
Zahrádkářský zpravodaj 1-2011 
Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu okresu 

Náchod 
 

Územní sdružení pořádá následující akce: 
 

1. 9. března 2011 okresní školení odborných instruktorů a referentů 
          na programu jsou informativní přednášky: 

− př. Groh – novinky a poznatky v pěstování zeleniny 
− ing. Fetter – ochrana rostlin na zahrádkách 
− př. Matejsek – pěstování vinné révy v okrajových oblastech 

              Školení se koná v restauraci ODAS na Karlově náměstí od 16 hodin. Vyšlete      
          prosím své referenty, případně další zájemce 
 

2. 19. března 2011 se koná 14. setkání zahrádkářů východních Čech 
            v zařízení ZO ČZS Česká Skalice. Začátek v 9 hodin. 
            Na programu bude kulturní vystoupení, seznámení s činností Územních  
            sdružení v roce 2010, výměna zkušeností a poznatků, upozornění na akce v    
            roce 2011. Program bude doplněn prodejem zahrádkářských a včelařských  
            potřeb a přednáškou ing. Paprštejna z výzkumného ústavu v Holovousích o  
            drobném ovoci – brusinky, borůvky a pod..  
            Těšíme se na Vaši účast, kterou podpoříte tuto akcí a dozvíte se mnoho  
            zajímavého.       
 

3. Výstavka prací okresního kola výtvarné soutěže dětí 
vyhlášené naším svazem na téma „Rozkvetlá zahrádka očima dětí“ bude instalována 
v městské knihovně na Kamenici v Náchodě od 9. do 23. března 2011. Vyhodnocení 
sotěže pak proběhne v restauraci ODAS na Karlově náměstí v Náchodě 11. března 
2011 od 9 hodin. 
 

4. Okresní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“  bude v zařízení ZO ČZS Česká 
Skalice 19. května 2011  od 9 hodin. 

 
5. 8. - 10. dubna 2011 pořádá ZO ČZS Nové Město nad Metují „Velikonoční 

výstavu“  ve spolkovém domě na náměstí. Vřele doporučujeme. 
 

6. Z celostátních akcí: 
− 6. - 10. dubna – Tržnice Zahrady Čech Litoměřice 
− 14. - 17. dubna – Narcis Lysá nad Labem 
− 15. - 17. dubna – Svátky jara Častolovice 
− 29. dubna – 1. května – Zahrada Vysočiny Havlíčkův Brod 

 
Za ÚS ČZS  Náchod Vás srdečně zve předseda                                     Groh Luděk 


