
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 12/2018 1

12/2018

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 

Volejte ředitelce 
Janě Šimečkové 
na číslo 777 581 544.

Volejte tajemnici 
Haně Pijákové 
na číslo 775 581 544.

Pište nám oběma na e-mail 
info@szuz.cz nebo na osobní 
mail simeckova@szuz.cz 
a pijakova@szuz.cz.

Sledujte naši svazovou 
činnost na www.szuz.cz 
a facebooku.

Peníze nám posílejte  
na č.ú. 156433910/0600, 
GE Moneta Money Bank nebo 
Fio banka 2301112937/2010.

Oficiálně jsme spolek vedený 
u Krajského soudu v Brně, 
L 8536, IČO: 26529831, 
DIČ: CZ26529831.

vážení 
a milí 
členové,
srdečně Vás zdravím v novém 
roce a dovolím si pro Vás shrnout 
události z posledního měsíce 
uplynulého roku, který se nám zdá 
být již tak nepředstavitelně daleko…

Přeji Vám příjemné počtení
Vaše kancelářská zahradnice Hana

V prosinci bylo do vašich poštovních schránek doručeno čtvrté číslo časopisu 
Inspirace

http://www.szuz.cz
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regionální Setkání  
zahradníků – členů Szúz
Již druhým rokem je prosinec spjatý s regionálním předvánočním setkáváním zahradníků – vás členů SZÚZ, neboť osobní 
setkávání a výměnu informací považujeme za jeden z nejdůležitějších přínosů svazového života. Kromě živé diskuze, 
vzájemné výměny zkušeností a novinek z oboru, jste tak mohli  i nahlédnout do technického a administrativního zázemí 
hostitelských svazových firem. Celkem se sešlo téměř 60 účastníků z 29 firem. Ještě jednou děkujeme všem hostitelským 
firmám za skvělé přijetí a bohaté pohoštění.

18. 12. 2018, Studenec, role hostitele se ujal pan Jan Bartík, majitel firmy Zahradnické úpravy  
(kraj Vysočina, okres Třebíč)

6. 12. 2018, České Kopisty, role hostitelů se ujali pánové 
Tomáš a Lukáš Gabrielovi, firma Gabriel
(Ústecký kraj, okres Litoměřice)

14. 12. 2018, Havířov, role hostitele se ujal pan Jan Kotula, 
majitel firmy Zámecký dvůr
(Moravskoslezský kraj, okres Karviná)
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WorkShop od projektu ke kalkulaci, 
od kalkulace k rozpočtu
Dne 4. 12. se v Brně v konferenčním sále Otevřené zahrady uskutečnil workshop věnovaný tématu kalkulací a rozpočtu, 
který byl opakováním kurzu uskutečněného v listopadu. Vyhověli jsme tak velkému zájmu z řad účastníků zejména reali-
začních zahradnických firem. Lektorování a přípravy se opět ujali Rosťa Ivánek s dcerou Janou za velké pomoci ředitelky 
svazu Jany Šimečkové.

Seminář choroby a škůdci 
okraSných dřevin
Hned následující den, 5. 12., se na stejném místě uskutečnil seminář věnovaný v dopolední části chorobám okrasných 
dřevin, přednášela docentka Ivana Šafránková z MENDELU a odpolední blok věnovaný škůdcům, které „představil“ pan 
Ing. Jakub Beránek, Ph.D. z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Sál praskal ve švech. 48 účastní-
ků bylo z řad projektantů, zahradnických realizačních firem i zaměstnanců městské správy a samosprávy.

Shromáždění členů abaj
Zahajujeme netradičně již den předem, společenským večerem!

S cílem šetřit váš drahocenný čas, jsme se rozhodli vyzkoušet nový model orga-
nizace Shromáždění  členů ABAJ, které je pouze jednodenní, předchází mu Shro-
máždění členů SZÚZ a je jeden společný společensko-kulturní večer. V prostředí 
Včelařského dvora v Lednici se můžete těšit na bohatý raut, degustaci regionálních 
vín a cimbálovou muziku Podluží.

Kdy?  29. 1. 2019  (úterý) v 19.00 hod
Kde?  Včelařský dvůr, Nejdecká 721, 691 44 Lednice
 
Shromáždění členů ABAJ

Kdy?  30. 1. 2019  (středa)
Kde?  SPA Resort lázně Lednice, Břeclavská 781, 691 44 Lednice

FotoSoutěž – výzva členům abaj
V průběhu Shromáždění členů se uskuteční v jednacím sále FOTOSOUTĚŽ ve třech kategoriích:
1.  koupací jezírko,
2.  biobazén,
3.  ostatní jezírko

Vítězné fotografie budou prezentovány celý rok 2019 na úvodní stráně www.abaj.cz
Podmínky soutěže: Fotografie A4, barva. Každý člen se může zúčastnit všech tří kategorií s libovolným počtem děl. Svá 

http://www.abaj.cz
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díla mohou přihlásit i členové, kteří se nebudou moci Shromáždění členů osobně zúčastnit. Své fotografie zasílejte prosím 
v elektronické podobě na mail info@szuz.cz s označením kategorie a místa realizace nejpozději do 23. ledna 2019. Kan-
celář zajistí vytištění (pro zajištění kvality tisku by měla být minimální velikost fotografie cca 2MB).

Připomeňme si výherce roku 2018, kteří již brzy předají svá žezla:

Vítěz kategorie OSTATNÍ. Dílo přihlásila a reali-
zovala firma Vladimír Marek.

Vítěz kategorie BIOBAZÉN. Dílo přihlásila a realizovala firma 
Ekogreen s.r.o.

Vítěz kategorie KOUPACÍ JEZÍRKO. Dílo přihlásila a realizovala firma Ivánek-Zeman, v.o.s.
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na co Se můžete těšit…
 10. 1. Trendy 2019, Obříství
 15. 1. Workshop – Tvorba trvalkového záhonu, Brno / Kapacita naplněna
 16. 1. Zelená burza – kontraktační výstava českých zahradnických výpěstků, Brno
 18. 1.  Shromáždění členů ZeS, Brno
 21.-24. 1. Veletrh Infotherma (vystavují členské firmy z MS kraje)
 24. 1. Druhově pestré porosty, Praha
 29. 1. Shromáždění členů SZÚZ, Lednice
 30. 1. Shromáždění členů ABAJ, Lednice
 6. 2. Workshop – Tvorba trvalkového záhonu, Praha / Kapacita naplněna
 7.-9. 2. Veletrh Střechy Praha (vystavují zástupci odborné sekce Zelené střechy)
 12. 2. Druhově pestré porosty, Brno
 19. 2.  Výsadba dřevin, Brno
 21. 2. Workshop – Tvorba trvalkového záhonu, Praha / Kapacita naplněna
 26. 2. Řez ovocných dřevin, Brno
 5.-6. 3. Schodiště a zídky z přírodního kamene, Černošice
 7. 3. Řez ovocných dřevin, Dřevčice
 5.-6. 4. Exkurze firem ELCA, Côte d’Azur, Francie
 8.-11. 5. Exkurze exkurzi po zahradnických firmách a zajímavých zakázkách, Nizozemí

Shromáždění členů zeS
Jménem Rady vás srdečně zveme na Shromáždění členů odborné sekce Zelené střechy, které je jedinečnou příležitostí pro 
osobní setkání, diskuzi a rozhodování o směřování sekce.

KDE? Údolní 567/33, 602 00 Brno, Konferenční sál Otevřené zahrady
KDY? 18. 1. 2019, 10:00–16:00 hod

Vážení členové sekce ZELENÉ STŘECHY,
přijměte, prosím, pozvání na již tradiční zimní setkání členů ZeS. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem odborné sekce 
Zelené střechy. Každý člen má možnost svou účastí na tomto shromáždění naplnit své hlavní právo, a to přijímat rozhod-
nutí a stanoviska, která mají pro sekci zásadní význam. 
Kromě obvyklých bodů programu, což je zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření v roce 2018, program činnosti a roz-
počet pro rok 2019, se můžete těšit na odborný program – workshop Zážitky z praxe aneb členi členům, při němž se 
s vámi podělí vaši kolegové o své zkušenosti, co vše je možné zažít na zakázkách při realizaci zelených střech. Na závěr 
odborného programu vystoupí Vlastimil Rieger z Otevřené zahrady Nadace Partnerství, který představí výsledky víceletého 
pozorování vlivu zelených střech na okolní mikroklima a tepelnou bilanci budov.  
Za velmi důležitý bod považujeme i návrh směrnice o certifikaci firem v oblasti realizace zelených střech, který vám před-
ložíme k projednání.

Zaregistrovat se můžete na stránkách www.zelenestrechy.info

zelené Střechy

http://www.zelenestrechy.info

