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ZPRAVODAJ
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
I. sněm Českého zahrádkářského svazu zvolil
nového předsedu a představenstvo

Ve dnech 28.–29. listopadu se uskutečnil první sněm ČZS. Sněmu předcházelo závěrečné zasedání Republikové rady za uplynulé volební období. V odpoledních hodinách Sněm navštívil předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla. V sobotu v podvečer se uskutečnil první sněm ČZS, který
v tajných volbách zvolil Republikovou radu, nového předsedu, představenstvo ČZS a
kontrolní a rozhodčí komisi. Novým předsedou, nejmladším v historii svazu, se stal
Stanislav Kozlík, který minulé volební období vykonával funkci místopředsedy a kandidoval za ÚS Hodonín. Svou představu o pokračování a rozvoji svazu představenstvo
předkládá svým členům tradičně v programovém prohlášení, na které navazuje a dále
je rozvádí v úvodním slovu nový předseda ČZS Stanislav Kozlík na str. 4.
I. SNĚM ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

Ve dnech 28. a 29. listopadu se konal v Hradci
Králové I. sněm Českého
zahrádkářského svazu. Sněmem vyvrcholil volební rok,
ve kterém jste nejprve v základních organizacích volili
členy výborů a vysílali své
volené zástupce do územních sdružení a ta pak dále
své zástupce na sněm. Na
prvním sněmu zvolili delegáti
75člennou republikovou radu. Z jejího středu byl zvolen
nový předseda a představenstvo. V úvodu voleb byly
zvoleny i kontrolní a rozhodčí
komise, které jsou nezávislé
na republikové radě.
Novým předsedou pro
nadcházející pětiletí se stal
jedenačtyřicetiletý Stanislav
Kozlík, který v minulém volebním období vykonával
funkci místopředsedy ČZS.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla
popřáli na sněmu zahrádkářům vše nejlepší v novém roce a novém volebním období
Je to nejmladší předseda
v historii ČZS. Jeho domovdlouhá léta dobrého fungování, zmínil i Českým zahrádskou organizací je ZO Skalka (okr. Hodonín).
Na sněmu představil programovou orientaci ČZS pro období kářským svazem dlouho prosazovaný a prezidentem Klausem
201 5–201 9. „Chtěli bychom z naší organizace vytvořit moderní, ze stolu smetený zahrádkářský zákon. Zákon, který mají
dynamický zájmový spolek, schopný pružně reagovat na vývoj všechny okolní vyspělé evropské země. Pan premiér k tomu
společnosti, schopný pokrýt měnící se potřeby a zájmy členů řekl: „Bylo by dobře, kdyby to byl vládní návrh, kdybychom se
s ohledem na hlavní poslání svazu – trvalý rozvoj zahrád- na tom dohodli v koalici a pokusili se zahrádkářský zákon
kářského hnutí, jako veřejně prospěšné činnosti. Hlavní priority v poslanecké sněmovně a v senátu prosadit. Bylo by dobře,
vidíme ve stabilizace členské základny, zvýšení prestiže svazu kdyby to pro zahrádkáře vytvořilo lepší podmínky pro jejich
ve společnosti a hledání nových zdrojů financování svazu,“ řekl fungování. Chceme garantovat občanům, že Česká republika
tady bude pro lidi, že bude fungovat, že bude občanům
ve svém projevu Stanislav Kozlík.
V odpoledních hodinách poctil jednání sněmu svoji návště- poskytovat kvalitní služby, a že se lidé na stát budou moci
vou i předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. Stalo se tak spolehnout.“
Pan premiér byl k dispozici delegátům sněmu i pro další
poprvé v historii ČZS, že byl na jejím jednání přítomen takto
vysoký státní činitel. V jeho zdravici, kdy popřál naší organizaci dotazy. Konkrétní dotaz zástupce ÚS Blansko na nakládání

s majetkem státu ve smyslu zákona č. 21 9/2000 Sb., o majetku České republiky, případné další situace týkající se nedostatků
v zákonech přislíbil pan premiér řešit na vládě
nebo s jednotlivými ministry, pokud mu budou
zaslány podklady.
„Myslím, že platí, že jak ministerstvo zemědělství, tak já jako předseda vlády se snažíme
být v kontaktu s významnými organizacemi,
velkými jako je například zahrádkářský svaz, a
pokud jsou někde konkrétní podněty, je možné,
abychom o tom debatovali,“ řekl premiér.
Další dotaz se týkal toho, jak velmi snadno
lze u nás postavit supermarket kdekoliv na
zemědělské půdě první bonity. Podle statistiky
dnešní zemědělci pěstují zeleninu na 1 %
zemědělské půdy. „O to víc nás těší, že jste
uznal práci zahrádkářů. Dnešní zemědělství,
Sněm navštívil místopředseda zeměd. výboru PSČR poslanec Ing. Jan Volný (vlevo),
vzácní hosté z Německa, Polska a Slovenska a spřátelených zájmových svazů v ČR
které nás uživit nemůže a nechce, přece to
nemůže jít takto dál.“
národní bohatství do budoucna. Nejde jenom o to, co se tady
„Toto je strašně špatně, v naší zemi se toho hodně zasta- pěstuje dnes, ale jde také o to, abychom tady do budoucna
vělo, hodně vybetonovalo, a když se podíváte, kolik místa měli rezervy, pokud by se situace zhoršila. Pokud by byly
zabírají různá logistická centra na místech, která patří k těm problémy v mezinárodním obchodě a potřebovali bychom se
vrátit k tomu, abychom u nás více vypěstovali pro
vlastní potřebu, tak abychom tady měli vůbec nějaké
možnosti z hlediska změny fungování zemědělství.“
Premiér Sobotka požádal o doplnění náměstka
ministra zemědělství Ing. Jindřicha Šnejdrlu, který
uvedl: „Zákon na ochranu zemědělského půdního
fondu je ve finále, prošel druhým čtením v zemědělském výboru. Norma, která bude s velkou
pravděpodobností přijata, chrání tu nejcennější
ornou půdu, kterou v České republice máme. Dá se
říci, že pokud bude přijata, už nebude možné dělat ty
zhýralosti, které u nás vidíme a které nás trápí. Co
se týče zemědělské výroby jako takové, budeme
dotacemi daleko více podporovat pěstitele zeleniny,
ovoce, budeme podporovat chovatele skotu, prasat a
drůbeže, tedy všechno to, v čem jsme byli až
donedávna soběstační, lehce přebytkoví a dnes
všechny tyto komodity dovážíme. Kdysi jsme
pěstovali rajčata a bez problémů stačila pro potřeby
Nejvíce času věnoval premiér Sobotka účastníkům při odpovědích na četné otázky České republiky, dnes pokrýváme potřebu z 1 5 %.
Dovážíme více jak 50 % domácí spotřeby vepřového
nejvíce úrodným v České republice, tak to veselé není. masa atd. Na druhou stranu vyvážíme 2,5–3,5 milionu tun
Problém byl v tom, že řadu let se nezvýšil poplatek za vynětí obilovin ročně, vyvážíme 0,5 milionu tun řepky. Dnes se
půdy ze zemědělského půdního fondu. Patnáct let byl tento snažíme s panem ministrem zemědělství tyto věci měnit.
poplatek pořád stejný, nebylo výhodné realizovat tyto aktivity Samozřejmě, že ne všechno se potkává se souhlasným
v místech, kde již něco bylo v minulosti a bylo výhodnější názorem jiných.“
stavět tzv. na zelené louce. To se změnilo. Snažíme se
Karel Vítek, ÚS Příbram: „Chci se pana premiéra zeptat na
poplatek upravit, ale tak, aby byla podpora v místech, kde je
to,
co se v poslední době zcela ze zemědělství vytratilo, a to je
třeba zaměstnat lidi. Ne, aby se vyjímala zemědělská půda na
soběstačnost
a konkurenceschopnost a to, k čemu zahrádkáři
sklady nebo logistická centra, která zabírají strašně místa nebo
na nákupní centra a podobně. Naším cílem je, aby tahle nejvíce přispívají, biodiverzita a pestrost krajiny. My tomu
podpora fungovala tam, kde se budují výrobní podniky, které pomáháme, ale nám jakoby nepomáhá nikdo. Nedostaneme
vytvářejí pracovní místa, ale tam kde se budují sklady a se k půdě, nedostaneme se k pozemkům, nemůžeme zakládat
logistická centra, aby poplatek zůstal vysoký. Podle mého nové zahrádkové osady, protože to asi vede ke spojování lidí,
názoru by se v budoucnosti v těchto případech ještě mohl jinak si to neumím vysvětlit.“
„Nepochybně s vámi souhlasím, že přispíváte k větší
zvýšit. Prostě proto, že půda je nenahraditelná a v okamžiku,
kdy se takovýmto způsobem omezíme, je to špatně. Mně tady biodiverzitě, souhlasím také s tím, že tam kde jsou zahrádkové
jedna vaše členka říkala, že je ze Znojemska, a kolik tam osady, tam, kde to funguje, to nepochybně zlepšuje i životní
zabraly půdy fotovoltaické elektrárny, navíc způsobem, který prostředí, zlepšuje to i klima. Ekologické přínosy jsou dle mého
ještě dotujeme ze státního rozpočtu z hlediska obnovitelných názoru nezpochybnitelné. Mám na to stejný názor jako tady
zdrojů elektrické energie. Dobře to není, určitá omezení byla pan náměstek; půda je velmi cenné vlastnictví a měli bychom
schválena a budeme hledat dál možnosti, jak ochránit vést spíše debatu o dlouhodobých pronájmech půdy i ve
zemědělskou půdu, jak ochránit úrodné oblasti České prospěch zahrádkářského svazu jako organizace. To je věc,
republiky od toho, aby byly zastavovány, a jak uchovat určité kterou budeme nepochybně diskutovat v souvislosti se
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Na I. sněm ČZS přijelo celkem 99 delegátů z územních sdružení – oprávněných voličů s hlasem rozhodovacím

Premiér vlády Bohuslav Sobotka osobně předal svazová ocenění
významným členům svazu za jejich dlouholetou práci

zahrádkářským zákonem. Rozhodně oceňujeme vaši veřejně
prospěšnou činnost. Pak jde i o to, abychom byli pro ni schopni
vytvořit rozumné podmínky.“
Stanislav Šrám Jablonec: „Říkáte, že půda je vzácná, půda
je cenná, ale kdybyste viděl, na čem jsme začínali, co to bylo
za bažiny a smetiště a co jsme z toho udělali. A teď nám ji stát
prodává za 400 Kč za metr, to se opravdu nehodí.“
„Snažili jsme se, a ten pokus tady existoval, prosadit zahrádkářský zákon, který by umožnil určité úlevy. To se nepovedlo a postupuje se podle jednotných předpisů.“
JUDr. Ladislav Labuta, Mělník: „Zahrádkářský zákon je
legislativně připraven již přes rok a půl. Už přes půl roku se ho
snažíme udat, ale zatím se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten
na náš návrh přistoupit, vše trvá velmi dlouho. Nejde ale jen o
zahrádkářský zákon. Pronásledují nás problémy v důsledku
doprovodných zákonů k občanskému zákoníku. Chtějí se dnes
po nás věci, které se dříve nechtěly ani při tvorbě obchodního
rejstříku. Tyto administrativní záležitosti nás velmi zatěžují.“
„Jsem rád, že se nám povedlo během tohoto podzimu
schválit novelu, která osvobozuje od poplatků registrace

Zlatou medaili "Za zásluhy o rozvoj zahrádkářského svazu" převzal
z rukou premiéra i předseda ČZS Jan Hinterholzinger

pobočných spolků, protože to byla věc, která podle mého
názoru to všechno prodražovala. To vše souvisí s novým
občanským zákoníkem. Pamatujete si určitě ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, který trval na tom, že prosadí nový
občanský zákoník, což se mu na sklonku Nečasovy vlády
povedlo. Nemohli jsme zabránit jeho účinnosti, ty věci prostě
naběhly. Dohodli jsme se ale, že připravíme novelu. Na
ministerstvu spravedlnosti nyní pro ni shromažďují podněty,
které by se mohly do občanského zákoníku zahrnout. Vláda by
ji měla do konce roku 201 4 dostat. Počítám, že na jaře roku
201 5 budeme schvalovat velkou novelu občanského zákoníku,
kde budeme reagovat na největší problémy, na které jsme byli
upozorněni a budeme se snažit alespoň ty největší nesmysly
odstranit. To je jediná možnost, která zbývá.“
Na sněm přijali pozvání i další hosté, náměstek ministra
zemědělství Ing. Jindřich Šnejdrla, poradce předsedy vlády
Ing. Pavel Veselý, místopředseda zemědělského výboru Ing.
Jan Volný, primátor Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink,
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předseda Svazu květinářů a floristů Ing. Jiří Horák, ředitel
SEMO Smržice a.s. Ing. Jan Prášil, zástupci dalších zájmových svazů Ing. Josef Vlášek z Českomoravské myslivecké
jednoty, JUDr. Karel Brükler a Mgr. Václav Sciskala z Českého
svazu včelařů. Dále zástupci zahraničních zahrádkářských
svazů: ze Slovenska Ing. Eduard Jakubek a Juraj Korček,
z Německa Peter Paschke a Lothar Fritsch a z Polska
Wincenty Kulik a Marian Pasinski.

Jan Stanzel
Převzato z časopisu Zahrádkář

Úvodní slovo nového předsedy ČZS
Vážení přátelé,

dostává se Vám do rukou mimořádné číslo Zpravodaje roku
201 4 věnované především informacím z I. sněmu Českého
zahrádkářského svazu v jeho novodobé historii. Sněmem
vyvrcholil letošní volební rok, který již byl organizován v souladu s novým občanským zákoníkem a Stanovami – schválenými minulou republikovou radou. Delegáti sněmu zvolili
novou republikovou radu, představenstvo, kontrolní a rozhodčí
komisi, dále schválili návrh rozpočtu na rok 201 5 a rovněž
Programovou orientaci ČZS na nadcházející pětileté období, i
když mnohé myšlenky z tohoto dokumentu jsou dlouhodobé a
budou závazné i v dalších letech. Musím se přiznat k tomu, že
jsem byl mile překvapen důstojným průběhem sněmu, který
podtrhla účast významných hostů v čele s premiérem ČR
Bohuslavem Sobotkou. Jejich účast byla jistě i uznáním naší
aktivní činnosti.
Rád bych na tomto místě poděkoval delegátům
sněmu za důvěru, kterou mi ve volbách dali.
Neslibuji snadné a klidné období, čeká nás spousta
práce, ale pevně věřím - slovy zahrádkáře - že za
těch pět let sklidíme bohatou úrodu našeho společného úsilí.
V následujícím nejbližším období nás čeká
složitý úkol přeregistrace všech organizačních
jednotek u rejstříkového soudu. Vím, že pro mnohé
z Vás jsou nekončící byrokratické požadavky již
únavné a velmi zatěžující. Bohužel, to není zlovolný
rozmar vedoucích představitelů Svazu, ale
požadavky vyplývající z nového občanského
zákoníku. Ten staví neziskové, zájmové organizace
na úroveň obchodních společností a při jejich
registraci požaduje totožné dokumenty a informace
o statutárních zástupcích. Tento proces je závazný
pro všechny spolky, které chtějí mít právní osobnost
a být registrované, bez ohledu na to, jestli fungují
samostatně, nebo jsou součástí celorepublikového
svazu. Součástí zápisu do rejstříkového soudu měl
být rovněž správní poplatek 1 000 Kč za každý zápis včetně
změn. Naštěstí, a na to můžeme být právem hrdi, se minulému
vedení Svazu za podpory ostatních spolků, podařilo jednáním
s poslanci dosáhnout novely příslušného zákona, který
osvobozuje spolky od povinnosti platit tento poplatek, byť po
omezenou dobu 1 8 měsíců od účinnosti zákona. Už v tomto
znění je to pro náš Svaz úspora takřka 3 mil. korun za prvotní
zápisy všech základních organizací a územních sdružení. Nyní
tento zákon prochází opět parlamentem a naším cílem je, aby
spolky byly osvobozeny od placení poplatku trvale.
Myslím si, že tento konkrétní příklad dobře ukazuje smysl
práce vrcholných orgánů celostátních svazů, jako je ten náš.
Jednáním s politiky chceme vytvářet podmínky pro
zjednodušení činnosti spolků, připomínkovat návrhy zákonů,
které mají vliv na zahrádkářskou činnost a předcházet tak
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následným problémům. Je
samozřejmé, že výsledky
těchto jednání přináší stejné podmínky i pro samostatné spolky mimo jakékoli celostátní svazy. Platí
však stále dávná myšlenka „V jednotě je síla“, a to
bych chtěl připomenout
těm, kteří mají tendence
opustit Svaz a založit si
vlastní samostatné spolky.
Vím o tom, že v mnoha
případech zániku základních organizací nahrává
jakási nechuť členů výboru reagovat na změny a
nápady od aktivních členů s odkazem „to jsme tu nikdy nedělali
a dělat nebudeme“. Je nasnadě, že nutně dojde k odchodu
těchto aktivních členů. A stává se, že v místě kde naše
základní organizace v podstatě jen přežívala, najednou
vznikne nějaký samostatný místní spolek, který má mnohdy
stejné zaměření, ale bohatou činnost. A já se ptám, proč! Proč
nedokážeme tyto lidi udržet v našich organizacích nebo je
vtáhnout do našich řad? To platí jak pro přídomní základní
organizace i organizace v zahrádkových osadách. Věřím, že
jedině aktivním programem a bohatou činností v základních
organizacích se můžeme stát atraktivním spolkem pro stávající
i nové členy a dosáhnout tak stabilizace členské základny, což
je jedním z cílů Programové orientace na období 201 5-201 9.

Přátelská slova předsedy vlády potěšila oba předsedy ČZS

Úkolů vyplývajících z Programové orientace na nadcházející
volební období je celá řada. O stabilizaci členské základny
jsem se již zmínil, ale s úbytkem členů jsou spojeny i
ekonomické otázky. Abychom vyrovnali snižující se příjmy,
musíme zefektivnit fungování Svazu na všech jeho úrovních a
je samozřejmě nevyhnutelné hledat nové možnosti financování
pro zachování všech našich činností, jako jsou výstavy,
odborné semináře a vzdělávání vůbec, práce s mládeží a další.
Musí být zachovány a ne omezovány s odkazem na úsporná
opatření. To není cesta, po které bychom měli jít. Nechci Vás
zde ale unavovat přepisem cílů Programové orientace, kdo má
zájem, vyhledá si ji a přečte sám. Daleko důležitější je, aby se
s těmito cíli ztotožnil každý člen Českého zahrádkářského
svazu. Tento dokument není jen jakýsi seznam úkolů pro
zvolené představitele, ale každý člen může svou činností

přispět k jejich naplnění. Společně můžeme náš Svaz posu- věci neplatnosti územní konference ÚS ČZS Znojmo a navrhuje
nout zase o krůček dál a pomoci obnovit důstojné postavení rozhodnout ve věci s konečnou platností Rozhodčí komisí ČZS.
zahrádkářské činnosti ve společnosti.
Vážení přátelé,

je závěr roku, advent, čas sváteční, ale také čas bilancování
a plánování. V případě našeho Svazu bilancování nejen
uplynulého roku, ale celého pětiletého volebního období, které
ve svém příspěvku zhodnotil můj předchůdce Ing. Jan
Hinterholzinger. Myslím si, že je na místě poděkovat jemu a
celému minulému představenstvu, které pod jeho vedením
vykonalo obrovský kus práce a nastartovalo změny, na které
můžeme navázat a pokračovat k plnění cílů Programové
orientace. Mé poděkování patří rovněž všem členům, kteří se
aktivně podílejí na činnosti Svazu, ať již ve svých základních
organizacích nebo jako zvolení představitelé, kteří obětují svůj
volný čas ve prospěch ostatních.
Přeji Vám, členům Českého zahrádkářského svazu, ať máte
ve svých výborech „osvícené“ aktivní představitele otevřené
novým myšlenkám a nápadům. Vám, zvoleným představitelům, kteří jste na sebe převzali „nevděčné“ funkce ve výborech a představenstvech přeji mnoho aktivních členů, kteří
Vám pomohou při realizaci Vašich záměrů a činností v organizacích, rovněž Vám přeji pochopení a podporu v rodině, bez
které byste své funkce nemohli vykonávat.
Přeji Vám všem i Vašim blízkým do nového roku především
mnoho zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu a v neposlední řadě
i úspěchy v pěstitelské činnosti na zahrádkách.

Stanislav Kozlík
Předseda Českého zahrádkářského svazu

USNESENÍ z mimořádného zasedání RR ČZS z.s.
konaného dne 28. 11. 2014
v hotelu Černigov v Hradci Králové

Mimořádného zasedání se zúčastnilo 70 členů, tj. 92,1 %. 6
členů bylo omluveno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí
pracovníci ústředí ČZS. Po diskusi, ve které bylo předneseno 8
diskusních příspěvků mimořádné zasedání RR ČZS:
1. Bere na vědomí:

- že informaci o hospodaření fondů ČZS v roce 201 3, dostali
členové na zasedání RR ČZS 1 4. a 1 5. 3. 201 4
- informaci o postupu PRR ČZS k vyjádření Ing. Valenty na
zasedání RR ČZS 1 4. a 1 5. 3. 201 4, kterou obdrželi
členové RR písemně předem
- informaci o vyjádření Ing. Hinterholzingera, JUDr. Labuty a
Doc. Ernesta k vystoupení Ing. Valenty na zasedání RR
ČZS 1 4. a 1 5. 3. 201 4, kterou obdrželi členové RR písemně
předem
- zprávu o činnosti revizní skupiny RR ČZS za období 201 0
až 201 4.
2. Schvaluje

- účetní závěrku hospodaření za rok 201 3 po zdanění s výsledkem ztráta 1 428 783 Kč, která bude zúčtována proti
vlastnímu jmění
- vzhledem k odvolání ÚS Znojmo proti rozhodnutí revizní
skupiny RR ČZS o neplatnosti územní konference ÚS
Znojmo schvaluje pozastavení účinnosti rozhodnutí revizní
skupiny do přešetření odvolání.
Republiková rada odmítá způsob jednání přítele Ing. Valenty
a vyslovuje podporu vedení svazu.
Republiková rada vzhledem k odvolání ÚS ČZS Znojmo
pozastavuje účinnost rozhodnutí Revizní skupiny RR ČZS ve

Příspěvky z Fondu rozvoje ČZS

(u všech navržených příspěvků k vyplacení byly předloženy a
překontrolovány stanovené doklady)
1. Příspěvky z FR ČZS na konání konferencí ÚS ČZS
v roce 2014 pro ÚS:

1 01 Benešov - 1 600 Kč
1 02 Beroun - 1 400 Kč
1 03 Kladno - 1 800 Kč pozastaveno
1 04 Kolín - 1 350 Kč pozastaveno
1 05 Kutná Hora - 700 Kč
1 06 Mělník - 2 700 Kč pozastaveno
1 07 Mladá Boleslav - 1 500 Kč
1 08 Nymburk - 1 500 Kč
1 09 Praha-východ - 800 Kč
11 0 Praha-západ - 950 Kč pozastaveno
111 Příbram - 750 Kč pozastaveno
11 2 Rakovník - 650 Kč
201 České Budějovice - 1 800 Kč
203 Jindřichův Hradec - 1 250 Kč
204 Pelhřimov - 900 Kč
205 Písek - 1 1 00 Kč
206 Prachatice - 500 Kč
207 Strakonice - 1 200 Kč
208 Tábor - 800 Kč
301 Domažlice - 900 Kč
302 Cheb - 1 300 Kč pozastaveno
303 Karlovy Vary - 2 450 Kč
304 Klatovy - 1 200 Kč
305 Plzeň region - 2 800 Kč
308 Rokycany - 550 Kč
309 Sokolov - 1 1 00 Kč
31 0 Tachov - 1 250 Kč pozastaveno
402 Děčín - 2 250 Kč
403 Chomutov - 1 950 Kč
404 Jablonec n/N. - 350 Kč
405 Liberec - 3 050 Kč
406 Litoměřice - 1 000 Kč
407 Louny - 1 1 00 Kč
408 Most - 2 1 50 Kč
409 Teplice - 2 300 Kč
41 0 Ústí n/L - 1 750 Kč
501 Havlíčkův Brod - 2 200 Kč
502 Hradec Králové - 2 650 Kč
503 Chrudim - 1 450 Kč
504 Jičín - 900 Kč
505 Náchod - 2 1 00 Kč
506 Pardubice - 1 550 Kč
507 Rychnov n/K. - 2 200 Kč
508 Semily - 800 Kč
509 Svitavy - 1 600 Kč
51 0 Trutnov - 1 350 Kč pozastaveno
511 Ústí n/O. - 2 750 Kč
601 Blansko - 1 000 Kč
602 Brno-město - 2 050 Kč
603 Brno-venkov - 1 600 Kč pozastaveno
604 Břeclav - 3 000 Kč
605 Zlín - 2 550 Kč
606 Hodonín - 2 250 Kč
607 Jihlava - 1 450 Kč
608 Kroměříž - 1 450 Kč
609 Prostějov - 1 200 Kč pozastaveno
61 0 Třebíč - 1 400 Kč
611 Uherské Hradiště - 2 050 Kč pozastaveno

5

61 2 Vyškov - 1 000 Kč
61 4 Žďár n/S. - 950 Kč
701 Bruntál - 1 200 Kč pozastaveno
702 Frýdek-Místek - 2 800 Kč
703 Karviná - 3 950 Kč
704 Nový Jičín - 2 000 Kč
705 Olomouc - 1 550 Kč
706 Opava - 2 800 Kč
707 Ostrava - 2 850 Kč
708 Přerov - 2 450 Kč
709 Šumperk - 2 650 Kč
71 0 Vsetín - 1 650 Kč
800 Praha-město - 4 650 Kč.
2. Příspěvky z FR a RF na opravy a škody

ZO ČZS Treperka č. org. 508008 – příspěvek ve výši 1 0 tis. Kč
z FR ČZS na opravu budovy.
ZO ČZS Strašice č. org. 30801 4 – příspěvek ve výši 1 5 tis. Kč
z FR ČZS na opravu moštárny ve vlastnictví ZO.
ÚS ČZS České Budějovice č. org. 201 000 – příspěvek ve výši
2 500 Kč z FR ČZS na organizování oblastního školení
cyklus 201 3-201 4.
ÚS ČZS Praha-město č. org. 800000 – příspěvek ve výši 2 500
Kč z FR ČZS na organizování oblastního školení cyklus
201 4.
ÚS ČZS Děčín org. 402000 – příspěvek z FR ČZS ve výši 1 0
tis. Kč na obnovu PC.
ÚS ČZS Žďár nad Sázavou č. org. 61 4000 – příspěvek ve výši
4 tis. Kč z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 3.
ÚS ČZS Klatovy č. org. 304000 – příspěvek ve výši 450 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků Floristické soutěže
201 4 (senioři).
ÚS ČZS Opava č. org. 706000 – příspěvek ve výši 3 200 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Chrudim č. org. 503000 – příspěvek ve výši 1 400 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků Floristické soutěže
201 4.
ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou č. org. 507000 – příspěvek ve
výši 1 000 Kč z FR ČZS na občerstvení účastníků Floristické soutěže 201 4.
ZO ČZS Heřmanův Městec č. org. 503004 – poskytnuta
úročená půjčku ve výši 200 tis. Kč se splatností do konce
roku 201 4 na rekonstrukci „Zahrádkářského domu“ ve vlastnictví ZO.
ZO ČZS osada Poměnice č. org. 1 01 029 – příspěvek ve výši 8
tis. Kč z Rizikového fondu ČZS na odstranění škod na vodovodním řádu.
ZO ČZS Ivančice č. org. 603023 – příspěvek ve výši 1 0 tis. Kč
z FR ČZS na opravu budovy ve vlastnictví ZO.
ÚS ČZS Louny č. org. 407000 – příspěvek ve výši 3 050 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Rychnov n/K. č. org. 507000 – příspěvek ve výši 1 300
Kč z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Kladno č. org. 1 03000 – příspěvek ve výši 2 000 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Šumperk č. org. 709000 – příspěvek ve výši 2 000 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Chrudim č. org. 503000 – příspěvek ve výši 2 200 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Kroměříž č. org. 608000 – příspěvek ve výši 5 300 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4 a při Floristické soutěži.
ÚS ČZS Praha-město č. org. 800000 – příspěvek ve výši 2 750
Kč z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4 a při
Floristické soutěži.
ÚS ČZS Most č. org. 408000 – příspěvek ve výši 1 500 Kč z FR
ČZS na občerstvení účastníků Floristické soutěže 201 4.
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ÚS ČZS Klatovy č. org. 304000 – příspěvek ve výši 1 900 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Klatovy č. org. 304000 – příspěvek ve výši 1 050 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků Floristické soutěže
201 4.
ÚS ČZS Svitavy č. org. 509000 – příspěvek ve výši 1 700 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Třebíč č. org. 61 0000 – příspěvek ve výši 2 1 00 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Tachov č. org. 31 0000 – příspěvek z FR ČZS ve výši
1 0 tis. Kč na pořízení PC.
ZO ČZS Stodůlky Háje č. org. 805032 – bezúročnou půjčku ve
výši 50 tis. Kč na částečné krytí nákladů spojených s likvidací havárie vodovodu v osadě.
ZO ČZS Stodůlky Háje č. org. 805032 – příspěvek ve výši 1 5
tis. Kč z Rizikového fondu ČZS na částečné krytí nákladů
spojených s likvidací havárie vodovodu v osadě.
ZO ČZS Dolíky-Svobodné Dvory č. org. 502087 – příspěvek ve
výši 8 tis. Kč z FR ČZS na opravu budovy ve vlastnictví ZO.
ZO ČZS č. 63 č. org. 804022 – příspěvek ve výši 1 0 tis. Kč
z FR ČZS na nákup drtiče ovoce pro moštárnu.
ZO ČZS Ořechov č. org. 603007 – příspěvek ve výši 1 0 tis. Kč
z FR ČZS na opravu moštárny ve vlastnictví ZO.
ZO ČZS Heřmanův Městec č. org. 503004 – příspěvek ve výši
1 0 tis. Kč z FR ČZS na opravu budovy ve vlastnictví ZO.
ZO ČZS Žďár nad Sázavou č. org. 61 4001 příspěvek ve výši 1 0
tis. Kč z FR ČZS na opravu budovy ve vlastnictví ZO.
ZO ČZS Radnice č. org. 308029 – příspěvek ve výši 1 0 tis. Kč
z FR ČZS na opravu moštárny ve vlastnictví ZO.
ZO ČZS Nad Zámečkem č. org. 81 0002 – příspěvek ve výši 9
tis. Kč z Rizikového fondu ČZS na částečné krytí nákladů
spojených se škodou způsobenou odcizením mechanizace.
ZO ČZS Radost č. org. 50601 8 – příspěvek ve výši 1 0 tis. Kč
z FR ČZS na opravu moštárny ve vlastnictví ZO.
ZO ČZS Slavonice č. org. 20301 3 – příspěvek ve výši 6 tis. Kč
z FR ČZS na opravu malotraktoru ve vlastnictví ZO.
ZO ČZS Opava-město č. org. 70601 7 – příspěvek ve výši 1 0 tis.
Kč z FR ČZS na opravu budovy ve vlastnictví ZO.
ZO ČZS č. 3 Dačice č. org. 203036 – příspěvek ve výši 1 0 tis.
Kč z FR ČZS na rekonstrukci vodovodního řádu v osadě.
ÚS ČZS Nový Jičín č. org. 704000 – příspěvek ve výši 2 1 00 Kč
z FR ČZS na občerstvení pro účastníky MZ 201 4.
ÚS ČZS Karviná č. org. 703000 – příspěvek ve výši 1 950 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků Floristické soutěže 201 4.
ÚS ČZS Žďár n/S č. org. 61 4000 – příspěvek ve výši 4 200 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS České Budějovice č. org. 201 000 – příspěvek ve výši
1 500 Kč z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Benešov č. org. 1 01 000 – příspěvek ve výši 2 200 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Kladno č. org. 1 03000 – příspěvek z FR ČZS na nákup
věnce pro Lidice 201 4 ve výši 2 000 Kč.
ÚS ČZS Karviná č. org. 703000 – příspěvek ve výši 2 1 00 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Pelhřimov č. org. 204000 – příspěvek ve výši 1 550 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ZO ČZS U rybníku Slavičín č. org. 6051 57 – bezúročná půjčka
ve výši 20 tis. Kč na legalizaci klubovny ZO.
ÚS ČZS Jihlava č. org. 607000 – příspěvek ve výši 2 1 00 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Přerov č. org. 708000 – příspěvek ve výši 1 000 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Ústí n/O č. org. 511 000 – příspěvek ve výši 600 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků Floristické soutěže 201 4.
ÚS ČZS Břeclav č. org. 604000 – příspěvek ve výši 1 5 tis. Kč
z FR ČZS na opravu budov ve vlastnictví ÚS.
ÚS ČZS Břeclav č. org. 604000 – příspěvek ve výši 1 0 tis. Kč
z FR ČZS na obnovu PC.

ZO ČZS Údolí Hruš. Dvory č. org. 607032 – příspěvek ve výši
1 0 tis. Kč z Rizikového fondu ČZS na opravu komunikace
v osadě poničené přívalovými dešti.
ÚS ČZS Prostějov č. org. 609000 – příspěvek ve výši 1 500 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků Floristické soutěže
201 4 (okresní kolo).
ÚS ČZS Prostějov č. org. 609000 – příspěvek ve výši 2 650 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků Floristické soutěže
201 4 (zemské kolo).
ÚS ČZS Prostějov č. org. 609000 – příspěvek ve výši 3 800 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Ostrava č. org. 707000 – příspěvek ve výši 2 1 50 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků MZ 201 4.
ÚS ČZS Olomouc č. org. 705000 – příspěvek ve výši 2 500 Kč
z FR ČZS na organizování oblastního školení cyklus 201 4.
ÚS ČZS Olomouc č. org. 705000 – příspěvek ve výši 1 400 Kč
z FR ČZS na občerstvení účastníků Floristické soutěže
201 4.
Usnesení bylo projednáno členy RR ČZS s následujícím
výsledkem:
Pro usnesení . . . . 51
Proti usnesení . . . 7
Zdrželo se . . . . . . 1 2

Usnesení bylo schváleno dne 28. 11. 2014

Zhodnocení uplynulého volebního období 20102014
Souhrnná zpráva PRR předvožená na sněmu ČZS

Vážené delegátky, vážení delegáti, milí hosté,

před pěti lety si vedení svazu, Republiková rada a její představenstvo stanovily určité priority, na které bylo směrováno
hlavní úsilí v naší činnosti. Dnešním dnem končí volební
období, proběhly výroční schůze v ZO, okresní konference a
dnes zvolíme nové vrcholné orgány svazu. Dovolte mi, abych
se jménem Republikové rady a jejího představenstva pokusil
udělat jakousi závěrečnou bilanci tohoto období a shrnul, co se
nám povedlo, nebo naopak nepovedlo.
Práce s mládeží

Naše úspěchy

- Na celosvazové úrovni máme 5 soutěží (Mladý zahrádkář,
fotografická soutěž, výtvarná, floristická a korespondenční,
která probíhá spolu s dalšími zájmovými svazy.).
- Do soutěží je bohužel zapojena jen asi polovina ÚS, druhá
polovina stále ještě zaostává.
- Úroveň, znalosti a umění soutěžících jsou přitom na vysoké
úrovni.
- Každoročně svazové složky i ústředí pořádá více než 600
akcí pro děti a mládež s účastí přes 25 000 osob.
- Jak dál? – všechny tyto akce jsou finančně značně
náročné, počet a rozsah akcí stoupá, např. do výtvarné
soutěže přichází na 2500 prací a to již vytváří problém při
jejich vyhodnocení. Do budoucna se musí nastavit nějaké
mantinely.
Propagační činnosti

ČZS, každoročně vychází Rukověť zahrádkáře, knihovničky
zahrádkáře, odborné publikace SZO, informační publikace
ZO a ÚS, Věstník dnes Zpravodaj a další. Poslední 3 roky
kalendář ČZS. Nejčerstvější publikací je „Metodiky ochrany
rostlin pro zahrádkáře a zahradníky“, kterou díky finanční
pomoci MZe obdrží naše základní organizace.
- Na internetu máme obsáhlé webové stránky, rovněž některé
ZO a ÚS mají své webové stránky a mnohé informace
dáváme i na Facebook.
- Opakovaně používáme drobné propagační předměty –
hlavně pro časopis Zahrádkář, pro mládež a mnohé soutěže
- Pro upoutání pozornosti a zapojení do soutěží bylo na
výstavách zřízeno kolo štěstí, což zvýšilo zájem nejen
mladých návštěvníků.
Výstavy

- Výstavy jsou nedílnou součástí propagace. Na různých úrovních jich pořádá svaz každoročně přes 700. Ty celostátní se
vrátily částečně k výpěstkům zahrádkářů. Musíme poděkovat za zapojení SZO při výstavách, které se na výstavách
prezentují.
- V Litoměřicích na Zahradě Čech se díky výměně a komerčnímu zaměření výstav podmínky pro svaz zhoršily. Výstavní pavilon zde má již jen časopis Zahrádkář se svou expozicí a soutěží zaměřenou na kuriozity a sortiment. Na
výstavišti pořádáme soutěž Křišťálové jablko, která bohužel
nesnese srovnání se slovenskou Jáhradou v Trenčíně, kde
se sejde na 1 500 jablek a 500 hrušek od zahrádkářů z celého Slovenska.
- V Lysé nad Labem máme stěžejní výstavu Květy, probíhá
zde finále floristické soutěže. Letos jsme se opět po delší
době vrátili i na podzimní výstavu Zemědělec ve snaze o
náhradu Litoměřic. Naší expozici obohatily i přátelé ze
Slovenska a Německa.
- Na Floře Olomouc se pravidelně účastníme třech výstav,
máme nyní nový pavilon A, a v současné době také nejlepší
podmínky. Aktivní účast je i ze strany ÚS z regionu,
nemalou pozornost budí výborné nápady odborného oddělení – hmyzí domečky a novátorský počin s rodokmeny
jabloní a vinné révy. Letos na podzim naši expozici navštívil
ministr zemědělství Ing. Jurečka. Na Florách získávají naši
aranžéři nejvyšší ocenění.
- Velké regionální výstavy máme i v Ostravě, Častolovicích,
Plzni, Kroměříži, Českých Budějovicích, Žirovnici, Klatovech
a dalších.
- Naše SZO pořádají četné Mezinárodní výstavy: jiřiny, gladioly, lilie, pelargonie, chryzantémy a další.
- Máme celou řadu okresních a místních výstav, často na
vysoké odborné a aranžérské úrovni (vzpomínám na jednu
z posledních, na 80 let ZO Tišnov, kde jsem cítil to zapálení
členů pro naši činnost). Většina výstav je spojena s poradenskou činností pro všechny zájemce.
- Výborně byla přijata i propagační výstava ČZS v atriu poslanecké sněmovny v r. 201 2, kde svaz seznámil poslance a
veřejnost s průřezem naší činnosti.

Odborná výchova
- Propagace svazu se výrazné zlepšila.
- Naši zástupci ať funkcionáři nebo odborníci stále častěji - Tradičně patří k silným stránkám naší činnosti. Přednášky,
semináře, praktické instruktáže jsou většinou přístupné
vystupují v ČT i regionálních televizích, rozhlasových relaširoké veřejnosti a jsou hojně navštěvovány. Naši odborní
cích, zprávy o naší činnosti v celostátním, regionálním i
instruktoři přednáší též pro ostatní společenské organizace,
místním tisku jsou také nepoměrně častější.
nebo na akcích, pořádaných místními zastupitelstvy. Nej- Za uplynulých 5 let jsme vydali celou řadu populárních a
vyšší formou vzdělávání v ČZS jsou v současnosti každoodborných publikací za finanční podpory MZe. Díky tomu
roční oblastní školení, která se konají v zimních měsících ve
vznikla i reprezentační publikace „Zahrádkáři v Čechách a
školících střediscích. S velkým zájmem u našich členů se
na Moravě“, dále vyšel Almanach zahrádkářského muzea,
setkávají odborné semináře, na kterých přednáší naši předkniha „Pro krásu a užitek“ (o našich SZO), vinařská pubní odborníci.
likace k mezinárodní výstavě vín, sborník právních norem
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Právní poradenství se těší velkému zájmu členů

vrcholné podpory MZe, KÚ H. K. Magistrátu H. K. Naši
zástupci se také účastnili sjezdu polských zahrádkářů ve
Varšavě, výměna zahrádkářských časopisů s řadou evropských zemí.
Stále častější je účast na regionálních výstavách se
slovenskými, polskými, bavorskými a saskými zahrádkáři,
např. ÚS Liberec od roku 2001 každoročně spolupracuje se
saskými zahrádkáři při vzájemných výstavách, v posledních
letech se přidaly i ÚS Cheb a Tachov.
Výborné vztahy máme tradičně s SZZ – probíhá pravidelná
výměna zkušeností, osobní kontakty, spolupráce na výstavách, výměna tiskovin, propagace čas. Zahrádkář na Slovensku.
Výrazně se zlepšila spolupráce s německými zahrádkáři na
nejvyšší úrovni, máme kontakt s presidenty německého
svazu s dr. Friedrichem, a panem Petrem Paschkem,
probíhají vzájemné návštěvy. V současnosti projevil zájem o
zlepšení spolupráce nový president bavorských zahrádkářů
p. Vaitl,
Za tuto podporu naší činnosti a našim akcím, i za ty přátelské vztahy upřímně děkuji přítomným zástupcům slovenských, německých a polských zahrádkářů.
Stále pro ČZS platí nabídka na uspořádání výstavy
EUROPOM 201 6 nebo 201 7, vhodné by to bylo k 60. výročí
ČZS, pokud to finanční možnosti svazu dovolí. O uspořádání projevila zájem řada výstavišť.
Jen Malé odbočení: máme aktuální informace o dvou zahraničních akcích v příštím roce: 1 0.–1 2. 6. 201 5 proběhne
v Tullnu HORTI AUSTRIA a 20.–22. 11 . 201 5 v Landshutu
1 4. Mezinárodní pomologické setkání s prohlídkou vzorového podniku v Deutenkofenu (P. Göding)‚ zde bude i
přednáška Mgr. Radima Lokoče.

- Každý týden funguje bezplatná právní porada na Ústředí –
dříve ji vedla JUDr. Bartlová, nyní JUDr. Klouda.
- Písemné dotazy odpovídají členové právní komise, především JUDr. Labuta.
- Bohužel nelze řešit právní zastupování ZO a ÚS. Z finančních důvodů nelze zatím ani rozšiřovat právní poradenství
na ústředí.
- Množí se nám stížnosti na funkcionáře ZO a ÚS, na vztahy
mezi zahrádkáři navzájem, pomoci by měla nová rozhodčí komise, především řešení přes kontrolní orgány svazu.
- Do budoucna musíme nalézt cestu, jak reagovat na zvyšující se počet právních dotazů.
Zlepšení informovanosti členů
- Byly zavedeny oblastní porady s ÚS - osvědčilo se je jejich
střídání s poradami s předsedy ÚS.
- Dalším zdrojem informací je Věstník, nyní již Zpravodaj, ten
ale někdy zůstávají ležet u funkcionářů.
- Mnohé informace zasíláme prostřednictvím e-mailové pošty. - Informace šíříme prostřednictvím webových stránek ČZS a
časopisu Zahrádkář.
- Webové stránky mají i některá ÚS a ZO.
- Informací je dost, záleží jen na tom, jak jsou využívány.
- Chybí především lepší informovanost ÚS – ZO a ZO – členové, lepší a častější kontakt se ZO, častější schůze a
akce. Členská schůze ÚS a ZO 1 x ročně nestačí (hlavně pro mladší). Vzor se nabízí u německých zahrádkářů, kteří
kromě okresních schůzí pořádají řadu menších schůzek
s užším okruhem organizací.
- Pravidelně se účastníme informačních schůzek v zemědělském výboru, případně podvýboru PS PČR pro zájmové
svazy a venkov, je zde příležitost vyměnit si zkušenosti se
Majetkové a právní vztahy k Jilské a problémy
zástupci ostatních svazů.
Časopis Zahrádkář

v Rokycanové

- Po dlouholetých soudních tahanicích se podařilo vyřešit
- Má trvale výbornou úroveň, občas se redakce snaží měnit
majetkové spory o budovu v Jilské, počátkem příštího roku
grafiku pro větší upoutání čtenářů.
dostaneme poslední splátku.
- Jen malé procento členů ČZS ho kupuje nebo má před- - Objevily se nové problémy ohledně spoluvlastnictví garáže
platné.
v Rokycanové ulici.
- Málo pomáhají různá zvýhodnění pro členy (cena, dárky,
Spolupráce s dalšími zájmovými svazy a profesními or
knihovničky...).
- Redakce stále obtížněji zajišťuje inzerenty, u inzerentů se ganizacemi
projevují úsporná opatření, konkurence má naopak různá - Dlouhou dobu již funguje vzájemné setkávání a spolupráce
v rámci poslaneckého podvýboru se včelaři, myslivci, chocenová zvýhodnění a vliv konkurence je obrovský, navíc
vateli, rybáři. Výměna poznatků a zkušeností, časopisů je
množství zdrojů informací stále roste.
v posledním roce intenzivnější. Jednáme o společném po- Tiskne se zatím kolem 1 00 tisíc výtisků, zvětšuje se restupu při řešení registrace spolků a dalších byrokratických
mitenda, která je různá podle měsíců, nová dlouhodobá
předpisů. Pokračovat bychom měli i v budoucnosti v tomto
smlouva s T-studiem umožňuje snížení nákladu bez zvýšení
složení.
výrobní ceny.
- Po odborné stránce nad kvalitou časopisu bdí redakční - ČZS spolupracuje s celou řadou zahradnických podniků,
výzkumných a šlechtitelských ústavů, vysokých škol a dalrada pod předsednictvím p. doc. Suse z ČZU. Pracují v ní
ších. Největším naším partnerem je a.s. SEMO Smržice, ve
přední odborníci z oborů zahradnictví.
spolupráci s ním je vydáván pro předplatitele časopisu
Mezinárodní spolupráce
Zahrádkář stolní kalendář, organizují se různá školení a
- Za uplynulých 5 let doznala výrazného rozšíření.
semináře atd. Poděkování za to patří řediteli Ing. Prášilovi.
- V minulém volebním období (v roce 2008) došlo k vystoupení z evropské zahrádkářské ligy - Office International a Spolková zařízení
zaměřili jsme se na spolupráci se sousedními zeměmi, což - ZO a ÚS ČZS vlastní kolem 400 moštáren, 50 sušáren, 50
povidláren a 35 palíren. V nich se zpracovává ovoce nejen
se ukázalo jako správné. Přesto jsme se 1 x účastnili na
pro členy. Hlavní význam moštáren je v létech nadúrody,
zasedání Office ve Vídni.
kdy zpracují vagony jablek, které by jinak přišly na zmar.
- Účast svazu na výstavách EUROPOM v Mnichově, Bruselu,
Řada z nich již ale neodpovídá současným hygienickým
Kaselu, Klosterneuburgu, Curychu. Účastnili jsme se i na
předpisům, chybí peníze na rekonstrukce. Bude nutné zjistit
zemských a regionálních výstavách v Německu na Slomožnosti získání finančních prostředků na tyto modervensku a v Polsku. Přednášky našich zástupců zazněly na
nizace. Důležitou roli sehrávají i svazové prodejny přebytků,
Mezinárodním pomologickém semináři v Beratzhausenu.
kde se prodává čerstvé ovoce, zelenina, a sazenice různých
Sami jsme uspořádali 1 2. Mezinárodní pomologický semii okrajových rostlin, které zahradnictví často již vůbec nenář 201 3 v Hradci Králové, kterého se kromě našich členů
pěstují.
zúčastnilo i 60 zahraničních hostů. Seminář proběhl za
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Zlepšování životního prostředí, získávání pozemků,
spolupráce s obecními zastupiteli

- Setkáváme se i s nefunkčností kontrolních orgánů a snahou
přesunout řešení na vyšší orgány – zpravidla na Ústředí.
- Objevují se stížnosti členů na funkcionáře a naopak.
- Placení členských příspěvků je také často problematické a
do budoucna přijde na pořad dne i jejich zvýšení. Řada
členů není informována, jak je členský příspěvek rozdělován, přitom na Ústředí jde jen 25 Kč, při 1 50 tis. členech tj.
3,75 mil. Kč, tj. jen cca 1 0 % celkových výnosů.
- V současnosti máme 1 50 tisíc členů, nepodařilo se zastavit
pokles členské základny (za posledních 5 let byl úbytek asi
20 tisíc členů). Je otázkou zda půjdeme i v budoucnosti
přes masovost členstva nebo budeme hledat opravdové
zájemce, jako to funguje v SZO?
- K negativnímu postoji členů a funkcionářů přispívají i současná legislativní opatření (zákony, vyhlášky), které navazují na nový OZ (např. zákon o registraci spolků, návrh
zákona statusu o veřejné prospěšnosti a další), které mají
až likvidační charakter zájmových spolků, a netýká se jen
zahrádkářů. Navíc rejstříkové soudy mají požadavky nad
rámec platných zákonů. Představitelé ČZS strávili prakticky
celý tento rok jednáními se senátory, poslanci, politickými
představiteli a ministerstvy a psaním různých zdůvodnění a
návrhů. Na druhé straně si naši členové a hlavně
funkcionáři musí být vědomi toho, že zákony této země jsou
platné i pro dobrovolné spolky a do vyřešení připomínek
musí být dodržovány.
- Chtěl bych požádat místopředsedu zem. výboru PS PČR
ing. Volného, aby těmto problémům věnovali v poslanecké
sněmovně pozornost. Jistě i poslanci si uvědomují důležitost zájmových organizací, zvláště na vesnicích a malých
městech a jejich likvidaci nemají ve svém programu.

- Je to vždy odvislé od toho, jak kdo si naší práce váží, na
druhé straně je vina i u nás, že si k funkcionářům obcí
nedokážeme najít cestu. Důležité je nabídnout naše možnosti a pomoc obcím, pak se najdou i finanční prostředky.
Pro nás pozitivní je, že v obecních zastupitelstvech pracuje
téměř 1 300 našich členů. Při dobrých vzájemných vztazích
obecních zastupitelstev a organizací lze řešit i pozemky pro
zahrádkáře, viz Ostrava a další, před komunálními volbami
byly i náznaky řešení v Praze. ÚS Praha město musí pokračovat v jednáních s nově zvolenými představiteli Magistrátu
a městských částí. Toto platí obdobně pro Brno a další
města. Na podzim jsme jednali s náměstkem předsedkyně
SPÚ Mgr. Weisem, v jednáních bude nutno pokračovat.
- V létě proběhlo jednání o možné spolupráci s MŽP u nám.
ministra ŽP Ing. Manou. Některé dojednané dohody se již
realizovaly, ale v jednáních musíme dále pokračovat.
- ČZS je profesně začleněn pod ministerstvo zemědělství,
které každoročně žádáme o finanční dotaci. Předseda ČZS
v tomto volebním období jednal osobně se všemi ministry,
kteří se ve funkci vystřídali a je nutno přiznat, že jsme na
každý rok obdrželi příspěvek více než 2 mil. Kč, někdy i
navýšený např. na publikační činnost nebo na Mezinárodní
pomologický seminář. Bez těchto finančních prostředků
bychom nemohli některé akce vůbec realizovat. Všechny
tyto prostředky jsou účelově vázány a přesně zúčtovatelné,
což nechtějí respektovat přes pravidelná upozornění a
instruktáže některá naše ÚS.
- V případě dobré spolupráce poskytují zahrádkářům finanční
prostředky někdy i krajské úřady a obecní úřady.
Tyto poslední informace již částečně zahrnují některé naše Specializované organizace
- Sdružují zájemce o pěstování určitých rostlin nebo o určitou
neúspěchy v tomto volebním období.
činnost. Většinou pracují jako celostátní organizace v rámci
Jaké jsou další neúspěchy?
ČZS, někdy i s mezinárodní členskou základnou. Jedná se
Zahrádkářský zákon
o následující specializované organizace: Achillea Mělník,
- Již více než 1 0 let se snažíme o jeho prosazení, poslední
Citrusáři Praha, Dagla, Gladiris, Hortiklub Praha, Chryzannávrh ztroskotal na podpisu prezidenta V. Klause.
téma Hlinsko, Chryzantéma jižní Morava, Iis Hlučín, Kla- Ve většině sousedních zemí byl již zahrádkářský zákon
tovský karafiát, Lilium Brno, Martagon, Narcis Kladno,
přijat, tak máme co dohánět.
Orchidea Č. Budějovice, Pražská bonsajistická společnost,
- Současný návrh zákona je hotov v paragrafovém znění a je
Pelargonie, Rosa klub ČR a Saintpaulia. Podle specializace
připraven k podání, nyní již jen hledáme cestu jak tento
sdružují od několika až po několik desítek členů, většinou
návrh dostat do poslanecké sněmovny parlamentu ČR.
nemají problémy s účastí na schůzích a placením členských
příspěvků. Většina z nich vydává ročenky a odborné publiZměna pěstitelské orientace svazu
kace.
- Stále převládá dosavadní směr - pěstování ovoce, zeleniny
a květin a práce na zahrádce. Některé problémy s dovo- Zahrádkářské muzeum
zovými potravinami nás k tomu vrací.
- Je umístěno v Hradci Králové – Plotištích v budově, která
- Mladší a mladí lidé o tento směr již tak velký zájem nemají,
z 9/1 5 patří ZO ČZS, ze 4/1 5 ÚS H. Králové a 2/1 5 ústředí.
pěstitelství se věnují jen okrajově. Zahrádky využívají
Část budovy slouží jako admin. budova ZO a ÚS, část jako
hlavně na trávení volného času, pro malé děti a odpočinek.
skladitě. PRR ČZS při své návštěvě se shodlo na tom, že
Tomu musíme přizpůsobit svoji činnost v ZO, zahrádkových
budova a muzeum by potřebovaly nákladnou rekonstrukci,
osadách, musíme též podchytit nové směry jako jsou
aby mohlo reprezentovat svaz. Dosavadní návštěvnost je
komunitní zahrady. Na jednu schůzi ročně a lamentování
asi 4 autobusové zájezdy za rok. RR ČZS rozhodla o možfunkcionářů, že se nic nedělá, mladé lidi nezískáme. Je
nosti finanční investice za předpokladu, že bude většinovým
třeba zaměřit tímto směrem poradenství a propagaci. Že to
vlastníkem. Na to, i přes podporu ÚS H.K. základní organice
funguje, ukazují příklady některých ZO, bohužel zatím
nepřistoupila a proto bylo rozhodnuto, že muzeum bude
v menšině.
sloužit jako regionální pro východní Čechy. Zařízení, které
je v majetku ústředí, se předá bezúplatně muzeu a ústředí
Svazová činnost
se bude podílet 2/1 5 na nezbytných nákladech.
- V roce 1 990 byla na tehdejším sjezdu schválena soudobá
V letošním roce proběhla jednání s ředitelem Výstaviště
struktura ČZS a právní subjektivita na třech úrovních: ZO –
Flora Olomouc, kde by v budoucnosti mohla být trvalá
ÚS – RR. I když se Stanovy několikrát měnily, základ zůstáexpozice ČZS.
vá stále stejný. Někteří funkcionáři si to vysvětlují ale jen
z pohledu práv a problémy by měl za ně řešit někdo jiný. Zahrádkové osady
Setkáváme se s neznalostí stanov a jejich nerespektování. - Dvě třetiny členů a polovina plochy obhospodařovaných zaChybí disciplína, dodržování termínů, což dělá potíže při
hrádek v rámci ČR jsou v zahrádkových osadách. Ty byly
jednáních s politickými a správními orgány.
v minulosti zakládány na zemědělsky nevyužitelné půdě,
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která byla dána zahrádkářům do bezplatného užívání. Celá
desetiletí byly tyto pozemky zúrodňovány společnými investicemi uživatelů byly oploceny, zavedena voda, elektřina,
upraveny komunikace, postaveny chatky a často vystavěny
klubovny a hospodářská zařízení. Po roce 1 989 dochází
navrácení pozemků původním majitelům, kteří žádají
vysoké nájemné, nebo stanovují vysokou kupní cenu, na
kterou naši členové nemají.
- Osady, které byly dříve na okrajích měst, jsou dnes v intravilánu a stávají se kořistí spekulantů, kteří vysokou cenu
zaplatí a následně pozemky prodají na výstavbu parkovišť,
obchodních domů atd. Největší problémy jsou v Praze a
v Brně, kde je ohrožena více než polovina zahrádkových
osad. Tyto osady jsou součástí zeleně, zelenými plícemi
měst. V minulém roce se podařilo jednání o udržení osad
v Ostravě, letos před komunálními volbami v Praze (v současné době je p. Dolínek náměstkem primátorky Prahy).
- Značné problémy jsou s prodejem jednotlivých zahrádek,
ideální by byl prodej pozemků nebo dlouhodobý pronájem
pro ZO a ta by pronajímala jednotlivé díly členům. Takto to
funguje v sousedních zemích.
- Našim zahrádkovým osadám je vytýkáno, že jsou uzavřené
bez možnosti prohlídky a seznámení se s životem v nich. I
když obavy z krádeží jsou v takovém případě na místě,
bude dobré využít zkušeností např. z Německa a alespoň
jednou ročně umožnit prohlídku zahrádkové osady např.
formou Dne otevřených zahrádkových osad, různých společenských akcí, akcí pro děti atd.
Svazové komise

- Při RR ČZS pracovaly v tomto volebním období komise:
- pěstitelská,
- právní,
- pro odbornou výchovu a vzdělávání,
- vinařská,
- hospodářsko - finanční,
- pro práci s mládeží,
- pro propagaci, výstavy a webové stránky,
- redakční rada časopisu Zahrádkář.
- Všechny komise se výrazně podílely na pořádání
svazových akcí, výstav, seminářů, soutěží, poradenství,
přípravě ekonomických a právních podkladů, propagaci
ČZS, přípravě článků v Zahrádkáři a dalších. V těchto
komisích je zapojena širší skupina zahrádkářů – odborníků
a bez nich a jejich zkušeností by se řada akcí obtížně zajišťovala.
- Samostatně v rámci RR ČZS pracovala Revizní skupina
RR, která se zabývala kontrolní činností na ústředí, finančním hospodařením a zvláště v letošním roce i řešením
stížností v ÚS a ZO. Významně se zasloužila o obnovení
činnosti ÚS Příbram, podílela se i na přípravě oblastních
porad.
Vážení přátelé, milí hosté,

jistě v této zprávě, kterou předkládá PRR ČZS tomuto Sněmu,
nebylo možno postihnout vše, co náš svaz za pětileté období
vykonal. Věřím, že na některé věci ještě v diskusi upozorníte.
Snad jsme ale ukázaly naše hlavní přednosti a nedostatky.
Co říci na závěr?

Říkáme si od samého začátku existence svazu mezi sebou
„přátelé“, ale to přátelství se nám v posledních letech z našeho
jednání a našich vztahů začíná vytrácet. Nedopusťme, aby
došlo k tomu, jak říká jeden náš dobrý zahraniční kamarád:
„Nás nemusí nikdo rozkládat, my se rozložíme sami!“
Český zahrádkářský svaz bude takový, jaký si ho uděláme.
Mějme však na paměti, jak důležitý je pohled zvenčí. To, že si
sami budeme plácat po rameni ještě neznamená, že nás tak
vidí i ostatní společnost. Naše činnost je závislá na podpoře
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zastupitelstev, poslanců, ministerstev, dalších společenských
organizací. My bychom měli být ti, kteří přijdou s nabídkou
spolupráce.
- Důležitá bude i jednota a součinnost jednotlivých organizačních složek svazu. Ani sebelepší vize vedení svazu
nepomůže, pokud se do její realizace nezapojí ÚS, ZO a
jednotliví členové. K tomu přistupuje informovanost členů.
- Bude třeba řešit zásadní otázku: zda dál za každou cenu
držet masovost nebo přejít na cestu opravdového zájmu
bez ohledu na to, že rapidně klesne počet členů.
- S tím souvisí i výše členského příspěvku a jeho zvýšení.
Možná už v příštím nebo následujícím volebním období.
Zvýšení např. o 50 Kč za rok je cena 2 rohlíků za měsíc
nebo 3 piv za rok. Stojí členství v ČZS za tuto sumu? Tam,
kde se nic nedělá, určitě členové řeknou, že ne. Kde jsou
organizace aktivní, rádi toto zvýšení zaplatí i důchodci. Je
nutno ale stále hledat možnosti co svaz členům může dát.
Aby to opravdu nebyla jen ta Rukověť a kalendáříček. Ale to
musí hledat i ZO a ÚS, např. slevy v prodejnách apod.
- Snad se podaří úspěšně završit přijetí zahrádkářského
zákona jako uznání veřejné prospěšnosti svazu. My opravdu nepotřebujeme zákon pro pěstování kedlubnů a nejsme
ani parta soukromníků, jak to tvrdil bývalý prezident Václav
Klaus, když zákon odmítl podepsat. Doufám, že se i podaří
napravit chyby, které se vloudily do zákona o registraci
spolků nebo jejich návrhů (status veřejné prospěšnosti) a
spolková činnost se bude dále rozvíjet.
Chci na závěr poděkovat všem poctivým zahrádkářům,
funkcionářům ZO a ÚS a členům odborných komisí za odvedenou práci.
Poděkování patří členům Republikové rady a její revizní
skupině za konstruktivní přistup a cenné připomínky k práci.
Za pět let práce si zaslouží poděkování i stávající členové
představenstva. Rozhodovali jsme při jednáních demokraticky,
věcně. Otevřeně jsme informovali všechny členy RR a vše bylo
řádně odsouhlasováno.
Jménem Republikové rady děkuji řadě poslanců a senátorů
napříč politickými stranami, pracovníkům ministerstva zemědělství a dalších institucí, kteří nám fandí a podporují nás.
Mé osobní poděkování patří hlavně třem lidem, kteří nesli
tíhu každodenního rozhodování, organizace práce svazových
orgánů a ústředí, přípravu podkladových materiálů pro jednání,
kvalitních zápisů a dalších. Jsou to místopř. př. Ernest,
tajemník př. Labuta a ředitel ústředí př. Branžovský.
Republikové orgány svazu přijímaly rozhodnutí, ale musel tu
být tým lidí, který je realizoval. A to jsou pracovníci ústředí a
redakce časopisu Zahrádkář. Je nutno opovědně přiznat, že
byli v tomto volebním období maximálně vytíženi. Přicházeli
jsme s celou řadou nových nápadů a námětů, ať už se jedná o
akce s mládeží, výstavy, propagaci, publikační činnost, práci
komisí a další věci, které dříve nebyly. Často si museli
vyslechnout nelichotivá slova od funkcionářů ÚS a ZO, kteří
zrovna v danou chvíli neměli tu správnou náladu. Lze říci, že
na ústředí svazu máme schopný pracovní kolektiv a jim proto
rovněž patří naše uznání a poděkování.
Nesmíme s poděkováním zapomenout na celou řadu spolupracujících organizací, pracovníků výstavišť, úřadů a dalších
institucí, bez jejichž podpory by nebylo možno veškerou naši
činnost vykonávat.
Protože se v tomto složení již do konce roku nesetkáme,
chtěl bych vám všem i vašim blízkým popřát spokojené a klidné vánoční svátky a načerpání nových sil do dalšího roku
Přeji nově zvoleným funkcionářům na všech úrovních svazu,
aby se jim v příštím volebním období práce dařila a celému
Českému zahrádkářskému svazu úspěšnou budoucnost.

Zprávu za PRR ČZS přednesl Ing. Jan Hinterholzinger

USNESENÍ ze Sněmu ČZS z.s. konaného
ve dnech 28.–29. 11. 2014
v hotelu Černigov v Hradci Králové

Zasedání Sněmu se zúčastnilo 99 delegátů, tj. 94 %, 7 delegátů bylo omluveno. Zasedání byl přítomen předseda vlády
ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, Ing. Pavel Veselý, poradce předsedy vlády, nám. ministra zemědělství Ing. J. Šnejdrla, místopředseda zeměd. výboru PSČR poslanec Ing. Jan Volný,
primátor Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink, ředitel fy. SEMO
Ing. Jan Prášil, zástupci Slovenského zväzu záhradkárov předseda Ing. Eduard Jakubek a tajemník Juraj Korček, zástupci
Polského svazu zahrádkářů místopředseda PZD Wincent Kulik
a hospodář Marian Pasinski, zástupci Německého svazu LSK
předseda celoněmeckého Svazu Peter Paschke a Lothar
Fritzch, zástupce Českomoravské myslivecké jednoty Ing.
Josef Vlášek, předseda Svazu květinářů a floristů Ing. Jiří
Horák, předseda Českého svazu včelařů JUDr. Karel Brückler
a místopředseda ČSV Mgr. Václav Sciskala, někteří vedoucí
pracovníci ústředí ČZS. Po diskusi, ve které bylo předneseno
1 8 diskusních příspěvků, Sněm ČZS:

- programovou orientaci ČZS na období 201 5–201 9 (v příloze
jako součást usnesení),
- návrh na úpravu stanov ČZS.
5. Ukládá
a) republikové radě

- organizovat v jednotlivých létech činnost Svazu k aktivnímu
uplatňování Programové orientace na období 201 5–201 9,
- vytvářet podmínky pro uplatnění nového charakteru kontrolní činnosti a pro úspěšnou činnost Rozhodčí komise.
b) představenstvu ČZS

- upravit, v souladu s novými stanovami ČZS, funkční náplň
členů představenstva ČZS, jejich podpisové a dispoziční
právo, statut Ústředí ČZS, Organizační řád Ústředí ČZS a
předložit je jarnímu zasedání RR v r. 201 5 k projednání,
- vyhodnotit zprávy a diskusi, přednesené na mimořádném
zasedání RR a na Sněmu a zabezpečit jejich využití v další
činnosti Svazu,
- zabezpečit vydání Zpravodaje s výsledky Sněmu.
c) ÚS, ZO, SZO

- projednat výsledky Sněmu na výročních členských schůzích
a Územních radách v prvém pololetí 201 5 a zapracovat je
do programu činnosti na volební období 201 5–201 9.
1. Přivítal
Usnesení bylo projednáno delegáty Sněmu ČZS s následují- vystoupení předsedy vlády ČR, který ocenil významný podíl cím výsledkem:
ČZS a dalších spolků ve společnosti a přislíbil dořešit
Pro usnesení 96 hlasů
organizační a legislativní problémy, které vznikly spolkům
Proti usnesení 1 hlas
s uplatněním nového Občanského zákoníku.
Zdrželi se
2 hlasy
2. Se zájmem vyslechl:
Usnesení bylo schváleno 29. 11 . 201 4
- příznivé hodnocení spolupráce mezi ČZS a SZZ a výzvu
k prohloubení této spolupráce od zástupců SZZ,
Zápis o průběhu konání voleb do republikových
- ocenění spolupráce s Německým zahrádkářským svazem
orgánů Českého zahrádkářského svazu, z.s.
na celostátní úrovni i v částech, kde spolu naše země
(výpis)
sousedí,
Příloha k usnesení sněmu z 29.11.2014
- zdravici Polského zahrádkářského svazu a příznivé hodnocení příhraniční spolupráce našich a polských zahrádkářů,
Volby do republikových orgánů svazu se konaly dne 28. 11 .
- zdravici zástupce Českomoravské myslivecké jednoty,
201 4 za účasti 99 delegátů sněmu – oprávněných voličů s hla- zdravici předsedy Svazu květinářů a floristů,
sem rozhodovacím.
- zdravici zástupce ČS včelařů,
Ve smyslu čl. 25 Jednacího a volebního řádu orgánů svazu
- zdůraznění rozsáhlé spolupráce Svazu s největším produ- (dále JVŘ) byl stanoven počet členů republikových orgánů
centem semen v ČR firmou SEMO.
- republikové rady – 75 členů,
3. Bere na vědomí:
- představenstva svazu – 7 členů,
- že odstupujícím členům, kteří nebudou pokračovat v celo- - kontrolní komise svazu – 7 členů,
státních funkcích ČZS bylo vysloveno poděkování za dlou- - rozhodčí komise svazu – 7 členů.
holetou práci a uděleno svazové vyznamenání „Za zásluhy
Tajným hlasováním byli podle článku 22 odst.1 písm. d/ a e/
o ČZS“,
JVŘ do republikových orgánů zvoleni
- udělení vyznamenání za zásluhy o ČZS zahraničním sva- - do republikové rady 73 zástupců územních sdružení z dezům a tajemníku SZZ Juraji Korčekovi.
legátů sněmu navržených územními orgány svazu (zástupce ÚS ČZS Nymburk a Jičín budou pro neslučitelnost
4. Schvaluje
funkcí v kontrolní komisi svazu a republikové radě podle čl.
- zprávu odstupujícího předsedy Ing. J. Hinterholzingera „Pl25 odst. 4 JVŘ kooptováni následně)
nění programové orientace ČZS v období 2009–201 4“,
- návrh rozpočtu na rok 201 5 s možnou odchylkou do výše - do představenstva svazu byli zvoleni
• předseda Českého zahrádkářského svazu, z.s.
1 mil. Kč,
– Stanislav Kozlík (ÚS ČZS Hodonín)
- úpravu výše úroku za půjčky do Svépomocného fondu ČZS
• místopředseda pro finance a ekonomiku
s výpovědní lhůtou 1 rok z 0,4% na 0,2%, 2 roky z 0,8% na
– doc. Josef Ernest (ÚS ČZS Rokycany)
0,4%, a 3 roky z 1 % na 0,6%, u půjček ze Svépomocného
• místopředseda pro odbornou činnost
fondu ČZS ponechat úroky ve výši půjčka do 1 roku 2%, do
– MVDr. Stanislav Kubesa (ÚS ČZS Opava)
2 let 3% a do 3 let 4%,
• místopředseda pro práci s mládeží, tisk a propagaci
- zápis volební komise o výsledku voleb do vrcholných
– Mgr. Vlasta Ambrožová (ÚS ČZS Prostějov)
orgánů Svazu na období 201 5–201 9, uvedené v příloze,
• místopředseda pro organizační a právní záležitosti
jako součást tohoto usnesení,
– JUDr. Ladislav Labuta, CSc. (ÚS ČZS Mělník)
- rozhodnutí PRR, kterým byla pro rok 201 5 stanovena výše
• člen představenstva odpovědný za oblast informací, dočlenské známky 1 00 Kč a její rozdělení – 40 % pro ZO,
kumentace a mezinárodní spolupráce
30 % pro ÚS, 25 % pro ústředí ČZS, 4 % do FR ČZS a 1 %
– Ing. Marta Pawlicová (ÚS ČZS Praha – město)
do Rizikového fondu ČZS,
• tajemník Českého zahrádkářského svazu
- zprávu doc. J. Ernesta „plnění ekonomických ukazatelů
– Josef Materna (ÚS ČZS Kolín)
2009–201 4 a výhled na období 201 5–201 9",
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- do kontrolní komise svazu byli zvoleni
• předseda kontrolní komise Českého zahrádkářského
svazu, z.s. – Ladislav Wolosczuk (ÚS ČZS Jičín)
• členové kontrolní komise
- Ing. František Krejčí (ÚS ČZS Cheb)
- Miroslav Pánek (ÚS ČZS Nymburk)
- Oldřich Janků (ÚS ČZS Karviná)
- Miloslav Kašpar (ÚS ČZS Ústí nad Orlicí)
- Václav Pech (ÚS ČZS Kolín)
- Marie Šmejkalová (ÚS ČZS Prostějov)
- do rozhodčí komise svazu byli zvoleni
• předseda rozhodčí komise Českého zahrádkářského svazu, z.s. – JUDr. Pavel Rus (ÚS ČZS Břeclav)
• členové rozhodčí komise
- Ing. Ivan Sádovský (ÚS ČZS Pardubice)
- Karel Hrůza (ÚS ČZS Brno – město)
- Bedřich Posekaný (ÚS Praha – město)
- Ing. Václav Sláma (ÚS Teplice)
- Josef Jandík (ÚS Kladno)
- Zdeněk Novotný (ÚS Ostrava).

V Praze dne 4. 12. 2014
Za správnost výpisu: JUDr. Ladislav Labuta

Programová orientace ČZS
na období let 2015–2019

Programová orientace Českého zahrádkářského svazu pro
období let 201 5–201 9 představuje vytýčení priorit a hlavních
cílů, kterých chceme v tomto volebním období dosáhnout a
které by měly vést k naplnění hlavních činností svazu obsažených v §2 Stanov.
V následujícím období bude hlavní prioritou vytvořit z naší
organizace moderní dynamický zájmový spolek, schopný
pružně reagovat na vývoj společnosti, schopný pokrýt měnící
se potřeby a zájmy lidí s ohledem na hlavní poslání svazu –
trvalý rozvoj zahrádkářského hnutí, jako veřejně prospěšné
činnosti. Akceptovat změnu motivace zahrádkaření od nutnosti
samozásobení vlastním ovocem a zeleninou a případným
prodejem přebytků, k pěstování vlastních výpěstků pro radost
a potěšení, jako smysluplné využití volného času a
uspokojování vlastních potřeb formou aktivního odpočinku a
uplatňování zdravého životního stylu. Využít novou vlnu zájmu
o komunitní zahrádkaření a předávat znalosti, poznatky a
zkušenosti a šířit poslání svazu nejen v rovině odborné –
pěstitelské, ale i společenské – spolkové a zajistit tak svazu
odpovídající důstojné postavení ve společnosti. Využít naši
silnou stránku, kterou je celostátní struktura svazu, která
umožňuje být aktivní nejen místně, ale především regionálně a
celostátně a stát se lídrem mezi zájmovými spolky a
neziskovými organizacemi. Neuzavírat se do sebe, ale naopak
otevřít se veřejnosti, být partnerem ostatních spolků, místních
akčních skupin, obecních, městských a krajských úřadů a
ministerstev. Ve spolupráci s nimi pořádat nejen výstavy,
semináře, poradny, které pomohou popularizovat zahrádkářské
hnutí, ale především v malých obcích i společensko-kulturní
akce, které přispějí ke zkvalitnění života v těchto obcích.
Zároveň se musíme naučit využívat při těchto aktivitách
dotačních titulů z různých zdrojů. Nesmíme zapomínat ani na
práci s mládeží a ve spolupráci se školskými zařízeními
zřizovat kroužky mladých pěstitelů, pořádat soutěže,
přednášky, ale i praktické ukázky a zapojit děti do života
v zahradách nejen školních, ale hravou formou především
v zahradách vlastních.
Od tohoto záměru nás nesmí odradit ani neustále se měnící
a komplikovanější legislativní podmínky pro činnost zájmových
spolků, které přináší zvýšené administrativní nároky při pře12

registraci všech organizačních jednotek i Svazu jako celku.
Abychom však i nadále mohli vykonávat svou činnost, musíme
se přizpůsobit a dodržet požadavky, které na nás současná
legislativa klade. I to je jeden ze stěžejních úkolů pro vrcholné
orgány Svazu do budoucna. Jednat se státními orgány,
prosazovat zájmy Svazu do přípravy nově vznikajících zákonů,
prosazovat uznání zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšnou činnost a dosáhnout změny pojetí postavení zájmových organizací vůbec. Je samozřejmě nutné udržovat kontakty a jednání i na úrovni krajské a místní samosprávy.
V problematice zahrádkářských osad a získávání půdy pro
zahrádkářskou činnost, musíme být nápomocni při jednání
s obecními a městskými zastupitelstvy. Prosazovat při vytváření územních plánů zachování zahrádkových osad a zeleně
jako „plíce měst“. Při jednání v zahrádkových osadách poskytovat organizační i právní podporu. Podporovat různé formy
a trendy zahrádkaření nejen v městských aglomeracích.
Hlavní programové cíle ČZS

- Obnovit důstojné postavení Českého zahrádkářského svazu
a zahrádkářské činnosti ve společnosti dokončením prací
na přijetí zahrádkářského zákona a prosazováním úprav
obecně závazných předpisů ve prospěch zájmových organizací, především snížení administrativní zátěže.
- Zapojit se místně i regionálně do společenského života,
např. formou Dnů otevřených zahrad, stát se partnerem
místních samospráv při pořádání kulturních a společenských akcí, výstav, přednášek a seminářů, ale i při přípravách územních plánů a snažit se o zachování podílu
zeleně uvnitř měst.
- Vytvářet podmínky pro stabilizaci a aktivizaci členské základny cestou zvyšování kvality a akceschopnosti funkcionářského aktivu na všech úrovních. Zvyšovat odbornost
členů orgánů svazu a odborných instruktorů prostřednictvím
seminářů, oblastních porad a využíváním interních medií a
publikací.
- Vytvářet podmínky pro získávání nových členů se zájmem o
zahrádkářskou a spolkovou činnost, především z řad mladší
a střední generace a žen, prostřednictvím aktivizace
činnosti především nižších organizačních složek za pomocí
vhodných motivačních faktorů (organizačních, materiálních i
finančních).
- Využít vlnu zájmu o produkci vlastního ovoce a zeleniny a
nabídnout zájemcům o komunitní zahrádkaření platformu
pro realizaci v našich zahrádkových osadách. Navázat spolupráci s již vzniklými komunitními zahradami a nabídnout
odborné poradenství a pomoc.
- Stabilizovat spolkovou činnost v zahrádkářských osadách,
poskytovat organizační i právní pomoc při řešení vlastnických vztahů, při jednání s místní samosprávou, při
získávání půdy a zakládání nových zahrádkových osad, při
řešení vnitřních sporů a napomáhat při zavádění vnitřních
předpisů (např. osadních řádů) a zlepšení sousedských i
mezilidských vztahů.
- Vytvářet podmínky umožňující členům i organizačním
jednotkám zjednodušit a zpřístupnit zdroje pro jejich činnost
(materiální i finanční) a tím zvýšit pocit sounáležitosti
s Českým zahrádkářským svazem.
- Zvyšovat informovanost uvnitř ČZS, ale i prezentaci mimo
ČZS. Kromě klasických tištěných informačních kanálů
(Zahrádkář, Zpravodaj, Rukověť) je nutné rozšiřovat elektronické formy komunikace přes webové stránky ČZS,
časopisu Zahrádkář a Facebook.
- Připravit důstojné oslavy 60. výročí vzniku ČZS v roce 201 7
a pří této příležitosti představit ČZS jako moderní zájmový
spolek reflektující na společenské změny i změny moti-

-

-

-

-

vačních faktorů lidí o zahrádkaření, zdravý životní styl a
aktivní odpočinek.
Spolupracovat s masmédii (regionální i celostátní tisk,
rozhlas a TV) a jejich prostřednictvím popularizovat aktivity
Českého zahrádkářského svazu, především výstav, seminářů a přednášek.
Udržet vysokou úroveň a kvalitu časopisu Zahrádkář, zvyšovat jeho propagaci zaměřenou na získávání čtenářů a
popularizaci zahrádkářského hnutí. Rozšiřovat jeho elektronickou verzi jako podporu tištěnému vydání.
Udržet vysokou odbornou úroveň seminářů, přednášek a
školení pro pokročilé zahrádkáře, ale zároveň vytvářet programy pro začínající zahrádkáře a spíše populárně-naučnou formou získat jejich zájem.
Zpracovat koncepci výstavní činnosti, přehodnotit účast na
celostátních akcích a spolupráci a výstavišti a výrazněji
podporovat kvalitní regionální výstavy pořádané Krajskými
koordinačními radami, případně opravdu výjimečné akce
místního významu.
Pokračovat v práci s mládeží. Udržet vysokou úroveň celostátní soutěže Mladý zahrádkář, hledat nové formy oslovení
mladé generace, atraktivní formy soutěží nebo výstav
s vlastními výpěstky, podpora pěstitelských kroužků mladých zahrádkářů, spolupráce se školami, zapojení dětí do
života na zahradě.
Zajistit dokončení registrace všech organizačních jednotek
ČZS u rejstříkového soudu do konce roku 201 6, jak vyžaduje nový Občanský zákoník a tím získat právní status
k další činnosti.
Zefektivnit systém řízení svazu a čerpání finančních prostředků ČZS při péči o majetek a zachování činnosti fungujících organizačních jednotek s ohledem na snižující se
členskou základnu.
Hledat nové možnosti získávání dotací a grantů na všech
úrovních ČZS – ministerstva, krajské úřady, zastupitelstva,
zapojením do činnosti Místních akčních skupin (MAS), ale i
programů přeshraniční spolupráce.
Udržovat úzké vztahy a ostatními zájmovými svazy v České
republice, společně postupovat ve vztahu ke státním orgánům a legislativě. Předávat si zkušenosti v oblasti organizační, právní i ekonomické nejen na úrovni nejvyšších orgánů, ale spolupracovat i na úrovni základních organizací.
Udržovat vztahy a vyměňovat si zkušenosti se zahrádkářskými spolky okolních zemí na úrovni republikových
orgánů, ale rovněž na úrovni místní – příhraniční a vytvářet
společné projekty přeshraniční spolupráce s možnostmi
čerpání dotačních titulů.
Schválená vyznamenání na rok 2015

Územní sdružení/oceněný ZO
Benešov

ocenění

Ing. Ferdinand Polačko
Josef Linhart
Anna Škvorová

Poměnice
Benešov
Benešov

bronz
zlatá růže
zz stříbro

Marie Fialková
Vladimír Kralčiak
Antonín Morávek
Vilém Vlček
Jaroslav Lepič
Miloš Rochelt

Pelargonie-Loděnice
Beroun-Na ptáku
Mořina
Beroun-Na ptáku
Chyňava
Beroun - Vinice I.

bronz
bronz
bronz
bronz
zlatá růže
zz stříbro

Jaroslava Vaverková
Josef Kožíšek
Daniela Ouředníčková

Slaný č.11
Kladno č.1 5
Brandýsek č.2

Beroun

Kladno

bronz
bronz
bronz

Miloslav Šach
Ing.Blanka Jirglová
Karel Sedlák

Kolín

Kladno č.1 5
Lány
Kladno č.1

ZO Drahobudice

Kutná Hora

stříbrná m.
stříbrná m.
kniha cti
bronz

Pavel Herodes
Bohumil Kruliš
ZO ČZS Vrdy

Kutná Hora
Čáslav

Jiřina Synáčková
Václav Hazuka

Skalka Kr.n/Vlt.
č.1 Nymburk

bronz
zz stříbro

Hana Holešovská
Bohumil Frydrych
Jiří Simon

Písty
č.1 Nymburk
Městec Králové

zlatá růže
bronz
bronz

Karel Benajtr
Jaroslav Durčo
Stanislav Svatoš
Jan Kamelský
Jiří Šťastný
Monika Ketnerová

Bašť
Líbeznice
Čelákovice
Zdiby-Přemýšlení
Brandýs n/L
Veleň

stříbrná m.
stříbrná m.
bronz
zlatá růže
bronz
bronz

Jana Smorádková
Ludmila Vrňáková
Ladislav Pachman

Hradištko p/Medníkem
Hradištko p/Medníkem
Rudná

bronz
bronz
stříbrná m.

Václav Trčka
Ladislav Rod

Rožmitál p/Třemšínem
Rožmitál p/Třemšínem

stříbrná m.
stříbrná m.

Jiří Hloušek
Jindřiška Jílková
Ing. Václav Vohralík

SZO Martagon
Rakovník Bartoň
Mutějovice

stříbrná m.
zlatá růže
kniha cti

Ing. Karel Matuška
Vojtěch Varga
Petr Hrubecký

Č.Budějovice-město
Nové hrady
Dobrá Voda

stříbrná m.
bronz
bronz

František Šejda
Ing. Jan Kohout
Ing. Josef Bartoš

Lomnice n/Lužnicí
Jitka J.Hradec
Bobelovka J.Hradec

bronz
bronz
zlatá m.

Marie Fialová
Josef Fiala
Josef Křikava

Humpolec II.
Žirovnice
Želiv

Alena Jannacková
Marie Vilímková
Rudolf Sváček

Mirovice
U rybníků
Šobrovna Písek

zlatá růže
bronz
bronz

Jitka Lukschová
Libor Marek
Zdeněk Lískovec
Ing. Zdenka Beranová

Volary
Prachatice 3
Prachatice 2
Volary

zz stříbro
bronz
bronz
bronz

Ivan Prihara
Janu Pučerovi

Volyně
Štěkeň

stříbrná m.
stříbrná m.

Marie Křemenová
Marie Dědová
Marie Šrůmová

Radimovice u Želče
Chotoviny
Vápenná Strouha

stříbrná m.
bronz
bronz

Anna Lorencová
Alexandr Kubáček
František Fay
ZO ČZS Holýšov

Staňkov
Horšovský Týn
Staňkov

stříbrná m.
stříbrná m.
bronz
zz stříbro

Mělník

Nymburk

Prahavýchod

Praha–západ

Příbram

Rakovník

Č. Budějovice

Jindřichův Hradec

Pelhřimov

Písek

Prachatice

Strakonice
Tábor

Domažlice

bronz
bronz
bronz

stříbrná m.
stříbrná m.
zlatá m.
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Cheb

Miroslava Kamenická
ZO ČZS Mar.Lázně
JUDr. Lubomír Cukr
Irena Lencová
Miluše Tušková
František Jurčák
Miroslav Lopata

Cheb,Skalka
Bažantnice
Cheb,Skalka
Aš I.
Mariánské Lázně
Hranice
Lipová,Mechová

Oldřich Macura
Jiří Pavelka
Ladislav Vasilečko
Horst Riedl
František Krejčí
Marie Velichová

Ostrov
Ostrov
Ostrov
Zátiší+
Pod internátem
Pod internátem

Josef Šota
Jaroslav Schejbal
Ing. Josef Novotný
Ing. Jaroslav Nováček

Švihov
Předslav
Janovice n/Úhlavou
SZO Klat.karafiát

Miloslava Hošková
Ing. Libor Ženíšek
Ing.Jaroslav Salášek

Šťáhlavy
Plzeň-Mikulka
Plzeň-Letná

Lubomír Kučera
Stanislav Diviš
Marie Baborová

Dobřany
Dvorec
Dobřany

Blanka Šambergrová
Ing. Václav Němec
Miroslav Piškule

Plasy
Horní Bělá
Plasy

Miloslav Čejka
Bohumil Kutina
Václav Hájek

Hrádek u Rokycan
Rokycany
Strašice

Ferdinand Janatka
Miroslav Ohnesorg
Karel Junek
Miroslav Valenta
Stanislav Blaho
Ludmila Hurdichová

Horní Slavkov č.1
Březová
Chodov
Sokolov č.2
Rotava
Kynšperk n/Ohří

Zdeňka Vujčíková
ZO ČZS Tachov-střed
Václav Smihrodský
Ing. Václav Zacpal

Tachov-střed
Tachov-střed
Staré Sedliště

bronz
zz stříbro
stříbrná m.
zlatá m.

Marcel Štědra
Zdeněk Kopecký
Ivo Trnka

Radvanec
Mimoň č.1
Doksy č.1

bronz
bronz
stříbrná m.

Čestmír Minařík
Regina Benešová
Milada Pluháčková
Božena Sýkorová

Dolní Křečany
Dolní Křečany
Dolní Křečany
Dolní Křečany

Josef Houdek
Alena Fišerová
Eva Fričová
František Znamenáček
Alena Nováková
Vladimír Rajsigl

Zátiší Chomutov
Bezručova
Na Moráni
Jitřenka Chomutov
Vesna
Otvice

Jaroslav Flajšman
Jana Hujerová
Jitka Šrámová

Železný Brod
Mšeno-jih
Mšeno-jih

Karlovy Vary

Klatovy

Plzeňregion

 jih

 sever

Rokycany

Sokolov

Tachov

Česká Lípa

Děčín

Chomutov

Jablonec n/Nisou
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bronz
zz zlato
stříbrná m.
bronz
bronz
stříbrná m.
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
stříbrná m.
zz stříbro
bronz
bronz
bronz
stříbrná m.
bronz
stříbrná m.
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
stříbrná m.
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz

bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
zlatá růže
stříbrná m.
stříbrná m.
bronz

Liberec

Miloš Fiala
Ing. Jitka Jágrová
Alena Navrátilová
Josef Čtvrtník
Ladislav Charvát
Ladislav Myška
Miroslav Pašek

Králův háj
Pavlovice
Liberec-letiště
Jeřmanice
Svárov
Úvozní
Úvozní

bronz
bronz
bronz
zlatá m.
zlatá m.
zlatá m.
zz stříbro

Ing. Josef Kazda
Emil Paulduro
JUDr. Josef Huťka
Václavu Fišerovi
Mgr. Stanislav Janda

Litoměřice č.1
Žitenice
Litoměřice č.4
Libochovice
Třebívlice

bronz
bronz
stříbrná m.
kniha cti
kniha cti

Ing. David Hotový
Josef Jebavý
Alla Křížová
Daniela Kubánková
Jaroslav Rychtařík
Ladislav Smreček
Ing. Josef Kříž
ZO ČZS Veltěže

Louny č.1 0
Jimlín
Podbořany č.3
Žatec 1 8
Louny č.3
Louny č.1 0
ÚS Louny

bronz
bronz
stříbrná m.
bronz
bronz
bronz
zz zlato
zz stříbro

Vlasta Seidlová
Václav Michálek
Emilie Rohanová
Jaroslav Vedral
Konstantin Smrček
Václav Žitný
Milan Mareš
Juraj Rusič

Vtelno č.1
Vinohradská,Litvínov
Pod Reslem,Most
České Zlatníky
Chudeřín č.2
Vtelno č.1
Pod Resslem č.7
Litvínov

Evžen Flégl
Jiřina Schillerová
Zdeněk Mlýnek
Ruda Vavřička
Dpt. Miroslav Turišin
Ladislav Kukla
Helena Vítová

Střelná
Střelná
č.1 Bílina
č.1 Bílina
Hrob-U Radnice
č.2 Novosedlice
č.6 Teplice

Ing. Marie Červená
Jana Ondrůšková
Eva Jindáčková
Jaroslava Hubková

Za hradem Střekov
Bertino Údolí
V.Březno-Vítov
Velké Březno-Vítov

Ota Jirák
Věra Hladíková
Jaroslav Beránek
ZO ČZS Chotěboř

Světlá n/Sázavou
Pohled
Havlíčkův Brod

bronz
stříbrná m.
zlatá m.
zz stříbro

RNDr. Irena Hanovcová
Ing. Norbert Malachta
Josef Samek
Miroslav Lerch
Ing. Jaroslav Hejna
Ing. Pavel Cvrček
Pavel Martínek
ZO ČZS Stěžery

ÚS
ÚS
Boharyně
Zlatá růže
Oreb Třebechovice
Lhota pod Libčany
Svobodné Dvory

zlatá růže
zlatá růže
zlatá m.
zlatá m.
bronz
bronz
bronz
stříbrná m.

Ing. Jiří Petříček
Vlastimil Bureš
Jiří Drbal

Chrudim-město
Hlinsko
Chroustovice

bronz
stříbrná m.
stříbrná m.

Libuše Plecháčová
Zdena Drábková
Zdeňka Batelková

Lázně Bělohrad
Lázně Bělohrad
Nová Paka

bronz
bronz
bronz

Litoměřice

Louny

Most

Teplice

Ústí n/Labem

Havlíčkův Brod

Hradec Králové

Chrudim

Jičín

bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
zlatá m.
zlatá m.
bronz
bronz
bronz
bronz

Náchod

Horst Schirlo
Police n/Metují
Jiřina Machková
Jaroměř Třešňovka II
ZO ČZS Teplice n/Metují

Pardubice

bronz
bronz
zz stříbro

Drahomíra Kuncová
Anna Berková
Josef Šmerák
Rafael Kolek

Břeclav,Na Širokých
Břeclav,Sdružené os.
Hrušky
Křepice

Ing. Miroslav Drdla
Ing. Karel Mikulášek
Miroslav Kuja
Miroslav Krajíček
Miloslav Topič
Ing. František Fojtík
Mgr. Aleš Hába
František Mišurec

Otrokovice-Újezdy
Otrokovice-Újezdy
U rybníka-Slavičín
Vesník-Klečůvka
Bohuslavice u Zlína
Nedašova Lhota
Sad Burešov
Žlutava

bronz
bronz
stříbrná m.
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz

Anna Černochová
Karel Kučera
František Vybíral
František Jakubíček
Jaroslav Jílek
Růžena Prachařová
Ing. Jan Mlček
Josef Lacek
Zdeněk Tesařík

Salajka
Hovorany
Rohatice
Kozojídky
Mikulčice
Velká n/Veličkou
Veselí n/Moravou
Kozojídky
Mikulčice

bronz
zlatá m.
stříbrná m.
bronz
ZZ stříbro
bronz
stříbrná m.
stříbrná m.
stříbrná m.

Karel Novák

Nová Říše

Zlín

Richard Březina
Ing. Zdeněk Dvořák
Miloš Hásek
Milan Vyhnálek
Otakar Bartůněk
Bohumil Hanoušek

Holice
Višňovka
Chvaletice
Jesničánky
L.Bohdanec-Za lázněmi
Halda II.

bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz

Karel Joukl
Ing. Vítek Losenický
Stanislav Trtík
Josef Karlec
František Břečťan
Jindřich Vanický

Zlatý Potok
Kostelec n/Orlicí
Rychnov n Kn.č.1
Častolovice
Chleny
Potštejn

bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz

Gabriela Wilderová
Josef Král
Jiří Navrátil
Zdena Vavřínová
Edita Staňková
Jaroslav Klimeš
ZO ČZS Koclířov

Křenov
Rozkvět Litomyšl
Bystré
Dolní Újezd
Moravská Třebová
Borová

bronz
bronz
bronz
bronz
stříbrná m.
zz stříbro
bronz

Trutnov-Kryblice
Trutnov-Kryblice
Trutnov-Vnitřní město
Trutnov 2
Trutnov 2
Trutnov-Vnitřní město

stříbrná m.
bronz
stříbrná m.
bronz
bronz
stříbrná m.
bronz

Prostějov

Uherské Hradiště

Rychnov n/Kn.

Svitavy

Trutnov

ZO ČZS Batňovice
Miloslava Gojdášová
Miroslava Jezdinská
Věra Maryšková
Jiří Dušek
Eva Melicharová
Eva Minaříková

Ústí n/Orlicí

Ing. Radomír Taraška
Miroslav Kosek
Marie Jirásková
Karel Holeček
ZO ČZS Králíky
Ing. Aleš Kubíček

Letohrad
Těchonín
Jablonné n/Orlicí
Choceň-město
Dolní Dobrouč

zlatá m.
bronz
stříbrná m.
bronz
zlatá m.
bronz

Zdena Slámová
Marie Pytelová
František Kuchař

Boskovice
Kotvrdovice
Rájec-Jestřebí

bronz
bronz
stříbrná m.

Ing. Josef Dočekal
Rostislav Mazel
Zdeněk Hort
Miloš Ogorník
Jaroslav Blažek
Ladislav Prokeš
Jan Čoupek
Ing. Milan Novotný
Ing. Břetislav Mičulka
Ing. František Vrána

Bosonohy
J.Ř.Mendla
J.Ř.Mendla
J.Ř.Mendla
J.Ř.Mendla
Bosonohy
Bosonohy
ÚS Brno-město
SZO Lilium
ÚS Brno-město

bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
stříbrná m.
stříbrná m.
bronz
zz stříbro
zz stříbro

František Dostál
Mgr. Marie Kulhánková
Mgr. Josef Flíček
Ing. Jiří Procházka
Jan Šotnar
Roman Miškář

Šlapanice
Tišnov
Ivančice
Šlapanice
Židlochovice
CEMO Mokrá

zlatá m.
bronz
stříbrná m.
zlatá růže
stříbrná m.
bronz

Rudolf Poslušný
František Hlaváček
Karel Kadlec

Hustopeče
Křepice
Bulhary

zz stříbro
stříbrná m.
stříbrná m.

Blansko

Brnoměsto

Brnovenkov

Břeclav

Hodonín

Jihlava

Kroměříž

Hana Mejstříková
Prusinovice
Ing. Zdeněk Vácha
Zborovice
Ing. Stanislav Inquort,CSc. Holešov
Alice Kovářová
č.1 Kroměříž

bronz
bronz
bronz
bronz

bronz
bronz
stříbrná m.
zlatá m.
zz stříbro

Josef Zapletal
Jan Horák

Čehovice
Čehovice

Ing. Jaroslav Marek
Antonín Svoboda
Františka Blažková

Lesonice
Pod borovím
Jinošot

bronz
bronz
stříbrná m.

Josef Koníček
Jaroslav Šeda
Jiří Galuška
Josef Kužela
Antonín Omelka
Jaroslav Hradil
ZO ČZS Uherský Brod
ZO ČZS Boršice

Uherský Brod
Buchlovice
Uh.Ostroh
Vlčnov 1 41
Jalubí
Staré Město

zlatá m.
stříbrná m.
stříbrná m.
bronz
bronz
bronz
zz stříbro
zz stříbro

Josef Krejčí
Jiří Svoboda
Vít Toman
Ladislav Podaný

Nížkovice
Slavkov u Brna
Holubice
Orlovice

zz zlato
stříbrná m.
bronz
bronz

Josef Moučka
Pavel Dohnal
Lubomír Mikó
Stanislav Živna

Dobšice
Práče
Práče
Bohutice

Ing. Milan Andrýsek
Bohuslav Tulis
Karel Veselý
Ladislav Havlík
Jan Růžička
Jiří Veselý

Žďár č. 3
U Klafárku
Velké Meziříčí
Žďár - město
Žďár - město
U Žďasu

bronz
bronz
stříbrná m.
stříbrná m.
zlatá m.
zlatá růže

Josef Balažík
Josef Kužela
Vladimír Orálek

Zlatá Opavice
Rýmařov
Bruntál

bronz
bronz
bronz

Třebíč

Vyškov

Znojmo

Žďár n/Sáz.

Bruntál

bronz
bronz

bronz
bronz
bronz
zz stříbro
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Ing. Jiří Horáček
Jan Janáč

Bruntál
Rýmařov

bronz
stříbrná m.

Mgr. Miroslav Doležal
Václav Kuldan
Jaroslav Folta
Otakar Urbanec
Jaroslav Vícha
Jan Tacina

Riviera F.M
Vratimov
Stará Ves n/Ondřejnicí
Nová Osada F.M
Riviera F.M
Jablunkov

bronz
bronz
zlatá m
bronz
bronz
stříbrná m.

Zdeňka Poledníková
František Bonček
Hildegarda Monczková
Josef Vítámvás
Margita Bialková
Ludmila Orságová
Ivan Topolčan
Robert Krayzl

Staré Město,Karviná
Dětmarovice
Stonava
č.1 8 Na Kopci
Karviná Mizerov
Přátelství,Karviná l
č.1 6 Karviná
č.7 Havířov

bronz
bronz
bronz
bronz
stříbrná m.
stříbrná m.
zlatá m
zlatá m

Ing. Vojtěch Honč
Svatava Kunčarová
Rudolf Poláček
Rostislav Špaček
Radovan Šimčík

Lubina
Kopřivnice-město
Příbor
Veřovice
Jistebník

zlatá m
zz zlato
bronz
zlatá m
bronz

Antonín Kopřiva
Anna Šišková
Erika Medveďová
František Muzikant
Alena Odstrčilová

Olomouc-město
Slavonín
Slavonín
Tršice
Bělkovice-Laštany

stříbrná m.
bronz
bronz
bronz
bronz

Marie Musiálová
Ing. Jiří Lokoč
Reinhold Tomíček
František Schreier
Josef Martínek
Josef Volný

Opava-Otická
Oldřichov
Štěpánkovice
Neplachovice
U Vodárny
Neplachovice

stříbrná m.
stříbrná m.
bronz
bronz
bronz
zlatá m.

Zdeněk Špak
Bohumil Balnar
Gabriela Čejková
Luděk Červený
Šárka Struhalová
Josef Jaroš
Alfons Šmuch
Jana Šeptáková
Pavla Majerová
Waltr Sýkora

Krásné Pole
Poruba - Ves
Výškovice
Bartovice
Polanka n/Odrou
U Sádek
Petřkovice
Muglinov
Radvanice
Hošťálkovice

Milan Šťastný
Vlastimila Martinková
Jana Navrátilová
Miroslav Poledňák
Pavel Šikula
Stanislav Rozehnal

Lipník n/B
Beňov
Dolní Nětčice
Hranice č.1
Kojetín
Tovačov

Ing. Josef Dobeš
Jaroslav Kocián
Milan Suchý
Vladimír Hudos
ZO ČZS Sobotín
Ernest Rajnoha

Postřelmov
U loděnice
Javoříčko
Dolní Studénky

FrýdekMístek

Karviná

Nový Jičín

Olomouc

Opava

Ostrava

Přerov

Šumperk  Jeseník

Hanušovice

bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
zlatá m.
zlatá m.
kniha cti
zz stříbro
zz stříbro
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
zlatá růže
bronz
bronz
bronz
zlatá m.
zlatá růže

Vsetín

Ing. Oldřich Bečvář
Ing. Vítězslav Kotas
Ing. Pavel Neradílek
Ing. Josef Taurek
Josef Nosálek
Petr Orság

Val.Meziříčí č.3
Krhová
Dlúhé
Rožnov Kramolišov
Ratiboř
Vsetín Rokytnice

stříbrná m.
zlatá m.
stříbrná m.
stříbrná m.
bronz
bronz

Marta Cimlerová
Karel Hájek
Jiří Čech
Ing. Bohdan Kraus
Vlastimil Běták
Marie Hrdinová
Ladislav Kalina
Ing. Jaroslav Zápotocký
Emil Kahoun
Karel Procházka

Draháň
Barrandov
Barrandov
Barrandov
Cholupická 1
Újezd nad Lesy
Draháň
Nad Zámečkem
Skalka
Újezd nad Lesy

bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
stříbrná m.
stříbrná m.

Praha

Spolupráce s výstavišti v roce 2015

Zvýhodněné ceny vstupného pro čtenáře časopisu
Zahrádkář a členy ČZS
Tržnice Zahrady Čech Litoměřice 8.–12. 4. 2015

Běžné vstupné . . . . . . .70 Kč Zvýhodněné vstupné . . .50 Kč
Důchodci, děti, ZTP . . .40 Kč Důchodci, děti, ZTP . . . .25 Kč
Rodinné vstupné . . . .1 50 Kč Rodinné vstupné . . . . .1 30 Kč

Zahrada Čech Litoměřice 11.19.9.2015

Běžné vstupné . . . . . .1 20 Kč Zvýhodněné vstupné . . .70 Kč
Důchodci, děti, ZTP . . .90 Kč Důchodci, děti, ZTP . . . .50 Kč
Rodinné vstupné . . . .250 Kč Rodinné vstupné . . . . .1 50 Kč
Zvýhodněné vstupenky je možné zakoupit osobně v Infocentru města Litoměřice, při počtu více jak 1 5 ks je výstaviště
zasílá také poštou a čtenáři časopisu Zahrádkář mají bonus
navíc! S vystřiženým kuponem z časopisu (č.3/201 5 – Tržnice,
č. 8/201 5 - Zahrada) mohou vstupenky zakoupit v průběhu
výstav přímo na pokladnách při vstupu do výstavního areálu.
Flora Olomouc jaro 23.26.4.2015
Flora Olomouc léto 20.23.8.2015
Flora Olomouc podzim (Hortikomplex) 1.4.10.2015

Speciální slevová akce 30% sleva vstupného na hromadné
zájezdy členů Českého zahrádkářského svazu.
Pro nečleny ČZS platí při hromadných zájezdech sleva 20 %
z ceny vstupného.

OBSAH

I. sněm Českého zahrádkářského svazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Úvodní slovo nového předsedy ČZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
USNESENÍ z mimořádného zasedání RR ČZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zhodnocení uplynulého volebního období 201 0-201 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Usnesení ze sněmu ČZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Programová orientace ČZS na období let 201 5–201 9 . . . . . . . . . . . . . . .1 2
Schválená vyznamenání na rok 201 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3
Spolupráce s výstavišti v roce 201 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6

Zpravodaj vydává Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí

Rokycanova 31 8/1 5, 1 30 00 Praha 3, tel.: 222 782 71 0, 222 783 225, e-mail: ustredi@zahradkari.cz, web: www.zahradkari.cz,
pro potřebu organizačních složek ČZS.
Technický redaktor: Ing. Miloš Kožešník. Za obsahovou a věcnou stránku příspěvků odpovídají autoři.
Dáno do tisku 1 0. 1 2. 201 4 Tisk: Tiskárna MV, p.o., Praha 4. Podáno u České pošty - středisko POSTSERVIS

