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Pohovořit s námi můžete na těchto 
mobilních číslech. Volejte: 

Janě Šimečkové 777 581 544 
Haně Pijákové  775 581 544 
Míše Brázdové  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

SVAZ 
ZAKLÁDÁNÍ  
A ÚDRŽBY  
ZELENĚ

PŘIJĎTE NÁS 
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ 
GREEN KANCELÁŘE 
V OTEVŘENÉ 
ZAHRADĚ 
NA ÚDOLNÍ 33, 
602 00 BRNO

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

Vážení a milí členové, 
zdravím vás s přicházející jarní sezónou stále ještě v době covidové. 
Vaši zákazníci se s prvními jarními paprsky domáhají zvelebování 
svých sídel a sezóna se dostává do plných obrátek. Ani my  
v kanceláři jsme nezahálely. V březnu vyšla nová Inspirace, 
pokračovalo vzdělávání v  projektu Hortulanus, chystá se 
uzávěrka přihlášek do soutěžní přehlídky Koupací jezírko roku, 
vyhlásily jsme 8. ročník soutěže Zelená střecha roku, snažily jsme 
se vám ulehčit práci kolem shánění covid testů a zahájily jsme  
i jiné aktivity. Dočtete se níže. Činili se i mladí zahradníci... 

Přeji vám pěkné počtení 

Vaše kancelářská zahradnice 

Hana  

Březen 2021

Letošní první vydání Inspirace s novým vizuálem na novém papíře a s novou vazbou. 
Líbí se Vám? Nám moc... Více se o procesu změny časopisu dočtete na straně 7.
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                Termín pro podání přihlášek je prodloužen do 15. dubna
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Vyhlašujeme 8. ročník soutěže 
Zelená střecha roku 

Osmý ročník soutěže Zelená střecha roku startuje. Do konce dubna 
mohou majitelé budov, investoři, architekti či realizační firmy 
přihlašovat budovy a stavby, jejichž střechy pokrývá vegetace, a to 
do kategorie Veřejná zelená střecha a Rodinná zelená střecha.  

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování 
střech, ale především ukázat, že v České republice je řada 
osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené 
střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních 
firem, které umí zelené střechy vybudovat. Dynamiku vývoje  
v oblasti zelených střech dokládá fakt, že za posledních pět let se 
plocha zelených střech v republice více než zdvojnásobila. 

Loňský ročník soutěže představil rekordních dvacet jedna 
děl a doufáme, že letošní ročník přinese mnoho dalších 
inspirativních realizací, zejména vás, našich členů! 
Přihlášená díla navštíví odborná porota začátkem června. Porotci 
se při hodnocení zaměří na celkový záměr i kvalitu 
architektonického provedení a technických řešení, udržitelnost 
projektu, ale i aktuální stav zelené střechy. Letos již po třetí  
v historii soutěže bude moci svůj názor vyjádřit i veřejnost, a to 
hlasováním o přihlášených dílech od 15. května 2021 na portálu 
www.zelenastrecharoku.cz .  

Přihlášku, přílohu přihlášky, fotografie, případně výkresy je nutné 
zaslat v digitální podobě na info@szuz.cz do 30. dubna. 2021. 

Výsledky hodláme vyhlásit 23. června 2021 v Otevřené zahradě 
Nadace Partnerství, pokud to pandemická situace dovolí. Když ne 
vevnitř, tak na na zelené střeše! 

Připravujeme knihu 
Zelené střechy a střešní zahrady 

Uzavřeli jsme smlouvu s nakladatelstvím Grada Publishing, a.s.  
o vydání knihy s pracovním názvem Zelené střechy a střešní 
zahrady. SZÚZ figuruje ve smlouvě jako autor, hlavním autorem 
bude Jitka Dostalová, která povede i autorský kolektiv. V knize 
budou shrnuty zásady správného návrhu a provedení zelených 
střech a střešních zahrad, důležité parametry vegetačního 
souvrství a vhodné druhy vegetace pro konkrétní prostředí, ale 
také chyby, které se v projektech nebo na stavbě často vyskytují  
a jejich důsledky. Kniha bude vycházet z námi zpracovaného 
dokumentu „Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro 
navrhování provádění a údržbu“, který je oporou pro projektanty, 
realizátory i státní správu. Oproti Standardům, které jsou pojaty 
stručně a obecně, se kniha podrobněji bude zabývat také 
konkrétními příklady z praxe, dobrými i špatnými, včetně mnoha 
obrázků a fotografií, mimo jiné i ze soutěže Zelená střecha roku. 
Podklady pro knihu bychom měli odevzdat do konce června 2021. 

Aby bylo možné vydat knihu v odpovídajícím rozsahu  
a při tom zachovat rozumnou cenu, zavázali jsme se, že 
formou inzerce seženeme částku 50 000 Kč. V nejbližších 
dnech se obrátíme na obchodní členy Sekce Zelené 
střechy i na realizační firmy s žádostí o inzerci či jinou 
podporu této jistě potřebné publikace, kterou potom 
můžeme i sami prodávat. Doufáme v pozitivní ohlasy! 

Zelené střechy

http://www.zelenastrecharoku.cz
mailto:info@szuz.cz
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Jistě jste již všichni zaregistrovali, že povinnost zajistit testování 
zaměstnanců v souvislosti s nemocí covid-19 se již týká nejenom 
podniků s deseti a více zaměstnanci (od 26. března), ale nově byla 
stejná povinnost počínaje 6. dubnem 2021 uložena podnikům  
s alespoň jedním zaměstnancem, a také OSVČ vykonávajícím 
hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Zaměstnavatel nemůže 
zaměstnance nutit, aby si test obstarali sami. 

Abychom vám ulehčili starosti se sháněním testů a dostali se na co 
nejnižší cenu, spustili jsme 16. března objednávkový systém, 
jehož prostřednictvím jste měli možnost si objednat rychlý 
antigenní test VivaDiag SARS-CoV-2 od společnosti OlaMedica, 
který je v seznamu MZ o držitelích výjimky pro antigenní testy 
prováděné laickou osobou a jejich výrobcích. Firmu jsme vybrali 
na základě rychlého průzkumu trhu, výhodou bylo, že byli 
ochotni testy rozesílat přímo do firem. SZÚZ platí faktury na 
sdružené objednávky a poté, co členské firmy testy obdrží, 
fakturujeme příslušnou částku členským firmám bez jakékoliv 
přirážky. Díky sdruženým objednávkám se dostáváme nad 500 ks 
testů a tím pádem na cenu 89 Kč/test. Testy jsme objednávali již 
čtyřikrát, 52 členských firem si objednalo 5 564 testů za téměř půl 
miliónu korun. Tuto službu jsme mohli členům poskytnout díky 
tomu, že máme na účtu dostatečnou finanční rezervu.  

Na testování je možné čerpat příspěvek od zdravotních pojišťoven, 
a to ve výši 240 Kč za měsíc na jednoho testovaného. Formulář pro 
vykazování testů jsme vám posílali a ke stažení je https://
www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/
2021/3/Testovani-antigenni-test-COVID-19-pritomnost-SARS-
COV_2.xlsx 

Další důležité dokumenty: 

Povinné testování zaměstnanců a jeho pracovně právní souvislosti 
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/
2021/3/Povinne-testovani-zamestnancu-a-jeho-pracovnepravni-
souvislosti_210316.docx 

Leták stručný průvodce samotestováním 

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/
2021/3/PRUVODCE-EASY-4.pdf 

Doufáme, že jsme vám alespoň trochu situaci ulehčili. Nyní je na 
trhu už poměrně široká nabídka antigenních testů za příznivé 
ceny, takže předpokládáme, že nadále si již budete testy 
objednávat sami. Pokusíme se vám do poloviny dubna připravit 
přehled nejvýhodnějších nabídek.

Pomáháme s testováním ve firmách 

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/3/Testovani-antigenni-test-COVID-19-pritomnost-SARS-COV_2.xlsx
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/3/Testovani-antigenni-test-COVID-19-pritomnost-SARS-COV_2.xlsx
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/3/Testovani-antigenni-test-COVID-19-pritomnost-SARS-COV_2.xlsx
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/3/Testovani-antigenni-test-COVID-19-pritomnost-SARS-COV_2.xlsx
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/3/Povinne-testovani-zamestnancu-a-jeho-pracovnepravni-souvislosti_210316.docx
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/3/Povinne-testovani-zamestnancu-a-jeho-pracovnepravni-souvislosti_210316.docx
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/3/Povinne-testovani-zamestnancu-a-jeho-pracovnepravni-souvislosti_210316.docx
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/3/PRUVODCE-EASY-4.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/3/PRUVODCE-EASY-4.pdf
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Pozdrav do kanceláře 

Ahoj Hani, 

o našem pivu (a sympoziu zahradníků z celé ČR ) se píše i v 
odborném pivovarnickém tisku ... 😁  

Zdá se,  že zástupci našeho Svazu založili hezkou tradici a dokonce 
už nám na spilce leží třetí várka - ZAHRADNÍČEK ZELENÝ 
VELIKONOČNÍ. Každopádně jsme navázali rozumnou spolupráci  
s odvětvím, ve kterém jsou Češi nejlepší na celém světě a možná 
to i nás, zahradníky, posune alespoň do  první světové desítky... 
(kdyby ne , tak si svoji 10° ZAHRADNÍČKA uvaříme sami... ) 

Za zahradníky ze SEVERNÍ MORAVY a SLEZSKA    

RosŤa 

Webovky ABAJ 

24. března se uskutečnila online schůzka Rady ABAJ a kanceláře 
ohledně nové podoby webových stránek abaj.cz. Těšíme se na 
tvůrčí činnost, doufáme, že se výsledek bude líbit a osloví vás i 
širokou veřejnost. 

Pokud máte nějaký nápad ohledně designu i obsahu stránek, 
neváhejte se s ním podělit. Pište či volejte. Rádi vás uslyšíme.

Sekce mladých zahradníků 

https://www.mladizahradnici.cz/ 

V úterý 30. března jsme si připomněli dva roky od vzniku Sekce 
mladých zahradníků v Praze. Vzhledem k aktuálním poměrům 
proběhla připomínka tohoto výročí bohužel pouze online 
prostřednictvím setkání na Zoomu, které doplnilo speciální vydání 
našeho podcastu. Za pomyslný narozeninový dárek ke dvěma 
letům existence lze považovat celou řadu zahradnického nářadí, 
které nám pro naše další aktivity věnovala firma GARDENA.  

Mimo to se nám v březnu podařilo uspořádat další dva webináře, 
přístup k záznamům vybraných akcí jsme tentokrát umožnili 
žákům střední zahradnické školy Rajhrad a ze strany SZKT byla 
našim členům umožněna účast na experimentu „Komparativní 
řezy po výsadbě.“ 

Na druhou polovinu dubna plánujeme další dvě online 
přednášky, přičemž tentokrát si přijdou na své zejména floristé. 
Naši členové jsou dále zváni k účasti na webináři o plánování 
výsadeb, kterou pořádá CEJH a proběhne v německém jazyce.  
V nadcházejících týdnech rovněž očekáváme první soutěžní díla 
účastníků Poháru mladých zahradníků. Spousta dalších aktivit je  
v přípravě, rozhodně je na co se těšit!  

Za Radu SMZ 
Martin Straka 

https://www.mladizahradnici.cz/
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Vznikla Slovenská asociace zelených střech  

Už máme kolegy i na Slovensku 

BRATISLAVA, 17. marca 2021 – Pomôcť spraviť život v mestách 
udržateľnejší a príjemnejší je pripravená Asociácia pre zelené 
strechy a zelenú infraštruktúru (ďalej len Asociácia), ktorá vznikla 
na prelome tohto roku. V spolupráci so samosprávami, štátom, 
developermi a obyvateľmi chce docieliť čo najväčšie pokrytie 
striech a fasád budov živými zarastenými plochami. Zelené 
strechy totiž pomáhajú zmierňovať dôsledky globálneho 
otepľovania a súvisiacej klimatickej krízy. Patria k nim najmä 
intenzívne suchá striedané s prudkými prívalovými dažďami, 
čoraz viac tropických dní v lete a zdravie ohrozujúca horúčava 
zadržiavaná v oceli a betóne miest. Práve tieto fenomény totiž 
budú podľa vedcov v najbližších rokoch aj na Slovensku čoraz 
viac ohrozovať kvalitu života ľudí vo väčších sídlach a pre mestá 
sa tak stávajú dôležitou udržateľnou výzvou.  

Více informací najdete na stránkách www.zelenestrechy.org 

Spolupráce se zahradnickými svazy  
V polovině března jsme obdrželi od Jiřího Horáka, předsedy 
Svazu květinářů a floristů ČR, výzvu, ze které citujeme: „Dovoluji 
se na Vás obrátit s tímto návrhem: Jsem přesvědčen o tom, že 
společně se dá vyjednat a prosadit více než se nám daří. 
Důkazem bylo jednání s ÚKZÚZem ohledně zkoušek na práci  
s POR (přípravky na ochranu rostlin) i prosazení výjimky na 
prodej našeho sortimentu v rámci vládních nařízení. Z výše 
uvedených důvodů si Vám dovoluji předložit tabulku, kde se 
domníváme společně se Zuzkou Přibylovou, tajemnicí ZUČM 
(Zelinářská unie Čech a Moravy) jsou uvedena témata, která jsou 
podle nás společná. Pokud navrhnete další, prosím Vás  
o připsání.“  

I když se svazy zastupující producenty nemáme mnoho styčných 
bodů, přesto se domníváme, že je dobré se do této iniciativy 
zapojit a minimálně sledovat její aktivity. Z uvedených témat 
jsme pro nás jako relevantní vybrali: Národní dotace, 
Pracovní síla/zahraniční pracovní síla, Školství, 
vzdělávání, poradenství, Životní prostředí. Dalšími 
společnými tématy pro iniciativu jsou: Přípravky na ochranu 
rostlin, ochrana rostlin, SZP 2021+ (Společná zemědělská 
politika, Organizace producentů, Zemědělská legislativa, Výzkum).   

První on-line schůzka se uskutečnila 30. března ve 13.00  
prostřednictvím aplikace MS Teams a zúčastnil se Petr Halama 
jako předseda představenstva a Jana Šimečková.  

Účast svazů byla hojná, k iniciativě se přihlásili: 

ČBS – Český bramborářský svaz 
ČESKÝ KMÍN – Sdružení fyzických a právnických osob, které  
v České republice pěstují, zpracovávají a obchodují s kmínem 
ČESKÝ MODRÝ MÁK – spolek sdružující  pěstitele, zpracovatele, 
poradce a obchodníky s potravinářským mákem setým 
ČMŠSA – Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace  
OUČR – Ovocnářská unie České republiky 
PELERO CZ – Spolek pěstitelů a zpracovatelů léčivých, 
aromatických a kořeninových rostlin  
SKF ČR – Svaz květinářů a floristů ČR 
SPCH ČR – Svaz pěstitelů chmele České republiky 
SŠ ČR – Svaz školkařů  
ZUČM  –  Zelinářská unie Čech a Moravy 
SZKT  –  Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 
Svaz lnu a konopí 

Svaz vinařů ČR 

SLŠ – Sdružení lesních školkařů ČR 

Na 20. dubna svolává Jiří Horák schůzku týkající se 
rostlinolékařských pasů.  

Pokud má kdokoliv z Vás, našich členů podnět, čím bychom se  
v rámci této iniciativy měli zabývat, pošlete nám jej. Děkujeme. 

Spolupráce

http://www.zelenestrechy.org
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Inspirace – statut a redakční rada 
Představenstvo SZÚZ přijalo na svém zasedání 17. února 2021 
dokument Statut časopisu Inspirace, který definuje právní 
postavení časopisu, jeho zaměření, cílovou skupinu, upravuje 
pravidla vydávání Inspirace, odpovědnost za obsah, výrobní  
a ekonomické podmínky vydávání, a především rozděluje 
kompetence mezi šéfredaktora a redakční radu, potažmo 
Představenstvo SZÚZ.  

Na tomtéž zasedání jmenovalo představenstvo redakční 
radu (RR) časopisu Inspirace ve složení:  

Jaroslav Pešička (za Představenstvo SZÚZ),  
Petr Mičola, Martina Bláhová  
(ateliér Gerten – krajinářští architekti),  
Lukáš Štefl (Zahradnická fakulta Lednice),  
Michaela Samcová (za Sekci mladých zahradníků).  

Funkční období člena RR je dvouleté s možností opětovného 
jmenování. Redakční rada je poradní orgán vydavatele, navrhuje 
redakci náměty textů včetně možných autorů a provádí hodnocení 
publikovaných čísel Inspirace, vyjadřuje se k jeho zaměření a práci 
redakce. 
 Redakce i redakční rada uvítá náměty i od vás, protože jste 
významnou cílovou skupinou časopisu! 

Velmi děkujeme všem členům, kteří předplatili Inspiraci 
svým klientům, obchodním partnerům, přátelům... 

Inspirace – nový layout 
Předpokládáme, že jste zaregistrovali změnu grafického vzhledu  
a formátu Inspirace neboli nový layout.  Jeho autorem je grafik 
Leoš Knotek, samozřejmě konečný tvar je výsledkem mnoha 
diskusí jak mezi grafikem a šéfredaktorkou, tak v kanceláři, 
představenstvu a redakční radě. Důvody pro změnu shrnul grafik 
takto: „Prvotním cílem bylo dosáhnout lepší „čtivosti“. Dále mi přišlo 
dobré přizpůsobit design obsahu. Mám pocit, že časopis čím dál víc 
přechází k tématům jako architektura a moderní trendy (zelené střechy  
a stěny, koupací jezírka a biobazény, infrastruktura a na to navázané 
chytré technologie), čemuž stávající design neodpovídal. A že si to tak 
trochu žádá i čtenář, mladý zahradník, potencionální nový čtenář :) Cílem 
nové obálky je vytvořit originální a nezaměnitelný titul, který je zároveň 
nadčasový.  I časopis je taková zahrádka…“ 

Důvod změny v několika bodech: 

1. Přizpůsobení designu obsahu, současným trendům a tématům, 
zůstat ale zároveň nadčasový (např. nadčasové písmo). 

2. Být Inspirativní i designem časopisu/obálky (včetně vystoupení 
ze standartního formátu A4). 

3. Být rozeznatelný/zapamatovatelný.  

4. Být lépe uzpůsobený pro čtení (lepší písmo, víc prostoru, 
nelesknoucí se papír). 

5. Celkově spojit vše (design, písmo, materiál, obsah) do jednoho 
kompaktního celku, aby kdokoliv, kdo se na to podívá a vezme do 
ruky řekl: Hleďme, Inspirace! 

Inspirace má nově lepenou vazbu a tiskne se na jiném papíře, aby 
se stránky neleskly, a navíc má papír certifikát FSC. Certifikační 
systém FSC vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních 
ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, 
lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých 
obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. 
Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat 
environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky 
životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím 
napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy. 

              

     Plánujeme - na co se můžete těšit 
27.4.           Tour de cibuloviny a efeméry,  
     Dendrologická zahrada, Průhonice 
18.5.     Tour de pereny - Alpinum,  
      Průhonický park 
17.-19.6.    Exkurze členi-členům,  
     Zlínsko 
Budeme doufat, že  se opatření uvolní a akce budou!

Časopis Inspirace 
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Na souhrn kurzů, které proběhly v měsíci březnu se můžete 
podívat níže. V březnu probíhaly také technické kurzy: 
Řidičské oprávnění typu C a BE v Brně. 

Co plánujeme na další měsíce 

Venkovní počasí se chová aprílově, před pár dny už to 
vypadalo venku jako v létě a teď  zase venku poletuje sníh.  
S tím samozřejmě souvisí i sezóna, která je na jaře vždy 
náročná. Víme, že to je období, kdy máte zakázek „nad hlavu“ 
a vaše zaměstnance potřebujete v terénu. Proto vás nyní 
nebudeme „zahlcovat kurzy“ v takovém rozsahu jako  
v uplynulých třech měsících. Aktuální nabídku nyní budeme 
omezovat na velmi úzký výběr kurzů. Nechceme projekt 
zastavit úplně, na druhou stranu školit nyní kurzy zahradnické 
nedává smysl.  

Proto jsme se domluvili s našimi subdodavateli, že nabídku 
kurzů vyprofilujeme v nejbližších třech měsících takto: 

• Měkké a manažerské dovednosti – jeden, maximálně 
dva kurzy za měsíčně (on-line, v létě snad prezenčně)  

• Obecné  IT – jeden kurz měsíčně (zatím on-line) 

• Účetní, ekonomické a právní kurzy – jeden kurz 
měsíčně (zatím on-line)  

• Jazykové kurzy – probíhají  individuálně a dle aktuální 
situace  

• Technické kurzy – jsou na individuální domluvě s naším 
subdodavatelem kurzů – společností Kanu systém s.r.o., za 
kterou s vámi komunikuje paní Lucie Dočekalová. 

• Interní lektor – nyní v tomto čtvrtletí nebudeme realizovat 

Během dubna budeme kurzy revidovat a evidovat  a postupně 
vám zasílat přehledy kurzů, které absolvovali vaši zaměstnanci. 

Důležité kontakty 

Veškerou komunikaci za technické a manažerské kurzy 
zajišťuje společnost Kanu systém s.r.o. V případě, že se 
chcete informovat o aktuálním dění u TECHNICKÝCH kurzů, 
obraťte se na Lucii Dočekalovou, s kterou proberete 
veškeré podrobnosti konání technických a manažerských 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 

Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

Kurzy konané v březnu 2021                                             
1.03.2021  8:00 - 16:30 Smluvní vztahy          ONLINE 
2.03.2021  9:00 - 13:00 Trvalkové záhony (technologie, vhodné druhy…)  1.  část ONLINE 
3.03.2021  9:00 - 13:00 Trvalkové záhony (technologie, vhodné druhy…) 2. část ONLINE 
4.03.2021  8:00 - 16:30 Trávníky – zakládání a péče        ONLINE    
11.03.2021 13:00 - 17:00 Kreativní metody řízení lidí I. - 1. část      ONLINE 
17.03.2021 9:00 - 13:00 Kreativní metody řízení lidí I. - 2. část      ONLINE 
22.03.2021 8:00 - 16:30 MS PowerPoint - 1. část         ONLINE 
24.03.2021 10:00 - 16:30 Zelené střechy – základní kurz I. - 1. část      ONLINE 
25.03.2021 8:00 - 14:30 Zelené střechy – základní kurz I. - 2. část      ONLINE 
25.03.2021 8:00 - 16:30 MS PowerPoint - 2. část         ONLINE 
29.03.2021 8:00 - 16:30 MS Outlook          ONLINE 

Kurzy plánované na další období  2021 – sledujte aktuální nabídky  
21. a 28.04., 5.5. a 12.5. 2021 8:00 - 14:30 AutoCAD – základní kurz I.     ONLINE 
15.07.2021 9:00-17:30 Letničky – záhony z přímých výsevů      Prezenční, Průhonice

mailto:docekalova@kanu.cz
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Děkujeme všem členům, kteří objednali více než 10 ks předplatného časopisu Inspirace.  
Abonenti obdrží každé číslo opatřené  s informací, kdo jim předplatné objednal.
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Tradiční akce moravskoslezkých a olomouckých členů nabývá na intenzitě a každý rok počet přispěvovatelů roste.  
Za jejich iniciativu a podporu časopisu jim patří náš velký dík. Leták je vkládán do každého čísla.
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