
Covid, pandemie, karanténa, lock down. Ze všech

stran se na nás sypou data a informace o počtu

nakažených, hospitalizovaných a bohužel i zemřelých

v souvislosti s novým typem viru Covid 19.

Přes všechno to negativní, co s sebou virus přináší,

najdou se i pozitivní věci. Příroda ve světě si

například díky utlumení výroby a turismu vyloženě

"vydecha" a dostala prostor na částečnou regeneraci.

My máme (zavřeni) ve svých domovech prostor na to

zamyslet se nad tím, jak můžeme přístup k naší matce

Zemi vylepšit.
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Milí čtenáři, milí příznivci a přátelé, vítám

Vás u dalšího čísla našeho čtvrtletníku. U

čísla, které Vám přinášíme v této nelehké

době, kdy na světě ať už v přímém nebo

nepřímém důsledku pandemie trpí a bohužel

i umírá mnoho lidí. 

Přesto stojí za to se zamyslet  i nad tím, jak

utlumená lidská činnost může mít pozitivní

vliv na přírodu kolem nás. Moje nejstarší

dcera, která studuje v jižní Kalifornii, letos

poprvé od moře uviděla hory jinak

nemilosrdně blokované vrstvou smogu. Jako

by se příroda znovu nadechla. Nad tím, jak

vysokou za to platíme cenu, se zamysleme

každý sám. A vezměme si do ruky knížku a

přečtěme si znovu - anebo poprvé (těm z

Vás to budu závidět) podle mnohých

nejslavnější Clarkovu povídku Hvězda. Z té

paralely se až zatočí hlava.

A než se necháme unášet perem mistra,

dovolte mi pár řádků o tom, co je u nás

nového. Dříve než vešla v platnost vládní

omezení, jsme v návaznosti na získanou

akreditaci uspořádali seminář a proběhly

dva projektové dny. V režimu omezujícím

sociální kontakty jsme se věnovali přípravě

nových projektů, žádostí a další nezbytné

administrativy a i díky podpoře

Pardubického kraje pokračovali ve výrobě

naučných tabulí.

"PŘESTO STOJÍ ZA TO
SE ZAMYSLET I  NAD
TÍM, JAK UTLUMENÁ

LIDSKÁ ČINNOST
MŮŽE MÍT POZITIVNÍ

VLIV NA PŘÍRODU
KOLEM NÁS."
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Mám radost, že Vás mohu informovat o

přírůstku páru rysů, Broma a Bětky, a

moc se těšíme, že v době uzavírky tohoto

čísla uvítáme dvě antilopy. Věříme, že

tyto přírůstky ocení především naši

nejmenší návštěvníci. 

Podařilo se nám rozšířit kaskádu rybníků

a pokračovat v zahradních úpravách naší

stezky tak, abychom potřeby fauny i

flory skloubili s principy vnější

architektury a vlastně v malém měřítku i

krajinotvorby.

Například i tím, že na Hartě těžíme

vlastní opuku, kterou využíváme při

stavbě hrází nebo tvorbě reliéfů

vytvářející vhodnou geometrii pro

prezentaci našich rostlin. Nezahálíme ani

uvnitř a budujeme vnitřní výukové

prostory se zázemím.

Vše se tedy připravuje na to, až po

zvládnutí stávající vlny epidemie a

rozvolnění restrikcí budeme moci přivítat

naše příznivce, studenty, pedagogy, děti,

rodiče – prostě všechny, kteří mají rádi

přírodu a touží se dozvědět něco nového.

 

Na závěr mi dovolte Vám popřát pevné

zdraví a tolik potřebného životního

optimismu!

"MÁM RADOST, ŽE
VÁS MOHU

INFORMOVAT O
PŘÍRŮSTKU PÁRU
RYSŮ, BROMA A

BĚTKY."
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Hned na úvod článku chceme za celou redakci

zdůraznit, že jsme si vědomi všech následků

běžící pandemie a soucítíme se všemi, kteří se

stali obětí viru Covid 19, ať už se projevil

jakkoli. Záměr tohoto článku tedy určitě není

situaci zlehčovat nebo snažit se odvést

pozornost. Během uplynulých měsíců se náš

svět postupně transformuje. Desetitisíce lidí již

zemřeli a další stovky tisíců onemocnělo na

nemoc, která se v prosinci 2019 objevila ve

městě Wuhan. A pro další stamiliony lidí, kteří

se zatím nemoci vyhýbají, znamenají

související opatření drastickou změnu jejich

života. 

Chceme ale ukázat na oblast života, které

celosvětová změna návyků a chování lidí

prospěla. Jak už vyplývá z názvu článku, jedná

se o oblast životního prostředí. 

Zatímco my lidé jsme sedíme díky karanténám

a nemocem ve svých domovech a snažíme se

zachránit "vlastní krk", planeta se díky absenci

našeho běžného počínání začíná

vzpamatovávat. 

Zvěř se vrací do míst, kde se dříve vyskytovala

zcela přirozeně, vody se pročišťují, ovzduší je

najednou dýchatelné a viditelnost o kilometry

větší. Bohužel tak nějak všichni tušíme, že

jakmile se začneme po opadnutí pandemie

Covid-19 vracet ke svým zvykům, vše se vrátí

do normálu - nebo ne?

Určitě máme nyní prostor se hluboce zamyslet

nad tím, jestli se nám třeba do budoucna

nevyplatí své návyky alespoň trochu změnit.
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Všechna opatření mají za cíl zabránit šíření

nákazy a nezvyšovat počty hospitalizovaných.

Nesou sebou však i další nečekané souvislosti.

Úměrně s poklesem průmyslu, dopravy a aktivity

obecně klesly emise tzv. skleníkových i dalších

látek a prvků vypouštěných do krajiny. Vezměme

si několik příkladů:

New York
V porovnání se stejnou dobou v roce 2019

například v New Yorku poklesly emise

skleníkových plynů o 50%.

Beijing
Emise skleníkových plynů začátkem roku spadly o

25%, spotřeba uhlí spadla o 40%.

Podíl dnů s „dobrou kvalitou ovzduší“ vzrostl o

11,4% v porovnání se stejnou dobou v roce 2019 ve

337 městech napříč Čínou.

Benátky
Značný mediální ohlas vyvolaly zprávy, že v

kanálech v italských Benátkách se pročistila voda

natolik, že je po letech znovu průzračná a jsou v

ní vidět ryby.

Tímto tématem se zabývá Konference OSN o

obchodu a rozvoji (United Nations Conference on

Trade and Development, známá také pod zkratkou

UNCTAD). Ta publikuje souhrn zaměřený na

environmentální dopady koronavirové krize a na

výzvy, před kterými v tomto směru stojíme.

Zpráva zmiňuje „dramatické“ zlepšení kvality

ovzduší s tím, že v březnu a v dubnu se značně

snížila výroba a intenzita dopravy – 
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pouze objem letecké dopravy poklesl globálně o

60 %. Tím dochází i ke snížení emisí oxidu

uhličitého a oxidů dusíku, což na jednu stranu

vyvolává naději, že produkci skleníkových

plynů dokáže lidstvo opravdu snížit, ale jak již

bylo uvedeno výše, současně i obavu, že až

krize odezní, vše se vrátí k předchozímu stavu.

Pandemie má nicméně na životní prostředí i

negativní dopady. Na to upozorňuje Bloomberg

s tím, že jednotlivá americká města z důvodu

obavy šíření nákazy uzavřela podniky

zabývající se recyklací odpadu. V Itálii pak pro

nakažené platí zákaz odpad třídit. V Číně

zásadně vzrostlo množství odpadu z obalů,

jelikož lidé více nakupují po internetu a častěji

si také objednávají jídlo domů. Zpráva rovněž

zmiňuje, že nemocnice v nejvíce zasaženém

Wuchanu produkovaly během krize průměrně

200 tun zdravotnického odpadu denně. Jedná se

tak zhruba o čtyřnásobné zvýšení oproti

normálu. V Číně také vzhledem k venkovní

dezinfekci měst, ke které jsou používány látky

na bázi chlóru, stoupá znečištění spodních vod.

Hrozby lze podle Bloombergem dotázaného

čínského odborníka Li Shuo vnímat i ve

specifické rovině. Zatímco můžeme pomyslně

oslavovat zlepšení stavu dlouhodobých

problémů, jako je znečištění ovzduší, na

druhou stranu nyní více přehlížíme

znečišťování jinou formou, což může způsobit

dlouhodobé problémy, se kterými vypořádat se

bude velmi obtížné.
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Dotační období pro roky 2014 – 2020 je

téměř u konce. Přesto, že projekty mohou

být realizovány až do roku 2023, volných

prostředků pro nové žádosti je již pomálu

a Operační program Životní prostředí (dále

OPŽP), v oblasti ochrany a péče o přírodu

a krajinu v tomto není výjimkou. 

Od pomalého rozjezdu jsme se dostali na

zběsilé tempo čerpání a jsme nyní v době,

kdy pro peníze saháme až na dno původně

plného měšce. Úspěšné žádosti jsou

samozřejmě zásluhou žadatelů, avšak

velkou měrou se na úspěchu podílí i

Agentura ochrana přírody a krajiny ČR

(dále AOPK ČR), která je tzv.

zprostředkujícím subjektem pro Prioritní

osu 4 OPŽP zaměřenou na zlepšování

stavu přírody a krajiny. 

AOPK ČR žádosti nejen posuzuje,

významnou součástí její činnosti je

poskytování konzultací a to jak s hlediska

formálního, tak toho odborného.  Právě

konzultacemi se daří projekty kvalitativně

povýšit nad ty, které mají ambici splnit

pouze minimum požadovaného. 

Stále více se potvrzuje, že konzultované

žádosti mají mnohem větší šanci, aby

prošly všemi fázemi hodnocení až do

jejich schválení.

AGENTURA
OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR
Administrace OPŽP není jen o posuzování žádostí
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"VÝZNAMNOU
ČINNOSTÍ JE

POSKYTOVÁNÍ
KONZULTACÍ."



Díky odborným a místním znalostem dokáží pracovníci AOPK ČR kultivovat projekty

tak, aby byly úspěšné nejen z pohledu dotace, ale také aby byly optimální z hlediska

potřeb naší přírody. Nezapomínejme však ani na formální náležitosti projektů, které

jsou pro evropské dotace poměrně složité, a proto je potřeba i v této oblasti žadatelům

pomáhat. Pracovníci AOPK ČR strávili rozsáhlejšími konzultacemi od roku 2015 více,

jak 20 000 hodin. Pokud bychom přičetli časté dotazy prostřednictvím telefonátů a

emailů, číslo bude ještě větší. 

Kromě konzultací pořádá AOPK ČR i  semináře a terénní exkurze, které jsou zvláště

oblíbené. Sama přímo organizovala okolo 100 akcí a pravidelně se účastní konferencí

a odborných setkání na téma OPŽP pořádných jinými organizacemi.

Mimo zmíněných činností se AOPK ČR účastní kontrol projektů v místě realizace,

vyjadřuje se k jejich změnám a vydává odborné stanovisko k jejich ukončení, v rámci

něhož potvrzuje, že akce byla provedena dle schválené projektové dokumentace a byly

splněny všechny věcné podmínky. 

S jakýmikoli nejasnostmi při realizaci projektu je žádoucí se na AOPK ČR obracet,

konkrétní kontaktní osoby pro OPŽP jsou uvedeny na webové stránce

http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html.

Pracovníci AOPK ČR jsou do OPŽP zapojeni již od roku 2007 a  těší se na další

programové období 2021 - 2027, pro které připravují zjednodušení pravidel pro menší

opatření, které by mělo motivovat k realizaci mnoho dalších zajímavých projektů.

Autor: Ing. Anna Limrová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

AGENTURA
OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR
Administrace OPŽP není jen o posuzování žádostí
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Jaká je metodika a jaká praxe?
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ručně hloubené, 

strojně hloubené, 

jinak hloubené - např. pomocí trhaviny, 

nehloubené - např. strže

průtočné - vhodné pro ryby a raky, 

neprůtočné - vhodné pro vážky, ropuchy a kuňky,

občasně průtočné - vhodné pro žábronožku, listonoha

letního

Za poslední čtyři roky, možná právě až na rok 2020, v

České republice zaznamenáváme období velkého sucha.

Z krajiny se vytrácí voda a je nezbytné ji tam opět vrátit

a zadržet. Podle některých odborníků je největší

nedostatek povrchových vod v historii. Některé regiony

v České republice jsou ohrožené již nyní a situace se

nebude lepšit - 3 % plochy území Česka spadají již nyní

do rizikových oblastí a 18 % do potenciálně rizikových

oblastí. Jak tedy můžeme vrátit vodu do krajiny?

Jednou z dostupných a osvědčených variant je tvorba

tůní. I taková rádoby jednoduchá věc má svá pravidla,

aby tůně skutečně plnila funkce, pro které je určena -

tedy nejen zadržování vody v krajině, ale současně

rozvoj biodiverzity. Agentura ochrany přírody a krajiny

ČR pro tento účel vydala jeden ze svých standardů s

názvem Vytváření a obnova tůní, jehož plné znění

naleznete v odkazu níže a jehož zajímavé pasáže budeme

níže citovat formou odpovědí: 

https://standardy.nature.cz/res/archive/155/020271.pdf?

seek=1394520652 

Jaká je dle standardu AOPK přesná definice tůně?
Tůně je terénní deprese nebo prohlubeň v terénu, trvale

nebo periodicky naplněná vodou. Tůň vzniká přirozeně

(např. stará ramena v říčním aluviu) nebo uměle

(antropogenním zásahem). Tůně jsou zpravidla zcela

zahloubené pod úroveň terénu, nemají hráz ani jiná

technická zařízení (výpust, bezpečnostní přeliv),

maximální hladina vody v tůni může být dána pouze

okolním terénem či zemním valem z jejího výkopu.

Jak tůně třídíme?
Dle způsobu tvorby:

Dle průtoku vody a tím i vhodnosti pro živočichy: 
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Jaká je vhodná velikost tůní?
Na každé lokalitě by optimálně měly být tůně velikosti

od 1 m2 přes tůně v řádu desítek m2 až po tůně v řádu

stovek m2, pokud je na to ovšem prostor. Pokud je

plocha omezena, je účelné zbudovat několik menších

tůní i třeba s omezenou maximální hloubkou 0,5 až 0,6

m než jednu o něco větší. V každém případě se snažit o

diverzifikaci celkových ploch i hloubek jednotlivých

tůní.

Jak tůně upravit jako vhodný biotop pro rozvoj
biodiverzity?
Plochu dna a břehů tůně není účelné příliš upravovat,

naopak případné nerovnosti jsou vhodným prostředím a

úkryty pro drobné živočichy (při strojním hloubení tůní

používat lžíce s drapáky). V tůních je obecně vhodná

přítomnost mrtvého dřeva (např. pařezy s kořeny,

soušky, pokácené stromy) a kamenů. Jde o prvky, které

zvyšují nabídku úkrytových možností, a to zejména v

nově vybudovaných tůních (bez vegetace). Vkládání

křoví či větví z křovin se nedoporučuje, protože u

křovin dochází k jejich snadnému zakořenění v tůni a

jejich následnému rozvoji.

Je dobré do tůně obsadit ryby?
Naopak, vzhledem k prioritnímu účelu tůní je výskyt

rybí obsádky téměř vždy nežádoucí. Je proto obvykle

nutné zajistit potlačení případného výskytu ryb, a to

buď slovením nebo potlačením rybí obsádky

periodickým vyschnutím či úplným promrznutím tůně.

Kdy se pustit do realizace tůně?
Tůně je vhodné budovat, udržovat a obnovovat na

základě biologické znalosti lokality, tzn. podkladem by

mělo být biologické posouzení lokality nebo minimálně

biologická znalost lokality pomocí monitoringu.

Nejvhodnějším obdobím pro budování tůní je konec

srpna až konec října, tedy mimo sezónu rozmnožování

obojživelníků a za sucha. Pokud nehrozí riziko

poškození lokality (včetně narušení cyklu zimování) je

možno práce provádět i v zimě.
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V drobných pracích na tůní, aby byla maximálně

prodloužena její technická i biologická životnost.

V odstraňování náletu (omezení opadu), vytrhávání

zárůstu, částečném odstranění sedimentu – vždy je

nutno brát ohled na již stabilní vyskytující se

biotop, nesmí být poškozen.

V pomístné opravě zemních valů a přelivů v případě

potřeby.

Zatravňovací pás podél břehové linie jako ochrana

před zanášením splaveninami.

V čem spočívá údržba tůně?

Jaká je vhodná hloubka tůně a hloubka vody?
Obecně platí, že tůně by měly být budovány na

takových místech, aby v nich byla voda po většinu

vegetačního období, alespoň v období od začátku dubna

do konce července. Žádoucí je kolísání úrovně jejich

hladiny (hloubky) v průběhu roku. Není však vhodné

toto zajišťovat technickými prvky. Alespoň část tůní na

dané lokalitě by měla být upravena tak, aby zde nebyla

stálá vodní hladina, ale docházelo k postupnému

vysychání v průběhu roku. Proto jsou průtočné nebo

občasně průtočné tůně, kde přitékající voda zajišťuje

stálé nadržení tůně na maximální hladinu považovány

za nevhodné.

Co se týká hloubky vody, doporučuje se v rozmezí od

0,8 do 1,0 m. Maximální hloubka budovaných tůní je do

1,5 m, větší hloubky nemají biologické opodstatnění.

Fixace nejvyšší hladiny vody v tůni je zajištěna

přirozeně břehovou hranou, nebo nízkým zemním

valem. V případě průtočných tůní lze fixaci hladiny

provádět různým způsobem, často ve formu přelivu, a

to nejlépe za použití přírodních materiálů (kámen,

dřevo).

Jaký je správný poměr mělkého pásma a hlubší zóny?
V části břehu každé tůně vytvořit velmi pozvolný

přechod do okolního terestrického prostředí, tato část

by měla být vždy nejméně 20 % obvodu tůně. U tůní je

nejvýznamnější litorální pásmo s hloubkou do 0,4 až

0,5 m. Proto má mít každá tůň zastoupení takovýchto

mělčin co největší. Doporučený rozsah mělčin s

hloubkou do 0,5 m je minimálně na třetině plochy tůně.
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Důležitá je u tůní přítomnost navazujících přechodně

zaplavovaných a podmáčených zón, tzv. epilitorálu.

Tento požadavek lze někdy podpořit i stržením drnu v

návaznosti na mělčiny v tůni v určitém rozsahu.

Co doprovodná vegetace a její osazení kolem tůně?
Okolo tůní a v blízkosti nově vytvořených tůní je

nežádoucí jakákoli výsadba dřevin z důvodu budoucího

nadměrného zastínění hladiny a nadměrného opadu

listí do tůní. V závislosti na organismech žijících v

tůni je vhodné v určitém intervalu odstraňovat nebo

prořezávat dřeviny u tůní (doporučený je interval

jednou za 5 až 10 let). Obecně pro podporu biodiverzity

vodních organismů je vhodné budovat a

udržovat tůně plně osluněné, nebo alespoň většinově

osluněné, což preferuje většina ohrožených a vzácných

druhů. Pro cílové organismy, které jsou převážně

stínomilné, chladnomilné, bez potřeby velkých

teplotních výkyvů budou vytvořeny tůně buď zcela a

trvale ve stínu nebo osluněné jen velmi omezeně.

Východiskem je nabídnout na téže lokalitě tůně

širokého spektra vlastností, a to včetně charakteru

oslunění. K tomuto cíli má směřovat i následná péče o

dřeviny.

Závěrem jsme se zeptali pana Luďka Hojného, který
za svůj život realizoval desítky tůní, jaký je jeho
pohled na zadržování vody v krajině touto formou?
A na co si dát při realizaci tůně pozor?
"Stojím a nechápavě zírám na spoustu hemžících se

pulců ve vysychající louži. Je až neuvěřitelné, v jak

obrovské koncentraci dokážou přežít tak stísněný

prostor, o obsahu kyslíku ve zbývající vodě ani

nemluvě. 

Ano stačí málo – doopravdy velmi málo vody a můžeme

se setkat s tím neobyčejně obyčejným zážitkem – a to je

život.  Kapka, louže, tůně, jezero – místa kde se zdržuje

voda jsou zároveň prostorem zrodu toho základního co

nás vede k dalšímu poznání a možná i pochopení

určitých principů fungování křehkých struktur života. 
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Řasy, prvoci, korýši, hmyz, obojživelníci,… – zkrátka

téměř celé spektrum organismů můžeme nejenom

pozorovat ve vodě, která se tak nějak zachytila na

zemském povrchu. Můžeme pozorovat a zároveň i třeba

přemýšlet jaké podmínky jsou pro dané organismy

vhodné, a to už je pouze malý krůček k realizace

něčeho, co můžeme nazvat třeba tůně, jezírko nebo jen

příkop. Zkrátka a dobře lidského díla, které může mít

specifický význam pro naše chápání krajiny jako

takové – to znamená krajiny, pestré a biologicky

hodnotné z mnoha úhlů pohledu. 

Úvaha zaměřená specificky na vytvoření vhodného

biotopu pro dané druhy organismů s sebou logicky nese

poměrně velké spektrum otázek týkajících se například

vhodnosti reprodukce (oslunění), schopnosti přežití

zimního období a podobně. 

Z mé vlastní zkušenosti musím přiznat, že například

snaha o vytvoření přírodního biotopu pro některé

druhy (vodních) želv, které chovám, může být zmařena

snahou o poskytnutí maximálního prostoru.

Zkrátka a dobře je zapotřebí zamyslet se vždy nad

specifickými potřebami určení biotopu jako takového.

Každopádně voda, která dává možnost využití svou

přítomností znamená vždy život. Život v různých

formách, které se můžou velmi dynamicky měnit v

závislosti na změnách vodního biotopu jako takového.

A proto i my máme možnost poznávat a učit se vždy

něco nového při každé návštěvě, byť zdánlivě stejné

tůně nebo jezírka."
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MVDR. IVAN JENÍK, 
STAROSTA MĚSTA SLATIŇANY

Práce na radnici v době pandemie není pro

nikoho jednoduchá. Když pominu z mého

pohledu někdy dost nesrozumitelná nařízení,

která se mnohdy navzájem negují a hlavně

jsou nám předávaná dost často jen

zprostředkovaně z medií a oficiálně až se

zpožděním ,kdy už vycházejí nová opatření .

Nebýt situace tak vážná, mohl by se člověk

nad tím jen pozasmát. Ale je pravda, že

nadávat a kritizovat umí každý a „chytrých“

je dost a dost.

Nám se v této těžké době daří dál pokračovat

v započaté péči o veřejnou zeleň.

Samozřejmě vše nejde , jak bychom si asi

všichni přáli. Například úprava naší

"Kaštanky“ neproběhla úplně bez problémů.

Když došlo konečně ke shodě všech

dotčených orgánů a úspěšně jsme získali

všechna potřebná „razítka“ , tak přišel

Covid. Firma sice odstranila staré a

napadené stromy, ale nová výsadba bude

muset rok počkat, neboť na trhu není

dostatečné množství zdravých sazenic na

obnovu a dovoz vázne nebo je zbytečně

předražený. To je jen malý příkladek z naší

praxe. 

Z mého pohledu budeme následky pociťovat i

v budoucnu. A to nemyslím jen ty

ekonomické,  i když ty budou dost bolestivé,

ale hlavně v neudělané práci, výchově,

vzdělání (to hlavně), atd.

"PRÁCE NA RADNICI
V DOBĚ PANDEMIE
NENÍ PRO NIKOHO

JEDNODUCHÁ."
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Některé segmenty naší společnosti trpí víc

než jiné a to nechci mluvit o restauračních

a podobných zařízeních. Malé soukromé,

ale veřejnosti přístupné zoologické

zahrady, které jsou přímo závislé na

návštěvnících a na penězích tam

utracených se potýkají a budou potýkat s

následky ještě  dlouho.

V televizi vidíme, že i velké zahrady mají

problémy. Myslím ,že je čas se zamyslet

nad prioritami, zda je potřeba chodit týden

co týden do obchoďáku a nesmyslně tam

ztrácet čas, nebo sedět u počítače a hrát si

na virtuální svět, nebo vyrazit někam do

přírody, parku nebo do již zmíněné zoo a

tím udělat nejen něco pro sebe a své

vzdělání, ale i podpořit práci všech těch

"bezejmenných" ošetřovatelů a ostatního

personálu, který se stará o to abychom

mohli vidět v reálně  živé zvíře, strom,

kytku, jezírko…

Samozřejmě by se dalo vyjmenovat mnoho

dalších a mnohdy důležitých segmentů naší

společnosti, které již dlouhou dobu trpí.

Věřím, že se z této doby poučíme a vrátíme

se zpět na zem a začneme používat zdravý

rozum a společně se začneme chovat k

sobě a hlavně k přírodě ,tak jak bychom si

přáli, aby se ona chovala k nám.

MVDR. IVAN JENÍK, 
STAROSTA MĚSTA SLATIŇANY

"V TELEVIZI VIDÍME,
ŽE I  VELKÉ ZAHRADY

MAJÍ PROBLÉMY."



ZÁVĚREM

Vážení čtenáři,

       děkujeme, že jste věnovali čas čtení našeho

informačního žurnálu a dočetli jej až sem. Je pro nás

příslibem, že to pro Vás snad nebyl zcela marný čas.

       Slibujeme, že v příštím vydání se budeme snažit být

zase o něco lepší a přinést Vám opět 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

ZAPOJTE SE
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P O D Z I M  2 0 2 0 3 .  V Y D Á N Í

DÍKY ZA
PŘÍZEŇ

ZASE PŘÍŠTĚ :-)


