
 

 

Český zahrádkářský svaz, o.s., ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 
 
 

 
 
 

         V Praze 5. 6. 20012 

 

Odbor školství 

k rukám ved. JUDr. Radmily Šulcové 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Regiocentrum Nový pivovar 
Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

 

 

Vážená paní vedoucí, 

 

 rád bych Vás informoval, že Český zahrádkářský svaz organizuje řadu aktivit pro mládež, které 

mají pomoci najít mládeži oblast, ve které se může smysluplně realizovat. Je to dlouhodobě 

organizovaná soutěž mladý zahrádkář, jejíž celostátní kolo se bude realizovat 25. června 

v Klatovech, je to každoroční výtvarná soutěž, která byla v měsíci květnu vyhodnocena a jejíž 

výsledky můžete najít na našich webových stránkách www.zahrádkari,cz/ o nás/mladí 

zahrádkáři/soutěže. Dále je to floristická soutěž, kterou jsme otevřeli letos po prvé a která vyvrcholí 

republikovou soutěží v průběhu výstavy Květy v Lysé nad Labem v červenci. 

Výše uvedené aktivity jsou prakticky uzavřené – buď konečným vyhodnocením, nebo skutečností, 

že republiková kola jsou otevřená pouze pro vítěze nižších kol. Otevřená je v současné době pouze 

soutěž fotografická, do které mohou posílat své práce účastníci ve dvou kategoriích: 10-15 let a 16-

18 let a to do 20. 6.  V letošním roce na téma "KRÁSY NAŠICH ZAHRAD". 

Dovoluji si Vás informovat o našich aktivitách, protože se domníváme, že aktivity pro mládež jsou 

důležité celospolečenské téma a proto, že máme jen omezené možnosti celoplošné informovat školy 

o uvedených aktivitách. 

Dovoluji si Vás požádat, pokud to shledáte za možné a účelné, informovat o fotografické soutěži 

školy ve Vaší působnosti. Za naši stranu jsou podrobnější informace dostupné, mimo uvedené 

webové stránky, na více místech. Především v komisi pro práci s mládeží, kterou vede Mgr. Vlasta 

Ambrožová, ředitelka školy Prostějově, nebo u tajemnice této komise pí. Diorové na ústředí našeho 

svazu, dále na územních sdruženích, která pokrývají prakticky oblasti okresů a jejichž seznam je 

dostupný na našem webu. 

Pro možné širší využití této informace pro školy ve Vaší působnosti, posíláme tuto informaci 

elektronicky. Dopis v listinné podobě následuje. 

Děkuji za pochopení a jsem k dispozici pro event. další informace. 

 

 

 

S pozdravem 

 Ing. Ivan Branžovský, CSc 

      ředitel ústředí ČZS 
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