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1. VYDÁNÍ

HARTECKÝ ŽURNÁL
Čtvrtletník o životním prostředí a přírodě

PŘEDMLUVA

ZAJÍMAVOSTI
DATA

Luděk Hojný - zakladatel
Biodiverzita je rozmanitost života, pestrost a krása,
kterou vytvořila příroda. Je to život, který spojuje
rostliny, živočichy i člověka. Je to přírodní bohatství,

NOVINKY
TIPY

které dává smysl naší ekonomice. A je na nás všech,
aby ekonomika toto přírodní bohatství neničila.
Ambicí a cílem tohoto čvrtletního plátku je všestranná
podpora udržení a rozvoje biodiverzity v České
republice. Budeme s Vámi sdílet know - how z
úspěšných projektů a informovat Vás o aktuálních
možnostech podpory z veřejných zdrojů.
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SPOLEČNOST PRO
ZACHOVÁNÍ A OBNOVU
BIODIVERZITY Z.Ú.
www.scrb.org
Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú.
(SCRB) vznikla v roce 2018 transformací z dřívější
formy o.p.s. a je nositelem myšlenky zachování a
obnovy biodiverzity na území nejen tzv. Hartecké
stezky, kterou provozuje, ale na území celé ČR. SCRB je
zároveň edukační platformou s cílem pozitivního
působení na externí prostředí. Toto působení probíhá
nejen skrze standardní návštěvníky stezky, což jsou
především rodiny s dětmi, ale zároveň skrze vytvořené
edukační programy pro mateřské, základní a střední
školy, ale i pro samotné pedagogy.
Co je tedy činností SCRB?
Vzdělávání, osvěta, poradenství.
Jak už zaznělo výše, SCRB provozuje a rozvíjí
přibližně čtyřhektarový unikátní prostor tzv. Hartecké
stezky, kterou každoročně navštěvují nejen tisíce
návštěvníků, ale i organizované školní skupiny za
účelem jednodenních vzdělávacích programů.

" VĚDĚ LI JSTE, ŽE V ČR
ŽI JE CE LKE M 21
DRUHŮ
OBOJŽI VE LNÍ KŮ?"

V roce 2018 se SCRB podařilo u MŠMT akreditovat
několik interaktivních vzdělávacích programů pro
pedagogy ZŠ a vedoucí zájmových kroužků.
Mezi další rozsáhlé činnosti SCRB patří design a
realizace environmentálních vzdělávacích tabulí. Ty
jsou vždy šity na míru konkrétní lokalitě a její fauně a
floře.
Jedna z nejkomplexnějších aktivit je pak poradenství a
projektování školních naučných zahrad.
Více o našich výukových programech
https://www.scrb.org/vyukove-programy
Vzdělávací tabule ukázky
https://www.scrb.org/wpcontent/uploads/2019/10/cedule-all.pdf
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HARTECKÁ STEZKA
TAK TROCHU JINÁ ZAHRADA

V roce 2008 začal mezi obcemi Vysoké Mýto a Hrušová
vznikat projekt, který si kladl za cíl vytvořit prostředí
bohaté na život, příjemné pro návštěvníky a
v neposlední řadě inspirující své návštěvníky k dalším
environmentálním činnostem, které následně povedou
k ochraně a zvyšování biodiverzity.
Projekt byl nazván Hartecká stezka dle historického
místopisného označení místní části města Vysoké Mýto.
V současné době je obhospodařovaným zájmovým
územím areál bývalého statku v bezprostřední
blízkosti komunikace E35. Areál aktuálně disponuje
vlastními přilehlými pozemky o celkové výměře cca 4
ha.
V průběhu let došlo k přestavbě a rekonstrukci budov
na chovatelské a provozní zázemí nutné k denní
obsluze. Během utváření základního rázu zahrady bylo
využito poměrně silného podmáčení okolních těžkých
jílových půd a voda byla přiznána jako funkční a
estetický prvek. Postupně docházelo a stále dochází
k doplňování jak původních, tak sbírkových rostlin,
které vytvářejí rámec celého areálu.
U živočišné rozmanitosti zahrady bylo od začátku
cílem vytvořit biotopově rovnocenné podmínky
k životu, kdy je využito postupně jak vodních prvků,
terénních modelací, tak i vznikajícího rostlinného
patra. „Od začátku nám šlo hlavně o trvalou udržitelnost
projektu Hartecké stezky. Nebudeme tady chovat tygry a
pěstovat dračí ovoce, protože je to zrovna populární.
Chceme ukázat lidem v Česku, že stačí trocha správné
péče a do krajiny, byť třeba urbanizované, se brzy vrací
život v podobě původních druhů fauny a flory. A udělat
tu trochu může každý - třeba na vlastní zahrádce."
doplnil zakladatel Hartecké stezky, Luděk Hojný.
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HARTECKÁ STEZKA
TAK TROCHU JINÁ ZAHRADA

V areálu tak během let vznikla unikátní recirkulační
soustava jezírek a vodotečí, která dává celému projektu
život. Součástí celku je funkční síť nezpevněných
cestiček, které umožňují bezbariérový přístup do téměř
celého prostoru Hartecké stezky.
Zvířata obývají celý prostor stezky, a to zatím jak
ve formě přirozeného výskytu daného postupnými
úpravami zahrady, tak v lidské péči. Z volně žijících
živočichů je významný návrat mnoha druhů
obojživelníků, plazů a hmyzu, který využívá především
možnosti vývinu ve starých kmenech a větvích stromů
umísťovaných postupně v prostorách zahrady (jedná se
především o bioodpad získaný při péči o vzrostlé
stromy v rámci likvidace dřevní hmoty). Mnohé druhy
ptáků využívají prostor stezky k napájení díky klidné
stojaté vodě, zrnožravé druhy ptáků z důvodu
extenzivního přístupu k péči o trvalky vyzobávají
semena z plodenství bylin.
U živočichů chovaných v lidské péči jsou významnou
skupinou želvy, jejichž druhová kolekce patří k jedné
z největších v Evropě.
Dále je stezka členěna do několika prostorných
venkovních výběhů, ve kterých žijí ovce, kozy, nutrie,
menší plemena koní (pony, minihorse), osli, nosálové
červení, ale i některá exotičtější zvířata, jako například
lamy, pštrosy afričtí, emu australští, mary stepní,
vietnamská prasátka, klokani, surikaty a
dikobrazy. „Většina z nich byla umístěna z rušících se
chovů soukromníků nebo zoologických zahrad."
upřesnila Radka Hojná, provozní vedoucí Hartecké
stezky. Ta současně doplnila, že v Hartezké stezce je
vítán kdokoli, koho zajímá životní prostředí v Česku.
"Ideální je přijet se inspirovat od dubna do září, kdy
je díky počasí a zeleni stezka nejvíce rozmanitá."
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HARTECKÁ STEZKA
TAK TROCHU JINÁ ZAHRADA
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ZAJÍMAVÉ DOTACE
OPŽP, SFŽP a Norské fondy

Leckdo říká, že dotace jsou nástrojem manipulace s
trhem a jen ho křiví. Určitě se s takovým názorem dá
do jisté míry souhlasit. Přesto v SCRB věříme, že
existují oblasti života, kde vhodně zacílená veřejná
podpora smysl má. A jednou z takových oblastí je
bezpochyby péče o životní prostředí, krajinu a rozvoj
biodiverzity. Protože čím méně biodiverzity, tím méně
života na zemi je.
Vždy se tak ale musí dít za podmínek trvalé
udržitelnosti projektů a ekonomické smysluplnosti. Jak
jsme uvedli v předmluvě tohoto plátku - biodiverzita je
přírodní bohatství, které dává smysl naší ekonomice.
Protože si danou věc čím dál více uvědomujeme nejen
my, ale i vysocí úředníci v národních i evropských
institucích, veřejná podpora pro tuto oblast je podle
našeho názoru dobře cílená a objemově se meziročně
neztenčuje.
Abychom Vám ušetřili čas, zmonitorovali jsme pro
Vás dotační příležitosti, které aktuálně nabízí
Operační program životní prostředí (EU), Státní fond
životního prostředí (ČR) a také čím dál zajímavější
Norské fondy.
Zajímali nás především ty příležitosti, které mohou
využít obce či školy a vzdělávací instituce.
Na další stránce se Vám některé z nich pokusíme
srozumitelně představit, popsat aktivity a projekty,
které se díky programu dají realizovat a označit míru
podpory a finanční rozměr zamýšlených projektů.
Podle výsledků našeho posledního monitoringu z
poloviny března 2020 by měly být ve všech uvedených
titulech finanční prostředky stále k dispozici.
Pokud si s něčím nebudete vědět rady nebo budete
chtít pomoci s administrací Vaší žádosti, neváhejte
se obrátit na info@scrb.org.
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ZAJÍMAVÉ DOTACE
SFŽP (Národní program Životní prostředí)

Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů
Kdy žádat:
14.10.2019 - 31.8.2020
Jak žádat:
Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního
prostředí ČR.
https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal/default
Alokace:
100 000 000 Kč
Na co mohu žádat:
- Listnatý/ovocný strom, prostokořenný, špičák (od 121 cm)
- Listnatý/ovocný strom, odrostek (121-250 cm)
Jaká je výše příspěvku na konkrétní stromy:
- Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 8-10 cm: 1 500 Kč/ks 1 000 Kč/ks
- Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 10-12 cm 3 000 Kč/ks
- Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a více 4 000 Kč/ks
Kdo může žádat:
Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu - tedy mj.
vlastníci, nájemci, uživatelé.
Jak velký musím mít projekt:
20 000 – 250 000 Kč
Maximální míra podpory:
100 % ze způsobilých výdajů
Komentář SCRB:
Administračně ne tak složitá žádost, reálné částky za konkrétní kategorie stromů.
Nevýhodou striktně omezená výše projektu.
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ZAJÍMAVÉ DOTACE
OPŽP

139. VÝZVA
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu
Kdy žádat:
3.2.2020 - 2.11.2020
Jak žádat:
Elektronicky pomocí systému MS2014+.
https://mseu.mssf.cz/
Alokace:
70 000 000 Kč
Na co mohu žádat (vybrané aktivity):
Podporovaná aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném
prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
Podporovaná aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
Kdo může také žádat:
Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Příspěvkové organizace, Veřejnoprávní instituce,
Vysoké školy a školská zařízení...
Jak velký musím mít projekt:
250.000 Kč - maximum není určeno
Maximální míra podpory:
85 - 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření.
Komentář SCRB:
Slušně alokovaný titul s vysokou mírou podpory a širokým spektrem možných
opatření. Vybrané aktivity se liší nikoli v opatřeních, které provedete, ale v cíli, který
tím sledujete. Aktivita 4.2.1 je zaměřena na péči o vzácné druhy a jejich biotopy. To
znamená, že se v lokalitě projektu již vzácné druhy nachází, ale např. zaniká jejich
biotop a Vy ho budete obnovovat. Aktivita 4.2.2 je zaměřena na péči o cenná
stanoviště a jejich obnovu a tvorbu, např. speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou
například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená je na zlepšení jejich kvality a
druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů).
Opatření tak mohou mít podobu (vždy s cílem na konkrétní druh):
Hlloubení tůní (ohrožení obojživelníci), realizace skalnatých útvarů (plazi), realizace
broukovišť, revitalizace rašelinišť, písčin atd.
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ZAJÍMAVÉ DOTACE
Norské fondy

Zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech
Komentář SCRB:
Spuštění výzvy se plánuje i podle posledního dotazování SCRB na květen 2020 a
nejsou tak zcela oficiálně známi její přesné proporce. Následující informace prosím
berte jako rámcové.
Z důvodu, že další vydání Harteckého žurnálu bude až v červenci, a tato výzva bude
tou dobou již vyhlášena, rozhodli jsme se jí sem zařadit. Svým cílem i možnými
aktivitami je totiž velmi příbuzná předešlé 139. výzvě OPŽP.
Kdy žádat:
od května 2020
Jak žádat:
Elektronicky přes informační systém CEDR.
https://cedr-fm.mfcr.cz/
Alokace:
Není známa (dají se předpokládat min vyšší desítky milionů Kč).
Na co mohu žádat:
Implementace opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů (zejména
uvedených na seznamech Červených knih ohrožených a vzácných druhů rostlin a
živočichů).
Kdo může žádat:
Všechny právnické osoby.
Jak velký musím mít projekt:
Do 200.000 EUR (do cca 5, 4 mil Kč).
Míra podpory:
min. 90% způsobilých výdajů
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ŠKOLNÍ ZAHRADY
A JEJICH FINANCOVÁNÍ
Rozhovor se starostou Horního Jelení,
Petrem Tupcem

Úvod
Školní zahrada - za dob minulého režimu naprosto
standardní pojem a součást areálu téměř každé
základní školy. Je pravdou, že výuka na nich se často
točila kolem ryze zemědělských témat. Jak okopat
záhon, kolik vody do něj nalít, kde je kupa s veškerým
rostlinným odpadem...to byly hlavní otázky hodiny
strávené na takové školní zahradě.
Na přelomu tisíciletí však mnohdy tyto prvky z areálů
školských zařízení mizely a nahrazovány byly často
prvky z kategorie dopravní a občanské obslužnosti,
jako parkoviště, sportoviště apod.
V posledních letech, zcela jistě i vlivem sílícího
celospolečenského tlaku na zlepšování životního
prostředí, se o školních zahradách začalo opět mluvit v
různých patrech vzdělávacího systému ČR. A nejen
mluvit. Na úrovni státní i regionální se začaly čím dál
častěji objevovat zajímavé příležitosti, jak takovou
moderní školní zahradu financovat. Například v
loňském roce proběhla velká výzva SFŽP přímo s
titulem Školní zahrady, nejrůznější místní akční
skupiny tuto aktivitu podporují i v letošním roce.
Jak má dnes správně školní zahrada sloužit a jaké
prvky obsahovat? A jak na takovou zahradu sehnat
peníze? Nejen na to nám v exkluzivním rozhovoru
odpovídá pan Petr Tupec, starosta Horního Jelení v
Pardubickém kraji, tzv. "města mezi lesy". Města, kde
právě vloni jedna taková naučná zahrada vznikla.

STRANA 11

HARTECKÝ ŽURNÁL / DUBEN 2020

ŠKOLNÍ ZAHRADY
A JEJICH FINANCOVÁNÍ
Rozhovor se starostou Horního Jelení,
Petrem Tupcem

Pane starosto, v areálu Vaší ZŠ proběhla vloni
realizace naučné školní zahrady s názvem "Zahrada
kde to žije". Kdy se tato myšlenka na Horním Jelení
zrodila? A přišlo s ní spíše město nebo vedení školy?
Mohu potvrdit, že v roce 2019 prošla zahrada při
Základní škole v Horním Jelení výraznou proměnou
k lepšímu. Záměr, jako takový, dotvořit venkovní
prostory, tedy hlavně zahradu kolem školy, tu je
vlastně od dokončení rekonstrukcí a přístavby samotné
budovy školy. Teprve až v roce 2016 přišla paní
ředitelka školy, Ing. Pavla Nádeníková, s konkrétním
plánem, který korespondoval s dotačním programem
IROP Ministerstva pro místní rozvoj ČR, což tvořilo
základ podpory celého záměru. A tak pod rukama
paní ředitelky, projekční kanceláře a poradenské
společnosti vznikl projekt
„Výuková přírodní zahrada ZŠ Horní Jelení – zahrada
kde to žije“.
Podobné naučné zahrady začínají být v ČR čím dál
více populární, přes to je jejich stále relativně málo.
Měli jste se kde inspirovat nebo jste museli projekt
vymyslet tzv. od píky?
I když město Horní Jelení leží uprostřed borových lesů
a dalo by se usuzovat, že zdejší děti – žáci mají dobré
povědomí o dění v přírodě, není tomu tak vždy. I naši
žáci jsou zasaženi moderními technologiemi. Nebudeme
si nic nalhávat, jmenované IT technologie tu budou
v čím dál širším poměru zastoupení ve všech oborech
lidského snažení, a tak vznikl nápad propojit tyto
technologie s reálnou výukovou zahradou. Jak jsem již
zmiňoval, nápad vzešel od vedení Základní školy,
učitelského sboru a prošel korekcí projekční kanceláře.
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ŠKOLNÍ ZAHRADY
A JEJICH FINANCOVÁNÍ
Rozhovor se starostou Horního Jelení,
Petrem Tupcem
Naučná zahrada je složena z několika nových biotopů,
naučných tabulí, výukového amfiteátru, bylinkové
zahrady, kompostérů, retenčních nádrží na dešťovku,
nové výsadby bylin a dřevin, ale např. i technikou na
monitoring vyskytujících se živočichů a vývoje flory. Co
si od takové zahrady město a potažmo škola slibuje za
přínosy pro žáky, učitele a výuku celkově?
Tak důraz byl kladen na rozvoj práce žáků s digitálními
technologiemi a zajištění konektivity školy, která přispěje
k zvýšení kvality infrastruktury potřebné pro vzdělávání.
Ale hlavně projekt směřoval k tomu, aby relativně na
malém prostoru mohli žáci sledovat celoroční vývoj
v přírodě, jeho fáze a cykly. A aby si lépe a snáze
uvědomili, že jsme součástí této přírody.
Financování - v tom jste měli od začátku jasno? Škola
sama by takový projekt nejspíš z vlastních standardních
financí nemohla realizovat, že?
Tak na samotném začátku to vypadalo, že veškeré
financování projektu proběhne mimo rozpočet města, ale
po sléze se ukázalo, že příjemce dotace musí být zřizovatel
školy, tedy město. Samozřejmě, že projekt zahrady a jeho
financování prošlo schvalovacími procesy zastupitelů
města a počítalo se s potřebnou spoluúčastí v městském
rozpočtu. Samotný rozpočet Základní školy by financování
projektu nepokryl.
Nyní máme kvůli koronaviru školy zavřené, museli jste
přijmout nějaká speciální opatření v rámci provozu
zahrady?
Tím, že nás všechny zasáhl tento virus v počátku jara, tak
zahrada jako taková péči ve větší míře nepotřebuje. Je
tvořena jako přírodní výuková, tak že si umí hodně poradit
sama, ostatně, jako příroda všude.
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ŠKOLNÍ ZAHRADY
A JEJICH FINANCOVÁNÍ
Rozhovor se starostou Horního Jelení,
Petrem Tupcem
Otevření naučné školní zahrady v ZŠ Horní Jelení
rezonovalo minimálně regionálními médii. Myslíte, že
takový projekt do budoucna škole a městu přinese prestiž
a reklamu ať už směrem k potenciálním žákům
(rodičům), nebo i nadřízeným orgánům (kraj / MŠMT
atd.)? I když je pravda, že Vaše základní škola má v
rámci Pardubického kraje tradičně silnou a dobrou
pověst.
To ano, naše Základní škola v Horním Jelení získala
značku „Rodiče vítáni“, certifikát „Etická škola“
bronzového stupně a v Pardubickém kraji se stala vítězem
projektu „Nejlepší česká škola“ v rámci pořadu vysílaného
Českou televizí. Každý další naučný a výukový prvek
v naší škole má za cíl vytvářet příjemné a kreativní
prostředí pro všestranný rozvoj žáků.
Mnoho z našich čtenářů jsou starostové nebo ředitelé
mateřských či základních škol. Co byste jim závěrem
poradil, pokud podobný projekt zamýšlí?
Je těžké někomu radit, jelikož každý máme jiné představy a
možnosti. Ať už se jedná o finance, prostory, pochopení
záměru a jeho potřebnosti. To musí každý zvážit opravdu
sám. Budu-li hovořit za město Horní Jelení, tak jen
v tom duchu, že vést žáky od mládí enviromentálním
vzděláváním může planetě Zemi jen prospět.

Mnohokrát děkujeme za Váš čas a rozhovor.
Také děkuji.
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HMYZÍ DOMKY A
BROUKOVIŠTĚ
Má to smysl?

Mrtvé stromy či jejich torza, útočiště mnoha druhů
hmyzu, se bohužel v současné obhospodařované krajině
staly vzácností. Naštěstí se i brouci dokáží spokojit s
náhražkou – tzv. broukovištěm nebo alternativou hmyzím domkem.
Jaký je v tom rozdíl? Zjednodušeně řečeno broukoviště je skládka dřevní hmoty potenciálně
infikované dřevokazným hmyzem a je umožněno
vylíhnutí larev již ve dřevě. Hmyzí dům je umělá
stavba, která umožňuje svou konstrukcí kolonizaci
hmyzem, který se v něm původně nevyskytuje.
Oboje si můžete postavit sami i na vlastní zahradě.
A těšit se pak z přítomnosti nejen podivuhodných
sousedů, ale i nejrůznějších druhů ptáků, savců a
obojživelníků, kteří se hmyzem živí. Mluvíme nejen o
zpěvných ptácích, ale i různých ohrožených druzích
žab - těm všem nejen fakticky pomůžete, ale dostanete
od nich bonus v podobě zvuků přírody přímo za okny.
Jinými slovy, stavbou takového broukoviště můžete
dramaticky zlepšit živočišnou biodiverzitu v okolí
Vašeho domu nebo chalupy. Nehledě na to, že když
budete trochu šikovní, bude toto hmyzí útočiště působit
i jako příjemný estetický prvek.
Tedy smysl to určitě má, jak říká i Radka Hojná,
vedoucí Hartecké stezky a autorka mnohých broukovišť
a hmyzích domků v areálu stezky „Jen byste měli
dodržet několik základních doporučení, aby tyto prvky
skutečně plnily úlohu účelného biotopu, kde se bude
konkrétnímu hmyzu dařit, a nezbyl z nich právě jen
prvek estetický."
Na další stránce se Vám tyto tipy a principy stavby
funkčních hmyzích biotopů pokusíme stručně popsat.
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HMYZÍ DOMKY A
BROUKOVIŠTĚ
Má to smysl!

1. TIP: Jaké materiály pro stavbu využívat?
Přírodní materiál, např. z ořezu starých stromů, z
kácení. Vhodné jsou duté větve. Dovnitř hmyzích
domků lze umístit např.dutý rákos nebo slámu.
Pro zpevnění je možné využít hřeby nebo šrouby,
případně pletivo jako prevenci proti větru.
Materiál před stavbou ideálně chemicky nijak
neošetřovat, nelakovat, nenatírat.
2. TIP: Kam broukoviště nebo hmyzí domek umístit?
U broukovišť je pro umístění vhodná osluněná poloha,
naopak u hmyzích domků je vhodná spíše chráněná
poloha v polostínu z důvodu zachování optimálních
klimatických podmínek.
3. TIP: Mám svůj hmyzí biotop nějak ošetřovat?
Co se týká broukoviště, zde stačí pouze doplňovat další
materiál. Hmyzí domek můžeme ponechat zcela bez
zásahu, pokud jeho konstrukce drží při sobě.
4. TIP: Lze s hmyzími domky cílit na kolonizaci
konkrétním hmyzem?
Je to možné, a to pomocí doplnění vhodné skladby
rostlin jako výstelku hmyzího domku, která přitáhne
specifické druhy hmyzu. Ale nemusí to vždy
stoprocentně fungovat, je tam samozřejmě více
proměnných.
5. Rada závěrem?
Nebojte se být kreativní v projektování konstrukce
Vašeho broukoviště nebo hmyzího domku. Hmyzu jde
především o funkčnost, ale dívat se na to budete Vy.
Jak je vidět v přiložených fotografiích, fantazii se
meze nekladou.
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DUBEN 2020

1. VYDÁNÍ

ZÁVĚREM

ZAPOJTE SE
Vážení čtenáři,
děkujeme, že jste věnovali čas čtení našeho

DÍKY ZA
PŘÍZEŇ

informačního žurnálu a dočetli jej až sem. Je pro nás
příslibem, že to pro Vás snad nebyl zcela marný čas.
Slibujeme, že v příštím červencovém vydání se
budeme snažit být zase o něco lepší a přinést Vám opět

ZASE V
ČERVENCI :-)

zajímavé info ze světa úspěšných environmentálních
projektů a všeho příbuzného.
Úplným závěrem - je nám jasné, že ne všechno se k
nám vždy dostane, že také můžeme něco přehlédnout.
Pokud byste tedy měli jakýkoli námět na zlepšení
našeho žurnálu nebo chtěli sami přispět článkem,
budeme jenom rádi.
Obracet se na nás můžete skrze kontakt info@scrb.org.
Váš editor, Tomáš Krátký
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