
Milí zahrádkáři, 

dlouhodobě pracujeme na tom, aby Český zahrádkářský svaz byl považován za moderní 

spolek pružně reagující na měnící se potřeby a zájmy lidí s ohledem na trvalý rozvoj 

zahrádkářské činnosti. Doufáme, že se nám to i s Vaší podporou daří.  

 

Poslední dobou jsme více vidět v mediích, komunikujeme s úřady i ostatními spolky a 

podílíme se na řešení palčivých problémů dneška.  

O nejaktuálnější mediální prezentaci bychom Vás rádi informovali.  

Jedná se o spolupráci s českou televizní stanicí Relax, se kterou odborní zaměstnanci Českého 

zahrádkářského svazu natočili pět zajímavých spotů. Každou sobotu tak v pořadu Paní domu, 

který je plný bezva tipů pro domácnosti, zahradu, domácí mazlíčky, ale i všeho, co se týká 

dětí, poradíme jak ořezat na jaře jádroviny, zasadit správně růže, ukážeme jak vytvořit 

zajímavou velikonoční dekoraci a jiná aktuální témata. 

Sledujte každou sobotu po poledni, konkrétně v 14:35, pořad Paní domu. Již proběhlé díly 

můžete shlédnout v archivu televize Relax (televizerelax.cz/porady/pani-domu)či na našem 

zahrádkářském Facebooku. 

Ten nadcházející 23. díl se bude týkat, jak jinak než Velikonoc a výzdoby s tímto jarním 

svátkem spojené. 

 

Na viděnou  a krásné jarní dny přeje Jana Lapáčková 
 
Termíny vysílání: 
 
22. díl (4. 4. 2020) Řez jádrovin, Ing. Ivan Dvořák 
14,35 h.  (repríza 5. 4. 2020 v 6,30 h. a 8. 4. 2020 v 19,25 h.) 
 
23. díl (11. 4. 2020) Floristika – Velikonoční dekorace, Ing. Jana Lapáčková a Ing. Pavlína Švecová 
14,35 h.  (repríza 12. 4. 2020 v 6,30 h. a 15. 4. 2020 v 19,25 h.) 
 
24. díl (18. 4. 2020) Trávník, Ing. Ivan Dvořák 
14,35 h.  (repríza 19. 4. 2020 v 6,30 h. a 22. 4. 2020 v 19,25 h.) 
 
25. díl (25. 4. 2020) Dekorativní betonové dekorace do interiéru, Ing. Pavlína Švecová 
14,35 h.  (repríza 26. 4. 2020 v 6,30 h. a 29. 4. 2020 v 19,25 h.) 
 
26. díl (2. 5. 2020) Jarní výsadba růží, Ing. Ivan Dvořák 
14,35 h.  (repríza 3. 5. 2020 v 6,30 h. a 6. 5. 2020 v 19,25 h.) 
 
27. díl (9. 5. 2020) Kytice ke Dni Matek, Ing. Pavlína Švecová 
14,35 h.  (repríza 10. 5. 2020 v 6,30 h. a 13. 5. 2020 v 19,25 h.) 
 
 
 
 
22. díl je možné shlédnut i na následujícím odkaze: 
https://uloz.to/file/3GHyttVpoAJI/zahradkari-1-logo-hd-mp4 

https://uloz.to/file/3GHyttVpoAJI/zahradkari-1-logo-hd-mp4

