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Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

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

Vážení a milí členové,
po prázdninové přestávce se vám opět hlásíme z naší
svazové green kanceláře. Doufáme, že jste si léto
náležitě užili a načerpali sílu pro poslední část letošní
zahradnické sezóny. My jsme se snažily jak relaxovat,
tak se i svědomitě připravit na září, které bude patřit
zejména soutěžím - Lipové raolesti a Parku roku. Po letní
přestávce se rovněž rozjíždí odborné vzdělávání,
zejména v rámci projektu Hortulanus a brzy se ve
svých poštovních schránkách dočkáte i podzimní
Inspirace...
Přeji Vám pěkné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice
Hanka

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
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Lipová ratolest 2021, Krnov
Již dvanáctý ročník soutěže pro studenty středních
zahradnických škol Lipová ratolest se uskuteční od úterý
21. do čtvrtka 23. září v Krnově jako součást Landscape
festivalu. Deset soutěžních družstev z celé České
republiky upraví za tři dny plochu u stávajícího dětského
hřiště v kosteleckém parku. Přijďte soutěžící podpořit, je
radost sledovat adepty zahradnické profese, s jakým
zaujetím jim pod rukama vzniká kultivovaný veřejný
prostor, který bude sloužit obyvatelům Krnova.

dílčích částí, které mají přibližně stejnou výměru a obsahují stejné
pracovní úkony. Soutěžící z deseti tříčlenných družstev vyhotoví
část bosého chodníku, osadí do terénu lavičku nebo odpadkový
koš, založí trvalkový záhon, který osází trvalkami, vysadí keře a
pokryjí část terénní vlny trávníkovým kobercem. Po celou dobu
bude jejich výkony sledovat a hodnotit odborná porota, která po
skončení soutěže ocení ty nejlepší.
Časový harmonogram:
21. 9. – soutěž 13.00-17:00,
22.9. – soutěž 9.00-16:00,
23.9. – soutěž 9.00-12:00
Slavnostní vyhlášení výsledků 23.9. 2021 ve 14.00
Srdečně zveme všechny členy na jedinečnou podívanou.

Cílem soutěže, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně
v různých městech České republiky již od roku 2008, je zvýšit
kvalitu a zručnost budoucích zahradníků, ukázat školám, jak se
mění profese zahradníka-krajináře a předvést také veřejnosti, že
pro tuto profesi je potřeba zručnost, inteligence a vysoké pracovní
nasazení. Na rozdíl od mnoha podobných profesních soutěží
zůstává práce mladých zahradníků zachována po delší čas. Soutěž
se vždy koná na veřejném prostranství, které je v majetku
spolupořádajícího města.
Soutěžní plochy budou umístěny na východní straně parku, kde se
nachází dětské hřiště, které je nepříliš vhodně začleněné do
terénu. Cílem soutěžního návrhu je zakomponovat stávající herní
prvky do nově vzniklého rozsáhlejšího dětského hřiště, které lépe
naváže na terén a blízkou cestu, díky čemuž se stane organickou
součástí parku.
Stavební úpravy by měly navázat na stávající terénní zvlnění
vytvořením malého „apendixu“ valu, jehož úkolem je částečně
vizuálně rozdělit spodní část hřiště, čímž vznikne prostor pro tunel
mezi navrženými pískovišti. Druhou částí intervence je zbudování
stezky pro bosé nohy. Jde v podstatě o ohraničený povrch cesty
upravený přírodním materiálem (šišky, písek, oblázky, kůra, jehličí,
kamínky, větvičky apod.) tak, aby poskytl bosým chodidlům
rozličnou škálu hmatových a stimulačních vjemů. Stezka
připomínající svým tvarem hada se stane zajímavým
architektonickým prvkem.
Stezka bude obklopena trvalkovými záhony přírodního charakteru
a skupinami keřů. Pro účely soutěže byl prostor rozdělen na deset
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Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně
Celkem jsme tedy vyčerpali za doposud ukončené kurzy částku
1 618 116 Kč z přidělených 11 584 219 Kč.

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

Do vzdělávání se zapojilo 187 účastníků ze 49 firem.
PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE
období/

Upozorňujeme, že jste obdrželi nabídku kurzů na
září 2021 až březen 2022, na kterou je nutné
obratem reagovat!

osobohodiny /

proplacená dotace

1.12.2019 - 31.5.2020

1294

210 976 Kč

1.6.2020 - 30.11.2020

1538,5

465 064 Kč

1.12.2020 - 31.5.2021

3099,5

942 076 Kč

Celkem částka:

1 618 116 Kč

Kurzy realizované – léto 2021
Termín

Název

Místo konání

21.- 22.07. Kalkulace nákladů ÚRS Brno
17. – 18. 08. Photoshop

Online

Zpráva o realizaci projektu
Koncem června jsme připravovaly podklady ke čtvrté zprávě
o realizaci, kterou jsme předkládali za období 1.12. 2020–31. 5.
2021. Za těchto šest měsíců jsme zrealizovali kurzy v rozsahu
3099 osobohodin, za které si nárokujeme částku 942 076 Kč.

Plnění indikátorů

Přehled aktivit:

Z plánovaného počtu 229 účastníků (počítají se ti, kteří
absolvovali alespoň 40 hodin vzdělávání) máme splněno 31
účastníků, ve věku nad 54 let jsme dosáhli počtu 3 z plánovaných
23 účastníků těch, kteří absolvovali alespoň 40 hodin).

Jazykové vzdělávání – 518 osobohodin (zahrnuje ukončené
jazykové kurzy, tj. do května 2021)

Prodloužení projektu

Účetní ekonomické a právní kurzy – 369 osobohodin

Obecné IT – 316 osobohodin

Projekt Hortulanus oficiálně končí v březnu 2022. O jeho
prodloužení budeme teprve žádat, ale je velmi pravděpodobné,
že bude prodloužen do března 2023. V současné situaci, kurzy dál
realizujeme ve formě, která je přípustná i z hlediska vládních
nařízení, a to jak formou elektronického vzdělávání, tak také
prezenční formou.

Přehled čerpání dotace:

Co plánujeme na další měsíce

Ve zprávě o realizaci (Zor 2) za období 1.12. 2019–31.5. 2020
jsme uplatnili za zrealizované ukončené kurzy (celkem 1294
osobohodin) částku ve výši 210 976 Kč. Ve zprávě o realizaci
(Zor 3) za období 1.6.2020 – 30.11.2020 jsme zrealizovali kurzy
(celkem 1538,5 osobohodin) částku ve výši 465 064 Kč.

Plán realizovaných kurzů a nově vypsaných kurzů pro měsíce září
2021/ březen 2022 Vám již zaslala společnost Kanu systém s.r.o.
s nabídkou manažerských a technických kurzů. Na nabídku se
můžete podívat přes sdílený soubor viz. níže. V případě potřeby
Vám bližší informace podá za společnost Kanu systém Lucie
Dočekalová.

Technické a jiné odborné vzdělávání – 908 osobohodin
Měkké a manažerské dovednosti – 420 osobohodin
Interní lektor – 568 osobohodin

Ve zprávě o realizaci (Zor 4) za období 30.11.2020 – 1.6.2021
jsme zrealizovali kurzy (celkem 3 099,5 osobohodin) částku ve
výši 942 076 Kč.
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Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně
Od společnosti Kanu systém Vám přišel email ohledně
autoškol a řidičských oprávnění. Bohužel je celý proces tak
komplikovaný a rizikový, že jsme se s Kanu systém
domluvili, že než podstupovat riziko, které by mohlo hrozit
sankcí, raději kurzy nebudeme realizovat. Viz. email níže.

Listopad 2021

Vážení,

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

z doby realizace našeho společného dotačního projektu
uplynula již víc jak polovina času, a před námi je ještě
mnoho nezrealizovaných aktivit.
Velký zájem a očekávání jsme my všichni měli z nabídnuté
možnosti udělat si v rámci dotace řidičské oprávnění.
S odstupem času musíme přiznat, že naplnit toto očekávání
není v možnostech tohoto projektu a ani v našich silách.
Jsme svázáni tolika předpisy a pravidly, včetně neustále
visící hrozby značného, pro svaz i jeho členy, „ruinujícího“
penále, že jsme se rozhodli již dál kurzy řidičského
oprávnění nerealizovat. Navíc, případná dotace stejně
pokrývala jen 60-65 % nákladů na autoškolu.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že se nám podaří
zrealizovat jiné kurzy, jejichž nabídku pro nastávajících
6 měsíců přikládáme.
Časový harmonogram manažerských a technických kurzů
na podzim/zimu 2021/2022:
(uskuteční se pouze ty kurzy, o které projeví zájem alespoň 10
osob)
Září 2021
PRAKTICKÝ TIME MANAGEMENT V DOBĚ VRCHOLÍCÍ LETNÍ SEZÓNY
A JAK SE Z TOHO NEZBLÁZNIT – OBĚ LOKALITY DLE INFOLISTU
OBSLUHA MOTOROVÉ ŘETĚZOVÉ PILY A KŘOVINOŘEZU – VŠECHNY
LOKALITY DLE INFOLISTU
GABIONY A ZAHRADNÍ PROGRAM
Říjen 2021
OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ, EFEKTIVNÍ VEDENÍ
PORAD A PRÁCE SE ZPĚTNOU VAZBOU
TESAŘSKÝ KURZ (LAVICE, ALTÁN, TERASA) – ZÁKLADNÍ KURZ
OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ VAZAČI
OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ NA OBSLUHU MOTOROVÝCH PIL A
KŘOVINOŘEZŮ
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JAK NÁS VIDÍ ZÁKAZNÍK A JAK BUDOVAT ODPOVÍDAJÍCÍ FIREMNÍ
KULTURU
TESAŘSKÝ KURZ (LAVICE, ALTÁN, TERASA) – POKROČILÝ KURZ
ZÁKLADNÍ KURZ OBSLUHY STAVEBNÍCH STROJŮ (NAKLADAČE)

Prosinec 2021
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, DELEGOVÁNÍ A KONTROLA
ZELENÉ STŘECHY II. (ON-LINE)
KOUPACÍ JEZÍRKA A BIOBAZÉNY PRAKTICKY
Leden–březen 2022
JAK ASERTIVNĚ ZVLÁDAT PROBLÉMOVÉ SITUACE SE ZÁKAZNÍKY I
SE ZAMĚSTNANCI
MARKETINGOVÝ A KOMUNIKAČNÍ MIX, ON-LINE NÁSTROJE
OBCHODNÍ DOVEDNOSTI V DOBĚ KOMUNIKAČNÍCH PLATFOREM
ZAHRADNÍ ŽIVÉ STAVBY
STABILIZACE PRUDKÝCH SVAHŮ (ON-LINE)

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
Komunikaci k jazykovým kurzům, účetním, ekonomickým a
právním kurzům směřujte na společnost Everestu, s.r.o.. Pokud
budete chtít nějaké podrobností k
JAZYKOVÝM kurzům
kontaktujte pana Jana Kořistku, mobil: + 420 734 621 064,
mail: jan.koristka@everesta.cz
Pro ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ, PRÁVNÍM kurzy nebo OBECNÉ IT se
obraťte na paní Ing. Janu Benešovou, mobil: 734 318 883,
mail: jana.benesova@everesta.cz
Pro kurzy INTERNÍ LEKTOR (oborové) se můžete obracet na Míšu
Brázdovou. Ing. Michaela Brázdová, mobil: 725 745 421,
mail: brazdova@szuz.cz
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Asociace biobazénů a jezírek
Exkurze Švýcarsko, 26.-29. srpna
V prosinci 2019 padl na online shromáždění členů ABAJ nápad na
realizaci odborné exkurze po koupacích jezírkách a biobazénech
v zahraničí. Tomáš Gabriel navrhl Švýcarsko, což se zalíbilo
ostatním kolegům a tak se v programu na rok 2021 objevila tato
destinace. V době hlubokého lockdownu, myslím, málokdo věřil,
že se akci podaří zorganizovat…
První mailový kontakt s prezidentem švýcarského svazu, panem
Michaelem Gutem, učinil Jirka Hájek již v únoru, představil sebe a
náš svaz a požádal o pomoc při organizaci exkurze. Pan Gut
obratem odpověděl, zeptal se na naši představu ohledně
navštívených objektů. Po výměně těchto dvou mailů jsem převzala
komunikaci za ABAJ já. Několikrát se změnil termín konání, než
jsme dospěli k oboustranně přijatelnému termínu. Původně jsme
chtěli 3 dny exkurze po jezírkách, kolegové nám to zkrátili na dva,
za to nabité programem. Osmičlenná skupinka našich zástupců
shlédla celkem 12 děl, převážně soukromých koupacích jezírek a
biobazénů, od šesti členských firem švýcarského svazu v lokalitách
Aarau, Zürich a St. Gallen.

11. mezinárodní kongres Koupacích jezírek a biobazénů,
Portugalsko 6.-7.10.
Program kongresu:

Již druhý den po jejich návratu jsem měla ve schránce mail od
Jirky Hájka, který mě žádal jménem všech zúčastněných o
přeposlání poděkování za velmi profesionálně připravený
program a sdílnost švýcarských kolegů ohledně biojezírkové
problematiky. Nechybělo samozřejmě ani pozvání na exkurzi
k nám.

I v letošním roce se vydají zástupci ABAJ na kongres pořádaný
členskou zemí IOB, tentokrát do Porta. Jedná se o největší akci
v tomto oboru, která se koná vždy 1x za dva roky a přednášející
jsou špičkami v tomto odvětví. Na kongresu jsou prezentovány
nejnovější poznatky z výzkumu i z praxe z celého světa. Součástí
jsou tradičně i exkurze po veřejných i privátních jezírkách
v blízkém okolí místa konání. Vložné si účastníci hradí sami,
náklady na tlumočení přebírá asociace ABAJ.

Z původních 14 zájemců zůstala skupinka osmi osob, zčásti to
bylo způsobené opatřeními ohledně koronaviru, z části časovou
vytížeností. O své zážitky se s vámi určitě podělí na nejbližším
shromáždění členů... Na FB profilu ABAJ jste mohli již vidět
několik fotografií.
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Zelené střechy, Sekce mladých zahradníků
Veletrh For Arch

Podpora zelených střech ve městech
Po Brnu a Ústí nad Orlicí se rozhodl rovněž Hodonín podpořit
výstavbu zelených střech na území města. Tleskáme...
Dotační titul

Pro veletrh For Arch, který se koná ve dnech 21.-25.9. v PVA EXPO
Praha Letňany, zajišťuje odborná sekce Zelené střechy doprovodný
program v následujícím rozsahu:
1/ Středa 22.9.: sál 1, 15:30-16:30 hod
Přednášku pořádá: Odborná sekce Zelené střechy při Svazu
zakládání a údržby zeleně
Název: Zelené střechy – jak jet na zelené vlně a nenarazit;
Přednášející: Ing. Petr Halama, předseda představenstva
SZÚZ a člen Rady sekce Zelené střechy, jednatel společnosti DIKÉ
ZAHRADY

Sekce mladých zahradníků

2/ Sobota 25.9.: sál 1
Přednášku pořádá: Odborná sekce Zelené střechy při Svazu
zakládání a údržby zeleně
Název: Zelené střechy – jak jet na zelené vlně a nenarazit;
Přednášející Ing. arch. Josef Hoffmann, člen Rady sekce
Zelené střechy, Produktový manažer pro zelené aplikace: SaintGobain Construction Products CZ, Divize ISOVER
Anotace: Zelené střechy, jejich funkce, typy, realizace a
následná údržba. Nejčastější chyby a úskalí. Ukázky, jak
má/nemá vypadat zelená střecha.

Léto bylo v podání Sekce mladých zahradníků především
o odpočinku a pozvolném uvažování nad možnostmi, jakým
směrem dále směřovat a co za akce si pro členy i veřejnost
připravit v druhé polovině roku. Aktuální starostí číslo jedna
je příprava dvou týmů na letošní ročník Lipové ratolesti
v Krnově, kde nás bude reprezentovat veterán soutěže Vašek
Koudelka bok po boku s Míšou Samcovou a Adamem Milerem.
Druhý tým odstartuje ve složení Jana Hanzelová, Pavel Pazdera a
třetí soutěžící, o kterém se rozhodne tento týden dle rozvrhů
jednotlivých náhradníků.
A co nás čeká po Krnově? Petr Kristlík připravuje workshop
výsadby dřevin, který by proběhl v řijnu v Mělníku,
zatímco Anička mezitím domlouvá hosty pro diskuze
s krajináři u piva. O konkrétních termínech a podrobnostech
budete v nejbližší době včas informování.
Všem účastníkům na Lipovce přejeme mnoho sil a vážíme si
možnosti se znovu zúčastnit! Těšíme se brzy na viděnou!
Za Radu SMZ
Martin Straka
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PARK ROKU 2021
Do letošního kola soutěže je přihlášeno dvanáct parků z těchto
krásných míst České republiky: Plzeň, Oslavany, Hustopeče,
Prostějov, Olomouc, 4x Praha, Humpolec, Planá nad Lužnicí a
Staré Splavy. Aktuálně probíhá "plnění" stránek www.parkroku.cz
texty a fotkami, aby 15.9. mohlo být zahájeno hlasování
veřejnosti. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 21. října
v Pardubicích, městě, jehož park Tyršovy sady zvítězil v minulém
kole soutěže a nese titul PARK ROKU 2019.

Spolupráce s ateliéry: Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o.,
P.P. Architects s.r.o. V současnosti má vlastní ateliér Dílna pro
zahradní architekturu a působí jako asistent na Ústavu zahradní
a krajinářské architektury ZF MENDELU.
Rostislav Ivánek
(nominace Svaz zakládání a údržby zeleně)
Absolvent Střední zahradnické školy v Ostravě, zakladatel a
spolumajitel firmy Ivánek-Zeman v.o.s., která se zabývá komplexní
realizací a údržbou zeleně. Dlouholetý člen představenstva SZÚZ,
kde vykonával funkci předsedy i místopředsedy. V rubrice
Ekonomika v časopisu Inspirace se věnuje kalkulacím prací
v oboru zahradní a krajinářské tvorby.
Ing. Ondřej Nečaský
(nominace Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu)

JMENOVÁNÍ POROTY
Představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně jmenovalo pro
hodnocení soutěže Park roku 2021 porotu ve složení:
Ing. Tereza Havránková
(nominace Fakulta architektury ČVUT)
Autorizovaná krajinářská architektka, vystudovala Zahradnickou
fakultu Mendelovy univerzity, obor Zahradní a krajinářská
architektura a studuje doktorský stupeň na FA ČVUT obor
Architektura a urbanismus.
V současnosti působí jako samostatná projektantka, architektka
a odborná asistentka na Fakultě architektury ČVUT, Ústavu
krajinářské architektury.
Ing. Marek Holán
(nominace Zahradnická fakulta MENDELU)
Vystudoval Zahradnickou fakultu MZLU, obor Zahradní a
krajinářská architektura. Je autorizovaným krajinářským
architektem.
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Vystudoval Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity, obor
Zahradní a krajinářská architektura. Během studia se věnoval praxi
v atelieru Ekodílna, kde se zabýval hodnocením krajinného rázu
Brna a okolí a Krajinným plánem Mikulovska. Po studiu nastoupil
do Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka.
V letech 2009 až 2018 provozoval vlastní projekční praxi a od roku
2018 pracuje jako krajinářský architekt v Kanceláři architekta
města Brna p. o. Je autorizovaným krajinářským architektem,
členem České asociace krajinářských architektů a ve volném čase
relaxuje na své zahradě a včelaří.
Ing. Ondřej Ottomanský, Ph.D.
(nominace Svaz školkařů ČR)
Absolvent Střední zahradnické školy v Mělníku a Mendelovy
univerzity v Brně – Zahradnické fakulty v Lednici – obor Zahradní a
krajinářská architektura. Pracuje jako školkař ve Školním lesním
podniku České zemědělské univerzity v Kostelci nad Černými lesy.
Je členem předsednictva Svazu školkařů ČR. Zabývá se
dendrologií – především sortimentem lip.
Ing. Jana Šimečková
(nominace Svaz zakládání a údržby zeleně)
Absolventka oboru sadovnictví-krajinářtví AF VŠZ v Lednici, oboru
management na PEF MU a oboru žurnalistika na FSS MU.
Působila v Zahradní architektuře Želešice jako vedoucí realizací a
jednatelka, od roku 2004 pracuje jako ředitelka Svazu zakládání a
údržby zeleně a šéfredaktorka časopisu Inspirace.
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Časopis Inspirace
Příprava třetího čísla Inspirace právě finišuje. Hlavní část čísla je věnovaná dílům oceněným v soutěži Zelená střecha roku
2021. Uzavírá se seriál Martiny Kotlandové, která čtenáře Inspirace zavedla do světa domácí květeny a přiblížila možnosti jejího
využití v zahradní a krajinářské tvorbě. Třetím dílem pokračuje rubrika Voda ve městě, která poodkrývá způsoby využití nejrůznějších
opatření pro hospodaření s dešťovými vodami. Opakování je matka moudrosti, a proto jsme v minulém čísle zahájili s Lukášem
Šteflem a Pavlem Šimkem seriál na téma Nejčastější chyby a omyly při zakládání a péči o zeleň. V tomto čísle se autoři zaměřili
na rozvojovou péči o výsadby stromů.
V tradiční rubrice Choroby a škůdci okrasných dřevin se Ivana Šafránková opět věnuje růžím, tentokrát houbovým chorobám.
V rubrice Právo odpovídá Břetislav Martínek na konkrétní otázky týkající se záruky a reklamací.
Nekonformní autor Petr Mičola pokračuje ve své rubrice Zelené vize, ve které si tentokrát pokládá provokativní otázku, zda by měl
krajinářský obor radikálně změnit úhel pohledu na tvorbu městské zeleně.
Pokud si nevíte rady, jak se chovat vůči zákazníkům, když neustále rostou ceny materiálů, přečtěte si rubriku Ekonomika, kde Rostislav
Ivánek doporučuje, co dělat v rozkolísané cenové hladině současnosti. Článek se příhodně jmenuje Ceny šílí, zahradník kvílí… ale
stále uhání dál k cíli aneb jak nacenit například výsadbu stromu pro rok 2022 nebo 2023?

Výzva: Prosím laskavé členy, aby pomáhali utvářet náš časopis Inspirace, jehož je Svaz zakládání a údržby
zeleně vydavatelem. Jak? Pište náměty, doporučujte autory, komentujte, co se Vám líbí a nelíbí, shánějte nové
předplatitele či inzerenty.
Za spolupráci děkuje
Jana Šimečková, šéfredaktorka
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