
Vize 
Chceme, aby lidé věděli, co obnáší 
vysadit strom nebo keř a mohli dál 
již sami šířit a uskutečňovat naše 
poslání podporovat zeleň. 



Co děláme 

Sázíme stromy a keře na místech, 
která pečlivě vybíráme s obecními 
úřady a dalšími majiteli. 

Do sázení zapojujeme místní 
školy, spolky, dobrovolníky              
a znevýhodněné občany. 

Fungujeme jako prostředník mezi 
sponzory, lesními  a okrasnými 
školkami, městkými úřady              
a dobrovolníky. 


Proč 

Chceme žít v krásném a zdravém 
prostředí s vědomím, že i když 
využíváme mnoho zdrojů               
a přírodu zatěžujeme, můžeme 
také přírodě vracet, léčit ji              
a obnovovat.  


Kdo nám umožňuje 
dělat naši práci 

Firmy, které si uvědomují 
společně s námi, že naše životní 
prostředí potřebuje péči a 
vyčleňují na ni finanční prostředky 
v rámci své politiky společenské 
odpovědnosti.

SÁZÍME STROMY  
PRO NÁS, PRO PLANETU! 



Náš tým 

Přínosy pro sponzory 

•  Zvýšení celospolečenské image 

•  Dobrý pocit z neutralizace dopadu činnosti firmy na životní       
prostředí 

•  Rozšíření firemního portfolia aktivit společenské odpovědnosti 

•  Zapojení zaměstnanců do sázení v rámci teambuildingových 
akcí



Stromy a jejich 
přínosy 

• Pomáhají zmírnit globální 
oteplování 

• Čistí vzduch 

• Produkují kyslík 

• Ochlazují města a ulice 

• Zamezují erozi 

• Snižují nároky na spotřebu 
energie 

• Chrání nás před hlukem, 
prachem, větrem 

• Zpomalují provoz 

• Jsou domovem pro zvířata 

• Snižují úroveň stresu 

• Spojují skupiny lidí 

Kontakty 

Sázíme stromy z.ú 

martina.pavelkova(@)sazimestromy.cz 

telefon: 724 281 233

Martina Pavelková 
Od malička mám ráda sázení stromů, rostlinek a péči o zahradu. Ačkoliv se 
stromy a zahrada prolínaly mým dětstvím, zvolila jsem si úplně jinou profesi. 
Po ukončení vysoké školy jsem strávila několik let v nadnárodní firmě jako 
manažerka. Mám velkou radost, že jsem se teď ve své práci mohla vrátit ke 
svému dětskému snu. 
Ivana Abramčuková 
Bydlím se svou rodinou v Jižních Čechách. V domě, který postavil můj 
pradědeček. Na zahradě máme stromy, po kterých jsem lezla jako dítě a teď 
po nich lezou moje děti a možná po nich ještě polezou jejich děti. A to mi 
dělá radost. Cítím se být mnohem více součástí této planety díky všem 
stromům kolem.    A proto chci sázet další. Aby co nejvíce lidí mělo alespoň 
jeden strom ve své blízkosti. Baví mě dělat projekty na ovocné sady a aleje. 
Renata Kochová 
Řadu let jsem pracovala jako finanční ředitelka firmy, která svou činností 
životní prostředí spíše zatěžovala. Bohužel je v dnešní době takových většina. 
Jsem ráda, že nyní mohu svými znalostmi a zkušenostmi přispět projektu, 
který má za cíl tuto nepříliš pozitivní bilanci vyrovnávat. 
Jan Pavelka 
Za posledních 11 let jsem prošel různými pozicemi v nadnárodní korporaci, až 
jsem si ujasnil, čemu se chci věnovat. V současné době mám konzultační firmu 
a všechny volné chvíle trávím s rodinou   na zahradě v Českém ráji. Tam 
včelařím, zahradničím, starám se o ovocný sad. Mezi mé další vášně patří 
práce se dřevem a rybaření. Mám přírodu rád, přináší mi klid, radost a relaxaci 
a chci ji podpořit. 
Olga Procházková 
Vedoucí pozice   ve velkých společnostech   jsem před třemi lety vyměnila za 
práci v  neziskovém sektoru, jógu a podporu zachování tradic domorodých 
kultur. Příroda a stromy mě provázejí od dětství. Jsou oporou a povzbuzením 
ve chvílích smutku i štěstí. Pohled na krásný strom dokáže změnit den 
k nepoznání. Čím více jich zasadíme a uchováme, tím lépe se budeme cítit my 
i příští generace a to za podporu určitě stojí. 
Zuzana Kazmirowská 
Jsem absolventem vysoké školy zemědělské. Dále jsem studovala sadovnictví 
a krajinářství v Drážďanech. Zkušenosti s problematikou veřejné zeleně jsem 
získávala mimo jiné při dlouholeté činnosti v městském okrašlovacím spolku. 
Jsem přesvědčena o tom, že nejsme vlastníky Země, ale pouze jejími správci, 
kteří by o ni měli pečovat moudře a s pokorou. 


