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ZAKLÁDÁNÍ
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V OTEVŘENÉ
ZAHRADĚ
NA ÚDOLNÍ 33,
602 00 BRNO

VÁŽENÍ A MILÍ ČLENOVÉ,
listopad ještě více prohloubil nastavený mód online světa
a byl pro nás první velkou zkušeností s pořádáním
vzdělávacích akcí prostřednictvím aplikace Zoom a
vedení webinářů, které si, zcela pochopitelně, výrazně
rychleji než my osvojila Sekce mladých zahradníků ;-)
Svou premiéru mělo i online zasedání představenstva a
Rada ZeS.
Přeji Vám krásné počtení.

Vaše kancelářská zahradnice
Hana

Pohovořit s námi můžete na těchto
mobilních číslech. Volejte:
Janě Šimečkové
Haně Pijákové
Míše Brázdové

777 581 544
775 581 544
725 745 421

Pište nám na e-mail info@szuz.cz
nebo na osobní e-maily:
simeckova@szuz.cz
pijakova@szuz.cz
brazdova@szuz.cz
Sledujte naší svazovou činnost
na www.szuz.cz, facebooku a
uzavřené FB skupině SZÚZ členové.
Peníze nám posílejte na č.ú.
156433910/600, Moneta Bank nebo
Fio Banka 2301112937/2010.
Oficiálně jsme spolek vedený u
Krajského soudu v Brně, L8536
IČO: 26529831, DIČ:CZ26529831
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Členským firmám z Moravskoslezského kraje se velmi zalíbilo letní vaření piva
(které bylo jejich iniciativou a milým překvapením pro účastníky červnové
exkurze členi-členům) a domluvili se i na zimní várce. Pro své zákazníky a ke
štědrovečerní večeři tak mají vlastní jedinečné pivo s originální etiketou. A my
si velmi vážíme toho, že akci pojali opět jako svazovou ;-)
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Listopadové aktivity byly výrazně propojeny se zelenými střechami

Nový článek na www.zelenestrechy.info
Méně plastu, víc vody a pavouků (jak navrhovat zelené střechy ještě přátelštější k přírodě…)
Zelené střechy se dají konstruovat daleko přívětivěji k přírodě, než to umíme teď. Nejdůležitější zahraniční
trendy vám představují kolegové z Velké Británie a Portugalska, kteří přednášeli na mezinárodní konferenci
Zelené střechy - vize budoucnosti, jež jsme uspořádali v září v Praze.

Webináře Zelené střechy
Naše on-line vzdělávání jsme odstartovali webináři, které byly určeny zejména pro představitele státní správy a
samosprávy, architekty, projektanty, developery, pedagogy působící na území hl. města Prahy. Účast byla zdarma a
finančně je podpořilo hlavní město Praha jako součást projektu Zelené střechy – šance pro Prahu. Na každý webinář
byl přihlášen téměř maximální možný počet účastníků, což je 100 osob. Jsme rádi, že systém on-line vzdělávání je
možnou náhradou, i když ne zcela plnohodnotnou, osobnímu setkávání s přednášejícím.
12.11., 9:00 - 12:00 Zelené střechy – šance pro Prahu - úvodní webinář pro všechny, kteří se o zelené střechy zajímají
16.11., 9:00 - 12:00 Zelené střechy – projektování
19.11., 9:00 - 11:00 Extenzivní zelené střechy
23.11., 9:00 - 11:00 Intenzivní zelené střechy
26.11., 9:00 - 11:00 Exteriérové zelené fasády – vertikální zahrady
1.12., 9:00 - 11:00 Podporovat zelené střechy se vyplatí
Z webinářů byl pořízen záznam, který byl následně sestříhán a bude k dispozici členům ZeS.

Rozesílka publikací Šance pro Prahu a standardy
Jak jsme vás již informovali, v rámci projektu Zelené střechy – šance pro Prahu jsme vydali stejnojmennou publikaci,
kterou jsme na požádání zaslali všem účastníkům webinářů, včetně tištěné podoby dokumentu Vegetační souvrství
zelených střech — STANDARDY PRO NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A ÚDRŽBU. Celkem si o ně zažádalo 88 osob.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11/2020
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Vážení a milí členové ZeS,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na historicky první on-line Shromáždění členů, dne 15. 12.
16:00 Zahájení
Úvodní slovo, přivítání účastníků od předsedy sekce Ing. Pavla Dostala
16:10 Činnost a ekonomika ZeS
•
zpráva o činnosti za rok 2020
•
schválení čerpání rozpočtu za rok 2020
•
informace o vývoji trhu zelených střech
•
návrh činnosti na rok 2021
•
návrh rozpočtu na rok 2021
17:00 Doprovodný program – praktické zkušenosti a poznatky z praxe při realizaci zelených střech

VÝZVA ČLENŮM ZeS
Tímto vyzýváme všechny členy, kteří v roce 2020 realizovali zelenou střechu, kterou by rádi představili v rámci
Shromáždění členům, aby nás kontaktovali. Může jít jak o představení pozitivní zkušenosti, tak i nějaké složité situace
v rámci realizace stavby. Délka prezentace 10 minut, v powerpointu. Nasdílení obrazovky je snadné, toho se nemusíte
obávat, vše vysvětlíme.
Den před zahájením Shromáždění vám pošleme odkaz na připojení, podmínkou je pouze dobré internetové připojení a
pokud budete i přednášet, tak je potřeba aby váš PC měl kameru a mikrofon.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11/2020
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Podpora zelených střech
Propagaci zelených střech a činnosti ZeS se věnovala Jana Šimečková v rámci své přednášky na online konferenci „Třetí
role vysokých škol a jejich odpovědnost vůči společnosti“, kterou pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze. Záznam
všech příspěvků je možné shlédnout na stránkách ČZU: Corporate Social Responsability (czu.cz)

Napsali o nás, s námi
Tisková zpráva
ZeS vydala tradiční tiskovou zprávu o nárůstu plochy zelených střecha v České republice za uplynulý rok, která byla
hojně publikována a sdílena. Podklady připravil opět skvěle Pavel Dostal, do finální podoby převedla zprávu Jana
Šimečková. Velké poděkování za spolupráci při měření množství zelených střech patří firmám: ACRE s.r.o., AGRO CS a.s.,
BB Com s.r.o., Saint Gobain Construction Products a.s., Divize Isover.CZ , Optigrün, Rašelina a.s., Sedum Top, Vulkatec
Riebensahm GmbH, Zahrady Zapletal.
TV Architect
ENVIWEB
CZGBC
ASB Portal

Zelená střecha roku 2020
Výsledky soutěže rovněž nezůstaly nepovšimnuty….
To nejlepší ze soutěžní přehlídky Zelená střecha roku 2020
představuje časopis ASB, který je zaměřen na informace z
oblasti české i světové architektury, stavebnictví a stavebního
developmentu
Časopis ASB - architektura, stavebnictví, byznys
O výsledcích soutěže informovali nejen v tištěné podobě, ale i
na jejich internetovém portálu: https://www.asbportal.cz/aktualne/souteze/zname-viteze-souteze-zelenastrecha-roku-2020
A rovněž jsme našli informaci na portále More Than Office
https://www.morethanoffice.eu/cs/clanky/komu-se-zeleniletos-prohlednete-si-viteze-nevsedni-souteze

Nová publikace o zelených střechách
Kolegové z České rady pro šetrné budovy (CZGBC) se chystají vydat publikaci – příručku o zelných střechách. V souvislosti
s přípravou příručky jsme byli požádáni o spolupráci. Konkrétně o uvedení příkladů intenzivních zelených střech do
kapitoly Příklady možných řešení na různých typech budov.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11/2020
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Vážení a milí členové ABAJ,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na historicky první on-line Shromáždění členů, dne 7. 12.
13:00 Zahájení
Úvodní slovo, přivítání účastníků od předsedy sekce Ing. Tomáše Gabriela
13:10 Činnost a ekonomika ABAJ
•
zpráva o činnosti za rok 2020
•
schválení čerpání rozpočtu za rok 2020
•
návrh činnosti na rok 2021
•
návrh rozpočtu na rok 2021
14:00 Doprovodný program – praktické zkušenosti a poznatky z praxe při stavbě koupacích jezírek a biobazénů
Předseda ABAJ oslovil členy Ondru Poula, Martina Pecinu, Jirku Hájka a Martina Panchartka, aby představili jednu svou
realizaci a za sebe rád jednu rovněž představí.
VÝZVA ČLENŮM ABAJ
Tímto vyzýváme i všechny ostatní členy, kteří v roce 2020 realizovali KJ či BB, které by rádi představili v rámci
Shromáždění členům, aby nás kontaktovali. Může jít jak o představení pozitivní zkušenosti, tak i nějaké složité situace
v rámci realizace stavby. Délka prezentace 10 minut, v powerpointu. Nasdílení obrazovky je snadné, toho se nemusíte
obávat, vše vysvětlíme.
Den před zahájením Shromáždění vám pošleme odkaz na připojení, podmínkou je pouze dobré internetové připojení a
pokud budete i přednášet, tak je potřeba aby váš PC měl kameru a mikrofon.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11/2020
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Připravujeme vyhlášení 3. ročníku soutěže Koupací jezírko roku! U grafika jsou ještě na zpracování podmínky soutěže a
přihláška. Jakmile budou k dispozici, obdržíte od nás vše mailem. Tak mezitím můžete zapřemýšlet, které dílo přihlásíte.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11/2020
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Zasedání představenstva SZÚZ
Uskutečnili jsme naše první zasedání představenstva SZÚZ
prostřednictvím aplikace Zoom-meeting. Přítomni byli všichni
představitelé představenstva, kontrolní komise a zástupci všech
odborných sekcí ABAJ, ZeS i SMZ. Mezi nejdůležitější body jednání
patřila příprava Shromáždění členů SZÚZ 2021. Vzhledem k nejisté
situaci kolem opatření ohledně koronaviru bylo nakonec rozhodnuto, že
avizovaný termín 27.-28.1. se ruší stejně jako „fyzická“ forma setkání a
byl stanoven termín nový 25.2. s tím, že se předpokládá, že proběhne
online. Ještě ovšem musíme tento způsob provedení SČ prokonzultovat
s právníkem. O jeho stanovisku vám budeme obratem informovat.
Zatím prosím, počítejte s termínem 25.2. Rovněž se velmi diskutovalo o
vzdělávacích programech – seminářích, workshopech, exkurzích, které
jsou důležitým zdrojem příjmů pro svaz. Výsledkem je, že musíme být
připraveni na obě verze pořádání, jak prezenční, tak virtuální.
Zápis z jednání je přístupný všem členům na našich webových
stránkách www.szuz.cz v oddíle pouze pro členy, po přihlášení, to
znamená zadání mailu a hesla.

Napsali o nás…
Již jsme výše zmiňovali úspěch v uveřejňování a sdílení tiskové zprávy o ploše zelených střech a rádi bychom
připomněli i uveřejnění výsledků soutěže Zahrada roku 2020 na aktualně.cz pod titulem Anglická divočina,
upravené keře i luční kvítí. Tohle jsou nejkrásnější zahrady Česka…

Stříbrnou medaili za zahradu ve Vizovických vrších přebírá Pavel Jugas (první zleva) v secesní vile Löw Beer v Brně.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11/2020
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Najdete nás na novém webu www.mladizahradnici.cz!
Měsíc listopad se u nás nesl ve znamení celé řady online aktivit, kterými se snažíme našim členům alespoň
částečně kompenzovat v mnoha případech nedostatečnou kvalitu distančního vzdělávání i chybějící sociální
kontakt.
Každý listopadový týden jsme tak pro naše členy připravili jeden bezplatný webinář na rozličná zahradnická
témata a v tomto trendu hodláme i nadále pokračovat, dokud se aktuální situace neotočí ve prospěch
kontaktních akcí. Kromě toho se každý nedělní večer koná e-pivo, jež na rozdíl od webinářů nabízí neformální
diskuzi a socializaci členské základny, byť přes webkameru.
Mimo to s Bětkou stále připravujeme nové epizody našeho odlehčeného podcastu. V nejnovější epizodě jsme
vyzpovídali členky studentského spolku LED Elišku Vraspírovou a Barču Koláčkovou. Probrali jsme zejména
studium v Lednici, distanční vzdělávání a studentský život obecně.
Nově jsme také na našich webových stránkách spustili e-shop s upomínkovými předměty v podobě triček či
placek, jejichž motivy odkazují na námi pořádané akce či jednotlivé epizody podcastu (ukázka dole).
V nejbližších týdnech máme v plánu pokračovat tímto způsobem, již ale vyhlížíme první kontaktní akce, ke
kterým bychom se na jaře opět rádi vrátili. Nezbývá, než všem čtenářům popřát šťastný vstup do roku 2021 a
optimistické vyhlídky se začátkem nové sezóny!
Za radu Sekce mladých zahradníků
Martin Straka

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11/2020
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ELCA funkční a vůdčí
Staňte se členem CoF ELCA (Commitee of Firms – Výbor firem)
Ti z vás, kteří jste v SZÚZ od vzniku v roce 2001, si možná pamatujete, že svaz tehdy neměl finance na to, aby
platil poplatky ELCA za celou organizaci, takže se pár firem stalo tehdy členy Výboru firem ELCA a platily
poplatky za celou SZÚZ. To už teď není nutné, svaz je schopen své závazky vůči ELCA plnit z členských příspěvků.
Nicméně vás, „staré“ i „nové“ členy, vyzývám, abyste zvážili vstup do Výboru firem ELCA. Roční poplatek
je 175 €. Výhody?
a) Výbor firem pro svoje členy organizuje on-line konference 1x měsíčně, nejbližší je 11. 12. 2020 od 9-10hod:
Kim van der Leest - The Netherlands - Manuals ‘The Living Building’ ‘The Living Garden’ ‘The Living Public Space’:
The living green recovery kit. Pokud o členství uvažujete, můžeme vás k účasti přihlásit jako hosty.
b) Výbor firem organizuje nejen výměnu pro studenty, ale i pro majitele a zaměstnance firem, ale tato
výměna je možná pouze pro členy CoF
c) ELCA plánuje propojení firem, které jsou „trendsettery“ v jednotlivých svazech. Slibuje si od toho sdílení
nápadů, nových přístupů, technologií, systémů řízení… Propojením lze potom tato know-how poskytnout i
menším firmám, které na vlastní vývoj nemají prostředky. Také vytvořit místní sítě tak, aby pracovní síla menších
mohla pomoci velkým společnostem ve skutečných velkých projektech.
Poslední důvod se týká Česka a profesionální hrdosti. Opravdu chceme, aby české zastoupení ve Výboru firem
vypadalo takto?

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11/2020
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Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu
zakládání a údržby zeleně
Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

Co je nového v projektu Hortulanus?
V měsíci listopadu jsme vám nabízeli kurzy z oblastí ekonomické, účetní, právní, dále z technických a
manažerských dovedností. Bohužel kvůli aktuální situace jsme byli nuceni kurzy, které jsou převážně
realizované prezenční výukou, zrušit a přesunout na jiný, pozdější termín. Mrzí nás to, ale ne všechny kurzy lze
realizovat online.
V listopadu se podařilo zrealizovat online školení na téma:
Právní minimum
Obchodní dovednosti, typologie zákazníka
Novinky v daních a účetnictví
Mzdové účetnictví
MS EXCEL
Online školení byla jedinou možností, které nám MPSV jako poskytovatel projektu umožnili. Na druhou stranu je
potřeba respektovat podmínky projektu a taky chápat naše dodavatele, které pro Vás kurzy domlouvají. Takto
podmínky shrnula společnost Everesta s.r.o., náš dodavatel kurzů: JAZYKOVÝCH, ÚČETNÍCH, EKONOMICKÝCH,
PRÁVNÍCH nebo OBECNÉHO IT. Jelikož je potřeba kurzy pro dokladování nahrávat, je potřeba, aby na
začátku každého školení zaznělo představení lektora i jednotlivých účastníků a jejich souhlas s
nahráváním školení.
Organizátor upozorňuje na tyto podmínky, které jsou pro účastníky platné a závazné, při potvrzení účasti na
kurzu:
1) V případě závazného objednání a potvrzení účasti na kurzu, může být účast na kurzu zrušena/odvolána
nejpozději 4 pracovní dny před konáním kurzu;
2) V případě zrušení účasti na kurzu podle bodu 1) má rušící subjekt povinnost vynaložit veškeré úsilí k tomu,
aby doplnil takto zrušené a uvolněné místo na kurzu o náhradníka; V případě zrušení účasti na kurzu podle bodu
1) si Organizátor vyhrazuje právo doplnit takto uvolněné místo na kurzu účastníkem dle svých uvážení.
3) V případě, že dojde ke zrušení účasti na kurzu ve lhůtě kratší než dle bodu 1), má rušící subjekt povinnost
uhradit cenu kurzu v plné výši, jakoby se ho on nebo osoba pro níž kurz přihlašoval, účastnili;
4) Rušící subjekt nemá povinnost uhradit cenu kurzu v plné výši podle bodu 3) v případě, že prokáže, že taková
situace nastala nezávisle na jeho vůli (nemoc účastníka, smrt účastníka, ošetřování člena rodiny apod.). Takovou
skutečnost musí subjekt prokazatelně doložit.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11/2020
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Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu
zakládání a údržby zeleně
Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

Myslíme si, že vše zlé je i pro něco dobré. Online kurzy jsou na jednu stranu výhodou pro Vás, protože
nevynakládáte náklady na dopravu, stravu, v případě vícedenních kurzů také ubytování. Na stranu druhou
přicházíme o osobnější kontakt a možnosti, které s prezenčními kurzy souvisí. Každopádně berme to jako cestu,
která nám ukazuje, že ne vždy pro setkání musíme strávit hodiny v autě, abychom se dopravili z místa A do
místa B a že lze pracovat efektivně.
Nyní máme plán kurzů na prosinec. Termíny na příští rok vám sdělíme co nejdříve. Od nového roku by kurzy
probíhaly od poloviny ledna. Každopádně online kurzy asi ještě nějakou dobu poběží, buď jako jediná alternativa
v kombinaci s prezenční výukou. Zatím to nikdo s určitostí říct nemůže. Z ministerstva nás informovali a udělili
výjimku pro plánování kurzů v průběhu měsíce. Dále nám prodloužili možnost elektronického vzdělávání
do 30. 6. 2021.
Takže určitě budeme zvažovat, které kurzy v online formě budeme realizovat. Určitě budeme uvažovat
racionálně a pokusíme se nabídnout vám teorii v online formě a praktickou část ve formě prezenční.
Každopádně jedno je jisté a to, že projekt stále běží a jsme zhruba v 1/3. Máme ještě zhruba rok a čtvrt do jeho
konce, kdy můžete čerpat finanční prostředky. V rámci našeho i vašeho zájmu je, aby kurzy probíhaly a tím
pádem vaši zaměstnanci byli proškoleni, dozvěděli se něco nového a měli to od vás i jako benefit. Musíme kurzy
realizovat, protože když se jen plánuje a nic neprobíhá, režijní náklady stále jsou.

Máte dotaz a nevíte komu zavolat?

 Veškerou komunikaci za technické kurzy zajišťuje společnost Kanu systém s.r.o. V případě, že se chcete
informovat o aktuálním dění u TECHNICKÝCH a MANAŽERSKÝCH kurzů, obraťte se na Lucii Dočekalovou,
s kterou proberete veškeré podrobnosti konání technických kurzů.
Bc. Lucie Dočekalová, mobil: +420 776 376 573, mail: docekalova@kanu.cz

 Pokud budete chtít nějaké podrobností k ostatním školení a kurzům JAZYKOVÝM, ÚČETNÍM,
EKONOMICKÝM, PRÁVNÍM nebo OBECNÉ IT, obraťte se na Míšu Brázdovou.
Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz

Co plánujeme na další měsíce?
To se můžete dozvědět v podrobnějším přehledu níže. Aktuální nabídku kurzů Vám zašleme také emailem.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11/2020
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Kurzy realizované v listopadu 2020
Termín konání

Doba konání

Název

Místo konání

2.11.

8:00 - 16:30

Daň z příjmu právnických osob

On line/ZRUŠENO

3.11. - 4.11.

9:00 - 17:30

Cash flow

Brno/ZRUŠENO

9.-10.11

8:00 - 15:30

Dlažby z přírodního kamene

Oslavany/ZRUŠENO

11.11.

8:00 - 16:30

Daň z příjmu fyzických osob

On line/ZRUŠENO

12.-13.11.

12:30 - 16:30

Obchodní dovednosti, typologie zákazníka

ON LINE

12.11.

8:30 - 17:00

Právní minimum

ON LINE

16.11.

8:00 - 16:30

Novinky v daních a účetnictví

ON LINE

18.11. - 19.11.

9:30 - 18:00

Tesařský kurz

Brno/ZRUŠENO

18.11.-19.11.

8:30 - 17:00

Kalkulace nákladů

Brno/ZRUŠENO

23.11.-24.11.

8:30 - 16:30

Daň z přidané hodnoty

Brno/ZRUŠENO

23.-27.11. a 30.11.

8:00 - 16:00

Řidičské oprávnění skupiny C

Ostrava/ZRUŠENO

23.-27.11. a 30.11.

8:00 - 16:00

Řidičské oprávnění skupiny C

Brno/ZRUŠENO

23.11. a 30.11.

8:00 - 16:30

Mzdové účetnictví

ON LINE

25.11.

8:00 - 16:30

Právní minimum

ON LINE

26.-27.11.

12:30 - 16:30

Obchodní dovednosti, typologie zákazníka

ON LINE

30.11.

8:30 - 17:00

MS Excel

ON LINE

Kurzy plánované na zimu 2020/2021
Termín konání

Doba konání

Název

Místo konání

1.12.

8:30 - 17:00

MS EXCEL 1-2. část

ON LINE

1.-4.12.

8:00 – 12:00

Finanční řízení I. 1.-4. část

On line/ZRUŠENO

2.-4.12.

9:00 – 17:30

AutoCAD - základní kurz

Průhonice/
Zrušeno

7.12.

8:30 – 17:00

Ekonomické minimum I. -1. část

ON LINE

8.12.

8:00 – 13:30

Fakturace a doklady

ON LINE

14.12.

8:30 – 17:00

Ekonomické minimum II.-2. část

ON LINE

8.-9.12.

8:30 – 17:00

Kalkulace nákladů ÚRS

Brno/ZRUŠENO

9.-10.12.

8:30 – 17:00

MS PUBLISHER

Brno/ZRUŠENO

19.1. 2021

8:00 – 16:30

právo v zahradní a krajinné tvorbě I. část 1.

bude upřesněno

20.1. 2021

8:00 – 16:30

právo v zahradní a krajinné tvorbě I. část 2.

bude upřesněno

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11/2020
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Poznamenejte si, prosím, do svých diářů!
7.12., On-line

• Shromáždění členů ABAJ

15.12., On-line

• Shromáždění členů ZeS

25.2.2021, On-line

• Shromáždění členů SZÚZ

27.-29.5. 2021, Lednice&Brno

• Zasedání presidia ELCA a exkurze Výboru firem
my jsme připraveni, ale zda nám covid uspořádání dovolí, nevíme

Ročenka Zahrada roku 2020
Na konci listopadu jsme zahájili kampaň pro veřejnost na podporu prodeje předplatného pro časopis Inspiraci.
Kampaň je zaměřena na dárek zdarma - ročenku Zahrada roku 2020, na které právě intenzivně pracuje, spolu s
s posledním letošním číslem Inspirace, ředitelka svazu. Jak název napovídá, najdete zde představení všech
soutěžních zahrad letošního ročníku. Projdete se patnácti zahradami, malými i velkými, ve městech i v krajině.
Seznámíte se s projekty renomovaných i začínajících krajinářských architektů a realizacemi zkušených či
začínajících zahradníků a najděte inspiraci pro sebe či své klienty.
Všichni členové obdrží ročenku současně s vydáním Inspirace 4/2020. Ve vašich poštovních schránkách ji
můžete očekávat kolem 12. prosince. Pokud někomu z vás časopis pravidelně 4x do roka nebývá doručen,
kontaktujte nás, prosím. Pokusíme se zjistit příčinu a napravit doručení.
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