnutí l ikvidátora o vypořádání majetku organizace
(jde-l i o zánik organizace s likvidací podle § 36 Stanov ČZS)

• usnesení představenstva územní rady, kterým ÚR bere na
vědomí zánik základní organizace.

III.
Při zápisu nově vznikající základní organizace, event. orga-
nizace, které nebylo přiděleno IČO a nebyla proto vedena
v základním registru osob vedeném do 31 . 1 2. 201 3 Mini-
sterstvem vnitra, musí být kromě náležitostí uvedených v bodu
I předložen
• zápis z ustavující členské schůze vznikající organizace

včetně prezenční l istiny a požadavku na zápis ve spol-
kovém rejstříku

• usnesení představenstva územní rady, kterým ÚR bere na
vědomí vznik nové základní organizace.
Uvedený postup byl stanoven na základě stávající právní

úpravy a požadavků rejstříkového soudu. V průběhu další
doby může dojít k eventuálním změnám, které budou doda-
tečně publikovány, zejména v souvislosti s novelizací stáva-
jících právních předpisů, event. se změnami požadavků rejstří-
kového soudu.

Protože předpokládáme, že spolky budou osvobozeny od
zmíněných poplatků v nejbl ižší době a Ústředí neprodleně
začne žádat o registraci nejprve územních sdružení, žádáme
je, aby uvedené náležitosti , zejména potřebné údaje ke členům
statutárních orgánů a kontrolních orgánů zaslaly v co nejkratší
době.

JUDr. Ladislav Labuta, tajemníkČZS

Jak jsou využity prostředky z členských příspěvků

Ze stokorunového členského příspěvku si základní organi-
zace ČZS ponechává 40 korun na úhradu svých nákladů.
Dalších 30 korun dostává územní sdružení na činnost. Z toho
hradí náklady na soutěže dětí a mládeže, náklady na výstavy,
na školení a na další akce. Ze zbývajících 30 korun jde do
rozpočtu republikové rady 25 korun a pokrývá to 1 /3 rozpočtu,
když dalších 1 0 % je z dotace od ministerstva zemědělství a
zbytek je z příjmů časopisu Zahrádkář. Zbývá 5 Kč. Z toho
4 Kč jdou do Fondu rozvoje a 1 Kč do Rizikového fondu.

Z Rizikového fondu jsme poskytl i na překonání škod po po-
vodni 201 3 celkem 287 774 Kč. Z Fondu rozvoje jsme za
období od 1 . 1 . 201 0 do 11 . 9. 201 4 vyplati l i za ocenění ZO a
jednotl ivých členů k vyznamenání 1 336 700 Kč.

Na oblastní školení a činnost KKR bylo poskytnuto požado-
vaných 1 37 903 Kč. Byly poskytnuty příspěvky na činnost ÚS
pro 1 4 žádostí 76 000 Kč. Na 40 žádostí o příspěvek na
pořízení a obnovu PC bylo poskytnuto 399 905 Kč. Územním
sdružením, (celkem 26 ÚS) která expedují známky byla od
r. 2011 poskytována odměna v celkové výši 1 45 500 Kč za
3 roky. Pokryl i jsme prostředky na občerstvení při soutěžích
mládeže za 1 24 634 Kč, když vlastní náklady na tyto soutěže
byly hrazeny z dotace Min. zemědělství Poskytovaly se pří-
spěvky na údržbu a opravy budov, kluboven a zpracoven ovo-
ce ve výši 91 8 488 Kč.

Celkem jsme na všechny uvedené výdaje rozděli l i 3 534 204
+ na úrocích 421 704 Kč, dohromady 3 955 908 Kč, projednali
a vyřídi l i k tomu 820 žádostí. To jsou peníze, které pocházejí
ze členských příspěvků, které jsme vráti l i zpět ZO a členům
Během uvedených 4 let současně Fond rozvoje a Rizikový
fond vzrostly od 1 .1 .201 0 do 31 .1 2.201 3 ze 7 931 1 22,31 Kč
na 11 288 697,66 Kč. Podstatným způsobem tento nárůst ovl iv-
ni ly prostředky z prodeje budovy v Jilské ve výši 3 850 401 Kč
v roce 201 3 a podíly ze členského příspěvku za léta 201 0 až
201 2 ve výši 1 772 264 Kč. Celkem jsme do Fondu rozvoje za
čtyři roky vloži l i 5 622 665 Kč a do Rizikového fondu celkem
583 959 Kč.

Doc. Josef Ernest
Předseda hospodářsko finanční komise RRČZS

Využijte pro práci s dětmi Lexikony ČZS

Členové Českého zahrádkářského svazu, kteří se věnují
práci s mládeží, mají možnost využít zbývajících zásob Lexi-
konů pro mladé a začínající zahrádkáře, které jsou uskladněny
na Ústředí ČZS. Lexikony navázaly v roce 1 995 na úspěšné
vydání "Zápisníku pro mladé a začínající zahrádkáře", který byl
schválen ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako
doporučená publikace pro základní školy.

Lexikony rozšiřují základní vědomosti dětí a mládeže z bota-
niky, přírodovědy a praktické znalosti pěstování rostl in.
Dostupné jsou v omezených počtech tyto díly: Díl 1 vysvětluje
základní pojmy z oblasti botaniky, kl imatologie, květinářství,
sadovnictví, ovocnářství, zel inářství i ekologie a ochrany
zdraví. Díl 2 není k dispozici. Díl 3 slouží k testování znalostí
mládeže, obsahuje otázky a odpovědi z dříve probíraných
okruhů. Díl 4 zahrnuje soubor návodů k pokusům a jiným
činnostem s běžnými rostl inami. Díl 5 přináší motivaci k po-
zorování a pokusům v přírodě. Je pomůckou k tomu, aby se
děti uči ly dívat kolem sebe. Díl 6 se věnuje aranžování.
Předává stručné rady a návody jak na to.

V případě zájmu o Lexikony kontaktujte Ing. Zdeňku Janko-
vičovou jankovicova@czsos.cz, ve zprávě uveďte číslo a počet
kusů lexikonů. Při objednávce berte prosím v potaz skutečnost,
že lexikony slouží jako pomůcka při práci s dětmi. Z důvodu
nízkých zásob proto pečlivě zvažte, zda uvedený počet kusů
skutečně využijete. Lexikony jsou zdarma pro členy ČZS, kteří
se věnují práci s mládeží. Jej ich předání je možné pouze na
sněmu ČZS a zasedání RR v Hradci Králové (28. a 29. l isto-
padu 201 4), případně osobně na ústředí ČZS. Upozorňujeme,
že Lexikony jsou k dostání pouze v omezených počtech,
některé díly pouze v řádech desítek kusů.

Současně upozorňujeme, že většina základních hesel pou-
žitých v Lexikonech je také obsahem Výkladového slovníku

na webových stránkách ČZS. Výkladový slovník najdete ve
složce: Odborné informace. Do slovníku můžete přispět i vy.
Pokud zjistíte, že v slovníku některé důležité heslo schází, na-
pište správci webových stránek, aby heslo doplni l , nebo rovnou
můžete zaslat návrh jeho znění, které případně použijeme.

Ing. Zdeňka Jankovičová, organizační odděleníČZS



Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2013

Počet akcí Počet zůč. Členů
celkem v osadách přídomních celkem v osadách moštáren sušáren povid. palíren výstav zájezdů přednášek instruktáží pro děti dětí ZO v OZ

CELKEM 144228 96979 33843 9183,42 5034,18 387 44 49 36 725 615 1069 540 624 28629 1274
Střední Čechy 23939 17133 4529 1591,20 960,08 29 0 0 0 71 110 134 93 99 3675 99
Jižní Čechy 8473 5536 1559 563,15 294,63 26 0 0 1 32 21 62 22 26 953 58
Západní Čechy 13591 9724 2815 970,86 663,83 45 0 0 0 69 75 126 55 57 2764 109
Severní Čechy 22731 19786 1214 1106,74 1020,37 17 0 0 0 18 31 29 27 54 2746 63
Východní Čechy 19852 13367 5514 1617,51 823,75 57 1 1 0 136 94 214 76 84 3232 214
Jižní Morava 29608 15988 10555 2028,97 646,79 131 30 42 34 267 190 295 180 176 7367 322
Severní Morava 26034 15445 7657 1304,99 624,73 82 13 6 1 132 94 209 87 128 7892 409
Střední Čechy 23939 17133 4529 1591,20 960,08 29 0 0 0 71 110 134 93 99 3675 99
Praha-město 8165 7950 215 457,20 454,00 1 0 0 0 2 0 33 11 8 192 2
Benešov 928 487 441 15,50 8,50 1 0 0 0 5 16 14 2 2 42 2
Beroun 1667 266 1103 152,71 34,01 11 0 0 0 20 36 27 21 18 726 32
Kladno 2600 2030 160 212,00 128,00 2 0 0 0 8 2 12 650
Kolín 701 510 191 85,97 40,68 0 0 0 0 12 9 8 27 8 512 5
Kutná Hora 1003 964 83 59,10 59,10 1 0 0 0 1 4 7 5 6 67 1
Mělník 1434 988 442 68,80 41,49 1 0 0 0 0 5 10 6 2 40 6
Mladá Boleslav 1427 943 306 63,00 44,00 2 0 0 0 3 7 7 3 9 153 9
Nymburk 1095 1020 75 75,00 48,00 2 0 0 0 4 4 3 1 10 580 16
Praha východ 1972 1392 320 84,20 53,70 0 0 0 0 8 6 4 4 12 168 7
Praha západ 1450 310 1050 295,00 30,00 3 0 0 0 3 8 6 4 5 110 4
Příbram 957 3 0 0 0 0 6 3 1 3 150 2
Rakovník 540 273 143 22,72 18,60 2 0 0 0 5 7 12 8 4 285 13
Jižní Čechy 8473 5536 1559 563,15 294,63 26 0 0 1 32 21 62 22 26 953 58
České Budějovice 1220 631 604 228,00 122,50 4 0 0 0 7 0 25 12 2 44 10
Český Krumlov 1250 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Jindřichův Hradec 965 733 232 32,60 19,20 4 0 0 1 7 4 16 2 6 420 18
Pelhřimov 919 585 186 46,80 22,50 5 0 0 0 6 11 10 4 6 63 8
Písek 1423 1317 106 119,30 39,20 3 0 0 0 6 3 0 0 0 8
Prachatice 285 280 17 22,98 21,75 0 0 0 0 1 1 0 0 2 39 2
Strakonice 976 895 94 49,47 16,48 2 0 0 0 0 2 2 1 6 287 5
Tábor 1435 1095 320 64,00 53,00 7 0 0 0 5 3 5 2 4 100 7
Západní Čechy 13591 9724 2815 970,86 663,83 45 0 0 0 69 75 126 55 57 2764 109
Domažlice 729 53 357 30,69 1,17 10 0 0 0 8 9 21 8 7 170 18
Cheb 2222 1905 68 105,39 95,89 2 0 0 0 5 3 0 0 4 376 4
Karlovy Vary 3337 3102 55 301,50 276,00 0 0 0 0 6 8 15 4 8 258 24
Klatovy 1043 511 494 107,45 69,50 10 0 0 0 11 7 25 11 8 183 11
Plzeň region 3248 1645 1407 271,90 101,70 17 0 0 0 23 38 57 28 24 342 32
Rokycany 384 40 344 11,20 3,60 4 0 0 0 3 6 5 2 0 0 6
Sokolov 1638 1592 16 77,88 72,14 1 0 0 0 3 3 2 1 3 220 6
Tachov 990 876 74 64,85 43,83 1 0 0 0 10 1 1 1 3 1215 8

Výměra půdy v haPočet členů / zahrádek v ZO

8

Počet



Severní Čechy 22731 19786 1214 1106,74 1020,37 17 0 0 0 18 31 29 27 54 2746 63
Česká Lípa 1363 1312 44 60,04 56,99 1 0 0 0 1 6 1 1 6 214 5
Děčín 2591 2355 68 122,89 121,48 1 0 0 0 1 0 1 0 1 18 3
Chomutov 2975 2972 25 109,00 109,00 0 0 0 0 1 1 4 6 7 530 6
Jablonec n. Nisou 891 16 1 95,50 85,50 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0
Liberec 2372 1899 317 114,36 100,38 4 0 0 0 7 14 5 14 19 1549 23
Litoměřice 1709 1261 448 77,86 55,91 1 0 0 0 3 0 0 0 4 36 6
Louny 1461 1210 250 73,00 55,40 1 0 0 0 2 5 3 2 2 30 4
Most 3721 3155 24 163,52 163,52 3 0 0 0 0 3 3 1 6 289 6
Teplice 3523 3500 15 165,00 165,00 1 0 0 0 2 2 6 1 9 80 8
Ústí nad Labem 2125 2106 22 125,57 107,19 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2
Východní Čechy 19852 13367 5514 1617,51 823,75 57 1 1 0 136 94 214 76 84 3232 214
Havlíčkův Brod 1228 895 388 55,30 54,30 6 0 0 0 7 8 5 4 5 240 13
Hradec Králové 3568 2443 797 238,40 119,43 8 0 0 0 7 18 39 4 9 352 23
Chrudim 759 590 169 45,50 20,49 4 0 0 0 9 2 17 4 12 379 8
Jičín 1001 769 174 101,20 64,02 3 0 0 0 4 4 3 1 4 230 61
Náchod 1395 701 456 110,14 1 0 0 0 11 32 14 3 128 11
Pardubice 2625 1709 916 105,62 65,06 8 0 0 0 42 10 36 18 17 752 13
Rychnov n. Kněž 1752 951 780 494,00 310,00 3 1 1 0 15 7 26 10 12 481 21
Semily 827 483 344 83,72 33,72 0 0 0 0 3 5 6 1 8
Svitavy 1678 1388 287 111,77 68,31 6 0 0 0 26 10 11 11 10 238 26
Trutnov 2225 1629 267 132,66 43,72 5 0 0 0 5 15 13 2 5 300 11
Ústí n. Orlicí 2794 1809 936 139,20 44,70 13 0 0 0 7 15 26 7 7 132 19
Jižní Morava 29608 15988 10555 2028,97 646,79 131 30 42 34 267 190 295 180 176 7367 322
Blansko 1331 130 1201 81,00 8 1 0 0 6 9 22 12 10 240 10
Brno město 5357 5053 122 300,60 6 0 0 0 5 21 22 6 180
Brno venkov 2337 1020 1198 129,00 86,00 6 0 0 0 26 59 65 16 16 333 25
Břeclav 2685 1204 1025 294,00 73,00 1 0 2 54 35 30 6 13 543 66
Zlín 3028 2084 944 204,00 109,00 24 8 14 10 15 10 12 9 367 12
Hodonín 3493 1510 1983 110,00 40,00 6 1 3 3 32 15 28 10 14 800 25
Jihlava 1216 826 390 118,39 65,29 7 0 0 0 11 13 7 1 8 1037 11
Kroměříž 1420 715 524 103,80 40,60 11 6 9 1 12 6 14 14 19 1193 13
Prostějov 1015 85 651 64,69 10,90 14 1 0 2 18 15 17 23 19 822 23
Třebíč 1072 613 471 84,69 10 0 0 0 13 17 16 6 235 24
Uherské Hradiště 2532 1005 1378 216,00 80,50 17 10 14 14 43 31 35 34 41 622 52
Vyškov 1099 233 184 126,50 50,50 10 2 2 1 19 7 19 12 12 835 27
Znojmo 1521 385 107 99,30 1 1 0 0 5 0 1 22
Žďár n.Sáz. 1502 1125 377 97,00 91,00 10 0 0 1 8 9 2 3 160 12
Severní Morava 26034 15445 7657 1304,99 624,73 82 13 6 1 132 94 209 87 128 7892 409
Bruntál 2295 2167 124 97,80 86,80 4 0 0 0 5 3 7 1 1 40 5
Frýdek Místek 2821 681 1972 239,20 31,88 16 0 0 0 44 34 47 21 39 4493 29
Karviná 3550 2456 1090 189,15 137,25 2 0 0 0 12 18 26 7 17 800 12
Nový Jičín 1887 131,34 76,80 6 5 1 0 5 0 8 0 3 32 18
Olomouc 1591 984 542 86,00 43,00 2 0 0 0 10 11 10 8 6 67 12
Opava 4324 2946 1397 229,00 91,00 19 0 0 0 16 19 16 20 20 693 29
Ostrava 2974 1953 1021 5,43 9 0 0 0 13 31 0 11 289
Přerov 2165 1050 820 80,00 9 2 2 13 38 15 18 745 284
Šumperk 2444 2054 269 175,00 124,00 3 1 0 0 9 9 13 11 10 713 9
Vsetín 1983 1154 422 72,07 34,00 12 5 3 1 5 13 4 3 20 119
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Zásady pro poskytování a použití prostředků
ze státní dotace na činnosti dle schváleného

projektu „Rozvoj zahrádkářské činnosti“

Vydává Český zahrádkářský svaz, z.s. v souladu s usta
novením §14, odst. (6), písm. e) Stanov ČZS a Přílohy
k usnesení vlády České republiky ze dne 1. 2. 2010 č. 92
(www.zahradkari.cz).

I.
1 . Podle „Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu České republiky nestátním a neziskovým organiza-
cím ústředními orgány státní správy“, které jsou přílohou k us-
nesení vlády č. 11 4 ze dne 7. února 2001 , poskytuje
ministerstvo zemědělství ČR, v souladu s rozpisem ukazatelů
schváleného rozpočtu kapitoly 329 – MZe na příslušný rok,
Českému zahrádkářskému svazu, z.s. neinvestiční dotaci ze
státního rozpočtu na realizaci schváleného programu: „Rozvoj
zahrádkářských činností“.
Název projektu: vzdělávání dospělých a mládeže, výstavnic-

tví, poradenská činnost ke zvýšení úrovně odborné zahrádkář-
ské činnosti , práce s mládeží, aktivní využívání volného času a
rozšiřování mezinárodních aktivit.

Cíl dotace: Rozvoj odborné zahrádkářské činnosti , pěstová-
ní ovoce, zeleniny, květin a dřevin, účast na tvorbě a ochraně
životního prostředí, vzdělávací, publikační a ediční činnost,
výstavnictví a poradenská činnost.

2. Dotace z MZe nesmí zásadně přesáhnout 70 % sku-
tečných výdajů za akce, na které ÚS žádá dotaci. (viz.
Návod - Dotace Mze na www.zahradkari.cz).

3. Příjemcem neinvestiční dotace z MZe je republiková rada
ČZS, která používá část těchto prostředků pro činnosti ce-
losvazového charakteru dle schváleného projektu a část
prostředků rozděluje účastníkům projektu – územním sdruže-
ním ČZS, z.s. na akce, které jsou rovněž součástí schváleného
projektu.

II.
1 . Neinvestiční prostředky z MZe jsou poskytovány na reali-

zaci následujících činností z projektu „Rozvoj zahrádkářských
činností“: (maximální výše a účelnost prostředků byla schvá-
lena na RR dne 1 4. 3. 201 4)

a) vzdělání
Mladý zahrádkář max. do výše 4 000 Kč
- náklady na cestovné účastníků
- věcné ceny
- nájem sálů
- materiál a provozní náklady související se soutěží
NELZE NÁROKOVAT MZDOVÉ VÝDAJE PRO
ORGANIZÁTORY A OBČERSTVENÍ

Oblastní školení max. do výše 20 000 Kč
- dohody o provedení práce přednášejícím
- cestovné přednášejícím
- pronájem sálů
- materiál , poštovné
- příjmy
RR ČZS schváli la uhradit ÚS, které pořádají oblastní školení
zbývajících 30 % z fondu rozvoje.

NELZE NÁROKOVAT OBČERSTVENÍ ! ! ! !

V případě čerpání dotace na oblastní školení nelze žádat
v příslušném roce tytéž náklady z FR ÚS ČZS.
Odborná výchova
- dohody o provedení práce přednášejícím
- cestovné přednášejícím
- pronájem sálů

- materiál , poštovné
- příjmy
ÚS ČZS může ve spolupráci se ZO pořádat odborné před-

nášky.
NELZE VYÚČTOVAT OBČERSTVENÍ
NELZE FINANCOVAT TEMATICKÉ ZÁJEZDY !! ! !

b) periodika a publikace registrované, special izované
- náklady na tisk
- náklady na dohody o provedení práce a honoráře
- náklady na materiál
- příjmy
NUTNO ZASLAT JEDEN VÝTISK (publikace, periodika) ! ! ! !
NELZE NÁROKOVAT OBČERSTVENÍ ! ! ! !

c) výstavní činnost  výstavy regionální a místní
- cestovné
- dohody o provedení práce
- věcné ceny (soutěžní výstava)
- nájem
- materiál
- cestovné
- ubytování
- příjmy
NELZE NÁROKOVAT OBČERSTVENÍ ! ! ! !

d) zahraniční činnost
- spoluúčast na výstavě v zahraničí (viz. výstavy)

- účast na soutěži (viz. vzdělávání)

NELZE HRADIT TEMATICKÝ ZÁJEZD DO ZAHRANIČÍ ! ! ! !

III.
Závazné zásady pro uplatnění požadavku na dotaci ze stát-

ního rozpočtu, její použití a vyúčtování:

1 . Žádosti ÚS o dotaci z MZe na následující rok musí být pí-
semně podána nejpozději Do 31 . 8. běžného roku a rozdělena
na činnosti dle předešlé části I I .

2. Účastník projektu - územní sdružení ČZS je povinen:
- oznámit do 1 4. dnů RR ČZS případné změny všech iden-

tifikačních údajů, pokud by k jej ich změně došlo během období
na které byla dotace poskytnuta (např. : změna adresy, změna
čísla bankovního účtu apod.) .
3. Finanční prostředky z MZe budou uvolňovány ústředím

RR ČZS až po vyúčtování každé jednotl ivé akce, v souladu
s uzavřenou smlouvou. Vyúčtováním jednotl ivé akce se rozumí
doložení všech nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) na tuto akci
včetně vazby na účetnictví organizace. Dotaci lze poskytnout
jen na rozdíl mezi příjmy a výdaji . Územní sdružení nesmí
poskytovat prostředky jiným fyzickým nebo právnickým oso-
bám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací úkolů
ČZS, na které byly prostředky určeny.

4. Prostředky z MZe nelze použít na krytí mzdových výdajů,
funkčních odměn a výdajů na pohoštění a dary funkcionářům a
zaměstnancům ČZS. Tyto výdaje hradí ÚS výhradně ze svých
vlastních zdrojů.

5. Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedených
ve smlouvě se nepovažuje za neplnění stanovených podmí-
nek, ale nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních
prostředků v následujícím roce.

6. Vyúčtování dotace za akce musí být, spolu s dvěma
kopiemi účetních dokladů a tabulkou (Příloha k finančnímu
vypořádání dotace NNO), doručeno Ústředí ČZS nejpozději do
1 . l istopadu roku, na který byla dotace poskytnuta. ÚS i ZO
budou své akce plánovat tak, aby mohly termín dodržet.
Jestl iže se ve výjimečném případě stane, že termín nemohou
dodržet, pošlou zbývající doklady neprodleně po obdržení na
Ústředí ČZS, maximálně však do 1 0. prosince roku, na který
byla dotace poskytnuta.
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7. Poskytnutí podílu na neinvestiční dotaci z MZe se us-
kutečňuje na základě písemné žádosti jednotl ivých účastníků
projektu formou „SMLOUVY o poskytnutí a použití neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva
zemědělství pro příslušný rok“.

Schváleno PRR ČZS dne: 4. 4. 2008 a upraveno dne 20. 4.
2009 dle Usnesení vlády ČR č. 1333 ze dne 3. listopadu 2008
a upraveno dne 22. 2. 2012 dle Přílohy k usnesení vlády
České republiky ze dne 1. 2. 2010 č. 92.

Nová pravidla pro uplatnění slevy
na dani pro důchodce

Pracující důchodci mohou nově uplatnit daňovou slevu ne-
jen za rok 201 4 ale i za rok 201 3. Stát se tak nakonec rozhodl
na základě letošního rozhodnutí Ústavního soudu, který ode-
brání slevy pracujícím důchodcům bývalou vládou označil za
diskriminační.

Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu dospěla
finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit
základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude
za rok 201 3 aplikovat. Slevu na dani mohou důchodci nyní
uplatnit buď prostřednictvím svého zaměstnavatele, nebo v da-
ňovém přiznání.

Poplatník, který nepodal daňové přiznání za zdaňovací ob-
dobí 201 3, může uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací ob-
dobí 201 3 v opožděně podaném řádném daňovém přiznání.

Poplatník, který podal daňové přiznání za zdaňovací období
201 3 a slevu na poplatníka v něm neuplatni l , případně nebyla
správcem daně zohledněna, má možnost uplatnit předmětnou
slevu na dani v dodatečném daňovém přiznání.

Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro
starobní důchodce

Nejčastější dotazy na uplatnění slevy na poplatníka z příjmů
fyzických osob za rok 201 3.

Telefonní čísla v souvislosti s řešením problematiky starob-
ních důchodců a uplatňované slevy na poplatníka:

+420 296 85 4277 +420 296 85 2947.

Za jaké zdaňovací období lze uplatnit slevu na poplatníka na
základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. I . ÚS 2340/201 3 ze
dne 22. září 201 4, při jatý I . senátem Ústavního soudu dne 1 6.
září 201 4

Odpověď: Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013
umožnil uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013
všem starobním důchodcům.
Zaměstnanec
1 ) Může zaměstnanec (starobní důchodce) dodatečně uplat-

nit slevu na poplatníka za zdaňovací období 201 3 u svého za-
městnavatele?

Odpověď: Dodatečně uplatnit slevu na poplatníka u zaměst
navatele nelze. Pouze v případě, kdy pracující starobní důchod
ce podepsal u zaměstnavatele na zdaňovací období 2013
Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil
slevu na dani a bylo mu provedeno roční zúčtování záloh, avšak
zaměstnavatel mu tuto slevu nezohlednil, pak zaměstnanec
nárok na slevu již uplatnil a zaměstnavatel mu předmětnou
slevu dodatečně přizná.

Pracující starobní důchodce však o slevu nepřichází, v jiných
případech má možnost podat daňové přiznání za rok 2013, kde
tuto slevu uplatní.
2) Existuje případ, kdy zaměstnanec již dodatečně slevu na

poplatníka uplatnit nemůže?
Odpověď: V případě, kdy zaměstnanec měl od zaměstna

vatele za rok 2013 pouze příjem, který podléhal dani vybírané

srážkou podle zvláštní sazby daně (srážková daň), nelze již
dodatečně slevu na poplatníka uplatnit u zaměstnavatele, ale
ani v daňovém přiznání.
3) Hrozí zaměstnanci (starobnímu důchodci) sankce za

opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací období
201 3?

Odpověď: V případě, že zaměstnanec (starobní důchodce)
neměl zákonnou povinnost podávat daňové přiznání z jiného
důvodu (např. příjmy dle § 7 až § 10 zákona o daních z příjmů),
nehrozí mu sankce za pozdní podání daňového přiznání za
zdaňovací období 2013.

Zaměstnavatel
1 ) Jak bude postupovat zaměstnavatel v případech, kdy byla

předmětná sleva na poplatníka za zdaňovací období 201 3
v prohlášení uplatněna, ale nebyla přiznána?

Odpověď: Pokud zaměstnanec (pracující starobní důchodce)
v roce 2013 podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka
daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani na
poplatníka a bylo mu provedeno roční zúčtování záloh, ale tato
sleva nebyla zaměstnavatelem přiznána, pak zaměstnavatel
může provést opravu na dani podle § 38i odst. 2 zákona o
daních z příjmů a předmětnou slevu dodatečně přiznat, jestliže
neuplynuly 3 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně
z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2013.

Zaměstnavatel v souladu s tímto ustanovením o rozdíl na
dani (vzniklý z titulu přiznání nároku na slevu) sníží nejbližší
odvod záloh správci daně.
2) Jak bude postupovat zaměstnavatel – plátce daně při

opravách na dani ze závislé činnosti při uplatnění slevy na
poplatníka za rok 201 3 za předpokladu, že poplatník podepsal
Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti ,
uplatni l slevu na dani na poplatníka a bylo mu provedeno roční
zúčtování záloh, ale tato sleva nebyla zaměstnavatelem
přiznána?

Odpověď: Zaměstnavatel provede opravu ročního zúčtování
záloh podle § 38i zákona o daních z příjmů, přičemž nebude
opravovat zálohy na daň zdaňovacího období 2013 (tzn.
nepodává v této souvislosti dodatečné vyúčtování k roku 2013),
ale v tomto případě opraví pouze výslednou daň z ročního
zúčtování za zdaňovací období roku 2013, které bylo provedeno
v roce 2014. Pokud tuto opravu provede do termínu pro podání
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací
období 2014, tj. do 2. března 2015 nebo v případě elektro
nického podání do 20. března 2015, pak tuto opravu zohlední
v příslušném měsíci ve sloupci 4 části I. Vyúčtování a zároveň
vyznačí v příloze č. 3. Pokud by zaměstnavatel prováděl opravu
až po termínu pro podání řádného vyúčtování, pak by v této
souvislosti musel podat dodatečné vyúčtování ke zdaňovacímu
období 2014.

Poplatník podávající daňové přiznání k dani z příjmů
fyzických osob
1 ) Jak má poplatník uplatnit slevu na poplatníka za zdaňo-

vací období 201 3?
Odpověď: Poplatník, který nepodal daňové přiznání za zda

ňovací období 2013, může uplatnit slevu na poplatníka za zda
ňovací období 2013 v opožděně podaném daňovém přiznání.

Poplatník, který podal daňové přiznání za zdaňovací období
2013 a slevu na poplatníka v něm neuplatnil, případně nebyla
správcem daně zohledněna, má možnost uplatnit předmětnou
slevu na dani v dodatečném daňovém přiznání a použít tiskopis
zveřejněný na webové adrese http://www.financnisprava.cz/

Výše uvedená podání může poplatník učinit ve lhůtě pro
stanovení daně, která podle daňového řádu činí tři roky, tj. do 1 .
4. 2017, pokud nebude prodloužena. Pro úplnost upozorňujeme,
že pokud bude poplatník (starobní důchodce) slevu uplatňovat
prostřednictvím dodatečného daňového přiznání, měl by je
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podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
zjistil, že jeho daňová povinnost měla být, v důsledku možnosti
uplatnit slevu na dani, nižší.
2) Hrozí poplatníkovi sankce za podání dodatečného daň-

ového přiznání na daň nižší v důsledku uplatnění slevy na
poplatníka za rok 201 3?

Odpověď: Ne, nehrozí, pokud poplatník podá dodatečné da
ňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém důvod pro podání takového přiznání zjistil.
3) Jak má postupovat poplatník, u kterého ve věci slevy na

poplatníka probíhá daňové řízení?
Odpověď: V případě, že v současnosti probíhá daňové řízení,

finanční správa uplatněnou slevu na poplatníka při splnění os
tatních zákonných podmínek zohlední.
Příklady vyplnění opožděného řádného a dodatečného da-

ňového přiznání najdete na webových stránkách finanční správy
nebo na www.zahradkari.cz u tohoto článku, v ekonomických
informacích.

Monika Korbová, ekonomické oddělení ÚstředíČZS
převzato z webu finanční správy

Rostlinolékařské minimum pro zahrádkáře

Všichni máme zájem samozřejmě na tom, abychom na své
zahrádce pěstovali zeleninu, ovoce i květiny - jak se moderně
říká – ekologicky, tedy bez chemických prostředků na ochranu
rostl in. Bohužel to j iž mnoho let prakticky není možné a mu-
síme sem tam nějakou tu „chemii„ na zahrádce použít. I když
tlak z mnoha stran přinuti l chemické firmy k vývoji „postřiků“
mnohem méně škodlivějších než před deseti, dvaceti léty, stále
se jedná v naprosté většině o látky, s kterými musíme zacházet
opatrně a na které se vztahují i stále přísnější zákonné před-
pisy.

Někteří z nás také mohli zaregistrovat skutečnost, že nelze
zakoupit velkospotřebitelská balení, která jsou finančně výhod-
nější a mohly v minulosti být rozděleny mezi více zájemců
v rámci jedné osady nebo základní či special izované organi-
zace. Velkospotřebitelská balení si totiž mohou zakoupit pouze
proškolení pracovníci s příslušným osvědčením a tento nákup
je evidován. To je jeden příklad z novinek v oblasti ochrany
rostl in. Těch je ale více. To byl důvod, proč nás před časem
navštívi l i zástupci České rostl inolékařské společnosti a nabídl i
nám školení v ochraně rostl in včetně informační brožurky. Po
vysvětlení odl išností mezi produkční sférou a zahrádkařením,
jsme dospěli k závěru, že vydáme informační brožuru spe-
ciálně pro zahrádkáře a pokud bude zájem, může svaz uspo-
řádat i školení.

V brožuře najdete informace o tom, co znamenají jednotl ivé
piktogramy v návodu nebo informačním letáku, jak ředit a mí-
chat jednotl ivé přípravky a řadu dalších informací a samo-
zřejmě o zákonných předpisech. Jedno ale ještě zmíním -
mnozí z nás se často obracejí ke special istům o radu, jakou že
to chorobu nebo škůdce vlastně na zahrádce mají. Aby mohl
special ista dát správnou radu, potřebuje přesný popis, což se
u chorob dá řešit vzorkem. U škůdců většinou nastává pro-
blém. Special ista potřebuje vědět, jestl i je to housenka nebo
píďalka. Vydaná brožurka by měla i v tomto směru upozornit
na škálu variant, které je potřeba při popisu rozl išit. Samo-
zřejmě, že v malé brožurce nelze najít přesný popis všech
škůdců a chorob, to najdete v chystaném vydání „Metodiky
ochrany zahradních plodin“ autorů Ing. Ackermanna, CSc. a
kol. , což je novelizace dříve vydaných publikací.

Brožurka byla vydána v takovém počtu, aby byl vždy jeden
exemplář v každé základní a special izované organizaci. Přátel-
sky mi bylo sděleno, že tyto části zahrádkáři velmi často ve
všech publikacích přeskakují. Moc bych doporučoval si bro-

žurku alespoň jednou pročíst, aby každý zahrádkář věděl, co
v ní v případě potřeby najde a hlavně, aby nedodržováním zá-
vazných pokynů jsme nepoškozovali dobré jméno nás všech.

Ing. Ivan Branžovský, CSc., ředitel ÚstředíČZS

Sleva na předplatné časopisu Zahrádkář
pro ZO a ÚS ČZS na rok 2015

Představenstvo RR ČZS rozhodlo o prodloužení slevy na
předplatné časopisu Zahrádkář pro ZO a ÚS ČZS. Cena pro ZO
na celoroční předplatné v roce 201 5 činí 1 80 Kč, tj . 1 5 Kč na
jedno vydání.
Pokud objednáváte předplatné se slevou poprvé, je nutné

dodržet následující postup.
ZO, které j iž předplatné se slevou využívají, zašlou jen žádost

o prodloužení předplatného na Ústředí ČZS. Ústředí ČZS po
ověření zaplacení známek předá žádost o prodloužení do re-
dakce časopisu Zahrádkář.
Postup pro ZO ČZS
- ZO ČZS musí mít pro uplatnění slevy na předplatné pro-

kazatelně uhrazené členské známky předcházejícího roku
(nyní 201 4).

- objednávka musí být písemná (ne faxem, e-mailem) a po-
depsána dvěma statutárními zástupci ZO, kde bude uve-
deno číslo organizace (šestimístné) a zároveň bude objed-
návka ptvrzena příslušným územním sdružením, ke kte-
rému ZO náleží,

- do žádosti vždy uvedou doručovací adresu, kam má být ča-
sopis zasílán,

- v žádosti je vhodné uvést alespoň jeden telefonický kontakt
(příp. e mail) pro možné doplnění informací,

- po podání žádosti ZO vyčkají na složenku, která při jde na
uvedenou doručovací adresu, a na ní budou uvedeny
všechny náležitosti k provedení platby,

- v objednávce je nutno uvádět v případě již existujícího
předplatného variabilní symbol pro lepší identifikaci základní
organizace,

- objednávku je nutné zaslat s výše uvedenými údaji na
adresu: Ústředí ČZS, Rokycanova 31 8/1 5, 1 30 00 Praha 3,

- každá ZO má nárok pouze na předplatné 1 ks časopisu,
- v případě, že ZO již uhradila předplatné na rok 201 5 v plné

výši, pak po obdržení žádosti s výše uvedenými údaji bude
dle obchodních podmínek částka navíc považována za
zálohu na další předplatné. Z této zálohy bude předplatné
prodlouženo automaticky.

Monika Korbová, ekonomické oddělení, ÚstředíČZS

Společenská rubrika
Odešli za našich řad
S lítostí oznamujeme, že 7. května zemřel po delší nemoci

náš dlouholetý předseda ZO přítel Vladimír Kubinčiak ve
věku 76 let. Předsedu ZO vykonával 24 let a současně byl od
r. 2000 i vedoucím moštárny v Brandýse n.L. Řadu let pracoval
i v Územní radě Praha-východ. Jeho cenné rady nám budou
chybět, budem na něj vzpomínat jako na dobrého kamaráda,
přítele.

Výbor ZOČZS Brandýs nad Labem

Dne 1 9. 6. 201 4 nás navždy opusti l pan Bohumil Švejda ze
Švihova. Odešel dlouholetý člen ČZS. Byl členem předsta-
venstva ÚS ČZS a členem RR ČZS. Odešel zasloužilý zahrád-
kář, který se většinu svého života věnoval zahrádkářské
činnosti a především pěstování jabloní. Ve svém okolí byl
znám jako zkušený pěstitel , který byl vždy ochoten poradit ve
věcech zahrádkářské činnosti .

Ing. Josef Novotný, ÚSČZS Klatovy
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Novodobá tradice zahrádkářských výstav v Děčíně
Výstava zahrádkářů v Děčíně v novodobé histori i začíná rokem 1 991

a pokračuje do dnešních dnů. Okresní výstava zahrádkářského svazu
je každoročně součástí zemědělské výstavy Střední školy zahradnické
a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda. Pravi-
delně se jí zúčastňuje 1 0 základních organizací, zejména ZO Pod
Chlumem, ZO Kamenická, ZO Benar, ZO Varnsdorf, ZO Rumburk, ZO
Česká Kamenice, ZO Letná 1 , ZO Letná 2, a další, které prezentují, že
je možné i ve vyšších nadmořských výškách vypěstovat kvalitní zele-
ninu, ovoce či květiny.
Výstava trvá vždy 3 dny a je

hojně navštěvovaná dětmi z ma-
teřských školek, ale i žáky ze zá-
kladních škol a studenty ze
středních škol sídlící v Děčíně.
Výstava má během jejího trvání
až 7.000 návštěvníků. Největší
zájem je o pěstitelské úspěchy
zahrádkářů v podobě velkých
výpěstků různé zeleniny či ovoce
a o pěstitelské úspěchy v pěsto-
vání méně známých druhů, např.
malé kiwi, či pepino. Velkému
zájmu a oblibě se těší i poradní

činnost, která je zajišťována
odborníky ze střední školy,
nebo i odbornými poradci
Svazu.
Územní sdružení Děčín

má velmi dobrou spolupráci
s Městem. Naše výstavní
činnost je oceňována Magi-
strátem města, který přispívá
menší finanční podporou na
zajištění a chod výstavy.

Expozice jednotlivých základních organizací:
ZO Kamenická – snímek nahoře, ZO Vansdorf – snímek dole.

Druhého května 201 4 zahrádkářské řady navždy opusti l , ve
věku 87 let přítel Jan Vaněk. Významným způsobem se podílel
na rozvoji zahrádkářského hnutí na Rokycansku. 25 let byl
členem územní rady, předsedou revizní skupiny Územního
sdružení a stejnou dobu byl též předsedou základní organizace
ve Strašicích. Zahrádkářský svaz v něm ztrácí obětavého člena.
Výsledky jeho práce nebudou zapomenuty.

Doc. Josef Ernest, ÚSČZS Rokycany

Ve věku 91 let nás 7. května 201 4 navždy opusti l přítel Ing.
Josef Černý. V roce 1 959 spoluzakládal ZO v Nezvěsticích,
kde pak 25 let působil jako předseda.

Výbor ZOČZS Nezvěstice

Přítel pan František Kolomý odešel 29. 1 0. 201 4 ve věku
nedožitých 94. narozenin z našich řad jako dlouholetý zahrád-
kářský instruktor a praktik. Byl zakládajícím členem spolků
zahrádkářů v Letohradě (24.7.1 949), později v 56. roce zakládal
i ZO ČZS v Lukavici. Jako zahrádkářský instruktor působil a
spolupracoval se spolky nejen v orl ickoústeckém okrese, ale i
s dalšími kolegy v republice. Ti, kteří jste jej znal i , vzpomeňte.

Ing. Oldřich Hubálek, jednatel ZOČZS Lukavice

Dne 8. října 201 4 odešel ve věku 87 let z našich řad př. Mgr.
Vlastimil Kafka. 50 let byl členem Okresního výboru a později
předsta venstva Územního sdružení ČZS Benešov. Byl aktivně
činný odborný instruktor. Jeho výpěstky budily pozornost na
všech zahrádkářských výstavách. Čest jeho památce.

J. Bartůšek, ÚSČZS Benešov

Čest jejich památce

Naši jubilanti

V naší ZO Liberec - Sídl iště máme dobrého kamaráda přítele
Františka Mlčocha, který v polovině října oslavi l 85 narozeniny.
Zahrádkářem se stal v roce 1 973 a od roku 1 977 pracuje ve
výboru základní organizace. Byl předsedou ZO celkem 33 let a
doposud pracuje ve výboru. Také pracoval ve výboru OR ČZS,
kde byl za svou práci několikrát vyznamenán. Včelařem se stal
v roce 1 979 a dodnes pracuje i ve výboru včelařském.

Pořádal zájezdy pro zahrád-
káře a dnes pořádá zájezdy pro
včelaře a besedy pro děti.
Každý rok obohacuje svými vý-
pěstky naší zahrádkářskou
výstavu ve Stráži nad Nisou Je
pro nás poradcem, přítelem i
tátou. Nikdy neodmítne někomu
pomoci nebo za správnou věc
bojovat. Pro jeho dobráckou
povahu ho máme rádi a
přejeme mu pevné zdraví, ži-
votní pohodu, pevné nervy a
hodně sil do další společné práce.

př. Routilová, ZOČZS Liberec  Sídliště

Dne 1 4. září se dožil 90 let jeden z nejvýznamnějších našich
zahrádkářů, ivančický pan František Čech . Do podvědomí

mnoha zahrádkářů se zapsal jako dlou-
holetý zkušený šlechtitel a pěstitel jabloní
a dalších odrůd ovoce. Ale podílel se i na
j iřinkách. Dlouhá léta působil ve výboru
ZO Ivančice a později i na okrese v Brně.
Podílel se na výstavní činnosti v ivan-
čickém Besedním domě i na výstavách
v Olomouci. Třicet devět let se stará o
farskou zahradu v Ivančicích, kde předá-

vá své zkušenosti mladším. K významnému jubileu mu pře-
jeme především pevné zdraví a dobrý pocit z činnosti , kterou
vykonává.

Ať se i nadále daří!

Zahrádkáři Ivančice a Brnovenkov

Dne 29. září oslavi l významné jubileum nestor skalničkářů
František Průka, na veřejnosti je znám svými pěstitelskými
zkušenostmi, které rád předával ostatním na výstavách v po-
radnách. Publikoval v skalničkářských časopisech, ale jeho zá-
sadní dílo je kniha Barevný atlas skalniček, kterou vydal v roce
1 993 Květ - nakladatelství ČZS.

Hodně zdraví do dalších let přejí skalničkáři a zahrádkáři.
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Na výstavě Střední školy zahradnické a zemědělské
A. E. Komerse, Děčín – Libverda se dle ohlasů návštěv-
níků velice líbí výstava živých hospodářských zvířat
(koně, krávy, kozy, ovce, husy, slepice, králíci, morčata
a rybičky), dále výstava zemědělské techniky (traktory,
malotraktory, kombajny a další), a v neposlední řadě i
výstava květin a botanická zahrada školy. Soudě tak i
dle hojného výskytu návštěvníků a tlačenice v pro-
storách, kde jsou výše uvedené exponáty vystaveny.

Za ÚS Děčín hospodářka, Daniela Richtrová

Šlapanice jsou samostatným městem v okrese Brno-venkov.
Organizace zahrádkářů zde byla založena po celorepublikovém
sjednocení 29. 9. 1 957 jako pokračovatel předchozích zahrád-
kářských spolků, které mají ve Šlapanicích dlouholetou tradici.
První okrašlovací spolek byl založen již 1 7. března 1 91 2.

Šlechtění květin a výstavy ve Šlapanicích

Chryzatéma: Šlapanická Eliška

Šlapanice byly a jsou známy svými
výstavami květin a také lidmi, kteří město
Šlapanice proslavi l i v oblasti pěstování a
šlechtění květin.

Jaroslav Kocián - j iž v roce 1 925 se
zabýval pěstováním jiřin. Měl j ich až 600
druhů. Kronika zaznamenává, že od roku
1 972 se pořádaly ve Šlapanicích každo-
ročně výstavy jeho výpěstků.

Karel Černý - proslavi l město Šlapa-
nice pěstováním tul ipánů. První výstavu
uskutečnil v roce 1 973 a na jeho zahradě
rozkvétalo tisíce květů tul ipánů.

Jan Dvořák - světoznámý šlechtitel
šlapanických chryzantém. Vyšlechti l na
400 druhů chryzantém, mnohé pojme-
noval s přívlastkem „šlapanická“. Výstavy
chryzantém pod jeho vedením byly po-
řádány ve Šlapanicích od roku 1 965.
Současná ZO ČZS ve Šlapanicích na-

vazuje na své předchůdce a pořádá kaž-
doročně v Orlovně dvě výstavy.

Zelené druhy chryzantém  Anastázie, santiny, Ray green

V srpnu při příležitosti šlapanických
slavností (rodáků) pravidelně pořádáme
Letní výstavu květin, bonsají, kaktusů,
ovoce a zeleniny.
Druhá výstava Barvy podzimu je za-

měřena zejména na chryzantémy, pod-
zimní ovoce a zeleninu. Na výstavě
můžete vzhlédnout velké množství růz-
ných druhů chryzantém. Snažíme se
také spolupracovat s mládeží.
Těší nás vzrůstající zájem nejen šla-

panických rodáků a občanů, ale i mnoha
obdivovatelů chryzantém, kteří navště-
vují naše výstavy z různých koutů naší
republiky.
Těšíme se i na Vás, při jďte se podívat

do Orlovny na nejkrásnější šlapanické
chryzantémy.
Informace o naší organizaci a konání

výsta můžete najít na internetové adre-
se: www.zahradkari.cz/zo/slapanice

Za ZOŠlapanice, Marta Fišerová

Zahrada Východních Čech,
přehlídka krásy – radosti – užitku

Již šestnáctá zahrádkářská výstava v Častolovicích s názvem
„Zahrada východních Čech“ proběhla od 3. do 5. října ve výstav
ním areálu.
Pořadatelé nenechali nic na náhodě, bohatá aranžmá dopl-

ni la výstavní plochy, včetně venkovních, kde byla umístěna
mechanizace a zahrádkářská technika, včetně pomůcek a zaří-
zení. Nechyběl zde ani prodej ovocných stromků, keřů, růží,
zahradního nábytku a dalších zahrádkářských potřeb. Celkově

byl venkovní prodej rozšířen, neboť se vždy těšil velkému zájmu.
Přes všechny těžkosti , které přinesla příroda a počasí

letošního roku, organizátoři zaj isti l i kval itní výstavu nejen ovoce
a zeleniny, ale i květin a dalších zahrádkářských výpěstků.
Kromě překrásných jiřinek od special izované organizace DAGLA
a chryzantémy z Hlinska a okolí, byly k vidění i gladioly a l i l ie.
Zajímavé kolekce tvoři ly begonie z Pardubic a květiny okrasné
listem. Zájem budila i vel iká kolekce květin z Holandska. V pod-
statě při jel i vystavovatelé z celé ČR. Rovněž ovocnáři a zelináři
si přišl i na své, novinkami se představil i tři šlechtitelské a
ovocnářské ústavy. Zajímavá byla i ucelená kolekce ze starých

Jehlicovitá chryzantéma  Kodiak
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odrůd jádrovin, které pěstovali naši předkové.
Zelináře nadchla velká kolekce melounů
vypěstovaná ve východních Čechách, mnoho
odrůd česneku z Holic a brambor z Hav-
líčkobrodska. Zajímavé bylo porovnání jablek
od velkopěstitelů a drobných zahrádkářů.
Výstavy se účastni l i i spřátelené svazy, které
připravil i náhled do činnosti chovatelů
drobného zvířectva, houbařů, kaktusářů,
akvaristů, včelařů a chovatelé okrasného
ptactva.
Pro návštěvníky tradičně sloužila odborná

poradna, pořádali jsme besedy a přednášky,
včetně ukázky různých chorob a nemocí na
ovoci. Také beseda s ukázkou o aranžování

květin, přednáška o šetrné chemické ochraně a seznámení
s pěstováním sloupových jabloní při lákala mnoho zájemců.
Letošní výstava se liši la od všech ostatních tím, že se na ní
podílelo sedm okresů východních Čech. Součástí bylo dvanáct
samostatných ukázek základních organizací Českého
zahrádkářského svazu s výpěstky a návody, jak užitečně a
přitom zdravě trávit volný čas.

Výstava byla dopl-
něna soutěží o nej-
lepší misku ovoce, na
přidělenou misku si
mohl každý vystavovatel naaranžovat ovoce a zeleninu v kombinaci s květinami a
návštěvníci pak svým hlasováním určil i výsledné pořadí. Soutěže se letos zúčastni lo
patnáct krásných misek a do osudí bylo vhozeno přes 3044 hlasovacích žetonů. Nejlepší
tři vystavovatelé byli odměněni hodnotnými cenami.
Co říci závěrem? Organizátoři připravil i na výstavní ploše přes 2500 m2 a prodejní

ploše přes 3000 m2 již jako mnohokráte v minulosti výstavu tak, aby to byl svátek všech
zahrádkářů. Jestl i se to povedlo, mohou říct jen návštěvníci, kterých letos dorazilo přes 1 4
tisíc, ale podle záznamů v kronice a slov odborníků to byla jedna z nejlepších výstav a
všichni se těší j iž na příští ročník, který plánujeme na 2. a 3. 1 0. 201 5.
Bl ižší informace o výstavě najdete na webových stránkách www.zahradkari.com.

Josef Helmich, ÚSČZS Rychnov nad Kněžnou

Jiřinky na zámku v Zákupech
Ve dnech 1 3.-1 5. září se konala 1 . regionální výstava

jiřinky na státním zámku v Zákupech spojená s výstavou
ovoce a zeleniny.

Pořádal jí Národní památkový ústav, správa zámku v Záku-
pech, ÚS Česká Lípa a ZO Zákupy, jako součást "Zákupských
slavností". V prostorách zámku vystavovali pěstitelé j iřin z ČR,
Polska a Německa, ZO Zákupy se prezentovala svými výpěstky.
Díky vysoké návštěvnosti zámku v Zákupech, tak ZO prezen-
tovala i ČZS. Poděkování patří kastelánovi zámku Mgr. Petru
Weisovi, který výstavu podpoři l a zaslal nám i pěkné fotografie a
Ing. Janu Dvořákovi ze SZO Dagla za výstavené jiřiny.
Tou dobou Územní sdružení Česká Lípa pořádá další řadu let

tradiční okresní výstavu. Letos se konala v DDM Libertin v České
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Lípě ve dnech 8.-1 0. září. ÚS pro její pořádání osloví organizace ČSZ svého
regionu a požádá je o výpěstky. Bohužel, na výzvu poslední dobou reaguje
jen pár jedinců z okresu (ZO Česká Lípa, Doksy) a tak největší zásluhu na
výstavách nese organizace ČZS v Zákupech. Její členové poskytnou většinu
vystavovaných výpěstků a členové výboru ÚS výstavu organizují.
Aranžmá výstavy je prací členky zákupské organizace př. Nikodémové a

je zaměřeno na poznávání pro děti mateřských a základních škol. Poutavý
výklad k vystavovaným výpěstkům podává rodina Chalupníčkových z pro-
dejny Beruška (prodej zahrádkářských potřeb) ze Cvikova viz. foto. Součástí
naší výstavy bývají i výkresy dětí k tématu "zahrada", výkresy jsou odměňo-
vány taškou s logem Zahrádkáře plnou dobrot.

Poděkování za krásné výstavy patří v ÚS České Lípě př. Janě Paulové,
př. Petru Škarkovi, a ze ZO Zákupy př. Nikodémové, manželům Stehnovým
a výboru ZO Zákupy.

Za ÚSČZSČeská Lípa, Jan Stehno

Na I I . ročníku Venkovských vele-
trhů, které se konaly o víkendu 5. a
6. července 201 4 v Lipové u Chebu,
se představil poprvé i Český za-
hrádkářský svaz. Ve svém stánku,
který spolu s ÚS ČZS Cheb insta-
lovala a provozovala Základní orga-
nizace ČZS Mechová – Ostrůvek
Cheb, představil jeden ze stále nej-

ČZS poprvé na Venkovských veletrzích v Lipové u Chebu

populárnějších hobby časopisů „ZAHRÁDKÁŘ“ a své základní organizace ČZS v Cheb-
ském okrese. Po celou dobu trvání veletrhů byl také k dispozici odborný poradce na
zodpovězení nejrůznějších dotazů týkajících se zahrádkářské problematiky.

Ing. František Krejčí, ZOČZS Bažantnice, Mariánské Lázně

30 let Moštárny ve Fryčovicích
Zahrádkáři ve Fryčovicích si v těchto dnech připomínají zahájení

provozu svého svatostánku „Moštárny“. V září roku 1 984 se rozběhlo
zařízení, které spolehl ivě slouží
pěstitelům ovoce nejen ve své
obci, ale i z celého širokého okolí.
Mimo období moštování je použí-
vána i jako klubovna. Za dobu 30.
let navštívi l i moštárnu stovky zá-
kazníků, kteří ke zpracování do-
vezli neuvěřitelných 366 511 kg
ovoce, což představuje při prů-
měrné 70% výtěžnosti více než 250 000 litrů moštu.
Výkon moštárny je přímo závislý na počasí v jednotl ivých létech a

úrodě ovoce. Byly léta, kdy bylo zpracováno jen okolo 2 tun ovoce. Byly
však léta a těch je podstatě více, kdy bylo zpracováno 20–25 tun ovoce.
Rekord padl v roce 1 997, kdy bylo zpracováno 35 394 kg ovoce.
Na oslavu třicátin nezněly fanfáry, nebyl ani ohňostroj. Nejlepší osla-

vou je vlastní práce. Tudíž v sobotu 6. září 201 4 zazněl hukot drtičky a
kvílení hydraul ického lisu, ze kterého vytéká lahodný a voňavý mošt pro
sezónu 201 4. Pokud se vám urodilo ovoce, jste všichni srdečně vítání.
Závěrem chceme poděkovat vedení obce Fryčovice, které se zaslou-

ži lo o výstavbu a následně po celou dobu existence „Moštárny“ podpo-
rovalo provoz, taktéž musíme poděkovat l idem, kteří zaj išťují moštování,
neboť je to práce fyzicky náročná a je ve volném čase.

Lubomír Oborný, ZOČZS Fryčovice


