
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, 

přinášíme shrnutí svazového dění v již rozběhnuté jarní 
sezóně. Začátkem března jste obdrželi do svých poštovních 
schránek první letošní vydání časopisu Inspirace. O názory 
čtenářů, zejména na obsahovou stránku, jsme se zajímali v 
anketě, jejíž výsledky se můžete dočíst na straně 9.  Vyhlásili 
jsme dvě soutěže našich odborných sekcí - Koupací jezírko roku 
a Zelenou střechu roku, v plném proudu jsou i přípravy na 
letošní Lipovou ratolest. Ta se uskuteční v Benešově a zájem 
o účast projevilo již deset zahradnických škol, což nás mile 
překvapilo. A samozřejmě školíme v rámci projektu 
Hortulanus i mimo něj. Přeji vám pěkné počtení. 

Vaše kancelářská zahradnice 
Hanka 

2/ 2023



IRIMON BOWLING CUP 2023 

Kancelář SZÚZ byla pozvána jakožto spřátelená a spolupracující 
organizace na dopolední bowlingovou akci, kterou pořádala 
společnost IRIMON s.r.o. pro své VIP klienty v Brně. Akce se konala 
27. ledna 2023 od 9:00 do 14:00 na oblíbené brněnské adrese  
v Bowling centrum Brno Líšeň. Dvouhodinové klání bylo 
zakončeno vyhlášením výsledků a společným obědovým rautem. 
Kancelář SZÚZ získala v kategorii ženy 1. a 3. místo.  

Pro partnerské instalační firmy pak navazoval odpolední blok, 
který byl určen pro: 

• spolupracující certifikované partnerské instalační firmy Hunter 
Partner 2022, 

• majitele a vedoucí pracovníky instalačních firem, 

• spolupracující instalační firmy Hunter, které letos aspirují na 
získání certifikačního označení Hunter Partner 2023 (HP, HPP, 
HTPP), významní obchodní partneři, spolupracující firmy AZS. 

Děkujeme firmě IRIMON, s.r.o. za pozvání, přátelskou atmosféru  
a možnost účastnit se  IRMON BOWLING CUPu BRNO 2023! 

27. KONGRES ODBORNÝCH FIREM – ITTEC, s.r.o. 

ITTEC ODBORNÁ KONFERENCE 2023 

Obdrželi jsme pozvání k účasti  na společenské a odborné akci 
našeho obchodního člena a podporovatele soutěží Zahrada a Park 
roku firmy ITTEC s.r.o. Jednalo se o již tradiční každoroční setkání 
společnosti a jejich TOP PREMIUM PARTNERů. Před samotným 
kongresem následovala „BEFORE PARTY“, která byla zahájena ve 
středu večer 1.3.2023 jako neformální přátelské setkání  
v příjemném prostředí hotelové restaurace Café Restaurant Eden  
v Konferenčním centru hotelu Iris SK SLAVIA PRAHA (Fortuna 
arena). 

Následující den ve čtvrtek 2.3. 2023 se uskutečnil tradiční již  
27. kongres odborných firem v Konferenčním centru hotelu Iris  
SK SLAVIA PRAHA. Na kongresu měla přednášku i Ing. Jana 
Šimečková, která představila SZÚZ – jeho činnost a především 
soutěže – Zahrada roku, Koupací jezírko roku, Zelená střecha roku 
a Park roku, kterými propagujeme široké i odborné veřejnosti 
kvalitní díla zahradní a krajinářské architektury. Mimo jiné jsme se 
na akci potkali i s některými členů SZÚZ. Kongres byl zakončen 
prohlídkou Stadionu Eden SK Slavia Praha.  

Děkujeme firmě ITTEC, s.r.o. za pozvání. 

Setkání s obchodními členy



Lipová ratolest 2023 -  Benešov 

Soutěž Lipová ratolest se v roce 2023 uskuteční v Benešově 
(20.-22. září). Soutěž inicioval městský architekt Ing. arch. Luboš 
Klabík, jako projektant byl osloven Ing. Vít Dvořák, který, tehdy 
ještě jako student, projektoval již Lipovou ratolest v Bystřici v roce 
2020. První schůzka s vedením města se uskutečnila 23. ledna, 
kdy jsme s Vítkem obešli místa navrhovaná pro soutěž zástupci 
Benešova. Cílem jednání bylo také seznámit město Benešov  
s Lipovou ratolestí, ujasnit si poslání soutěže, jak soutěž probíhá. 
Ve středu 8.2. jsme měli s městem Benešov druhé jednání, 
kterého se za  kancelář zúčastnila Jana Šimečková a Michaela 
Brázdová, Vít Dvořák jako projektant a zástupci města Benešov – 
pan starosta a ostatní ze složek města. Vít Dvořák městu 
prezentoval vše, co je pro soutěž důležité a dále také okomentoval 
plochy zeleně, ze kterých si mělo město Benešov na základě námi 
sdělených informací vybrat tu nejvhodnější pro soutěž.  

Závěrem setkání jsme se podívali na schválenou lokalitu u Vyšší 
odborné školy a Střední zemědělské školy Benešov. Jedná se o 
plochu za panelovými domy postupně navazující na areál školy, 
školky, restauraci. Město Benešov potvrdilo konání soutěže, teď je 
vše ve fázi studie a následně projektové dokumentace v ateliéru 
Víta Dvořáka. Oslovili jsme zahradnické školy a sešlo se nám deset 
přihlášek, což je potěšující. V nejbližší době se na vás, naše členy, 
obrátíme s žádostí o finanční podporu na ubytování a stravování 
soutěžících, protože ceny stále rostou a nechceme školy příliš 
finančně zatěžovat.  

Pomáháme  
se vzděláváním středoškolských pedagogů 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) – 
škola zapojena do projektu jako partner / Podpora kompetencí 
pedagogických pracovníků a všech forem vzdělávání v 
Moravskoslezském kraji 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 

Od podzimu 2022 jsme zapojeni do projektu OKAP II – ve 
kterém spolupracujeme se Střední zahradnickou školou, 
Ostrava, p.o. Na základě předložené poptávky oslovujeme 
lektory pro požadované kurzy, domlouváme s nimi obsah 
kurzu, se školou pak ladíme termíny a organizační 
záležitosti.   

Od začátku projektu jsme pomohli v Ostravě  uskutečnit 
tyto kurzy: 
• 27.10. 2022 - Perenárium – lektorka Ing. Mirka 

Svorová 
• 3.2. 2023  - Choroby a škůdci okrasných rostlin – 

lektoři doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D., Ing. Jakub 
Beránek, Ph.D. – téma škůdci 

• 6.4. 2023 – Koupací jezírka – lektor Ing. Jiří Šimka 

Lipová ratolest / spolupráce se středními školami



VELETRH STŘECHY PRAHA 

Sekce Zelené střechy se 9. -11. února  zúčastnila Veletrhu Střechy 
Praha v PVA EXPO v Praze Letňanech. Jednalo se o 24. ročník 
nejvýznamnějšího veletrhu v oboru střech v ČR a střední Evropě. 
Všichni členové Sekce zelených střech měli možnost 
získat čestnou vstupenku a veletrh navštívit, případně se 
připojit jako vystavovatelé ke společnému stánku Sekce  
v hale 3. Na veletrhu Sekci kromě kanceláře zastupovaly firmy:  

Gabriel s.r.o., GreenVille Service s.r.o., Ekrost s.r.o, SMART 
CONSTRUCT  TECHNOLOGIES s.r.o. 

V těsné blízkosti měly stánky také členské obchodní firmy SEDUM 
TOP SOLUTION s.r.o., Dawyck s.r.o., BB Com s.r.o, AGRO CS, a.s., 
ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., SP Profil s.r.o. 

Kancelář se veletrhu účastnila pouze první den, kdy měla  
Ing. Jana Šimečková dvě přednášky. Dalšími přednášejícími byla 
Ing. Jitka Dostalová, Ing. Pavel Dostal, Ing. Jiří Mrtka, Ing. arch. 
Josef Hoffmann. Účast na veletrhu byla první den, především 
dopoledne, slušná. Návštěvníky téma zelených střech zajímalo. 
Stánek sekce Zelené střechy plnil funkci poradenské činnosti, 
zároveň zde byl prostor pro prezentující členy navázat nové 
obchodní vztahy. Velký zájem byl o kombinaci zelené střechy a 
fotovoltaiky.  

Kde přednášeli naši členové:  

Konference Izolace 2023/ čtvrtek 9. 2. 2023/  
V čem mohou zelené střechy přispět k soběstačnosti?  
- Ing. Jitka Dostalová, GreenVille service s.r.o. 

Kombinace zelené střechy s fotovoltaikou – synergie na střeše - 
Ing. Pavel Dostal, GreenVille service s.r.o. 

čtvrtek 9. 2. 2023, 11:30 - 12:30 Zelené střechy – šance pro 
budoucnost / Ing. Jana Šimečková 

Střechy Praha/ čtvrtek 9. 2. 2023 /14.00 - 14.30/ 

Trendy v ozeleňování střech/ Ing. Jana Šimečková 

PÁTEK 10. 2. 2023/ 11.00 - 12.00/  

Vegetační souvrství zelených střech, definice, vlastnosti a 
požadavky na jednotlivé vrstvy / Ing. Jiří Mrtka, Ph.D. 

FOR PASIV PÁTEK 10. 2. 2023/ 13:30 - 14:30/  

ZELENÉ STŘECHY – jak navrhovat vegetační souvrství / 
Ing. arch Josef Hoffmann.  

V souběhu se uskutečnily veletrhy: 

STŘECHY PRAHA – 24. veletrh pro stavbu a renovaci střech 

SOLAR PRAHA – 18. veletrh úspor energií a obnovitelných zdrojů 

ŘEMESLO PRAHA – 10. veletrh pro vybavení a bezpečnost práce 
řemeslníků 

FESTIVAL DŘEVA A NÁŘADÍ – 4. ročník přehlídky nářadí a 
dřevosortimentu 

Zároveň gratulujeme naší obchodní firmě SEDUM TOP 
SOLUTION s.r.o., kteří na veletrhu Střechy Praha získali 
ocenění Expo Design Award 2023 o nejpoutavější 
expozice. Umístili se na 2. místě – expozice do 49 m².  

Hodnocen byl zejména celkový vzhled, poutavost, zajímavé a 
netradiční řešení, účelnost, přehlednost a přívětivost pro 
návštěvníky. To znamená, že vítězné expozice by měly být vysoce 
funkční, působivé a splňující kritéria pro komunikaci s návštěvníky 
veletrhu. 

Děkujeme všem firmám, které se této akce zúčastnily. 
Účast na této akci je velmi důležitá pro osvětu naší/vaší 
práce.    

Zelené střechy na veletrhu



     Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku soutěže Koupací jezírko je 31. března. Těšíme se na vaše díla. 

      Přihláška je ke stažení na www.abaj.cz 

http://www.abaj.cz


Registrační číslo projektu 

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146 

Co je nového v projektu Hortulanus 

V průběhu února-března jsme v rámci projektu Hortulanus nabízeli 
různé druhy školení. Mimo jiné se podařilo také vyhovět některým  
z vašich konkrétních požadavků na témata kurzů. Začátkem března 
nám pak bylo schváleno prodloužení projektu Hortulanus z konce 
března 2023 na 30. června 2023. Zbývají ještě necelé čtyři měsíce, 
proto kdo byste chtěl využít odborného vzdělání pro sebe či své 
zaměstnance, určitě neváhejte a ozvěte se nám.  

HORTULANUS – REALIZOVANÉ KURZY ÚNOR/BŘEZEN 

8.2.    GENERAČNÍ OBMĚNA VE VEDENÍ FIRMY   

16.-17.2. TESAŘSKÝ KURZ – pokročilý kurz sk. 1  

23.-25.2. Týmové setkání firmy OK ZAHRADY s.r.o.  

23.2.   Perenárium   

9.3.    Principy řezu ovocných stromů – prakticky    

9.3.-10.3.  TESAŘSKÝ KURZ  – pokročilý kurz sk. 2   

Co je v plánu na další měsíce? 

HORTULANUS – VYPSANÉ KURZY BŘEZEN/DUBEN 

13.3. Údržba vozidel a strojů  
PREZENČNĚ (EKOIMPEX VYSOČINA) UZAVŘENÝ KURZ  

17.3. Výsadba okrasných a ovocných dřevin  
PREZENČNĚ/HAVÍŘOV docekalova@kanu.cz 

24.3. Komunikace na pracovišti PREZENČNĚ/ŠENOV (UZAVŘENÝ 
KURZ – ZAHRADY HANYZ, IVÁNEK-ZEMAN) docekalova@kanu.cz 

27.3. a 29.3. MS EXCEL pro středně pokročilé/pokročilé 
ONLINE Přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdHLUmee29IWuEy_yyC9McDmNOHjupWCyOC_89wAu
QlqQK3Qg/viewform 

28. a 30.3. Zelené střechy – Trendy  PREZENČNĚ/EKOIMPEX 
VYSOČINA  docekalova@kanu.cz 

Kosení kosou PREZENČNĚ (severní Morava) 
docekalova@kanu.cz 

Řidičský průkaz sk. B+E PREZENČNĚ/BRNO 
docekalova@kanu.cz 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, nebo byste chtěli 
zaslat přehled absolvovaných kurzů, ozvěte se Michaele 
Brázdové. 

V případě, že byste se chtěli proškolit ve Vámi vybraném 
tématu a v nabídce ho nemáme, nebo uspořádat nějaké 
celofiremní školení, neváhejte a kontaktujte nás.   

Důležité kontakty  

V případě, že máte nějaké specifické požadavky, můžete 
kontaktovat mě, případně kontaktní osoby uvedené níže. 

Technické a manažerské kurzy zajišťuje Kanu systém s.r.o. / Bc. 
Lucie Dočekalová, mobil: +420 776 376 573, mail: 
docekalova@kanu.cz  

Jazykové, účetní, ekonomické a právní kurzy zajišťuje společnost 
Everesta, s.r.o.  

JAZYKOVÉ KURZY/ Lucie Novotná, +420 734 621 064, mail: 
lucie.novotna@everesta.cz  

ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ, PRÁVNÍ, OBECNÉ IT / Ing. Jana Benešová, 
mobil: + 420 734 318 883, mail: jana.benesova@everesta.cz  

INTERNÍ LEKTOR (oborové)/ Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 
725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz 

Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně

Tesařský kurz (lavice, altán, terasa), Brno - Bosonohy

Principy řezu ovocných stromů, Vranov
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Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku soutěže Koupací jezírko je 30. dubna. Těšíme se na vaše díla. 

Přihláška je ke stažení na www.zelenestrechy.info

http://www.zelenestrechy.info


Zelené střechy v teorii a praxi 
Poslední únorový den jsme v Otevřené zahradě Nadace Partnerství 
uskutečnili seminář věnovaný zeleným střechám. Zájem byl velký, 
celkem se přihlásilo 50 osob. Mezi hlavní témata, která 
přednášela Ing. Jitka Dostálová patřilo: 

• Rozdělení zelených střech podle různých kritérií 

• Střešní konstrukce pro zelené střechy 

• Vegetační souvrství – definice, funkce 

• Požadavky na vegetační souvrství 

• Technologie zakládání 

• Vegetační souvrství šikmých zelených střech 

• Nejčastější chyby při návrhu a realizaci 

• Příklady soukromých i veřejných zelených střech 

Přednášku doplnila ředitelka svazu Ing. Jana 
Šimečková,představením děl přihlášených do loňského ročníku 
soutěže Zelená střecha roku. 

Diskuse byla bohatá  a plodná a jen potvrdila, že zelené střechy se 
těší zájmu investorů z řad státní správy a samosprávy i 
soukromých subjektů. 

Ekologické zahrady aneb biologické 
prostředky ochrany rostlin 
Hned druhý den, tentokrát tedy první březnový, jsme na stejném 
místě přivítali Ing. Milana Hluchého, který přednášel na téma 
biologické ochrany rostlin. Zájem o toto téma byl výrazně nižší, 
než jsme předpokládali. Přihlásilo se pouze 15 osob, nicméně dle 
diskuze bylo jejich očekávání naplněno. 

• Prostředky ekologické ochrany ovocných kultur 

• Obecně principy ekologického pěstování ovoce (půda, výživa, 
ochrana) 

• Ochrana jádrovin v ekologické produkci 

• Ochrana peckovin v ekologické produkci 

• Možnosti v ekologické ochraně okrasných dřevin 

Sekce mladých zahradníků 

V sobotu 18.3. proběhne v Brně na Údolní Shromáždění členů 
SMZ s primárním cílem rozvinutí diskuze o dalším 
směřování. V rámci tohoto setkání se uskuteční také volba nové 
rady SMZ, přičemž budeme rovněž hlasovat o zkrácení funkčního 
období. Zjistili jsme totiž, že v tomto relativně nízkém věku se 
během tří let života udá přespříliš na to, aby člověk zvládl zůstat 
práci v radě dlouhodobě konzistentně oddaným.  

Volba tentokrát neproběhne online, jako tomu bylo minule. Pro 
poměrně značnou pasivitu členské základny, byť možná 
domnělou, jsme chtěli, aby volili skutečně aktivní členové, kteří 
budou ochotni kvůli této volbě přijet do Brna. Lidé s tímto 
proaktivním přístupem vůči SMZ budou jistě velkým přínosem i 
diskuzi, jakým směrem se ubírat do budoucna! 

Za radu SMZ, Martin Straka 

Vzděláváme



Inspirace vstupuje do devatenáctého ročníku a stejně jako víno, 
musí i kvalitní časopis růst a zrát. Také proto jsme čtenářům 
Inspirace poslali mailem dotazník, ve kterém jsme 
zjišťovali  názory na kvalitu časopisu, jaká témata je 
zajímají a která vám naopak chybí. Podle odpovědí 75 
respondentů (desetina platících odběratelů) lze usuzovat, že 
obsah i forma Inspirace se setkává s požadavky a očekáváním 
jejich čtenářů a odběratelů, což je potěšující.  

Pokud jde o stávající rubriky, největšímu zájmu se těší zahrady a 
trvalky. Přestože rubrika „Ekonomika“ se zařadila spíše k tě, které 
čtenáři čtou méně často, přišel i následující ohlas od jedné 
čtenářky: „Mojí nejoblíbenější rubrikou je rozpočtování a 
kalkulace. Tam bych klidně přidala, ceny vyrostly raketově a něž se 
k jednotlivým oblastem dostanete, bude to trvat pár let.  V těchto 
praktických tématech mi přijdete velmi užiteční…“ 

Následující obrázek ilustruje zájem o stávající rubriky, 
nahoře jsou rubriky, které nejvíce respondentů čte vždy 
nebo často, dole rubriky, kde převažují odpovědi „čtu 
příležitostně“.  

Pokud jde o témata, nejvíce se respondenti zajímají o technologie 
výsadby stromů a péče o stromy. Více se budeme věnovat 
trávníkům a druhově pestrým porostům, které jsme v minulých 
letech poněkud opomíjeli. Pokud jde o žánry, chceme, i na přání 
respondentů, zařadit více rozhovorů  a reportáží ze zajímavých 
akcí, případně vrátit se na dříve prezentovaná a oceněná díla  
a zjistit, jak je o ně pečováno.  

Obrázek shrnující odpovědi respondentů na otázku, která 
témata je nejvíce zajímají. Dole jsou uvedena témata,  
u kterých nejvíce respondentů odpovědělo, že je téma 
zajímá a informace prakticky využije nebo si článek o 
daném tématu přečte.   

Časopis Inspirace - výsledky čtenářské ankety



Není jednoduché přinášet nové pohledy na stará témata, 
případně otevírat témata nová. Přesto se o to snažíme, a také 
proto v čísle 1/2023 otevíráme v Inspiraci poprvé 
problematiku zeleně v interiérech. Zelené kanceláře, 
květinové dekorace v restauracích, nákupní centra, to vše jsou 
místa, která by mohla zajímat jak krajinářské architekty, tak i 
zahradníky, protože zeleň v interiérech skýtá velký potenciál a 
patří do rukou profesionálům. 

V letošní první Inspiraci samozřejmě nechybí ani obvyklé 
rubriky, jako Právo, Ekonomika, či Choroby a škůdci. Do 
svého cíle naopak dospěl seriál Zelené vize, který provázel čtenáře 
Inspirace tři roky a z futuristických měst budoucnosti se dostal až 
do české krajiny, která se, sice pomalu, ale postupně zbavuje 
negativních důsledků socialistického hospodaření, o čemž svědčí  
i článek o obnovovaných mokřadech.  

Oblíbená rubrika Trvalky dále pokračuje, ale zároveň je doplněna 
článkem, který má upozornit na rizika pěstování invazních 
nepůvodních druhů schopných zplaňovat do krajiny, což je 
téma veskrze aktuální. Po roční odmlce se znovu vracíme k rubrice 
Voda ve městě, která je také velmi žádaná. 

Názory našich členů na časopis Inspirace jsou pro nás také velmi 
důležité, proto Vás také prosíme o odpověď na dotazník. 
https://szuz.onquanda.com/survey/
cee22dc41b71cab98fbf70be5ec12ebf/ 

Inspirace  JARO 2023 / Pozvánka na Shromáždění členů

Shromáždění členů SZÚZ 
Místo rovnováhy v srdci Česka 

Pro Shromáždění členů jsme v roce 2023 vybrali místo ležící 
údajně v geografickém středu České republiky, https://
www.hotelkouty.cz/. Konferenční hotel na Vysočině, postavený 
ve dřevě v souladu s přírodou, ubytování s neskutečnými 
výhledy, ať už v pokoji nebo chatce. 

Konferenční technika i internet, ale mobil bez signálu. Sport, 
oddych a nerušená zábava, protože v okolí nestojí jediný dům. 
Ubytovat se budete moci v hotelu nebo v lesních apartmánech. 
Ve zvoleném termínu může být buď začínající jaro nebo tuhá 
zima anebo něco mezi tím. V každém případě nejsou žádné 
jarní prázdniny, které by vám mohly bránit v účasti.  

Odborný program (22. března od 10 do 13 hod) 

Ing. David Hora: Strukturální substráty, biouhel, technologie 
používané při výsadbě stromů 

Martin Pospíšil: Výroba biouhlu a jeho vlastnosti. biouhel 
https://prauhel.cz/ 

Ing. Marie Bartíková, Ph.D., současná situace choroby a škůdci  
https://www.fytopatolog.cz/ 

Shromáždění členů (22. března 14.00 -18:00)  

Kromě obvyklých bodů, jako je zpráva o činnosti a hospodaření 
za uplynulý rok a program činnosti a rozpočet na rok 
následující nás čekají volby do Představenstva (4 mandáty) a 
Kontrolní komise (1 mandát).  

Na programu bude také diskuse o změně vizuální identity, 
případně i názvu Svazu zakládání a údržby zeleně, protože to 
byl jeden z úkolů na rok 2022.   

Účast bude hojná, aktuálně je přihlášeno 62 osob ze 
44 firem. Těšíme se na přátelské setkání a posezení. 

https://szuz.onquanda.com/survey/cee22dc41b71cab98fbf70be5ec12ebf/
https://szuz.onquanda.com/survey/cee22dc41b71cab98fbf70be5ec12ebf/
https://www.hotelkouty.cz/
https://www.hotelkouty.cz/
https://prauhel.cz/
https://www.fytopatolog.cz/

