Červenec - srpen 2020

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

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

VÁŽENÍ A MILÍ ČLENOVÉ,
srdečně vás zdravím po prázdninové přestávce.
Červenec jsme věnovali v kanceláři především
odpočinku a dovolenkování, ale stihli jsme i zasedání
představenstva SZÚZ, Rady ABAJe i workshopy v rámci
programu Hortulanus. V srpnu jsme se již plně věnovali
tvorbě podzimního čísla Inspirace, organizování
srpnových a zejména záříjových akcí, které budou
náročné po všech myslitelných i nemyslitelných
stránkách.
Přeji Vám krásné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice
Hana

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
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Patnáct mimořádných zahrad je přihlášeno do soutěžní přehlídky ZAHRADA ROKU
2020! Na třinácti z nich jste se spolupodíleli vy, naši členové… Máme ohromnou
radost. Slavností vyhlášení výsledků se uskuteční 18.9. v Brně ve vile Löw Beer.
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Konference Zelené střechy vize budoucnosti
10.9. Praha, Karlovo náměstí
Bezesporu naší největší letošní akcí bude mezinárodní konference věnovaná problematice zelených střech.
Aktuálně je na konferenci přihlášeno 200 účastníků z řad zaměstnanců státní správy a samosprávy, zahradních i
stavebních architektů, zahradnických realizačních firem, obchodních firem, pedagogických pracovníků,
studentů a dalších.
Obrovskou komplikací při organizaci akce, jsou pro nás opatření související s covidem. Zřejmě do posledního
dne budeme ve velké nejistotě a nebudeme vědět, kolik z pěti zahraničních přednášejících se bude moci
účastnit osobně či pouze prostřednictvím předtočených příspěvků či on-line vstupů. Zda účastníci ze
sousedních zemí budou moci přijet bez nutnosti přejít po návratu do karantény. O nutnosti mít při akci roušky
ani nemluvě… je to pro nás obrovská neznámá a zřejmě se s touto nejistotou budeme potkávat i v
nadcházejícím období, při plánování všech vzdělávacích akcí. Vrhá nás to do virtuálního světa a my si vůbec
nejsme jisti jeho prospěšností…
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Zelené střechy - šance pro Prahu
V rámci grantu, který jsme obdrželi od hlavního města Prahy, uspořádáme v září dvě exkurze pro zaměstnance
samosprávy hlavního města a pražské instituce. Účastníci navštíví několik zdařilých příkladů ozelenění střech na
území hlavního města Prahy. V srpnu jsme se věnovali jejich přípravě a propagaci mezi cílovou skupinou. Oba
termíny jsou plně obsazeny. Do konce roku uspořádáme ještě šest seminářů se stejnou tématikou.
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TOUR de PERENY

11. a 13.8. 2020 – Dendrologická zahrada, Průhonice
V polovině srpna jsme uspořádali již tradiční exkurzi s názvem „TOUR de PERENY“ s Ing. Adamem Barošem
v Dendrologické zahradě v Průhonicích. Tento úspěšný workshop jsme zopakovali letos 2x, tentokrát trochu
v jiném období plného léta. Hlavním cílem a tématem exkurze byly extenzivní trvalkové výsadby nad Černým
rybníkem, kde převládaly a dominovaly v květu druhy prérií. Díky neobvykle krásnému slunnému počasí jsme
návštěvu těchto druhů směřovali do dopoledních hodin. Po dopoledním bloku následovala obědová a
regenerační pauza, po které jsme si s Adamem prošli vystavované sortimenty balkónovek, chryzantém, aster a
kosatců z průhonického šlechtění. Odpolední část exkurze byla směřována pod koruny stromů do podrostů
stinných výsadeb, kde jsme mohli obdivovat úžasné struktury a barevné kombinace zelených tónů u
podrostových druhů a projít si zahradu doslova „bosou nohou“. Dendrologickou zahradu jsme prošli křížem
krážem, nechyběla ani zastávka u letniček z přímých výsevů.
Tato exkurze je úžasným praktickým terénním workshopem, kde je možné shlédnout novinky i stálý sortiment.
Zároveň je to skvělá možnost setkat se s různých lidmi z oboru i laické veřejnosti, s rozdílnými zkušenostmi
s trvalkami.
Děkujeme Adamovi za sdílení jeho několikaletých zkušeností s trvalkami. Téma trvalek je stále aktuální a jejich
použití ve výsadbách je dnes již nedílnou součástí projektování i realizací. Už teď se můžete těšit na další
workshop, který pro Vás připravujeme na jaře příštího roku. A co se pro Vás chystá? To se dozvíte už brzy!
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Lipová ratolest
22.-24. září, Bystřice
Konání soutěže se nezadržitelně blíží a my doufáme, že napodruhé to vyjde! MUSÍ!!! Pro všechny případy jsme
povolali do zálohy naše mladé zahradníky:
Ahoj mladé zahradnice – zahradníci!
Možná budeme brzy potřebovat vaši pomoc! O co jde? Jak asi víte, vaše „mateřská organizace“ – Svaz zakládání a
údržby zeleně, pořádá už tradičně soutěž Lipová ratolest pro studenty středních zahradnických škol. Mnozí z vás
soutěží prošli. Letošní ročník měl původně být koncem dubna, z důvodů koronakrize jsme jej přesunuli na 22.-24.
září, ale koronakrize je tady zase, či lépe pořád!
Soutěž už nemůžeme přesunout, protože město Bystřice u Benešova už do přípravných prací a cestní sítě
investovalo spoustu peněz a parčík musíme v září dokončit, je to otázka zahradnické cti!
Pro případ, že by některá z jich přihlášených škol kvůli koronaviru (například karanténa) nepřijela, potřebujeme mít
v záloze pár lidí, kteří by studenty zastoupili, vytvořili tříčlenné družstvo (družstva) a zapojili se do soutěže.
Co budete dělat: sázet stromy, keře a kytky, pokládat kobercový trávník a dláždit, to vše podle již zhotoveného
projektu, který pošleme v předstihu.
Co za to: Pocit dobře vykonané práce, ubytování a stravování (hradí SZÚZ), nářadí zajistíme!
Máte-li zájem se jako náhradníci zaregistrovat, klikněte ZDE. V případě, že by došlo k nějakým nečekaným
změnám u škol, budeme vás obratem kontaktovat.
Společně to zvládneme!

Plocha je perfektně nachystaná (moc děkujeme týmu Jaromír Nigrin & spol.) a my se nemůže dočkat, stejně
jako obyvatelé Bystřice, až studenti zahradnických oborů dílo dokončí a vznikne parčík, který bude sloužit
místním obyvatelům a zpříjemňovat jim život.
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První polovinu léta jsme využili k volbě nové rady pro období 2020 – 2023, která musela být vzhledem
k pandemii přesunuta z původního březnového termínu. Z osmi kandidátů si naše členská základna v dvoudenní
on line volbě vybrala nové vedení ve složení Martin Straka, Alžběta Kotlabová, Aneta Hegerová, Oliver Csillagi a
Anna Veselá. K vyhlášení výsledků došlo při příležitosti vydařeného neformálního setkání členů v parku Neuberg
při ČZA Mělník.
Aktuálně připravujeme program vzdělávacích akcí pro nejbližší rok. Naši členové i širší veřejnost se mohou těšit
na několik zajímavých workshopů, konferenci F4Landscape či burzy firem na středních a vysokých školách.
Martin Straka
Předseda Rady SMZ

Nejbližší akce
19.9. Konference F4 Landscape/ Praha
17.10. Workshop Arboristika/ Brno
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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?
V červenci se podařilo realizovat 2 denní kurz Dlažby z přírodního kamene za jehož organizaci děkujeme
společnosti Kanu system s.r.o. a dále také lektorům panu Miroslavu Horníkovi a poskytnuté zázemí Ivo Weissovi,
naší členské firmy Weiss & Wild s.r.o. Kurz obsahoval jak teorii tak i praxi. Součástí praktické části byly varianty
pokládky a skladby kamenné dlažby. Kurz se konal v Hošťce a pochvaloval si jej nejeden účastník…
V polovině července jsme realizovali také kurz Letničky – záhony z přímých výsevů, který se uskutečnil
v Lednici. I přesto, že jsme měli na kurzu nenaplněnou kapacitu jsme se rozhodli jej uspořádat. Kdy jindy než
v létě se dají vidět letničky z přímých výsevů v plné parádě? Kurz pro nás lektorovala Ing. Kristýna Klasová, Ph.D.,
které děkujeme za seznámení s letničkami z přímých výsevů. Kurz byl obohacen o přídavek použití a ukázky
letniček z předpěstované sadby. Měli jsme možnost se také podívat na nový výzkum na plochy Mendeleum, kde
již 2 roky testují, jak se chovají trvalky z přímých výsevů. Závěry z výzkumu zatím nejsou, ale brzo snad uvidíme,
jestli i trvalky se dají úspěšně zakládat z přímých výsevů.
Kurz byl doplněn o rychloexkurzi novými „sklepními“ výstavními prostory s názvem „Víno 6 regionů“. Účastníci
navštívili také Tematické zahrady – Labyrint přírody a ráj zahrad. Závěr kurzu byl věnovaný sestavení vlastní
výsevní směsi. Zjistilo se, že není až tak jednoduché jen tak nějakou směs navrhnout a kolik to dá práce a úsilí
dopracovat se k balíčku namixovaných letničkových semen, z kterého vzejde vyvážené společenstvo letniček.
Srpen jsme vyhradili především pro komunikaci s Vámi, administraci a plánování kurzů pro podzim a zimu.
Chceme Vám dávat nabídky kurzů s dostatečným předstihem, abyste byli schopni plánovat a organizovat
dopředu.

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, obraťte se na Míšu Brázdovou.
Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz
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Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů SZÚZ
Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

Níže se můžete podívat, jaké kurzy jsme realizovali v červnu a jaké plánujeme na červenec. Bližší informace a
možnost přihlášení naleznete po prokliku na daný kurz, pokud již není kapacitně naplněn.

Kurzy realizované v červenci 2020
Termín konání
14. - 15.7.
16.7.

.

Doba konání
9:30 - 18:00
8:30 - 17:00
9:00 – 17:30

Název

Místo konání

Dlažby z přírodního kamene

Hošťka

Letničky – záhony z přímých výsevů

Lednice

Kurzy plánované na podzim 2020
Termín konání

Doba konání

Název

Místo konání

30.9.

8:00 - 16:30

Fakturace, doklady

Brno

26.10.- 27.10.

8:00 - 16:30

Mzdové účetnictví

Brno

2.11.

8:00 - 16:30

Daň z příjmu právnických osob

Brno

3.11. - 4.11.

9:00 - 17:30

Cash flow

Brno

14.11. - 15.11.

9:30 - 18:00

Tesařský kurz

Brno

18.11.-19.11.

8:30 - 17:00

Kalkulace nákladů

Brno

23.11.-24.11.

8:30 - 17:00

Daň z přidané hodnoty

Brno

30.11.-1.12.

8:30 - 17:00

MS Excel

Brno

8.12. - 9.12.

8:30 - 17:00

Kalkulace nákladů

Brno

9.12. - 10.12.

8:30 - 17:00

MS Publisher

Brno

Již uběhla nějaká doba od Vašich původních požadavků k projektu. Možná ve Vašich firmách proběhly i nějaké
personální změny a zřejmě se i kvůli koronaviru mění situace na trhu. Proto považujeme za nutné se s Vámi potkat na
společné schůzce, kde bychom Vás společně s dalšími subdodavateli kurzů seznámili s aktuálním děním v projektu,
plánem na nejbližší půl rok atd. Účast minimálně jednoho zástupce z firmy je povinná. Před schůzkou obdržíte
emailem bližší informace a podklady ke schůzce.
Termíny schůzek budou:
• 9. září od 17:00 do 19:00, Praha – v Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
• 15. září od 13:30 - 15:30, Ostrava, Střední zahradnická škola, Žákovská 288, 709 00 Ostrava
PŘIHLAŠOVÁNÍ ZDE Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
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Poznamenejte si, prosím, do svých diářů!
9.9. 2020, Praha

• Exkurze po zelených střechách hl. města Prahy
Akce je pořádána v rámci grantu Zelené střechy-šance pro Prahu
pro zaměstnance státní správy a samospávy na území hl. města

10.9. 2020, Praha

• konference Zelené střechy - vize pro budoucnost
Vyhlášení výsledků Zelená střecha roku 2020

11.9. 2020, Praha

• Exkurze po zelených střechách hl. města Prahy
Akce je pořádána v rámci grantu Zelené střechy-šance pro Prahu
pro zaměstnance státní správy a samospávy na území hl. města

18.9. 2020, Brno

• Komentovaná prohlídka zahrad vil Tugendhat a Löw Beer
Vyhlášení výsledků Zahrada roku 2020

19.9. 2020, Praha

• F4 Landscape
Konference pořádaná sekcí Mladých zahradníků

22.-24.9. 2020, Bystřice

• soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest
Byl stanoven náhradní zářijový termín

17. 10. 2020, Brno

• Workshop Arboristika
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

Spravujeme pět webových stránek, tři facebookové a dva instagramové profily
www.szuz.cz
www.abaj.cz
www.zelenestrechy.info
www.zelenastrecharoku.cz
www.parkroku.cz
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