
 

Výroční zpráva o činnosti ZO ČZS Kyjov za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017. 

 

Dobrý den vážení přátelé, milí hosté. 

Dovolte mi, abych vás ve své zprávě seznámil s činností naší organizace v uplynulém 

roce a částečně i v roce 2017 a zároveň abych vás seznámil s plánem činnosti pro 

letošní rok. Jak jste si asi všimli, naše tradiční výzdoba na členské schůzi je obohacena 

šedesátkou. Znamená to, že v roce 2017 slavíme 60. let od založení Českého 

zahrádkářského svazu a pořádané akce budou také oslavou tohoto významného 

výročí. 

Jednou z částí naší činnosti jsou akce vzdělávací. Podobně jako v loňském roce jsme 

zajistili ve spolupráci s firmou Lipera školení pro vinaře. Vinaři se také zúčastnili 

školení, které organizovaly jiné organizace, to poslední bylo v Dubňanech. Školení 

jsme také zajišťovali a organizovali sami, jeden náš člen před 14-ti dny proškolil 25 

vinařů ve Veselí nad Moravou. Jednalo se o školení degustátorů. V rámci odborné 

činnosti a dalšího vzdělávání našich členů na úseku ovocnářství, vinařství, 

květinářství, okrasného zahradnictví a také zelinářství uskutečňujeme odborné 

zájezdy. V průběhu roku jsme navštívili celorepublikové výstavy Floriu Kroměříž, Floru 

Olomouc a také největší květinářskou výstavu Evropy v rakouském Tullnu. Uspořádali 

jsme zájezd na zemědělskou výstavu Agrokomplex do Nitry, která byla spojena 

s koupáním v termálech Horné Saliby. K relaxačním zájezdům patří také návštěva 

termálních lázní ve Velkém Mederu, kde jsme v roce 2016 byli 2 x. Bohužel 

zájezdovou činnost v letošním roce musíme redukovat a to z důvodu horší finanční 

situace naší organizace. Jarní mrazy v loňském roce se značně podepsaly na úrodě 

ovoce, které zpracováváme v naší pálenici. Neurodily se meruňky a malá byla úroda i 

modrého ovoce. Pálenice, která je běžně v provozu od poloviny srpna do ledna roku 

následujícího, zahájila pálení až v listopadu. V tomto měsíci se pálilo se asi jenom 9 

dnů a stejná situace byla v měsíci prosinci. Jenom pro srovnání s jinými roky – v roce 

2014 jsme vyrobily deset tisíc litrů absolutního alkoholu, v roce 2015 pět tisíc litrů a 

v loňském roce jeden tisíc litrů AA. Podobná situace byla v naší moštárně. 3.240 litrů 

moštu byl jen zlomek toho, co moštárna je schopna vyprodukovat v letech, kdy je 

výrazně lepší úroda. To se samozřejmě projevilo v příjmech do naší pokladny. Pro 

letošní rok jsme také museli zvýšit příspěvek členů na některé vícenákladové zájezdy.  



 

Týká se to zájezdů do Tullnu a Velkého Mederu. Výbor také vyhodnotil zájezdovou 

činnost a zjistil, že některá navrhovaná opatření se minula účinkem. Například 

podmínkou pro relaxační zájezdy byla aktivní účast členů při výstavě ovoce. Chtěli 

jsme, aby si členové slevu na zájezdy nějak zasloužili a něco pro naši organizaci 

udělali. Někteří to vzali poctivě a své výpěstky na výstavu přinesli, někteří našli ve 

škarpě pár nahnilých jablek a tím chtěli získat již zmiňované výhody. Každý si umí 

spočítat, že když se stane jakoby členem a zaplatí členský příspěvek, na rozdílu 

poplatků za nečlena se mu to brzy vrátí. Nedávno se stalo, že se jedna paní přišla 

zeptat, jestli už se zapisuje na zájezdy, a když ji bylo řečeno, že ještě ne, tak řekla, že 

členský příspěvek zaplatí, až se bude moci na zájezd zapsat. Už jsem z tohoto místa 

mockrát apeloval na to, že nejsme cestovní kancelář a zájezdy organizujeme pro své 

aktivní členy a mimo relaxační činnosti nám jde především o vzdělávání našich členů. 

Naše vstřícnost a benevolence při organizování zájezdů má však své meze. Roznesla 

se po okrese a vytvořila se skupina „zájezďáků“, pro které členství v naší organizaci je 

jenom dobrou slevou na výlet. Mrzelo nás to, ale částečně jsme tolerovali tuto 

skutečnost, protože bylo dostatek prostředků. Nyní je situace jiná a budeme muset 

lépe rozlišovat, kdo a hlavně proč je našim členem. 

Do vzdělávací činnosti můžeme také zařadit páteční poradenství. Naši odborníci jsou 

v tento den připraveni v kanceláři svazu pomoci odbornou radou nejen členům naší 

základní organizace, ale i dalším občanům našeho města. 

 Na úseku práce s mládeží organizujeme v našem zařízení okresní kolo soutěže 

v odborných dovednostech a znalostech o přírodě.  Poskytli jsme prostory a zakoupili 

ceny pro nejlepší. Ti se pak účastnili celorepublikového kola a velmi pěkné umístění 

přivezla Markéta Ambrosková. Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci 

nejen naší ZO, ale i města Kyjova. 

Už jsem se okrajově zmiňoval o Výstavě ovoce, zeleniny a květin. Nejdříve jsme 

zvažovali, zda výstavu pro malou úrodu, především ovoce, uskutečnit. Nakonec výbor 

rozhodl, že mnohaletou tradici nepřerušíme a výstava se konala třetí víkend v září. 

Díky členům výboru se podařilo sehnat dostatečné množství exponátů a výstava byla 

velmi pěkná. Opět jsme ji obohatili o výtvarné práce žáků kyjovských mateřských a 

základních škol. Nejlepší práce jsme vyhodnotily a jejich autoři obdrželi věcné ceny.  

 



Tady je nutné poděkovat starostovi a vedení města, že se s námi podíleli na 

zakoupení cen pro vítěze. Osobně jsem měl radost se zvýšeného zájmu veřejnosti o 

tuto výstavu. Pátek, který je určený především pro školáky přilákal naši mládež, ale i 

sobota a neděle byla veřejností  uspokojivě navštívena. 

Již tradičně v měsíci lednu organizujeme ples zahrádkářů. Také letos především 

členové výboru sehnali bohatou tombolu, ve které vyhrává každý zakoupený los a 

ještě je možnost vyhrát v hlavní tombole hodnotnou cenu, kterých bylo celkem 12. 

Touto cestou bych chtěl opět poděkovat městu za věnování hlavní ceny. Loni jsem 

vás informoval, že máme v úmyslu před konáním plesu oslovit také naše členy a 

požádat je o příspěvek do tomboly. Někteří máte nadbytek ovoce, případně 

zavařenin, nebo marmelád, nakládané okurky a další zpracované výpěstky. Letos jsme 

vás na tuto možnost upozornili na našich nástěnkách, bohužel snaha se minula 

účinkem a jenom 2 naši členové darovali cenu do tomboly. 

Samostatnou kapitolou lze označit práci našich vinařů sdružených ve vinařském 

spolku. Josefský košt se letos mimořádně podařil. Vinaři shromáždili přibližně 650 

vzorků vín převážně z Kyjova a okolí. Zorganizovali degustaci vín, vytiskli katalogy a 

diplomy, předali 7 zvláštních cen pro nejlepší vína. To vše je spojeno s velkou prací a 

odměnou je pak spokojenost návštěvníků Josefského koštu. Letos ho navštívilo 610 

milovníků vína a společně s hosty a sponzory bylo v tomto sále a přísálí okolo 700 

návštěvníků. Cimbálová muzika, děvčata nalévající víno v krojích, následně jejich 

společné vystoupení, ale především skvělá vína, lákají návštěvníky nejen z Kyjova a 

okolí, ale všech koutů Moravy. Chtěl bych z tohoto místa vinařům poděkovat a 

především Ing. Pelčákovi – vedoucímu vinařského spolku. Získané finanční prostředky 

využívají pak dále pro svoji činnost, která je zaměřena na další vzdělávání a získávání 

zkušeností. Toto úterý 4. dubna jedou společně navštívit Salon vína do Valtic, kde je 

možnost ochutnat sto nejlepších vín vyrobených v ČR. V roce 2016 navštívili firmu 

Masaryk na Slovensku, Zámecké vinařství ve Bzenci, Spilberg Archlebov a Vinařství 

Štěpán Maňák v Žádovicích. Mimo degustaci jejich vín, jde také o nové technologie 

při zpracování hroznů a výrobě vína, až po prohlídky vinařství nebo vinohradů. 

Na několika posledních výročních členských schůzích jsem vás informoval, že naše 

organizace má zájem koupit družstvo Přítel. Jedná se o objekty prodejny na Luční ulici 

v Nětčicích a přilehlé budovy jako jsou kanceláře a garáže. Bohužel zdlouhavé 

administrativní procesy způsobily, že až v tomto roce dojde k prodeji těchto  



 

nemovitostí. Výbor na své poslední schůzi v měsíci březnu rozhodl, že náš zájem o 

koupení tohoto areálu pořád trvá a naplníme usnesení výroční členské schůze z roku 

2015. Objekty byly postaveny zahrádkáři, zahrádkáři v nich realizovali svoji činnost a 

mělo by tomu tak být i v budoucnu. Máme zájem provozovat tamní prodejnu, nalákat 

zahrádkáře na zvýhodněné ceny a zajišťovat i další služby, jako je například výkupna 

ovoce. Jak už jsem se zmiňoval několikrát, naše současná situace po stránce finanční 

není moc příznivá, přesto se domníváme, že provoz tohoto zařízení bude schopen 

splácet hypotéku, kterou si budeme muset vzít. Nechci tady hovořit o odhadní ceně 

nemovitostí ani nechci zmiňovat cenu, kterou nabízíme. Jde o poměrně velké 

investice, ale jsme přesvědčeni o jejich návratnosti. 

V roce 2017 by naše činnost měla být podobná té loňské. Počítáme s uspořádáním 

plesu, výstavy ovoce, zeleniny a květin, zorganizujeme okresní kolo mladých 

zahrádkářů. Josefský košt bude již 55. ročníkem. Budeme provozovat pálenici a 

moštárnu. Odborné poradenství, mimo pátky v naší kanceláři je možné sledovat na 

našich webových stránkách, případné dotazy lze posílat na naši mailovou adresu. 

O některých úsporných opatřeních už jsem hovořil, ale i nadále budeme podporovat 

především odborné zájezdy. 

Vážení přátelé. Dovolte mi, abych na závěr svého vystoupení popřál všem 

zahrádkářům úspěšný rok, ať je k naší činnosti i vlídné a příznivé počasí. Ať se 

můžeme radovat ze své práce a k tomu vám přeji hodně zdraví. 

Pavel Navrátil, předseda ZO ČZS Kyjov 


