
Všem organizacím Českého zahrádkářského svazu
POZOR – ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ SLEV   

Vážené zahrádkářky, vážení zahrádkáři,
již devatenáctým rokem se na Vás obracíme s nabídkou tradičního autorského kalendáře RNDr. Sta-
nislava Pelešky „PRÁCE NA ZAHRÁDCE“ na rok 2018.
Na základě loňské zkušenosti, kdy jsme již na podzim nemohli pokrýt Vaše objednávky, 
protože kalendář byl rozebrán, chceme letos, ještě před vlastní výrobou zjistit Váš zájem 
o kalendář, abychom jej vytiskli v dostatečném množství. 
Slevy uvedené na druhé straně letáku tedy budou poskytnuty pouze v případě, že ales-
poň předběžnou objednávku obdržíme do 30. června 2017. 
Při objednání po tomto termínu poskytneme organizacím ČZS slevu pouze ve výši 15% nezávisle 
na počtu výtisků.

Týdenní stolní kalendář s radami RNDr. Stanislava  Pelešky 
- co a jak je právě třeba v okrasné i zeleninové zahrádce udě-
lat, jak ošetřovat ovocné i okrasné stromy a keře, informace 
o některých méně známých rostlinách, pěstování a přezi-
mování balkonových i pokojových květin a řada dalších rad 
i zamyšlení.
Výhodné slevy pro zahrádkářské organizace a objednávku 
naleznete na druhé straně tohoto letáku. Kalendář vyjde 
koncem srpna 2017.
 

•

V předchozích letech jste projevili zájem také o náš další stolní kalendář   
„RECEPTY PRO DIABETIKY A PŘÍZNIVCE CHUTNÉ A ZDRAVÉ STRAVY“.  
Dovolujeme si Vám tedy opět nabídnout jeho patnácté pokračování na rok 2018. 

Kalendář obsahuje 53 dalších receptů nutriční terapeutky 
Mgr. Heleny Markové. Pokrmy podle nich připravené jsou 
vhodné pro stravování diabetiků  2. typu. Budou však chut-
nat a příznivě ovlivňovat  i zdravotní stav celé Vaší rodiny.
Pro odběr tohoto kalendáře zahrádkářskými svazy platí 
stejné podmínky a slevy, jako při odběru kalendáře „Práce 
na zahrádce“. Kalendář vyjde koncem srpna 2017.

Objednávejte:
písemně: Vydavatelství MAC, spol. s r.o., Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10  

telefonicky: +420 226 218 860 • e-mailem: info@vydamac.cz
v internetovém knihkupectví: http://knihy.vydavatelstvimac.cz
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Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10, 
tel.: +420 226 218 860, fax: +420 226 218 865, 

e-mail: info@vydamac.cz, 
e-shop: http://knihy.vydavatelstvimac.cz

Počty, objednané v této objednávce, můžete v jednotkách kusů dodatečně upravit do 15. srpna 2017.

Objednávka pro organizace ČZS

Práce na zahrádce na rok 2018:    ______________________________ výtisků

Recepty pro diabetiky na rok 2018:  ______________________________  výtisků

Doporučená prodejní cena obou kalendářů včetně DPH je 89 Kč/1 výtisk

Kalendáře zašlete na adresu:

__________________________________________________________________________

PSČ ___________________ Tel.:_____________________ E-mail:  ___________________

Fakturujte na adresu (pro organizace):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tel.:___________________ IČ: ______________________ DIČ:  _____________________

Kalendáře dodejte:
      na fakturu
      na dobírku
      odebereme osobně – platba v hotovosti

Datum: _____________________           razítko/podpis: ___________________________ 

OBJEDNÁVEJTE PÍSEMNĚ, TELEFONICKY, FAXEM, E-MAILEM

SLEVY PRO SVAZY ZAHRÁDKÁŘŮ PŘI OBJEDNÁNÍ DO 30. 6. 2017:

Při odběru: 5 až 10 výtisků  20% sleva
  11 až 30 výtisků  25% sleva
  31 až 50 výtisků  30% sleva
  nad 50 výtisků  35% sleva

Při objednání po tomto termínu poskytneme organizacím ČZS slevu pouze ve výši 15% 
nezávisle na počtu výtisků. K ceně je účtováno poštovné a balné.


