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

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

VÁŽENÍ A MILÍ ČLENOVÉ,
červen je nejlepší měsíc pro hodnocení děl zahradní a
krajinářské tvorby a tak jsme vyrazili se členy
odborných porot na tour po koupacích jezírkách a
zelených střechách. Navštívili jsme skvělé realizace,
které jste do obou soutěží přihlásili zejména vy, naši
členové, ale i vaši kolegové z oboru.
Úžasnou událostí bylo i Moravskoslezské putování,
odborná exkurze s podtitulem členi členům, které po
zásluze věnujeme hned několik stran ;-)))
Přeji Vám krásné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice
Hana

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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Není to tak těžké v tom Zemském ráji, na jihu či na severu, v libovolném kraji.
Těšilo nás, že jste u nás tu chvíli byli, putovali, jedli, bavili se, pivo s námi pili…
Připíjím všem! Rosťa
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Členi členům - Moravskoslezské putování
Červnová exkurze je již tradiční akcí, kterou pořádáme ve spolupráci s dvojicí zahradních architektů Radka
Fingerová & Petr Mičola a některou místní členskou zahradnickou firmou. V Moravskoslezském kraji se role
hostitelů ujalo hned několik firem. Čtvrteční odpolední program byl v režii manželů Dvořákových z firmy DVOŘÁK
LESY, SADY, ZAHRADY a páteční v režii Rosti Ivánka z company Ivánek-Zeman. Zcela mimořádným počinem byla
akce asi dvaceti členských regionálních firem, kteří pro své kolegy uvařili vynikající pivo jedinečné chuti a
pojmenovali ho Zahradníček (ochranou známku na název vlastní Jirka Šimka, v jehož hlavě se nápad na
pojmenování zrodil). Jak přípravy na celou akci probíhaly, se můžete dočíst v reportu hlavního organizátora
vaření - Rosti Ivánka.

Dlouhá příprava
Leden
V zásadě od 28.1. 2020 bylo zřejmé, že se nevyhnutelně blíží níže popsané…. Na shromáždění členů SZÚZ v Litomyšli
zazněl návrh – bod programu činnosti tohoto spolku na červen – exkurze po dílech ZAKA s doprovodným programem
členové=členům do oblasti Slezska a severní části Moravy – později se etablovalo jako akce „Moravskoslezské putování“.
Únor
Přesně za měsíc 28.2. /pozn. Vidíte, jak mohou osmičky být pro naši zemi i pro náš Svaz důležité/ v restauraci U Koníčka
ve Vojkovicích /pozn. Vidíte, jak jsou pro naši zemi i pro náš Svaz důležité restaurace/ se sešlo kolegium
„moravskoslezských“ členských firem, na kterém byl schválen víceméně hrubý až podrobný plán a rámcový rozpočet.
Březen
Ve středu 18.3. vláda ČR přijala další mimořádná opatření v rámci boje proti šíření koronaviru. Zavedla povinnost nosit
ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin. Dle těchto nařízení došlo také k omezení 39
dálkových vlakových linek Českých drah, a.s. /pozn. Zde uvedeno toto datum z celých koronavirových událostí proto, že ten
den i přes tento nečekaný „zásah shora“ užší výbor kolegia MSL FIREM SZÚZ rozhodnul, že zatím nic nerušíme, uvidíme, co se
bude dít dále = čili vidíte, jak je pro naši zemi i pro náš Svaz důležité zachovat klid/
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Duben
Vláda ČR dne 23.4. rozhodla, že se od 24.4. může shromažďovat 10 cizích lidí na veřejném prostranství, pokud skupina
zachová odstup 2 metry. / pozn. Vidíte, jak jsou pro naši zemi i pro náš Svaz důležitá správná rozhodnutí Vlády ČR/ Nemáme
důkaz, domníváme se však, že rozhodnutí padlo proto, aby vybraní členové kolegia MSL FIREM SZÚZ, mohli dopoledne na
zahradě u pana sládka provést dohodnuté práce a potom odpoledne opět s panem sládkem, uvařit posilňující, na minerály
a živiny bohatý nápoj, který může být později využitý i pro speciální výživu účastníků expedice. Tento skutek byl naplněný,
vařilo se, vzhledem k tomu, že jednotliví účastníci byli neustále 2 metry od sebe, nevěděl nikdo, co kdo do varny přinesl,
kolik toho bylo a hlavně, CO PŘESNĚ do kotle vhodil.
Květen
Díky dalším rozhodnutím vlády ČR bylo možné zahájit přípravy v rámci celého SZÚZ /do té doby pozastavené/. Kancelář
sdružení zahájila nábor účastníků a začal se pečlivě plánovat do detailu celý záměr. Ideovými a programovými vedoucími
celé expedice byli potvrzeni představenstvem SZÚZ Ing. Radmila Fingerová a Ing. Petr Mičola. V květnu bylo významné
hlavně datum 22.5., kdy kolegium MSL FIREM SZÚZ poprvé ochutnalo nápoj ve stavu dvoutřetinové zralosti. Bylo
konstatováno všemi přítomnými, že JE DOCELA DOBRÝ, nic se na něm nebude měnit, jen se nechá ještě uležet, aby si
odpočinul a dozrál, tak, jak pan sládek doporučil. /pozn. při ochutnávání jsme přišli sice o 30 litrů, ale šlo o nutnou
záležitost pro získání jistoty, že nápoj bude použitelný/. Zároveň ten den byl odhlasovaný název, způsob jeho zpracování a
zabalení k pozdějšímu použití, doprovodné texty na etiketu a podobně.

Expediční trasa a průběh expedice/ Výstup na Lysou/ Vlastní zjišťování stavu desky
V zásadě téměř všechno proběhlo zhruba podle plánu. Vlastní zahájení expedice 10.6. 2020 ve 13 00 hodin. Trasa do
základního tábora od Raduně přes Hradec nad Moravicí do hotelu Sonáta. Předtím museli jednotliví účastníci do Raduně
docestovat - to ovšem není přímo předmětem tohoto sdělení. Důležité je, že v době 8.-9. 6. proběhlo plnění a příprava
klíčového nápoje k použití a bylo zahájeno pravidelné sledování počasí v daných lokalitách předpokládaného pohybu
expedice. Postupně se expedice dále dne 11.6. posouvala po plánované trase Velká Polom, Ostrava-Poruba, Landek,
Petřkovice, Šilheřovice.
Datum 11.6. večer kolem 19 hodiny, místo Oranžerie zámku Šilheřovice - je nutné vypíchnout zvlášť. Bylo totiž poprvé
prakticky vyzkoušené působení energetického nápoje na účastníky expedice. A to v definitivní podobě barvy, vůně a
chuti. Kolegium MSL FIREM SZÚZ prezentovalo výsledek své práce za poslední tři a půl měsíce, byl představen
oficiální nápoj expedice: originální pivní ležák ZAHRADNÍČEK 12°. Také bylo postupně testované dávkování na živých
lidech a bylo konstatováno, že se dá zkonzumovat dávka v definovatelném rozsahu: kolik kdo snese a uzná za vhodné.
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Následující den opustila expedice definitivně základní tábor a postupně se přibližovala k cíli přes Příbor, Čeladnou a
Vojkovice. Potvrdilo se, že po rozumné konzumaci ZAHRADNÍČKA je možné běžně fungovat i druhý den. Během dne
expedici muselo z různých důvodů opustit určité množství účastníků, s čímž se počítalo /tzv. plánované ztráty základního
týmu /. Došlo zároveň k očekávanému doplňování počtu členů z řad rozšířeného kolegia MSL FIREM SZÚZ.
Po celou dobu expedice probíhala vlastně aklimatizace a celkově skvěle příprava finálního útoku. Zároveň lze konstatovat
i to, že právě 12.6. večer a v noci byly tyto činnosti vykonávány nejusilovněji, dokonce se zpívaly povzbuzující písně za
doprovodu akordeonu. Rovněž probíhala (nepřímo lékařem nařízená) konzumace různých vitamínů a – oficiálního nápoje
expedice. V této již poslední fázi příprav se stále měnil termín zahájení případného výstupu. Zároveň bylo několikrát
zvažováno, zda se vůbec KAMKOLIV půjde. Každopádně zbyla skupina víceméně užšího podpůrného týmu pro případný
vlastní výstup, která se přemístila do zatím nejvýše položeného tábora v Dobraticích, kvůli stále probíhající aklimatizaci.
V sobotu 13.6. ráno definitivně i na základě aktuálního vývoje meteorologické situace a po konstatování, že bečka je
prázdná, tak co bychom tu ještě dělali… padlo rozhodnutí, že dnes bude den D. Ti nejschopnější se pokusí o naplnění
původního základního cíle toho všeho snažení. Celý podpůrný tým při přesunu k místu eventuálního zahájení finálního
výstupu prozkoumal z dálky i z blízka terén celého okolí a vlastní těleso hory. Jakmile jsme nabyli dojmu, že zvolená trasa
může být bezpečná, umyli jsme si nohy při brodění ledovcové říčky Satina pod stejnojmennými vodopády a šli jsme NA TO.
Celá podpůrná skupina o síle zhruba 5-10 lidí se dostala v ještě stále dobrém čase až do místa, kde bylo nutné definitivně
rozhodnout, kdo bude tvořit vrcholové družstvo pro finále. Důvěru a podporu nakonec získali 3 zkušení mušketýři, kteří
začali stoupat od hospody U Veličků na sedlo Lukšinec. Důležité bylo, že na úrovni Velkých větrů se připojil poslední
mušketýr, mladá krev, díky němuž už potom byl výstup hračkou. Díky řídkému vzduchu, celkově euforickému stavu – že
jsme to dali, a zjištění, že pamětní deska je v pořádku, opotřebování klimatickými vlivy je v normě - jsme úplně
přesně nesledovali čas výstupu a hodinu, kdy jsme došli. Bylo to tak nějak po poledni, zhruba… Návrat vrcholového
družstva a vše ostatní proběhlo bez zvláštních komplikací. /Je pravda, že jeden z mušketýrů cedil krev, ale to bylo až
v neděli ráno a úplně to nesouviselo s plněním uvedeného úkolu./

Konec dobrý - všechno dobré
Určitě platí, že často věci a události nejsou úplně takové, jak vypadají. Ačkoliv u akce Moravskoslezského putování jde
zdánlivě o exkurze, odborné informace, vaření a pití piva, dobré jídlo, kontrolu stavu desky, výšlap na horu (v našem
případě Lysou)… Samozřejmě šlo o toto vše a myslím, že všechny dílky skládanky byly v pořádku. ALE ŠLO NEJEN O TO.
Během dlouhé, kvalitní a intenzivní přípravy, při jednotlivých událostech, střípcích a tak podobně, jsme si mohli
užít pospolitosti a sdílení mezi lidmi, se kterými máme něco společného a je nám s nimi dobře. A přiznejme si, že
jsme se všichni ujistili v tom, že se můžeme mít navzájem rádi… Navrhuji, abychom si tyto pocity v sobě uchovali i po
„běžné pracovní“ dny, i když se zrovna nekoná žádná exkurze, putování či výšlap…. Rosťa
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Soutěžní přehlídka Koupací jezírko roku 2020

2.-3. června se zhostila čtyřčlenná porota ve složení Martin Pecina, Jan Kroupa, Martin Panchartek a Petr Mičola
nelehkého úkolu zhodnotit deset přihlášených děl, roztroušených od Bystřice u Třince přes Vysočinu, jižní Čechy
až po Varnsdorf a Pardubice. Museli jsme se potýkat i s nepřízní osudu a po oba dny řešit technickou závadu na
minibusu a dvě jezírka ohodnotit v náhradním termínu. Vše jsme nakonec s přehledem a humorem zvládli, viděli
jsme velmi zajímavé realizace a k tomu i velký kus naší republiky.
Oceněná díla jsme vyhlásili na závěr semináře Koupací jezírka a biobazény prakticky, dne 23.6. 2020 v Brně.

1. místo Biobazén
Zhotovitel: Green engineering s.r.o.

2. místo Biobazén
Zhotovitel: Gabriel s.r.o.
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3. místo Biobazén
Zhotovitel: ACRIS Zahrady s.r.o.

1. místo Koupací jezírko
kategorie Ostatní
Zhotovitel: OK ZAHRADY s.r.o.

2. místo Koupací jezírko
kategorie Ostatní
Zhotovitel: Zahrady Laurus
Ing. Eva Hegerová Stoklásková
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Čestné uznání
Vizionářsky postavené koupací jezírko,
fungující 14 let bez přestavby
Zhotovitel: Zahradnictví Šimková s.r.o.
Autor projektu: Ing. Jiří Šimka

Cena OASE – nejlepší jezírko s Oase
technologií
Zhotovitel a autor projektu: OK ZAHRADY
s.r.o.

Seminář Koupací jezírka a biobazény prakticky
O tematiku jezírkářství je velký zájem
23.6. jsme v areálu Otevřené zahrady uspořádali seminář s jezírkářskou tematikou, jehož kapacita 60 osob se
velmi rychle naplnila. Program byl bohatý, dopolední blok patřil Jirkovi Šimkovi, který představil účastníkům
koupací jezírka a biobazény, po obědě vystoupil Petr Formánek s příspěvkem o legislativě, Jirka Hájek se
podíval na biobazény z pohledu realizátora, Martin Pecina pověděl vše o rybách a zahradní architekt Petr
Mičola se zaměřil na estetické přednosti i nedostatky děl přihlášených do soutěže Koupací jezírko roku 2020.
Na závěr semináře jsme všechna oceněná díla představili a předali ceny.
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Zahrada roku 2020
Vyhlašujeme 15. ročník soutěže
Současná doba obrací pozornost všech lidí od cest dalekých k cestám blízkým a nejblíž má každý svou zahradu.
Snažíme se náš obor propagovat a nejlepším způsobem, na které média slyší, jsou právě odborné soutěže.
Chtěli bychom, aby se do Zahrady roku zapojilo co nejvíce zahrad, proto Vás prosíme, abyste se ohlédli za
zahradami, které jste realizovali a požádali jejich majitele o souhlas s přihlášením.
Porotci nepřicházejí do zahrad hledat chyby, či kritizovat. Přicházejí proto, aby svými poznatky a dojmy obohatili
odborníky i milovníky zahrad, majitele zahrad současných či budoucích. Připomínám, že v soutěži se uděluje více
medailí, takže i malé a méně nákladné zahrady mají stejnou šanci jako velké a drahé. Zlatou, stříbrnou i
bronzovou medaili jsme zakomponovali do nové, moderní podoby loga soutěže, jehož autorkou je Mirka Svorová.

 Důležité termíny:
Uzávěrka přihlášek: 14. srpna 2020
Hodnocení přihlášených zahrad odbornou porotou: 1.- 4. září 2020
Vyhlášení výsledků soutěže: 18. září 2020
Podrobné informace najdete na stránce akce: http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/akce/zahrada-roku/2020/
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Zelená střecha roku 2020
Odborná porota hodnotila v červnu zelené střechy
Pro letošní ročník si musela porota vyčlenit na hodnocení ne dva, ale tři dny… V termínu 16.-18.6. zhodnotila 21
přihlášených střech, šest z kategorie privátních a patnáct veřejných.
Stejně jako v předchozích dvou letech je veřejnosti umožněno od 1.6. do 31.8. hlasování na stránkách
www.zelenastrecharoku.cz. Střecha s nejvyšším počtem hlasů získá Cenu veřejnosti. Vyhlášení výsledků se
uskuteční 10.9. 2020 v Praze na závěr mezinárodní konference Zelené střechy – vize budoucnosti, která bude již
tradičně součástí Landscape festivalu.

Představujeme členy poroty, na fotografii zleva:
Ing. Samuel Burian
Autorizovaný krajinářský architekt, spoluautor dokumentu Vegetační souvrství – „Standardy pro navrhování, provádění a
údržbu zelených střech“.
Ing. Eva Neudertová
Green busienss manažer v developerské společnosti Skanska Reality, kde je odpovědná za rozvoj udržitelnosti nejen na
rezidenčních projektech, ale i v rámci změny způsobu práce společnosti, což v praxi znamená například implementaci
nízkouhlíkové politiky do činnosti i produktu firmy a celého dodavatelského řetězce.
Jakub Hrbek “…fanoušek energetických úspor, obnovitelných zdrojů a udržitelného rozvoje.”
Ředitel Sekce řízení národních programů, Státní fond životního prostředí ČR.
Ing. Eduard Chvosta
Pracoval dvacet let v Botanické zahradě hl. m. Prahy na pozici šéfzahradníka a náměstka pro rozvoj a koncepci. Od roku
2018 je zástupcem ředitele pro zahradnické obory na SOŠ Jarov a vedoucí detašovaného pracoviště pro výuku praxe
zahradnických oborů.
Ing. arch. Marcela Kubů
Výkonná ředitelka AVMI, kde se věnuje vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů na českém trhu,
tvorbě právních předpisů a technických norem nebo také prosazení a nastavení dotačních titulů podporujících zateplení
domů.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 06/2020
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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?
Projekt Hortulanus jsme v červnu díky schválených opatřením mohli školit online. Této příležitosti jsme využili
především u účetních, ekonomických a právních kurzů. Někteří z vás tuto formu školení uvítali, byli rádi, že
odpadlo dojíždění a kurz bylo možné absolvovat z kanceláře nebo domova.
S postupným uvolňováním opatření ohledně koronaviru, je možnost online kurzů bohužel zrušena. Od července
tedy online forma neplatí a veškerá školení budou probíhat prezenční formou. Od července jsme povinní
nahlásit veškeré aktivity nejpozději do 15. dne na měsíc následující bez možnosti přidání kurzů. Máme možnost
pouze kurz zrušit a to nejpozději 3 dny před jeho konáním.
V červnu jsme rovněž zpracovali a odevzdali první monitorovací zprávu.
A co plánujeme na červenec?
Již teď máme naplněnou kapacitu na červencový kurz Dlažby z přírodního kamene. Děkujeme za Váš zájem!
Společnost Kanu systém s.r.o., která s Vámi komunikuje tento i další technické kurzy Vás bude v brzké době
informovat o možnosti dalšího termínu, který je v řešení.
V červenci máme v plánu realizovat také kurz Letničky – záhony z přímých výsevů, který se uskuteční v Lednici.
Zde máme kapacitu ještě nenaplněnou. V případě, že jej neobsadíme minimálním počtem účastníků, bude
následovat přesun na jiný termín.

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 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 a MANAŽERSKÝM, obraťte se na Míšu Brázdovou.
Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 06/2020
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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

Níže se můžete podívat, jaké kurzy jsme realizovali v červnu a jaké plánujeme na červenec.
Bližší informace a možnost přihlášení naleznete po prokliku na daný kurz, pokud již není
kapacitně naplněn.

Kurzy realizované v červnu 2020

.

Termín konání

Doba konání

Název

Forma

15. a 16. a 22. a 23.6.

8:00-12:00hod

Ekonomické minimum

online

17. a 18. a 24. a 25.6.

8:00-12:00hod

19. a 26.6.

Cash flow

8:00-12:00hod

Veřejné zakázky

online
online

Kurzy plánované na červenec 2020
Termín konání
14. - 15.7.
16.7.

Doba konání

9:30 - 18:00
8:30 - 17:00
9:00 – 17:30
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Místo konání

Dlažby z přírodního kamene

Hošťka

Letničky – záhony z přímých výsevů

Lednice
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PERENARIUM – WORKSHOP O TRVALKOVÝCH VÝSADBÁCH
30.6. 2020 – Střední odborná škola Jarov

Koncem června jsme zopakovali úspěšný workshop Perenarium – Tvorba trvalkového záhonu s Ing. Mirkou
Svorovou. Celý workshop se odehrával na Střední odborné škole Jarov, v Botanické zahradě ve velmi příjemném
prostředí Jiráskovy vily.
Mirka Svorová pojala a postavila workshop na tom nejcennějším, což je sdílení zkušeností. Podařilo se jí propojit
své zkušenosti se zkušenostmi účastníků. Svým pozitivním a přátelským přístupem vytvořila příjemnou
atmosféru podporující sdílení. Zazněly cenné postřehy k plánování, kompozici v zahradě, použití trvalek a jejich
životnosti. Byly zmíněny vhodné kombinace, dostupnost sortimentu i tipy, od koho se v současnosti můžeme
inspirovat. Workshop byl zakončen komentovanou prohlídkou pod vedením Ing. Eduarda Chvosty, ředitele
zahradnické divize Střední odborné školy Jarov, který nás provedl po sbírkách Botanické zahrady s odborným
komentářem ohledně druhů, kombinací a zakládání.
Moc děkujeme Mirce Svorové za její empatický a entuziastický přístup a zkušenosti z její dlouholeté praxe a
Eduardu Chvostovi za poskytnuté zázemí a seznámení s Botanickou zahradou a jejím sortimentem!

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 06/2020
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Aktivity SMZ
První akcí Sekce mladých zahradníků po uvolnění vládních opatření se stala dne 5. června beseda s krajinářskou
architektkou Ing. Lýdií Šušlíkovou, jež se uskutečnila v brněnském Björnsenově sadě. I přes nepřízeň počasí se
toto milé setkání vydařilo a věřím, že si jej všichni zúčastnění užili.
Aktuálně připravujeme volbu nové rady, která se měla původně uskutečnit v březnu v rámci konference F42
Landscape. Rozhodli jsme se pro netradiční formu volby rady a sice online (prostřednictvím aplikace
electionrunner, kdy každý člen obdrží před zahájením email s unikátním přihlašovacím kódem a odkaz na volbu),
ve dnech 16.7. – 17.7. Vyhlášení výsledků se uskuteční na České zahradnické akademii v Mělníku, ihned po
ukončení tohoto online hlasování, při příležitosti neformálního setkání členské základny. Další akce tak již
proběhnou pod taktovkou nového vedení sekce.
Martin Straka
Předseda Rady SMZ

Pozvánka 17.-18.7. Mělník
Máme za sebou rok existence, a tak nadešel čas se v neformální atmosféře setkat, seznámit a vymyslet další
směřování nás, mladých zahradníků ;-)
 Možnost ubytování na školním internátu (300,-)
 REGISTRACE: http://bit.do/smz2020
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 06/2020
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Poznamenejte si, prosím, do svých diářů!
11. a 13.8. 2020, Průhonice

• Tour de Pereny
Exkurze po trvalkových výsadbách Dendrologické zahrady

27.-30.8. 2020, Finsko

• Exkurze Výboru firem ELCA/ ZRUŠENO

10.9. 2020, Praha

• konference Zelené střechy - vize pro budoucnost
Vyhlášení výsledků Zelená střecha roku 2020

18.9. 2020, Brno

• Komentovaná prohlídka zahrad vil Tugendhat a Löw Beer
Vyhlášení výsledků Zahrada roku 2020

22.-24.9. 2020, Bystřice

• soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest
Byl stanoven náhradní zářijový termín

Vyšla letní Inspirace!
Léto svádí ke koupání a nejnovější číslo Inspirace
věnuje velkou pozornost koupacím jezírkům a
biobazénům. Nezapomíná ani na tradiční rubriky jako
třeba “Choroby a škůdci”, tentokráte je zaměřeno na
buky, dále se dozvíte jak zkalkulovat štěrkový záhon,
jak připravit stromy před stavebním zásahem a
mnoho dalšího. Nezapomeňte si Inspiraci přibalit na
zaslouženou dovolenou a v klidu se začíst…

Spravujeme pět webových stránek
www.szuz.cz
www.abaj.cz
www.zelenestrechy.info
www.zelenastrecharoku.cz
www.parkroku.cz
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 06/2020
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 Rádi zveřejníme zdarma váš inzerát, nabídku, poptávku… členi - členům
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