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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,
říjen nás přenesl již z větší části do ryze virtuálního světa.
Od druhé poloviny měsíce pracujeme převážně z našich
domovů, na osobní setkávání zůstalo jen málo
příležitostí. Níže vám představujeme ty nejdůležitější
činnosti, na kterých jsme pracovaly. Pokud budete číst
až do konce, můžete si na poslední stránce přečíst
zhodnocení ekonomické a finanční situace ve svazu.
Sepsala je pro vás ředitelka Jana Šimečková.
Přeji Vám krásné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice
Hana

Pohovořit s námi můžete na těchto
mobilních číslech. Volejte:
Janě Šimečkové
Haně Pijákové
Míše Brázdové

777 581 544
775 581 544
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

Na úděl svého žití klidně zřím.
To věru dost, ba víc než srdce žádá.
Že mohu klidně patřit na podzim,
jak houstne mlha a jak listí padá.
Jaroslav Vrchlický, Jak táhla mračna
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Info z naší green office
Tady je přehled některých našich říjnových kancelářských činností
Aktualizujeme webové stránky
Mapa zelených střech - najdete zde nové přírůstky…
Soutěž Koupací jezírko roku - svou záložku mají nově oba ročníky. Zveřejněna jsou pouze oceněná díla. Jaký je váš
názor? Měli bychom uveřejnit a představit všechna soutěžící jezírka? V každém ročníku jich soutěžilo deset.
Zahrada roku - těsně po vyhlášení se objevila všechna oceněná díla na našem facebookovém profilu, který tak
nejrychleji může splnit očekávání široké odborné i laické veřejnosti toužící po výsledcích. Výsledky je ovšem nutno
zveřejnit i na webových stránkách, kde jsou kdykoliv dobře dohledatelné…

Připravujeme podklady pro vydání Inspirace 4/2020 - Ohlédnutí za soutěží Lipová ratolest
Všichni určitě znáte soutěž Lipová ratolest. Letos se pořádal již 11. ročník. Soutěž, která nenápadně začala v roce 2008 na
brněnském výstavišti, po Jihlavě, Olomouci, Třinci, Rousínově, Ostravě, Plzni, Praze a Kyjově zavítala letos do Bystřice ve
Středočeském kraji. Někdy se jí účastnily víckrát stejné tváře, jindy každý rok škola vyslala nové studenty středních
zahradnických škol. Nás zajímalo, kde teď působí už bývalí studenti, kteří se soutěže zúčastnili, čemu se aktuálně věnují,
zda zůstali v oboru nebo šli svou cestou a jiným směrem. Také co jim soutěž Lipová ratolest přinesla, v čem je obohatila.
Rozhodli jsme se proto vytvořit dotazník a z tiskových zpráv vypátrat ty, kteří se soutěže zúčastnili. Odpovědi, které
získáme, využijeme pro článek do dalšího čísla Inspirace.

Podpora prodeje knihy Zahrady a jejich příběhy
Vánoce jsou za rohem, proč nepotěšit své blízké pěknou knihou… Propojili jsme podzimní kampaní web, facebook a blog.
Doufáme, že jste ji zaregistrovali a že se vám líbí. Akční cena 400 Kč platí do 31. listopadu. Objednávat můžete i zde.

Bez kontaktů se neobejdeme
Během října jsme pro potřeby projektu Zelené střechy – šance pro Prahu potřebovali doplnit databázi kontaktů, které
nám poslouží k pozvání na webináře o zelených střechách, které jsou součástí projektu. Kontakty jsou v dnešní době to
nejdůležitější a práce s nimi je na „delší lokte“. Proto jsme si vyhradili v tomto klidnějším obdobím čas i na tuto důležitou
činnost, bez které se neobejdeme. Cílem bylo dohledat autorizované architekty hlavního města Prahy – celkem 883
kontaktů dle České komory architektů. Je to sice „mravenčí práce“ ale dnešní svět je o kontaktech, vztazích a
propojování.
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Info z naší green office - pokračování
Přesouváme se do virtuálního světa
Aktuální situace nás přiměla (lépe řečeno přinutila) k rozhodnutí přesunout
vzdělávací aktivity do virtuálního světa. Za tímto účelem jsme zakoupili licenci na
aplikaci ZOOM, přes kterou budeme pořádat webináře. Premiéru budou mít mladí
zahradníci 7.11. s arboristickou tematikou, jsou v tomto prostředí přeci jenom
mnohem více doma než my ;-), ale my se brzo přidáme s tematikou zelených
střech. Termíny už se konzultují s přednášejícími…

Koupací jezírko roku 2021
Rada ABAJ se rozhodla a kancelář nadšeně souhlasila, s uspořádáním třetího ročníku soutěže propagující koupací jezírka
a biobazény. Prvním krokem před vyhlášením soutěže, je zajištění financování soutěže (zejména nákladů na hodnocení
děl – doprava, nocleh a stravování porotců a organizátora, zajištění grafiky a tisku všech materiálů, diplomů, uspořádání
semináře pro vyhlášení výsledků…) a následná propagace všech firem a materiálech se soutěží souvisejícími (vyhlášení,
přihláška apod.). V druhé půlce října jste od nás obdrželi mail s návrhem partnerství a my jsme moc rádi, že již teď máme
díky vám dostatek prostředků na uspořádání ročníku 2021! Uzávěrka sponzoringu je 6.11. neboť jsme se nakonec rozhodli
nabídnout tuto šanci i nečlenským firmám. Pokud by tedy někdo z vás měl ještě zájem, neváhejte se na nás obrátit.
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Info z naší green office - pokračování

Žádosti o granty MŽP pro nestátní neziskové organizace
Říjen je již tradičně měsíc, kdy je nutné podat žádost o dotaci MŽP pro nestátní neziskové organizace. V posledních
letech býváme úspěšní s tématem zelených střech, proto jsme v letošním roce připravili dvě žádosti. První projekt
s názvem Zelené střechy – střechy pro život zahrnuje již tradiční akce (soutěž Zelená střecha roku, konference, web).
Nápad na druhý projekt vznikl po úspěšném natočení videa k Mezinárodnímu dni zelených střech a spočívá v natočení
jedenácti videí s tématem zelené střechy. Níže vám podrobněji představíme oba projekty.

Zelené střechy–střechy pro život Náklady projektu celkem: 357 100 Kč, požadovaná dotace 249 970 Kč
Hlavním cílem projektu je zaměřit se na zelené střechy jako na životní prostor jednak pro zvýšení biodiverzity v městském
prostředí, ale také jako na životní prostor pro člověka, kterého v hustě zastavěných městech ubývá. Objevují se nové
výzvy – zelené střechy jako prostředek ke zvyšování biodiverzity, zelené střechy jako rozšířená obydlí, modrozelené
střechy. Důležitou roli hraje i cirkulární ekonomika a použité materiály. Cílem projektu je informovat odborníky i laiky v
České republice o kvalitně realizovaných zelených střechách v České republice, které naplňují název projektu Zelené
střechy – střechy pro život, získat aktuální zahraniční zkušenosti s budováním zelených střech a zprostředkovat je
odborné veřejnosti v České republice.
Dílčí cíle projektu
• Uspořádání osmého ročníku soutěže Zelená střecha roku
• Příprava a naplnění webové stránky www.zelenastrecharoku.cz aktuálním obsahem, tzn. díly přihlášenými do soutěže
„Zelená střecha roku 2021“ a realizace hlasování veřejnosti.
• Získávání informací a zkušeností ze zahraničí a jejich přenos do České republiky.
• Uspořádání celostátní mezinárodní konference na téma „Zelené střechy – střechy pro život“. Konference vyvrcholí
vyhlášením výsledků soutěže Zelená střecha roku 2021.
• Uspořádání odborné exkurze po zelených střechách v České republice.
• Natočení video spotu s tématem „Zelené střechy – střechy pro život“, který zároveň představí oceněné střechy v
soutěži Zelená střecha roku.
• Administrace webové stránky www.zelenestrechy.info.
• Aktivní využívání platformy „Zelené střechy ZeS“ na sociálních sítích.

ZELENÉ STŘECHY VIRTUÁLNĚ Náklady projektu celkem: 307 500 Kč, požadovaná dotace 215 500 Kč
Hlavním cílem projektu je formou krátkých vzdělávacích videí zvýšit informovanost pracovníků úřadů veřejné správy a
samosprávy, architektů, realizátorů staveb o významu a funkcích zelených střech, jejich navrhování, provádění a péči o
ně. Povědomí odborníků i veřejnosti o přínosech zelených střech se sice postupně zvyšuje, ale přetrvávají také jisté
pochybnosti a nedůvěra, ať už u majitelů staveb (investorů), tak i uživatelů. Projekt směřuje k tomu, abychom na
konkrétních příkladech kvalitně realizovaných střech, dokázali, že toto řešení je ekologické i ekonomické. Inovativním
prvkem je využití videa, které může představit zelené střechy dynamickým, neotřelým nebo zábavným způsobem. Divák
má pak video v mysli, sdílí ho, diskutuje a má ucelenou představu. Z jediného profesionálního natáčení může vzniknout
mnoho video obsahu, který se dá použít i v budoucnosti dle potřeby. Náš průzkum ukázat, že nekomerční videa o
zelených střechách v České republice prakticky nejsou, a i ta zahraniční jsou většinou již staršího data, čemuž odpovídá i
jejich kvalita.
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Najdete nás na novém webu www.mladizahradnici.cz!
V září jsme si ještě stihli užít společné setkání a atmosféru na Lipové ratolesti. Bohužel, tento měsíc už i nás
dohnala nová vládní opatření. Z toho důvodu jsme byli nuceni zrušit plánovaný arboristický workshop a
přesunout ho na dobu, kdy nám to situace dovolí. Doufejme, že to bude co nejdříve.
Nechceme však zklamat a zanedbávat naše členy. Proto jsme se rozhodli naplánovat několik novinek v online
prostředí. Jako první je tu spuštění nového webu mladizahradnici.cz, kde najdete bližší informace o našich
aktivitách. Další novinkou je neformální podcast, který jsme vymysleli spolu s Martinem Strakou a již se těšíme
na naše posluchače. První epizoda vyšla v neděli 25.10. a ohlasy byly velmi příznivé. V rámci podcastů se
budeme snažit sdělovat novinky z oboru, zvát zajímavé hosty z našich řad a především odlehčovat aktuální
společenskou situaci. Rádi bychom vám tak zpestřili chvilky trávené doma. Poslední novinkou, kterou
připravujeme na listopad a prosinec, jsou webináře. V kontaktním prostoru to zatím nejde, a tak přesouváme
přednášky a diskuze na internet. V listopadu se můžete těšit na webinář o koupacích jezírkách a biobazénech,
který se uskuteční 28.11. nebo na téma „Voda ve městě,“ kterému se budeme věnovat 13. 11. Tím nejbližším a
současně prvním bude webinář věnující se tématice biodegradce dřeva stojících stromů a koná se již v sobotu
7.11. Další témata a termíny budou průběžně zveřejňovány. Přestože nám doba nepřeje, tak se snažíme být
optimisté a hledat si nové cesty k vám. Buďte všichni zdraví a udržte si zdravého ducha!
Za radu sekce mladých zahradníků
Alžběta Kotlabová

Nejbližší akce
07.11. webinář Biodegradace dřeva stojících stromů
13.11. webinář Voda ve městě
28.11. webinář Koupací jezírka a biobazény
Link výše je aktivní, můžete se přes něj přihlásit. Členové SMZ i SZÚZ mají účast zdarma, pro nečlenskou
veřejnost je zpoplatněna.
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ELCA funkční a vůdčí
Ač koronavirus nepřinesl téměř nic dobrého, jsou organizace, kterým mohl prospět. Zdá se, že jednou z nich je i
ELCA – European Landscape Contractors Association, které je SZÚZ členem od roku 2001.
Možná si vzpomenete, že jsme již párkrát diskutovali o tom, jaký smysl má vlastně pro svaz být členem této
organizace. Můj argument byl, že je to podobné jako smysl pro firmy být členem SZÚZ. Záleží na tom, co si z toho
kdo dokáže vzít, jak je aktivní, jak využívá možností.
Nutno říct, že pod vedením prezidenta ELCA Henrika Bose (Finsko) a vedoucí kanceláře Marie Mertens (Belgie),
ELCA velmi rychle přešla do virtuálního prostoru, což ji dodalo na akceschopnosti. On-line se uskutečnilo
zasedání Presidia (srpen) a ve čtvrtek 29. října i setkání ředitelů jednotlivých asociací.
Všude dobře, ve Finsku nejlíp
V úvodním kolečku každý popsal, jaká je v jednotlivých zemích situace. Teď by asi bylo nejlépe být ve Finsku, kde
jsou otevřené bary a hospody, hrají kina i divadla a lidé se mohou svobodně scházet.
Ostatní země se obávají českého scénáře a postupně se uzavírají. V Německu se víceméně zastavili veřejné
zakázky, v Rakousku a Nizozemsku firmy přispívají na testování.
Pokud jde o obor, napříč zeměmi se děje víceméně totéž. Většinou lze pracovat bez omezení a díky soukromým
investicím do zahrad i veřejným do podpory různých sektorů mají všichni práce nad hlavu. Podle slov Henrika
Bose, však lze očekávat v následujících dvou letech utlumení ekonomiky, což se v oboru projeví.

Naděje jménem Green Deal
Stejně jako mnoho jiných odvětví, naději pro budoucí
uplatnění a rozvoj oboru spatřuje ELCA (a její členské
země) v evropské „zelené politice“. Proč? Mimo jiné
proto, že tato politika propaguje a podporuje přírodě
blízká řešení, což je právě parketa pro zahradníky –
krajináře (landscapers).
Taky proto poslali představitelé ELCA dopis evropskému
komisaři Fransi Timmermansovi, který má Green Deal
v referátu a představují tam obor zahradní a krajinářská
tvorba jako ten, který může přispět k naplňování cílům
vytčeným v Green Deal. Zároveň vyzvali členské
asosiace, aby dopis využili k představení národních
asociací a oslovení místní politické reprezentace. Což
jsme, pravda, zatím neudělali, obávám se, že to teď tady
nikoho nezajímá.
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Strategické cíle ELCA v souvislosti s Green Deal
• Spojit se s pracovníky evropských institucí pracujících na legislativních a jiných principech v souvislosti se
zelenou dohodou
• Stát se partnerem / poradcem při vývoji nových nápadů v oblasti zelené infrastruktury
• Získat finance např. pro překlad a distribuci informací od člena ELCA asociacím sdruženým v ELCA
(v současnosti příručky Nizozemska)
• Post Corona: uspořádat seminář o zeleném městě v Evropském parlamentu pod záštitou jednoho nebo
několika poslanců EP

Spojme se
ELCA stojí v čele iniciativy soGreen, která by měla spojit veškeré zahradnické a krajinářské asociace v Evropě i
ve světě. Zajímavé je, že v této iniciativě je i EFB, jehož členem je naše Sekce Zelené střechy a IOB, jehož členem
je ABAJ. Že by výzva pro Českou republiku?

 SZÚZ a Park roku jako inspirace
Naše soutěž Park roku posloužila ELCA jako inspirace pro vyhlášení soutěže THE GREEN PARK, která bude
spojena s veletrhem Paysalia ve Francii (2021). Byla jsem v přípravném výboru, a i když ne vše je tak, jak bych si
představovala, těší mě, že ze země, která se jezdila na Západ učit, jsme se stali tou, která sama může inspirovat.
Do soutěže THE GREEN PARK vyšle každá členská země ELCA jedno dílo, díla budou prezentována na internetu
podobně jako zde (www.parkroku.cz) a o vítězi rozhodnou svými hlasy členové Výboru firem ELCA. Bližší
podrobnosti se včas dozvíte.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 10/2020
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Časopis Inspirace – vzděláváme, vychováváme, podporujeme
Náš svazový časopis Inspirace letos vychází už neuvěřitelnou
patnáctou sezónu (první číslo vyšlo na jaře 2005 a mělo tehdy 24
stran)! Málokdo asi věřil, že se zprvu „inzertní plátek“, jak ho kdosi
pejorativně nazval, změní v respektovaný oborový časopis.
Inspirace přežila i přechod z verze „zadarmo“ do verze „za peníze“
(rok 2017). Jak si teď časopis vede? Po obsahové stránce snad
dobře, to by měli hodnotit jiní, ne já, jeho šéfredaktorka.
Finančně? Časopis hospodaří s víceméně vyrovnaným rozpočtem,
roční obrat je cca 400 000 Kč. Co mě ovšem trápí, je relativně
nízký počet předplatitelů.
Časopis vychází v nákladu 1 100 ks, cca 200 ks posíláme zdarma
našim členům, včetně mladých zahradníků. Dalších cca 65 ks
putuje zdarma do knihoven, do škol, významným osobnostem
oboru, autorům článků. Ostatní jsou předplatitelé, a to jak ti, kteří
si časopis zaplatili sami, tak ti, kterým jste jej předplatili vy, naši
členové.
Významný podíl na téměř čtvrtině předplatitelů mají
moravskoslezští členové, kteří již tři roky společně objednávají
předplatné pro města a obce v Moravskoslezském kraji (letos
171!).
Nad 10 ks předplatili i naše členské firmy Gabriel, Ekoimpex,
Baobab, Ivánek-Zeman. Děkuji všem za podporu!
Zvažte, prosím, zda nerozšíříte řady čtenářů tím, že objednáte předplatné pro své zákazníky, zaměstnance,
přátele… Může to být i váš firemní dárek k vánocům. Cena zůstává stejná, 260 Kč roční předplatné.
Objedná-li každý člen čtyři předplatné, zvýšíme počet předplatitelů dvojnásobně!
Jana Šimečková

Titulka prvního vydání z roku 2005 a nejaktuálnějšího vydání roku 2020
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Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu
zakládání a údržby zeleně
Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

Co je nového v projektu Hortulanus?
Poté, co jsme se s Vámi v září sešli, abychom plánovali kurzy, které můžeme realizovat v maximálním počtu 12
účastníků, se v polovině října tato možnost opět rozplynula. Jedinou možností, kterou nám po polovině října
povolili z projektu realizovat, je v tuto chvíli on line výuka, ovšem za určitých pravidel. Podmínkou pro využívání
dotace je nutnost nahrávání on line výuky po celou dobu jejího konání + print screen obrazovky na
začátku a na konci lekce. Chápeme, že ne všem vyhovuje on-line výuka, a ne všichni udělí souhlas
s nahráváním. Pouze za těchto podmínek lze ovšem dále realizovat kurzy po dobu nouzového stavu, a čerpat tak
peníze, které již jsme pro grant obdrželi. Režijní náklady stále běží, ale pokud se kurzy nerealizují, není je z čeho
hradit. V případě, že tyto podmínky nejsme schopni naplnit, bohužel nelze kurzy uhradit z dotace.
Potěšující novinkou je, že kurzy můžeme přidávat i v průběhu měsíce nejpozději tři dny před jejich konáním. To
pro nás i Vás znamená, že nabídku kurzů lze doplňovat i v průběhu měsíce. Aktuální přehled kurzů Vám budeme
průběžně zasílat.
V současné době se zdá i měsíc nepředvídatelný, každopádně ani my nemůžeme „zamrznout a zůstat u ledu“.
Kurzy, které jsou momentálně vypsané jsou realizované on line formou. Jedná se především o kurzy – Účetní,
ekonomické a právní a IT kurzy + manažerské kurzy + technické kurzy.

Co plánujeme na další měsíce
Přehled aktuální nabídky je v přehledu kurzů na další stránce s odkazem na přihlášení po prokliku na kurz.

Máte dotaz a nevíte komu zavolat?

 Veškerou komunikaci za technické 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 kurzů.
Bc. Lucie Dočekalová, mobil: +420 776 376 573, mail: docekalova@kanu.cz

 Pokud budete chtít nějaké podrobností k ostatním školení a kurzům JAZYKOVÝM, ÚČETNÍM,
EKONOMICKÝM, PRÁVNÍM a MANAŽERSKÝM nebo OBECNÉ IT , obraťte se na Míšu Brázdovou.
Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 10/2020
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Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů SZÚZ
Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

Bližší informace a možnost přihlášení naleznete po prokliku na daný kurz, pokud již není kapacitně naplněn.

Všechny kurzy plánované na říjen 2020 byly zrušeny
Termín konání
15.-16.10.

.

Doba konání
8:00 - 15:30

Název
Dlažby z přírodního kamene

Místo konání
Oslavany
(u Brna)

20.-22.10.

9:00 – 17:30

AutoCAD - základní kurz

Průhonice

26.10.- 27.10.

8:30 – 17:00

MS Excel

Průhonice

26.10.- 27.10.

8:00 – 16:30

Mzdové účetnictví

Brno

Kurzy plánované na podzim/zima 2020
Termín konání

Doba konání

Název

Místo konání

2.11.

8:00 - 16:30

Daň z příjmu právnických osob

ON LINE

3.11. - 4.11.

9:00 - 17:30

Cash flow

Brno/ZRUŠENO

9.-10.11

8:00 - 15:30

Dlažby z přírodního kamene

Oslavany/ZRUŠENO

11.11.

8:00 - 16:30

Daň z příjmu fyzických osob

ON LINE

12.-13.11.

12:30 - 16:30

Obchodní dovednosti, typologie zákazníka

ON LINE

9.12. - 10.12.

8:30 - 17:00

Právní minimum

ON LINE

16.11.

8:00 - 16:30

Novinky v daních a účetnictví

ON LINE

18.11. - 19.11.

9:30 - 18:00

Tesařský kurz

Brno/ZRUŠENO

18.11.-19.11.

8:30 - 17:00

Kalkulace nákladů

Brno/ZRUŠENO

23.11.-24.11.

8:30 - 16:30

Daň z přidané hodnoty

Brno/ZRUŠENO

23.-27.11. a 30.11.

8:00 - 16:00

Řidičské oprávnění skupiny C

Ostrava

23.-27.11. a 30.11.

8:00 - 16:00

Řidičské oprávnění skupiny C

Brno

23.11. a 30.11.

8:00 - 16:30

Mzdové účetnictví

ON LINE

26.-27.11.

12:30 - 16:30

Obchodní dovednosti, typologie zákazníka

ON LINE

30.11.-1.12.

8:30 - 17:00

MS Excel

ON LINE

2. - 4.12.

9:00 - 17:30

AutoCAD - základní kurz

Průhonice

7.12. a 14.12.

8:30 - 17:00

Ekonimické minimum

ON LINE

8.12.

8:30 - 13:30

Fakturace a doklady

Brno

8.12. - 9.12.

8:30 - 17:00

Kalkulace nákladů - ÚRS

Brno

9.12. - 10.12.

8:30 - 17:00

MS Publisher

Brno/ZRUŠENO
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Ekonomická a finanční situace SZÚZ
Navzdory koronavirové krizi Svaz zakládání a údržby zeleně hospodaří podle rozpočtu schváleného Shromážděním členů
v Litomyšli. Na jaře a v létě jsme úspěšně realizovali osm vzdělávacích seminářů v objemu téměř 400 000 Kč. Do
koronavirové „pauzy“ jsme se dokázali trefit exkurzí na severní Moravu a v září jsme s vypětím všech sil a koronavirem
v zádech zrealizovali soutěže Zahrada roku a Lipová ratolest a uspořádali mezinárodní konferenci Zelené střechy – vize
budoucnosti.
Soutěže Zelená střecha roku a Koupací jezírko roku proběhly už v červnu. Všechny soutěže jsme díky sponzorům zvládly
uspořádat s vyrovnaným rozpočtem. Do konce září byl obrat SZÚZ téměř 4 000 000 Kč.
Koronavirus však citelně zasáhl vzdělávací grant Hortulanus. Vy, kteří jste do něj zapojeni, víte, že byl přerušen
od poloviny března téměř do konce května a teď je opět možné pořádat školení pouze on-line formou. Pro SZÚZ je to
samozřejmě problém, protože s grantem jsou spojeny režijní náklady, které svaz vynakládá bez ohledu na to, jestli se školí
nebo ne.
Představenstvo i kancelář bude muset velmi uvážlivě připravit strategii na příští rok, protože pokud se situace
neznormalizuje a nebude možné pořádat obvyklé vzdělávací akce prezenčně, znamenalo by to citelný výpadek příjmů.
Díky obezřetnému hospodaření v předchozích letech má SZÚZ finanční rezervu ve výši cca 1 000 000 Kč.

Poznamenejte si, prosím, do svých diářů!
7. 11. 2020, On-line

• Webinář Biodegradace dřeva stojící stromů
Pořádá sekce Mladých zahradníků

13. 11. 2020, On-line

• Webinář Voda ve městě
Pořádá sekce Mladých zahradníků

28. 11. 2020, On-line

• Webinář Koupací jezírka a biobzény
Pořádá sekce Mladých zahradníků

27.-28.1. 2021

• Shromáždění členů SZÚZ
Oslavy 20. výročí založení našeho sdružení

27.-29.5. 2021, Lednice&Brno

• Zasedání presidia ELCA a exkurze Výboru firem
my jsme připraveni, ale zda nám covid uspořádání dovolí, nevíme
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