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Vážení přátelé.
Nejdříve bych rád vzpomenul významného výročí ČZS a to 55. let od jeho založení.
Ústředí k tomuto výročí připravuje celou řadu akcí, tou nejdůležitější bude Celostátní
výstava vín ČZS s mezinárodní účastí. V průběhu svého vystoupení se o této akci ještě
zmíním a to v plánu činnosti na další období.
Dovolte mi, abych vás ve svém vystoupen informoval o činnosti naší ZO za uplynulý
rok a seznámil vás zároveň s plánovanými akcemi na rok letošní.
Začal bych administrativní změnou, kterou jsme museli zajistit, a týkala se změny
v názvu organizace. Šlo o nepatrnou změnu, kdy namísto ČZS ZO Kyjov, jsme se museli
přejmenovat na ZO ČZS Kyjov. To bylo spojeno nejen s novým razítkem, ale také
s novými smlouvami například u peněžních ústavů, dodavatelů energií, atd..
První větší akcí po poslední výroční schůzi, byla výstava ovoce, zeleniny a květin.
Tradiční spolupráce s místním SOU, byla jako vždy velmi dobrá a tak se podařilo
uskutečnit tuto akci v prostorách učiliště na Urbanové ulici poslední týden v září. Asi
se budu opakovat, ale účast našich členů poskytnutím výpěstků je minimální. Nebýt
žáků a zaměstnanců učiliště, byla by co do počtu vystavovaných vzorků výstava
neuskutečnitelná. Jen účast našich vinařů je tradičně velmi dobrá a odrůdová skladba
hroznů révy vinné je díky jejich přispění velmi pestrá.
V rámci vzdělávání informujeme naše členy, ale i širokou veřejnost z Kyjova a okolí o
nových trendech v ochraně rostlin, nových metodách pěstování zahrádkářských
kultur. Odebíráme několik odborných časopisů, ale také naše knihovna je přístupná
všem, kteří potřebují poradit.
Zahrádkářské osady v současné době mění svůj původní pěstitelský a ekonomický
charakter a s rozvojem společnost se čím dál více stávají prostředím pro regeneraci
fyzických a duševních sil člověka. Přesto jsou ale i součástí vegetační infrastruktury
města, což si ale představitelé města ne vždy uvědomují a nejsou nakloněni nám
v některých věcech pomoci. Teď mám na mysli především údržbu přístupových cest.
Všichni si pamatujeme, že za existence JZD, byly tyto cesty sice ničeny v jarních
měsících těžkou technikou, ale pak přijel traktor s radlicí a cestu upravil. Dnes cesty

zarůstají neupravovány, zarůstají křovisky a někdy je značně obtížné se na zahrádky
dostat. Výbor si tuto zhoršující se situaci bere jako úkol a bude jednat s majiteli
pozemků, na kterých se přístupové cesty nachází, o zlepšení stavu těchto cest.
Tradičně bohatá byla naše zájezdová činnost. Účastníci zájezdu na Floru Olomouc
měli možnost na jaře i na podzim nakoupit květiny případně sadbu pro svoje
zahrádky. Velmi zdařilý byl zájezd do rakouského Tullnu. Jednalo se o největší výstavu
květin a zahrádkářských doplňků v Evropě. Několik zájezdů bylo uskutečněno do
termálních vod za účelem regenerace a v loňském roce, ale i v letošním jsme
uspořádali zájezd do Mahenova divadla v Brně a do Slováckého divadla v Uherském
Hradišti. O kulturní zájezdy je poměrně velký zájem a tak jsme rádi, že můžeme
uspokojit kulturní vyžití našich členů. Za kulturou jedeme letos v březnu a ještě jeden
zájezd do divadla plánujeme na listopad. Na letošní rok plánujeme také kombinovaný
odborně rekreační zájezd na Agrokomplex Nitra s koupáním v termálních bazénech
v Horních Salibách. Měl by se uskutečnit v sobotu 25. 8. Stejný zájezd by i v loňském
roce a účastníci byli spokojeni. Do termálů by měly být zájezdy 2 a to v květnu a říjnu.
Odborné zájezdy by měly zůstat ve stejném rozsahu jako loni, tzn. Flora Olomouc 2 x
a Tulln.
Nyní bych vás rád informoval o již zmiňované Celostátní výstavě vín s mezinárodní
účastí. Jedná se o akci, která je pořádána jednou za dva roky a je uskutečňována
střídavě v České republice a na Slovensku. U nás byla naposledy v roce 2008
v Hustopečích a v roce 2010 ve slovenské Skalici. Jedná se o přehlídku vín vyrobených
členy ČZS, ale i u nás neorganizovaných malých vinařů, různých vinařských spolků, ale
i velkými vinařskými firmami. A to vše ještě ve srovnání s víny vyrobenými na
Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, Německu a Rakousku. Vzhledem k tomu,
že se očekává 1500 až 2000 vzorků a přibližně stejný počet návštěvníků, byl místem
určení zvolen Vracov, který má velkou sportovní halu. Výstava bude dvoudenní a to
19. a 20. května, degustace bude v Kyjově v tomto sále 5. května od deseti hodin. Jen
tak pro ilustraci o jak velkou akci se jedná, na degustaci budeme potřebovat více jak
250 degustátorů, při počtu dvou tisíc vzorků je nutné rozvézt a následně svézt 8 tisíc
lahví, atd.. Organizací celé akce byl pověřen Cech kyjovských vinařů, který úzce
spolupracuje s ústředím v Praze na zdárném uskutečnění této akce. Naše
zahrádkářská organizace se bude podílet dodáním vzorků a účastí degustátorů.
V souvislosti s touto výstavou byly ústředím také uvolněny finanční prostředky na
vzdělávání degustátorů. Zatím bylo uskutečněno 7 školení a bylo proškoleno asi 150
hodnotitelů, kteří obdrželi průkazky degustátora ČZS. Rád bych vás všechny do
Vracova pozval a věřím, že se s některými potkáme u skleničky dobrého vína.

Nyní k další činnosti naší základní organizace. V lednu jsme zorganizovali
reprezentační ples. Zajistili jsme bohatou tombolu, přítel Brüch s pomocníky připravili
krásnou výzdobu sálu a byli jsme také spokojeni s účastí. Myslím, že ti, kteří ples
navštívili, se dobře bavili a na našem plese se jim líbilo.
Další velkou akcí byl již 49. Josefský košt vín, který se uskutečnil v tomto sále minulou
sobotu. Velmi dobře připravená degustace a samotná výstava přilákala do Kyjova více
jak 400 návštěvníků. Ti měli možnost ochutnat 620 vzorků a jejich úroveň byla velmi
vysoká. Patří za to dík vinařskému spolku pod vedením pana Karla Novotného. Vážíme
si jejich spolupráce i při jiných akcích (na ples dodávají asi 150 sedmiček vína do
tomboly, už jsem se zmiňoval o jejich aktivitách při výstavě ovoce, atd.) a tak pro
zlepšení jejich podmínek jsme koupili chladící zařízení a vyplachovačku sklenic.
Vždy, když přednáším hodnotící zprávu, zmiňuji se o počasí, respektive jeho vlivu na
naši úrodu. Určitě si vzpomenete, že jsem rok 2010 hodnotil jako špatný rok, zejména
pro provoz naší moštárny a pálenice. Rok 2011 nám všechno vynahradil. Byla velká
úroda meruněk a modrého ovoce, bylo také co moštovat. Zmoštováno bylo celkem
53.400 kg ovoce. Páleničáři měli dlouhou sezonu, pálilo se až do poloviny ledna.
Měřidly proteklo přibližně 10 tisíc litrů absolutního alkoholu, což je asi 2O tisíc litů
padesátiprocentního destilátu. Tržby byly kolem 2,5 milionu korun. Bohužel větší
částka je odvedena státu, jako daň z lihu.
V rámci plánu naší činnosti na letošní a část roku příštího budeme pokračovat ve
vzdělávání našich členů, uskutečníme tradiční akce, jakou je třeba ples, výstava
ovoce, zájezdy vzdělávací, relaxační a kulturní a já osobně velký význam
přikládám Josefskému koštu vín, protože by to měl být jubilejní 50. ročník. No a
řekněte sami, kdo z nás se dočká stého ročníku. Tak tedy musíme tu padesátku
důstojně zajistit.
Na závěr bych se rád zmínil ještě o jedné záležitosti. Jedním z bodů naší VČS je
předání vyznamenání. To první je určené pro prvního místopředsedu naší ZO Ing.
Blažeje Zajíce. Dlouhodobě plní svěřené úkoly, je aktivní a pro práci naší ZO obětuje
velké množství svého čas. Domnívám se, že i jménem všech přítomných v tomto sále
mu můžu za jeho práci a přístup poděkovat. Druhé vyznamenání je kolektivní a získala
ho naše organizace od ústředí svazu. Je to zlatá medaile za výsledky naší práce. Je to
kolektivní ocenění a je to vyznamenání pro všechny, kteří pro zdárných chod naší
základní organizace. Moc si toho vážíme a víme, že je pro naši další práci zavazující, že
ve své práci musíme pokračovat a ještě ji zlepšovat.

Vážení přátelé. Jsem rád, že jste se naší VČS zúčastnili v tak hojném počtu, dovolte mi,
abych vám popřál hodně zdraví a hodně úspěchů při vaší pěstitelské činnosti.

Pavel Navrátil, předseda ZO ČZS Kyjov

