
Zpráva o činnost ZO ČZS Židlochovice za rok 2017 
 
ZO má 41 členů platících členské příspěvky. V roce 2017 zemřeli dva členové, jednomu členu 
bylo zrušeno členství pro neplnění základních povinností. Nově byli přijati 2 členové. 
 
Výbor ZO: 
Šotnar Jan                                           předseda 
Staněk Milan                                      místopředseda 
Dratva  Jaromír                                  tajemník 
Ondrůjová Dagmar                            pokladní 
Maša Jan 
Petrus František 
Ing. Kotek Jiří                                      pověřený vedením kroniky 
Mašová Dana 
Puklová Miluše 
 
 
Kotrolní komise: 
Mgr. Dvorník Petr 
Pospíšil Oldřich 
Ing. Svoboda Bronislav 
 
Výbor ZO je devítičlenný, schází se každý poslední pátek v jednotlivém měsíci. Předseda ZO 
se zúčastňuje konferencí US ČZS Brno venkov. 
V měsíci únoru se konala výroční členská schůze za účasti pana Ing. Jana Vituli, starosty 
města. 
Činnost ZO byla zaměřena na přípravu Tradiční výstavy vín a zajištění vzorků pro výstavy 
v okolních obcích. 
Bylo vypracováno daňové přiznání včetně výsledků hospodaření pro Obchodní soud. 
Byla provedena úprava skladu a montáž nového regálu. 
Bylo zakoupeno pro výstavu vín 400 kusů lahví o obsahu 0,75 l a chladící regál od firmy Nerez 
Blučina za 42.350 Kč. 
V měsíci březnu byla veškerá činnost zaměřena na pořádání Tradiční výstavy vín, která se 
konala 11. března 2017 v Masarykově kulturním domě. Výstava se konala ve dvou sálech. 
V jednom sále bylo vystaveno 479 vzorků drobných vinařů ze Židlochovic a dalších obcí 
regionu. V druhém sále se prezentovali profesionální vinaři z Moravy a Dolního Rakouska na 
25 stáncích.  
Hodnocení vzorků dvacetibodovou soustavou se konala 4. března ve spolkové budově ZO 45 
degustátory za dohledu odborné komise. Občerstvení zajišťoval pan Miroslav Klváň se svým 
kolektivem, které bylo hodnoceno návštěvníky velmi kladně. S technickým vybavením 
pomohl člen ZO přítel Doležal František. Výstavu, která se konala pod záštitou starosty města 
Ing. Jana Vituli, navštívilo 548 návštěvníků včetně hostů z partnerského města Grosskrutu 
z Dolního Rakouska. V odpoledních hodinách vyhrávala cimbálová muzika Ponava. Výstava 
byla demontována 12. března včetně úklidu výstavních prostor. Výstava a její průběh byl 
návštěvníky hodnocen velmi kladně. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu 
výstavy nějakým způsobem podíleli, zvláště příteli Petru Wendschemu za zajištění 
profesionálních vinařů a Františku Doležalovi za technickou pomoc. 



V měsíci dubnu na základě žádosti byla městem Židlochovice poskytnuta z fondu VFP ZO 
dotace ve výši 20.000 Kč na provozní náklady a 30.000 Kč na zhodnocení nemovitosti (dvůr). 
8. dubna uspořádala ZO ukázku řezu ovocných dřevin v terénu. Ukázku s instruktáží 
předváděl 28 účastníkům přítel Jan Urbánek. Tato akce je účastníky hodnocena velmi kladně. 
Zájem neustále roste, za což patří poděkování instruktoru Janu Urbánkovi. 
2. června uspořádala ZO společně s městem seminář o víně odrůd skupiny Pinot. Seminář se 
konal ve spolkové budově ZO za účasti 30 posluchačů. Přednášejícími byli Ing. Pavloušek a 
Ing. Hanák. Po přednášce bylo možné tyto vína ochutnat. 
V červnu věnovala ZO pořadatelkám Babských hodů 30 litrů vína. 
5. června se konala Plenární schůze členů naší zahrádkářské osady Vinohrádky, kde byl 
zvolen za odstupujícího Ing. Josefa Schwarze, kterému patří poděkování za jeho práci pan 
Marek Černý. Jako členové jsou Josef Štoček a Zdeňka Floderová. Kandidátem výboru pan 
Milan Lisa. Zahrádkářská osada má 12 členů. Za ZO se zasedání zúčastnil předseda Jan 
Šotnar. Předseda výboru osady je zván na výborové schůze ZO. 
14. června se konal Seminář – Ochrana rostlin a vinné révy. Přednášel Ing. Pavel Kučerka, 
pracovník firmy  Syngenta. Semináře se zúčastnilo 14 posluchačů. 
24. června připravila ZO ve spolkové budově Přátelské posezení s občerstvením, jako 
poděkování za pomoc při výstavě vín a její přípravě. 
14. července u příležitostí slavností Meruňkobraní uspořádala ZO ve sklepních prostorách 
staré radnice Výstavu meruněk s odborným výkladem přítele Jana Urbánka. Vystaveno bylo 
96 vzorků meruněk a 17 vzorků drobného ovoce. Výstava byla doplněna obrazy pana Rubera 
s meruňkovou tématikou. V prostorách Infocentra (Malá galerie) byly instalovány panely 
s vinařskou tématikou 3 kontinentů, které připravil přítel Mgr. Jan Baltus. Na závěr bylo 
připraveno malé občerstvení. 
V červenci byly zahájeny práce na úpravě dvora spolkové budovy. 
V září se konala Slavnostní členská schůze ZO. Při této příležitosti bylo předáno Čestné uznání 
21 členům za dlouholetou práci v ZO ČZS a městu Židlochovice za dobrou spolupráci. Jako 
hosté se zúčastnili za město starosta pan Ing. Vitula Jan, za ÚS ČZS Brno venkov předseda 
Ing. Bohumil Jakubec, který předal ZO Čestné uznání rady ÚS ČZS a tajemnice ÚS Ing. Věra 
Ševčíková. Součásti byla výstava artefaktů, dokumentů a fotografií zachycující činnost 
organizace za uplynulých 60 let včetně panelů Mgr. Jana Baltuse s vinařskou tématikou tří 
kontinentů. 
V měsíci záři a říjnu bylo prováděno moštování ovoce. Moštování se konalo pouze 3 soboty. 
Pro malou úrodu jablek nebyl o moštování dostatečný zájem. 
V říjnu byly dokončeny práce na úpravě dvora u spolkové budovy. Byly provedeny úpravy 
terénu a vystavěna opěrná zídka, dále byla zhotovena kovová konstrukce se zastřešením 
prostoru před moštárnou a protipožární zídka. Práce byly prováděny členy výboru ZO, za což 
jim patří poděkování. Odborné stavební práce prováděla stavební firma pana Švaříčka. 
Celkové náklady dosáhly částky 62.289 Kč. K částečnému uhrazení nákladů byla použita 
dotace města ve výši 30.000 Kč. 
Na základě požadavku města byla vyklízena informační skříňka ZO u objektu čp. 155-56. 
Skříňky svým stavem ohrožovaly bezpečnost chodců, hlavně dětí.  
ZO provedla vyúčtování dotace, kterou obdržela od města Židlochovice. 
V listopadu (11. 11.) na svátek svatého Martina uspořádala ZO již tradiční Svěcení mladých 
vín. Svěcení se konalo v kostele Povýšení svatého kříže, které provedl správce farnosti pan 
farář Pavel Cebula. Po světícím aktu mohli účastníci tato vína před kostelem ochutnat, 



včetně malého občerstvení. Poděkování patří Ing. Benešovi za zajištění Martinských vín od 
profesionálních vinařů a našim ženám za občerstvení. 
19. listopadu se uskutečnil tematický zájezd do vinných sklepů, Bzence a Blatnice. Zájezdu se 
zúčastnilo 31 účastníků. ZO zajistila a uhradila dopravu (8.094,90 Kč). 
Byly provedeny revize plynu a elektrického zařízení včetně hasičských přístrojů. Zjištěné 
závady byly odborníkem odstraněny. 
Z důvodu špatného technického stavu byl zakoupen nový kombinovaný sporák a provedena 
jeho instalace. 
Během roku při dožití životního jubilea našich členů navštíví zástupci výboru jubilanta a 
předají mu blahopřání a drobný dárek.  
Na závěr roku 26. 12. Na svátek svatého Štěpána byla uspořádána ve spolkové budově ZO 
Výstava vín místních vinařů. Vystaveno bylo 88 vzorků. Hodnocení se konalo 16. 12., patnácti 
degustátory. 
Ze všech akcí, které ZO pořádá, jsou zpracovány zprávy, které jsou zveřejňovány 
v Infokanálu, Zpravodaji a na webových stránkách města. 
Vážení přátelé, závěrem děkuji všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na činnosti ZO, 
panu starostovi za velmi dobrou spolupráci s městem. 
Přeji vám a vaším rodinám v novém roce hodně zdraví, spokojenosti v životě a mnoho 
pěstitelských úspěchů. 
Děkuji za pozornost. 
 


